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CALITATEA VIEŢII 

UNIVERSITATEA VÂRSTEI A TREIA – UN RĂSPUNS  
LA ÎMBĂTRÂNIREA DEMOGRAFICĂ  

ÎN ORAŞUL GALAŢI⎢ 

VIOLETA PUŞCAŞU 

rticolul de faţă aduce în atenţie un proiect academic, în fapt 
unul multidimensional, ai cărui beneficiari sunt persoanele 
vârstnice. Într-un spaţiu restrâns, lucrarea abordează două 

aspecte distincte. În prima parte este prezentată o scurtă istorie a fenomenului 
universităţilor vârstei a treia, istorie care intersectează mai multe tipuri de 
curente sociale. În partea a doua sunt analizate condiţiile de apariţie ale structurii 
numite „universitatea vârstei a treia” din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” 
din Galaţi, cu o privire specială asupra contextului demografic. În acest registru 
de analiză, articolul oferă o prezentare succintă a structurii demografice a 
primei serii de studenţi seniori înmatriculaţi la U3A Galaţi. Scopul lucrării 
este acela de a introduce în dezbaterea sociologică şi demografică o nouă 
temă referitoare la specificităţile româneşti ale fenomenului U3A în relaţie 
directă cu perspectiva îmbătrânirii demografice. 

Cuvinte-cheie: universitate, senior, structură, educaţie, demografie. 

SCURTĂ ISTORIE A UNIVERSITĂŢILOR VÂRSTEI A TREIA  

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre învăţare pe tot parcursul vieţii. Pare 
să fie noua paradigmă a educaţiei şi soluţia pentru a răspunde cerinţelor existenţei 
sociale contemporane. Şi deşi sintagma este destul de clară pentru a înţelege că este 
vorba despre o permanenţă a stimulării intelectului şi a adăugării de noi cunoştinţe, 
întrebările pe care le suscită acest fenomen nu încetează să existe – de unde vine 
această schimbare, cine este publicul vizat, care este forma în care se materializează, 
ce domenii sunt privilegiate? 

Universitatea populară – străbunica universităţii vârstei a treia?  
Ar putea părea destul de firesc să asociem „universitatea vârstei a treia” cu 

universităţile populare. În România, existenţa universităţilor populare se apropie de 
100 de ani, căci Nicolae Iorga o înfiinţa pe cea de la Vălenii de Munte, în 1908. Mai 
mult ca sigur că savantul s-a inspirat din lumea franceză a cărei atmosferă intelectuală 
o cunoscuse în timpul studiilor sale la Paris, în anii 1890–1891. Aici primele universităţi 
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populare apar la sfârşitul secolului al XIX-lea, deşi iniţiativele scandinave1 în 
materie de educaţie populară sunt anterioare celor franceze. Totuşi Franţa, ţară cu o 
lungă tradiţie educaţională, rămâne sursa principală a numeroase inovaţii sociale 
care vor fi copiate mai apoi de lumea europeană. 

În privinţa universităţilor populare, contextul este revelator – afacerea Dreyfuss 
în plină desfăşurare, conturarea unei stângi umaniste intelectualiste şi o schimbare 
în structura sociodemografică. Parisul este oraşul care va găzdui prima sa universitate 
populară în 1899. Iniţiativa aducea împreună burghezul în frac, preocupat să se 
aplece asupra unora dintre nevoile poporului, şi muncitorul în salopetă, curios să 
înţeleagă lumea şi secolul, care se schimbau (Lenoir, 2014). Există în mod vădit o 
dimensiune politică în acest mecanism, căci universităţile populare, la începuturile 
lor, se bazau, în primul rând, pe disponibilitatea intelectualilor care doreau să 
lumineze poporul şi nu atât pe o cerere reală din partea muncitorilor (Pujol, 1981). 

Se cuvine însă să adăugăm şi alte note contextului în care apar universităţi 
populare. Secolul al XIX-lea abundă în preocupări pentru popularizarea educaţiei, 
exprimate sub forma apariţiei bibliotecilor publice, a conferinţelor şi întâlnirilor 
organizate sub patronajul bisericii, sau pur şi simplu a cursurilor pentru adulţi. Este 
epoca apariţiei utopiilor, a egalitarismului şi cristalizării democraţiilor.  

Mai târziu, după al doilea război mondial, multe dintre scopurile şi elementele 
de funcţionare ale universităţilor populare se vor regăsi în universităţile destinate 
vârstei a treia, iar în cazul acestora din urmă, Franţa este incontestabil pionieră.  

Nimic din datele de început ale ideii profesorului Pierre Vellas nu anunţa 
dimensiunea fenomenului. Totul a plecat de la curiozitatea firească a cercetătorului 
care îşi punea întrebarea dacă activitatea intelectuală la vârsta senectuţii poate să 
influenţeze calitatea vieţii. Nicio idee preconcepută asupra posibilelor rezultate, 
doar un grup de voluntari şi disponibilitatea unui laborator de cercetare de a-i urmări.  

Şi cum rezultatele s-au dovedit surprinzător de pozitive, universităţi destinate 
vârstei a treia au apărut rapid în mai toate marile instituţii de învăţământ superior 
din Franţa, care s-au grăbit să adopte generoasa idee – împărtăşirea cunoştinţelor şi 
reducerea diferenţelor culturale, prin deschiderea de spaţii ale cunoaşterii.  

Numele simplificate sub care încep să circule sunt fie U3A, fie UTA.  
Mediul nu întârzie să devină concurenţial, căci tot mai multe asociaţii, 

instituţii şi organizaţii propun cursuri de o varietate impresionantă. Chestiunea 
învăţării şi a efectelor acesteia asupra persoanei umane rămâne primordială, dar 
noul mecanism pus în funcţiune are şi un valoros cuplaj social. Mai mult chiar, 
această idee a legăturii sociale pare să fie fundamentală în unele cazuri. Pentru unii 
iniţiatori, aceste structuri sunt în aceeaşi măsură şi un proiect militant, care anunţă 
o societate în schimbare, un răspuns adecvat al academiei la nevoile societăţii, 
principii de egalitate, educaţie pentru toţi, o bătrâneţe de calitate etc. De altfel, 
militantismul şi benevolatul sunt două dimensiuni cardinale ale operaţiunii U3A 
(Pujol, 1981). 
                                   

1 În 1844, pastorul Nikolai Grundtvig crea în Danemarca o şcoală pentru adulţi (folkehøjskoler), 
iar în 1868 luau fiinţă primele universităţi populare în Suedia. 
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Aproape instantaneu, modelul se extinde şi dincolo de Canalul Mânecii. Dar 
într-un cadru cultural-ideologic diferit, filosofia de abordare este şi ea diferită: mai 
democratică, în sensul diminuării rolului profesorului, în schimbul creşterii participării 
deschise la dezbateri a tuturor membrilor. Acest fapt a făcut ca activităţile să se 
desfăşoare din ce în ce mai mult în afara mediul academic, căpătând un pronunţat 
caracter asociativ şi cu o necesară componentă financiar-contabilă proprie pentru 
întreţinere. Faţă de rădăcina U3A franceză, noile U3A britanice erau în primul rând 
comunităţi de autosuport, bazate pe voluntariat şi cooperare socială (Formosa, 
2010), organizate ca ONG independente. Treptat, fenomenul U3A se extinde şi se 
adaptează la tot mai multe spaţii culturale, iar trecerea de la modelul francez la cel 
britanic în cursul evoluţiei chiar a aceleiaşi U3A este, de asemenea, o realitate. Un 
exemplu grăitor îl constituie universitatea vârstei a treia din Liège, care a luat 
naştere, iniţial, din colaborarea universităţii cu administraţia locală, dar care se va 
desprinde ulterior de acestea pentru a forma o structură autonomă, ajungând să fie 
astăzi una dintre cele mai mari asociaţii din domeniul U3A-urilor, numărând peste 
3 500 de aderenţi, o adevărată „mică industrie socială” (Puşcaşu, 2015).  

Creşterea constantă a segmentului vârstnic şi multiplicarea posibilităţilor de 
informare au făcut ca, în ultimele două decenii ale secolului trecut, să apară din ce 
în ce mai multe U3A în toate cele cinci continente (Vellas, 2016). Numărul lor 
mare a condus, în mod firesc, la diversificarea tipologică, urmare a particularităţilor 
culturale şi politice din fiecare ţară, ceea ce ar îndreptăţi afirmaţia că, astăzi, există 
tot atâtea tipuri de U3A câte ţări există! În realitate, în materie de organizare, 
rămân în continuare doar două categorii majore de U3A: una mai elitistă, ale cărei 
principale atribute sunt academismul şi gratuitatea, şi o ramură mai puţin universitară, 
de tip „grand public”, eteroclită şi comercială, unde participarea la cursuri impune 
plata unei taxe. 

Oricum ar sta lucrurile sub aspect organizatoric, este evident că experienţa 
oferită cursanţilor în cadrul unei asemenea structuri este mai mult decât doar una 
educaţională. U3A-urile sunt marcate de o notă de vitalitate şi dinamism care trec 
dincolo de ceea ce este întâlnit, în mod normal, în formele de educaţie pentru adulţi 
(Huang, 2006). Conform lui Huang (2006), aceste structuri de educaţie îndeplinesc 
numeroase funcţii sociale şi individuale pozitive – ajutorarea persoanelor singure şi 
vârstnice să resocializeze prin formarea de noi grupuri de interes, furnizarea de 
oportunităţi şi stimularea folosirii acestora în timpul liber al vârstnicilor care altfel 
ar fi echivalentul inactivităţii, dezvoltarea creativităţii şi sporirea vizibilităţii persoanelor 
vârstnice.  

U3A în România 
Având în vedere contextul european, apariţia unei universităţi a vârstei a treia şi 

în România, în anii ’80 ai secolului al XX-lea, probabil că nu ar trebui să mire pe nimeni. 
Sau poate că da, tocmai pentru că aceasta reprezenta o practică de inspiraţie 
occidentală, lucru puţin agreat în sistemul comunist centralizat. Însă oricare ar fi 
poziţia faţă de fenomen, un fapt este sigur – formula românească a universităţii 
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vârstei a treia nu are în spate aceleaşi premise demografice ca ale U3A-urilor 
occidentale. România acelor vremuri nu era nici pe departe în situaţia unui risc de 
îmbătrânire demografică, căci politica pronatalistă a regimului comunist, lansată în 
1966, produsese efecte vizibile în structura populaţiei, iar ponderea celor peste  
65 de ani era în jur de 8%! Dată fiind însă notorietatea Anei Aslan, ca exponentă de 
mare vizibilitate a geriatriei româneşti în lume, şi pe fondul unui sistem ideologic 
care clama grija pentru om, iniţiativa pentru o universitate a vârstei a treia a prins 
contur. Surprinzător, însă, nu într-un mare oraş, ci în micul orăşel Roman.  

Inaugurată la 3 octombrie 1986, prima instituţie de acest fel din ţara noastră, 
cum o anunţă prospectul-program, era realizată „printr-o strânsă colaborare între 
Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie, Casa de Cultură a Sindicatelor din 
Roman, Consiliul Sindicatelor şi Comitetul Municipal de „Cruce Roşie” Roman, 
precum şi cu concursul unor instituţii medicale şi cultural-sociale din Bucureşti şi 
Roman, din Iaşi, precum şi din alte oraşe, cum ar fi Piatra Neamţ, Cluj-Napoca, 
Ploieşti, Piteşti, Târgu Mureş” (Prospectul-program, 1986). 

Din această înşiruire de contributori reiese prima trăsătură a naşterii U3A de 
la Roman – crearea „universităţii” este rezultatul mai multor actori, între care nu se 
identifică cu claritate un fondator, ci paternitatea ideii de origine se pierde într-o 
masă colectivă/istă.  

În al doilea rând, are ingredientele unei U3A metis, căci, pe de o parte, sarcina pe 
care şi-o propune are la bază obiective educaţionale şi sociale şi deziderate medicale, 
conform modelului francez, însă din punct de vedere al afilierii instituţionale este 
complet non-academică. Pe de altă parte, însă, pentru a induce ideea de academism, 
în structura Universităţii Vârstei a III-a de la Roman au existat patru „facultăţi”: 
Facultatea Social-Politică, Facultatea Umanistică, Facultatea de Gerontologie şi 
Geriatrie, Facultatea de Hobby-uri şi Terapie Ocupaţională. Că U3A Roman integra 
o vădită componentă politică o probează faptul că „decanul” Facultăţii Social-Politice 
era un activist al comitetului municipal Roman şi că primul curs ţinut s-a numit 
„Din gândirea politică, filosofică, economică şi socială a Secretarului General al 
Partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, şi contribuţia sa la îmbogăţirea teoriei şi 
practicii revoluţionare!!!”, în timp ce „decanul” Facultăţii de Hobby-uri şi Terapie 
Ocupaţională era preşedintele CAR pensionari şi al clubului pensionarilor din Roman. 

Structura de la Roman funcţionează cu un amestec de influenţe şi practici, 
lucru care reiese din faptul că deşi se numeşte Universitatea Vârstei a III-a, programul 
său spune că „se adresează în primul rând populaţiei ieşită la pensie, dar, ea este larg 
deschisă tuturor vârstelor, tuturor celor care doresc să se informeze în domeniul 
problematicii gerontogeriatrice sau să participe într-un fel sau altul la rezolvarea 
complexelor probleme ale vârstei a III-a şi ale raporturilor acesteia cu celelalte 
vârste ale societăţii”. Acest aspect o leagă foarte clar atât de una din ramificaţiile pe 
care U3A le dezvoltase deja în Franţa, sub forma „univesité du temps libre – UTL”, 
dar şi de propria noastră istorie românească a universităţilor populare. De altfel, 
faptul este confirmat de autodefinirea pe care o găsim în acelaşi prospect-program: 
„universitatea vârstei a III-a a fost concepută ca un for de răspândire a culturii,  
a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, ca o tribună pentru afirmarea ideilor creatoare, 
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progresiste, deschisă larg tuturor generaţiilor”, text care seamănă întrucâtva cu ceea 
ce îşi propunea Iorga la Vălenii de Munte – „am deschis aceste cursuri de vară cu 
scopul dublu: de a trezi sufletul românesc de pretutindeni şi de a schimba, prin acest 
suflet, chiar formele de stat, şi de a răspândi cât mai multă lumină şi învăţătură bună”. 

Universitatea Vârstei a III-a Roman nu a funcţionat decât doi ani, dar urme 
ale activităţii acesteia se mai găsesc încă în câteva amintiri şi memorii individuale 
pe care le-am descoperit în propria familie. 

U3A la Galaţi 
Ideea de a crea o U3A la Galaţi a venit în urma unei misiuni academice 

Erasmus la Liège a autoarei acestui articol. Întâlnirea cu cea mai mare structură de 
acest tip din Europa a fost momentul cuplajului între teoria demografică şi realitatea 
punctuală. La întoarcere, într-un dialog colegial informal cu decanul Florin Tudor, 
a apărut întrebarea declanşatoare: „de ce nu am face şi la Galaţi o universitate 
pentru vârstnici?”. Au urmat câteva luni de cercetare, vizite de lucru şi informare la 
Toulouse, Metz şi Paris, chestionare pe plan local, stabilirea activităţilor şi, în final, 
deschiderea, pe 10 octombrie 2016, în Aula Magna a Universităţii „Dunărea de Jos” 
din Galaţi. Dincolo de argumentele personale şi de vizonarismul sau disponibilitatea 
pentru implicare într-un demers social – caritativ a fondatorilor, deschiderea unei 
universităţi pentru vârstnici în mediul academic gălăţean s-ar putea explica prin 
totalitatea elementelor care caracterizează mediul urban din regiune. 

Tipologic, U3A Galaţi aparţine modelului francez – gratuitate şi academism. 
Sub aspect organizatoric instituţional, structura este gestionată prin două pârghii. 
Prima vizează dimensiunea ştiinţifică, respectiv alegerea cursurilor şi conţinuturilor. 
Pentru acest aspect, după modelul toulousan, U3A Galaţi a fost constituită ca laborator 
de cercetare al Centrului de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale şi Politice, 
prin Hotărârea Senatului Universităţii „Dunărea de Jos”, în 28 iunie 2016. În cadrul 
acestuia, urmează să se desfăşoară cercetarea fenomenelor legate de îmbătrânirea 
demografică, politicile sociale asociate, studii de caz privitoare la diversele grupuri 
de cursanţi, efectele învăţării la vârsta a treia etc. A doua pârghie o reprezintă 
componenta administrativă, care vizează înmatricularea cursanţilor, prelucrarea 
dosarelor şi gestionarea activităţii propriu-zise a U3A (orar, comunicare cu studenţii 
seniori şi lectorii intervenanţi, organizarea evenimentelor etc.), lucru care este 
asigurat prin Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic (DFCTT) din 
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi. Activitatea DFCTT este reglementată 
printr-o Metodologie specifică şi este în acord cu prevederile Legii 1/2011 privitoare 
la educaţie continuă şi învăţare pe tot parcursul vieţii. În cadrul DFCTT, U3A este 
asimilată unui program de studiu de scurtă durată (un an academic), coordonat de 
un director de program, în fapt unul şi acelaşi cu directorul Centrului de cercetări 
care găzduieşte laboratorul U3A. 

Universitatea Vârstei a Treia Galaţi este membră a Asociaţiei Internaţionale a 
Universităţilor Vârstei a Treia, ceea ce îi asigură conectivitatea la un amplu flux de 
evenimente şi informaţii despre activităţi similare din alte ţări ale lumii.  
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CONTEXT ŞI PARTICULARITĂŢI DEMOGRAFICE ALE PRIMEI U3A  
ÎN ROMÂNIA POSTDECEMBRISTĂ 

Înţelegerea, din exterior, şi gestionarea, din interior, a unui asemenea proiect 
nu se poate realiza în afara cunoaşterii cadrului în care funcţionează U3A ca 
structură aflată la intersecţia dintre oferta universitară şi nevoile reale ale societăţii. 
Contextul este unul multistratificat, palierului demografic trebuind să se adauge, în 
mod firesc şi obligatoriu, trăsăturile cadrului socioeconomic, politic şi legislativ. 
Cum amploarea unei astfel de analize excede scopului şi posibilităţilor de analiză 
într-un singur articol, ne vom limita în cele de faţă doar la prezentarea câtorva 
caracteristici demografice de bază, ca argument al apariţiei fenomenului universităţii 
vârstei a treia la Galaţi. 

Municipiul Galaţi prezintă, la scară redusă, aceleaşi trăsături demografice 
specifice întregii Românii de după 1990, respectiv scăderea numerică şi îmbătrânirea 
populaţiei. Cauza directă a acestei stări de lucruri o reprezintă bilanţurile negative 
ale dinamicilor naturală (natalitate – mortalitate) şi migratorie (veniri – plecări). 
Procesele demografice au însă o suită de condiţionări socio-economice şi politice a 
căror acţiune se dezvăluie, inerţial, uneori la mare distanţă de momentul producerii 
lor.  

Numărul locuitorilor oraşului Galaţi scade vertiginos după revoluţie, fapt 
relevat de datele înregistrate la recensămintele din 2002 şi 2011, iar această scădere 
este superioară ritmurilor naţionale (Tabelul nr. 1).  

Tabelul nr. 1 

Rata de scădere demografică2 în perioadele intercensitare în România şi în municipiul Galaţi 

Galaţi România 
Recensământ 

Populaţia Rata de scădere 
intercensitară (%) Populaţia Rata de scădere 

intercensitară (%) 
1992 326 141  22 810 035  
2002 298 861   –8,36 21 680 974 –4,95 
2011 249 432 –16,54 20 121 641 –7,19 

Sursa: Cercetarea autorului. 

Şi dacă scăderea naturală şi migraţia netă negativă înregistrate statistic erau 
fenomene uşor cuantificabile, după aderarea la UE apare din ce în ce mai acut un al 
treilea fenomen, cel al migraţiei externe temporare, neînregistrată statistic, care complică 
tabloul analizei demografice corecte. Se ştie că migraţia este un fenomen selectiv, 
prin aceea că antrenează cu prioritate persoane cu un anumit profil de vârstă. 
Adulţii cu vârste cuprinse între 25 şi 39 ani formează cu predilecţie cohortele cele 
mai reprezentative.  
                                   

2 Rc = (P2 – P1) / P1 × 100 = (P2 / P1 – 1) × 100. 
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În cazul municipiului Galaţi, declinul şi reconfigurarea demografică sunt direct 
legate de mutaţiile produse în peisajul economic local şi regional. Privatizarea 
fostului mare combinat siderurgic şi închiderea succesivă a unui lanţ de activităţi 
dependente de acesta, atât în Galaţi, cât şi în Brăila şi localităţile învecinate, au 
contribuit decisiv la scăderea numerică a populaţiei. Combinatul singur a pierdut în 
ultimii 15 ani peste 25 000 de angajaţi, prin disponibilizare sau pensionare, la care 
se adaugă alte câteva mii de salariaţi ai şantierului naval. Cei mai mulţi au părăsit 
Galaţiul îndreptându-se către reşedinţele secundare de altă dată din mediul rural.  

Datele furnizate de Direcţia judeţeană de statistică Galaţi vorbesc despre un 
efectiv de sub 200 000 de gălăţeni rezidenţi la începutul anului 2016, ceea ce, coroborat 
cu ritmurile de scădere de mai sus, pare să conducă în viitor la o înjumătăţire a 
numărului de locuitori ai oraşului faţă de câţi erau acum 25 ani!  

Declinul demografic al oraşului este o realitate dură şi consecinţele sale sunt 
încă subestimate. Consecutiv, segmentul populaţiei cu vârste peste 60 ani a crescut 
de la 8,7% în 1992 la peste 20% în 2016! În acest context, iniţiativa deschiderii 
unei U3A s-a dovedit a fi un răspuns potrivit la aşteptările unei părţi a populaţiei 
din acest segment.  

Structura demografică a U3A Galaţi 
Cercetarea empirică vizează 160 de persoane, respectiv studenţii seniori ai 

primei serii înscrise pentru anul universitar 2016–2017 la U3A Galaţi. Au fost utilizate 
datele demografice oferite de fişa de înscriere, privitoare la vârstă, sex, nivel de 
instruire şi profesie, iar prelucrarea acestora a avut drept scop cunoaşterea principalelor 
trăsături ale grupului. 

Vârsta este prima variabilă demografică luată în analiză, cu atât mai mult cu 
cât aceasta a funcţionat ca unic criteriu de „admitere” la U3A , limita inferioară de 
vârstă fiind de 55 ani. 

În analiza structurii pe vârste, demografia foloseşte două noţiuni – vârsta exactă, 
exprimată în ani, luni, zile, adică vârsta la un moment precis, şi vârsta în ani împliniţi 
sau vârsta la ultima aniversare. Pentru analiza de faţă am ales a doua variantă, aceasta 
fiind şi cea cu care operează frecvent statistica demografică. Analiza distribuţiei 
claselor anuale de vârstă de peste 55 ani este reprezentată în Figura 1.  

Se observă cu uşurinţă faptul că masa critică balansează în intervalul 55–65 ani. 
Vârsta medie a grupului U3A Galaţi este de 64 ani, iar cel mai vârstnic student 
senior are 84 de ani.  

Nu e lipsit de importanţă faptul că în urma calculelor a fost identificată o 
anumită proporţionalitate directă între structura pe grupe a populaţiei de peste  
55 ani din oraşul Galaţi şi cea a grupului U3A (Tabelul nr. 2). 

În privinţa structurii pe sexe, între cei 160 de studenţi seniori, 104 sunt 
persoane de sex feminin, respectiv 65% din total. Acest lucru confirmă, pe de o 
parte similitudinile cu celelalte U3A din Europa şi din lume în care dominanta 
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feminină este aproape o regulă, şi, pe de altă parte, disponibilitatea mai mare a sexului 
feminin pentru activităţi complementare şi educaţie.  

Figura 1 

Distribuţia claselor anuale de vârstă 

 
Sursa: Cercetarea autorului. 

Tabelul nr. 2 

Distribuţia grupelor de vârstă 

Grupa de vârstă Galaţi(%) U3A (%) 
55–59 27 26 
60–64 26 28 
65–69 17,4 25,5 
70–74 11,4 12,5 
75–79 9,7 6,2 
80–85 5,5 1,8 
>85 3 0 

Sursa: Cercetarea autorului. 
 
În privinţa nivelului de studii al cursanţilor, configuraţia comunităţii U3A 

Galaţi relevă o majoritate covârşitoare a deţinătorilor unei diplome de învăţământ 
superior (Figura 2). Acest fapt explică în mare măsură opţiunea pentru universitate 
şi reluarea contactului cu un mediu pe care îl percep ca valorizant.  

Un criteriu relevant pentru caracterizarea studenţilor seniori de la Galaţi îl 
constituie gradul de activitate, respectiv de ocupare într-o activitate economică, 
15% dintre cursanţi fiind încă câmpul muncii.  
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Figura 2 

Structura după nivelul de instruire 

 
Sursa: Cercetarea autorului. 

 
Alegerea cursurilor reprezintă, de asemenea, un indicator-cheie într-o 

eventuală tipologie a cursantului U3A. Acesta a putut alege în momentul înscrierii 
maxim trei module pe fiecare semestru, dintr-o ofertă de zece module universitare 
(Figurile 3a, 3b). 

Figura 3a  

 
Sursa: Cercetarea autorului. 
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Figura 3b 

 
Sursa: Cercetarea autorului. 

 
Deşi dispunem deja de o mică bază de date incluzând argumentele alegerii 

U3A (pe baza chestionarelor iniţiale), detalierea şi comentarea acestora va face 
obiectului unei analize distincte viitoare, când se vor adăuga rezultate ale chestionarelor 
postcursuri. 

CONCLUZII 

Prin cele expuse în articolul de mai sus au fost creionate mai multe aspecte. 
În primul rând am urmărit să evidenţiem traseul unui fenomen social, cel al 
universităţilor vârstei a treia. Acesta se bucură deja de o istorie proprie, în relaţie 
directă cu numeroasele transformări demografice din societatea contemporană. În 
al doilea rând, cele prezentate în legătură cu U3A Galaţi relevă receptivitatea şi 
reactivitatea unei comunităţi concrete faţă de dinamicile demografice şi culturale 
actuale. Mai mult decât atât, mica analiză asupra structurii U3A Galaţi a avut drept 
scop nu doar relevarea unei situaţii particulare, ci şi deschiderea unei posibile piste 
în cercetarea sociologică, educaţională şi demografică viitoare, în relaţie cu o posibilă 
multiplicare a universităţilor vârstei a treia în România generată de amplificarea 
fenomenului îmbătrânirii demografice. 

Nu în ultimul rând, mesajul de fond trimite către necesitatea reformulării 
permanente a politicilor publice guvernamentale, dar şi a măsurile administrative 
locale, în paralel cu implicarea tuturor actorilor sociali, lucru care devine nu doar 
un deziderat, ci o obligaţie, în contextul schimbărilor demografice structurale care 
vor marca viitorul. 
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his article brings into focus an academic project, in fact a 
multidimensional one, whose beneficiaries are elder persons. 
In a small space, the paper addresses two distinct aspects. The 

first part gives a brief history of the phenomenon of the universities of the 
third age, history intersecting several social trends. In the second part are 
analyzed the conditions of the appearances of the structure called the 
“university of the third age” from the “Lower Danube” University of Galati, 
with a special focus on the demographic context. In this registry analysis, the 
article provides a brief overview of the demographic structure of the first 
series of senior students enrolled at U3A Galati. The purpose of this paper is 
to introduce into sociological and demographic debate a new theme on the 
Romanian specificities of U3A phenomenon directly related to the aging 
population perspectives. 

Keywords: university, senior, structure, education, demography. 
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ASPECTS OF MEDIA “MASS-ENTERTAINMENT”  
IN CONTEMPORARY ROMANIA⎢ 

ELENA-LIDIA DINU 

n this article we analyze and discuss the Romanian entertainment 
industry, which has recently led – and for a good reason – to a 
public space reorganization. Whilst playing a main role in 

people’s lives, it has managed to change the behaviour, life choices and ways 
of living of each individual. 

By taking a huge interest in entertainment, Romanian stars intend to 
show the society what they have achieved so far and what kind of projects they 
have, sharing the most important events in their lives with the general public 
on TV, in the newspapers and in the magazines. At the same time they expose 
themselves to the risk of misrepresentation and distortion of facts due to 
oversized mediatization.  

Keywords: media culture, consumership, celebrities, infotainment, 
characters’ intimacy. 

INTRODUCTION 

The development of the information society has represented a central lever in 
drawing the dividing line between entertainment and information. At the end of the 
nineteenth century, the entertainment revolution linked to the advent of vinyl discs 
and movies takes place. It is based on the premise that movies are essentially 
entertainment. In this regard, Georges Sadoul (1948: 8), in one of his books, remarks 
that movies “are, at the same time, entertainment, culture tools, art, industry, trade, 
technique”.  

Whilst analysing cultural phenomena, D. Kellner (2001: 5) focuses on the 
American media culture that “lead to colonization of leisure, impregnating and 
dominating routine, stimulating it by the priority of televisual consumption”. In 
particular, he observes that “individuals are subjected to a flow of images and 
sounds that get in, which new virtual worlds of entertainment, information, sex, 
politics are reordering space and time to individuals, annihilating the distinction 
between reality and media image and producing, in the same time, new forms of 
experience and subjectiveness” (Kellner, 2001: 29). 
                                   

Adresa de contact a autorului: Elena-Lidia Dinu, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, 
str. Boteanu, nr. 1, sector 1, 010027, Bucureşti, România, e-mail: elenalidia.dinu@gmail.com. 
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As Dawn Dobni (2007: 7) points out in one of his articles (Entertainment 
Value: The Concept and Its Dimensions), the entertainment industry has been one 
of the fastest growing businesses in Northern America, producing a larger number 
of new jobs, as well as new options for entertainment. Words such as “infotainment”, 
“edutainment”, “eatertainment”, “agritainment”, “advertainment”, “shoppertainment” 
and “retailtainment” indicate a trend in which entertainment contents are incorporated 
in non-entertainment offers. 

In 1895 another type of entertainment was invented: Filmmaking. Soon a 
related industry/business also developed. Since then it has allowed us, on one hand, 
to develop a new subject to study (Film History) and, on the other, to set significant 
landmarks following the advent of motion pictures. 

Prior to 1927, the major film studios were getting into the business and the 
producers were trying to develop the idea of creating great stars, at first, through 
advertising and then through fame, in order to profit from these hugely popular 
characters all over the world. In fact, they took great screenplays and hired 
celebrities from theatres and then put them on the screen (Gomery, 2005: 206). 
That happened in the cases of shows performed in theatres (such as musicals) 
which became big hits not only in Hollywood, but all over the world. The public 
was fascinated and consciously conquered by this huge money-making industry. 
Thus, from that moment on, TV appearances would go hand-in-hand with movie 
and theatre appearances.  

Back in 1895, being a form of mass entertainment was considered to be the 
movies’ most powerful feature. In the following decades major changes (the 
disappearance of silent films and the advent of sound films, the transition from 
black and white to colour, the advent of plasma TV sets etc.) were made, which 
have lately allowed – amongst other things – the introduction of another type of 
visual products, called “hyper-movies” (thanks to the digital format, 3D graphics, 
the possibility to watch movies in download from the Internet and so on). Two 
sociologists, Gilles Lipovetsky and Jean Serroy (2008: 14), specifically refer to this 
“hypermovies-era” in their frame of reference. These authors identify (amongst 
many other things) four phases in Filmmaking history: 

– the first phase corresponds to the silent film era, which marked a “primitive 
modernity”; 

– the second one is the phase of classical modernity (1930–1950), in which 
stars were “inventions of the studios”; 

– the third phase developed between the 1950’s/60’s and 1970 and illustrated 
a “modernistic and emancipative modernity”; 

– the fourth one is the hyper-modern phase, characterized by deep transformations 
in many areas (creation, production, starting-up, distribution, consumption). 

Lately, a confusion process between entertainment and information has taken 
place, as “media entertainment can turn unpleasant information into an attractive 
one”, sociologist Claude-Jean Bertrand points out. This author asserts that media 
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entertainment should be kept separated from serious information without being 
marginalized and deformed (Bertrand, 2001: 218). 

In the entertainment and media industry certain stories (such as a celebrity 
marriage, a plane crash and so on) are emphasized more than others every day, while 
other news/stories are almost unknown to the general public. Moreover most people 
are eager to get spicy/scandalous details (possibly, enriched by explicit pictures as 
well). Although the interference between news and entertainment is unavoidable, this 
feature has deeply influenced the form and structure of print media (newspapers and 
magazines) since the beginning of regular publishing. Moreover the pressure caused 
by the endless need for new stories to publish (24/7 and not just once a week, as it 
used to be in the past) has led to a further consequence: “not always news reports can 
totally fill the pages, therefore the empty spaces are being filled with entertainment 
contents and pure fantasy stories, artificially made up by editors, or with “sensational 
stories”, explains Alina Bârgăoanu (2006: 40). The same phenomenon can be 
observed in print media (with a specific reference to tabloid journalism), where the 
editors’ main aim is to provide information in an easy and entertaining form, 
addressing a specific type of readers within the general public. 

STAR SYSTEM: FROM THE OUTSET OF HOLLYWOOD  
TO NOWADAYS 

The Romanian entertainment industry has given rise to businesses of all 
types, one of them being the invention of celebrity, which originally comes from 
Hollywood. 

Between 1932 and 1934, European stars used to go to Hollywood to sign 
long term-deals with the American major film studios like Paramount, Fox-Film, 
Metro-Goldwyn-Mayer, United Artists and Universal Studios (which, at the time, 
were exclusively owned by Carl Laemmle, the businessman who invented the Star 
System in 1912). The actors and actresses who were under contract with Fox 
Studios in 1933 were carefully selected on the basis of certain features (language, 
look etc.). In a Romanian newspaper of the time (Hollywood: organ cinematografic 
ilustrat, directed by George Theodorescu) a list of Fox first-rate stars (Lilian 
Harvey, Janet Gaynor, Clara Bow, Sally Eilers, John Boles, Henri Garat, James 
Dunn, Warner Baxter, Spencer Tracey and Will Rogers), then second-rate stars 
(Marion Nixon, Herbert Mundin, El Brendel, Boots Malory, Miriam Jordan, 
Norman Foster, Victor Jory, Ralph Morgan, Henrietta Grosman, Genevieve Tobin, 
Alexander Kirkland) and, finally, third-rate stars (who were still under audition) 
was published (Hollywood: organ cinematografic ilustrat, February 11st, no. 22, 
1933, 22, p. 4). Actually, at first they got minor roles, which helped them receive 
further offers. Then, they got main roles and most American movies certified their 
success. The figure below (Figure 1) shows the movie titles by which the names of 
actors and actresses working for United Artists in 1933 became very popular:  
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Figure 1 

United Artists film production 

 
Source: Hollywood: organ cinematografic ilustrat, no. 31, October 5th, 1933: 1. 

 
The main goal of the star system was the exploitation of popular characters, 

as stars were an ultimate capital for the major studios in order to maintain their 
hegemony in the movie business. In the light of this situation, the confession of a 
Hollywood star, Dorothea Wieck (who, in the American people’s eyes, embodied 
the spiritual beauty-type), offers a remarkable first-hand description of the star 
system from the inside: “Hollywood is the work Citadel. Work in the first place 
(...). The Hollywood star is a simple worker like any other. They give you the 
screenplay with a respective role, a few weeks to learn it and a scheduled time to 
report at the studio” (Hollywood: organ cinematografic ilustrat, March 22nd, no. 7, 
1934: 4). Helen Twelvetrees, one of the greatest theatre stars in New York, who 
had moved to Hollywood (to work in the film industry), said: “Hollywood is totally 
different from what I expected. Life is quieter than in a farm in Texas. Since I have 
been working for Paramount Studios, I have done nothing but go from home to the 
studio. Work, work, work and again work. Incomparably more tiring than theatre” 
(Hollywood: organ cinematografic ilustrat, March 22nd, no. 7, 1934: 4). 

Some Romanian movie stars also went to Hollywood with high ambitions to 
become international movie stars. But most of them didn’t get any role in 
Hollywood movies and wasted one, two or even more years of their lives until they 
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realized they couldn’t make it. That’s Monica Gabor (ex-Columbeanu)’s case, for 
instance. The relationship with Mr. Pink in 2013 has brought her on the front pages 
of tabloid newspapers and on the covers of gossip magazines. Thanks to him, she 
had the great opportunity to meet famous stars (La Toya Jackson, Lindsay Lohan, 
Mario Lopez, David Arquette, Kimora Lee Simmons, etc.) in different locations 
and on different occasions (especially at official events, such as the launching of 
Mr. Pink’s energy drink in the USA and Dubai – in this regard, Agenţia de presă 
mondenă, February 20th, 2013). Moreover, she was photographed alongside some 
of them and looked rejoicing in such special moments which had come in her life. 
This couple, constantly in the media spotlight, has become subject of endless 
discussions and disputes for the general public. 

On the other hand, there are also a few happy cases of successful Romanian 
movie stars who managed to get some roles in movies at Hollywood. Striving for a 
career in the American film industry, Monica Bârlădeanu took the way to 
Hollywood. One of the most popular Romanian newspapers, Libertatea, dedicated 
the front page headlines to her in 2005: “one year ago, the Americans stole Monica 
Bârlădeanu. One of the sexiest women in Romania chose to move to Los Angeles in 
order to take her chance in the Movie City” (Libertatea, May 22nd, 2005: 4–5). In 
most cases, Romanian movie stars (including Monica Bârlădeanu) have risen from 
initial small roles to the rank of celebrity. They took the first steps in career in the 
American film industry by playing minor roles and, subsequently, have become 
some of the most appreciated international stars, with the chance to play in other 
(more important) movies. But another type of Star System mechanism has been 
created by the way in which some actresses and models planned to test the notoriety 
previously achieved in their country on great stages in the USA. That’s the way 
another Romanian star, Maria Dinulescu, chose to follow. After countless meetings 
and training courses in acting, accent reduction, screenwriting and auditions, she 
managed to find her place within the American film industry. Over there, she did not 
expect that her previous career and the success achieved in Romania would work as a 
sort of launching pad for future achievements (and, hopefully, success) in the 
American movie business. “Romania or being an Eastern-European actress will be 
always my reality. I could not stand to spend my whole life playing roles of Eastern-
European women who make short appearances in movies. It is frustrating, you are 
not feeling creative, you do not get to grow in terms of character development”, says 
Maria Dinulescu. Forced to deal with the strict requirements and the high standards 
set by Hollywood, Maria had to work hard and wait for a long time in order to show 
her vocation (OK!, June 13rd, 2016). As a result, she managed to make only a few 
appearances in movies playing minor roles (with low salaries), from which she 
couldn’t benefit. Unfortunately, she failed to achieve the same high reputation she 
used to have in Romania. This failure pushed her to come back home.  

It’s very interesting to notice how easily and gladly popular people like her 
accept to appear on numerous TV shows and release interviews unveiling delicate 
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details of their own personal stories, or make charity gestures and arrangements, in 
an attempt to achieve celebrity gradually. Thus, we have focussed our analysis on 
the phenomenon by which the star-system has developed until today, switching 
from the original model in Hollywood to a more flexible and slippery one through 
a relentless birth/re-birth of stars process. 

DEGENERATION OF MASS CULTURE 

By comparing Culture with games Dutch sociologist Johan Huizinga (2007: 
102), asserts that (social/collective) games are a type of entertainment, whose basic 
factors (fight/competition, show, challenge, exhibitionistic ostentation, simulation 
and restricted rule) can be found in wildlife as well. In contrast to such a position, 
games, on TV, are mostly associated with images in motion. Therefore, Huizinga 
highlights the importance of games by taking many examples regarding: games for 
animals, kids and adults; handiness/handicraft games; power and intelligence 
games; gambles; acting performances and various types of show. Subsequently he 
analyzes this phenomenon. 

Beside dedicated channels (specifically, music, sports or movies), “entertainment 
is not only in commercial TV shows and programs (identified as “entertainment 
products” indeed in the light of their content and purpose), but also in those formally 
belonging to the “official” news/information system, as accurate surveys and analysis 
conducted on news programs and political talk-shows” (Drăgan, tome 2, 2007: 109). 

Romanian TV Channels have launched a number of successful television 
shows based exactly on the same formats as “Who Wants to be a Millionaire”, 
“Big Brother”, “Kids Say the Darndest Things”, “Cheaters”, “Survivor” and others. 
Through these new TV formats, a rough entertainment, which has seemed mostly 
boring and conventional so far, is being offered to the public. 

Unlike J. Huizinga, sociologist Roger-Gérard Schwartzenberg (1995: 277) 
highlights the playful dimension of politics (politics as games). Basically, “games 
and politics are sometimes mixed as it is often told about the political games”. In 
his studies, he focuses on a type of political entertainment, which usually captures 
the public’s attention. To this end he analyzes deeds and gestures made by political 
leaders, who are considered (by the author) to be like actors with background roles 
able to replace movie stars (Schwartzenberg, 1995: 279). “A leader should transform 
into a perfect entertainer”, in order to compete with professional showmen/entertainers 
in a more effective way and to keep a certain audience level (Schwartzenberg, 
1995: 277). 

Roger-Gérard Schwartzenberg endorses the principle according to which 
“politicians need to be converted into stars saved from the public’s disinterest and 
adapted to mass culture” (Schwartzenberg, 1995: 277). As it has just been pointed 
out, the approach adopted by politicians, as it’s seen from a playful perspective, 
does nothing but apply the strategies of public persuasion and manipulation, 
imposing an ideological control.  
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Through its specific feature of addressing a manifold public, TV is a source 
of entertainment, as some viewers not only seek information, but also wish to show 
their lives off. This increasing trend in the Romanian postmodern society involves 
a metamorphosis of information, which is currently leaning towards entertainment, 
as both consumers and TV channels (along with the newspapers) demand that, all 
of them being in a constant competition.  

Books and contemporary magazines have increasingly begun offering 
entertainment contents: so we can now identify a phenomenon called “infotainment” 
or “entertainment in the form of information” (Constantinescu, 2001: 213). 

English sociologist Robert E. Park, representative of the (so called) Chicago 
School, is among the first experts to analyze the entertainment function of the 
press. Park draws the conclusion that the most prominent personalities of the 
American media industry (such as newspaper publishers W. R. Hearst and Joseph 
Pulitzer) built their businesses starting from the new demographic realities of the 
US as well as by the principle according to which “the newspaper does not carry 
out the main primary function to educate, but to entertain” (Bârgăoanu, 2006: 40). 

Whilst observing a degeneration of mass culture, H. Arendt remarks that 
“mass society (…) does not seek culture, but entertainment and the reports offered 
by the entertainment industry are consumed just in the same way as all the other 
consumption goods”. “This does not mean culture distribution among the mass 
public, but culture crash in order to provide entertainment” (Rieffel, 2008: 103). 
Furthermore, Romanian TV channels have launched shows (i.e. WOWbiz Show 
from Kanal D) which are, from time to time, filled with (alleged) exclusive stories 
(in particular, interviews with important characters of the Romanian showbiz or 
sensational news about them) provided by the gossip industry. Such commercial 
programmes have quickly and massively spread all over the Romanian TV and are 
feeding the general public with manipulated materials about the so-called “stars”, 
as the people are supposed to be demanding amusement. Consequently, we all have 
been witnessing the spreading of the cult of celebrity across the Romanian society. 
“Stars” have achieved economic success through a massive production of gossip 
news and pictures and also through advertising campaigns where popular stars 
appear as testimonials in commercials, broadcasted by producers during advertising 
spaces within TV programmes. 

CONCLUSIONS 

Ordinary people feel the desire to speak out about celebrity itself, and especially 
about the influence exercised on the society by celebrities who often appear on TV 
and in gossip magazines. Undoubtedly, TV shows impose them models (“stars”/ 
celebrities indeed) to identify with and urge them to try to follow those careers. 
Moreover that generates also a sort of “idolatry”, a true “celebrity-addiction” in 
term of qualifications, as commoners feel pushed to imitate “stars” in every respect 
(look, attitude, language etc.). 
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In the review most specialists usually talk about entertainment as TV consumption, 
focusing on this type of social field (Silverstone, 1999; Constantinescu, 2001; 
Drǎgan, 2007; Bakker, 2007). As an example of this phenomenon, we can recall 
the cases of famous athletes and artists who take drugs: such stories always get the 
media’s attention and fill the newspapers headlines. No surprise that breaking news 
and special reports on celebrities nowadays are the most in-demand products in the 
media industry all over the world. 

Some researchers studied and then summarized media functions (among 
which, the entertainment one). Currently, in the media the need for entertainment is 
a priority, in order to maintain a certain level of audience, the public being eager not 
only for a fair, objective and independent information, but also for sensationalism as 
well. Usually, stars apply all sorts of strategies in order to capture the general 
public’s attention as much as possible (and to keep it as long as possible). But, 
through their pictures and stories, they become more “accessible” for their fan 
communities. Therefore, the growing popularity is related to the audience and thus 
the popularity level of each star rises and the fan communities get larger by the day 
within the entertainment industry worldwide.  

Anyone who has a film-making/TV entertainment background – whether they 
are international film producers or film-makers – has the same interests everywhere. 
After long negotiations, they invest a lot of money in stars, in order to have them at 
their disposal whenever the opportunity to propose the creation of a new TV show 
format arises. On the other hand, they are using and controlling them, by having 
them exclusively engaged for business, in order to sell better products in the 
market.  

A few Romanian actresses and fashion models have made a name for themselves 
within the Hollywood film industry. Marcel Iureş, Dragoş Bucur, Maia Morgenstern, 
Oana Pellea and Emil Hoştinǎ are outstanding actors, whose talent and appeal 
helped them get roles in Hollywood movies, playing alongside very famous 
Hollywood movie stars. For some of them the source of celebrity consists, maybe, 
less of their own talent for acting and more of their connections with other famous 
“stars” (the cases of Monica Gabor, on one hand, and Maria Dinulescu and Monica 
Bârlădeanu – who both studied acting in the USA – on the other, offer clear 
examples in this regard). 

Usually, “when we speak or read or write about celebrities, our emphasis on 
their marital relationships and sexual habits, on their tastes in smoking, drinking, 
dressing, sports cars, and interior decoration is our desperate effort to distinguish 
among the indistinguishable”, says Daniel J. Boorstin (1985: 65). Anyway, reputed 
people have given up their privacy in exchange for fame, as the media have created 
a space in which they have become a form of entertainment due to their high 
visibility/popularity level. In this regard, the people who are involved in politics 
have a particular relevance: they are in the spotlight more than celebrities, as they 
use TV as a key-tool in order to influence the public opinion to their advantage. 
That’s why politicians wish to appear as much as possible on TV screen: the aim is 
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to strengthen their popularity among the general public. To this effect they employ 
a variety of “strategic” resources: surveys, spin doctors, political analysts etc. The 
fact of the matter is that tabloid newspapers and TV channels keep publishing and 
emphasizing such stories. 

ABOUT THE ARTICLE 

The article has proposed to discuss entertainment under the scheme currently 
displayed in the Romanian society by incorporating it firmly by applying social 
theories (in particular, the field theories elaborated by J. Huizinga, I. Drăgan,  
H. Arendt and D. Kellner). By extending field theories with examples taken from 
current media, we managed to catch and analyze the media effects on individuals. 
In this regard, this subject has been inspired by (and has represented a further 
development of) my PhD thesis (“The construction of Star System in the Romanian 
media industry”), which aimed at describing and analyzing the link between the 
star-system phenomenon in Hollywood and the current Romanian one. It emphasized 
the whole process by which some ordinary people were turned into stars and the 
way it took place in Hollywood at the beginning. Subsequently it described the 
situation in the Romanian society (even by referring to the exemplary cases of 
famous people who left the country in order to pursue their dream of building 
prestigious careers overseas).  

REFERENCES 

Avram, A., Dinulescu, M., Nu am plecat cu aşteptări la Hollywood, in “OK!”, June 13th, 2016, 
available online at http://okmagazine.ro/people/maria-dinulescu-nu-am-plecat-cu-asteptari-la-hollywood/.  

Bârgăoanu, A., Tirania actualităţii: o introducere în istoria şi teoria ştirilor, Bucureşti, Editura 
Tritonic, 2006. 

Bakker, G., The evolution of entertainment consumption and the emergence of cinema, 1890–1940, in 
“Working Papers”, no. 102, 2007, pp. 1–68, available online at http://eprints.lse.ac.uk/22316/1/ 
wp102.pdf. 

Bertrand, J.-C., O introducere în presa scrisă şi vorbită, Iaşi, Editura Polirom, 2001.  
Boorstin, D. J., From Hero to Celebrity: the Human Pseudo-Event, in Boorstin D. J., The image:  

a guide to pseudo-events in America, New York, Atheneum, 1985, pp.45–77.  
Constantinescu, M., Post/postmodernismul: cultura divertismentului, Bucureşti, Editura Univers 

Enciclopedic, 2001. 
Dobni, D., Entertainment Value: The Concept and Its Dimensions, in “Journal of Hospitality & 

Leisure Marketing”, vol. 15, no. 4, 2007, pp. 5–23, DOI 10.1300/J150v15n04_02. 
Douglas, K., Cultura media, Bucureşti, Editura Institutul European, 2001.  
Drăgan, I., Comunicarea: paradigme şi teorii, tome 2, Bucureşti, Editura RAO, 2007.  
Gomery, D., What was Adolph Zukor doing in 1927?, in “Film History”, 17, 2/3, 2005, pp. 205–216. 

available online at http://proquest.umi.com/pqdlink?index=16&did=897516521&SrchMode=3&sid= 
18&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1292606631&clientId
=46622&aid=3.  

Huizinga, J., Homo Ludens: încercare de determinare a elementului ludic al culturii, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2007. 



10 ASPECTS OF MEDIA “MASS-ENTERTAINMENT” 303 

Lipovetsky, G., Serroy, J., Ecranul global: cultură, mass-media şi cinema în epoca hipermodernă, 
Iaşi, Editura Polirom, 2008. 

Niţă, A., Vecină cu Madonna, in “Libertatea”, no. 163(4682), 2005, pp. 4–5.  
Rieffel, R., Sociologia Mass-Media, Iaşi, Editura Polirom, 2008.  
Sadoul, G., Le cinéma, son art, sa technique, son économie, Paris, La Bibliothèque Française, 1948. 
Schwartzenberg, R.-G., Statul spectacol: eseu asupra şi împotriva star-systemului în politică, 

Bucureşti, Editura Scripta, 1995. 
Silverstone, R., Televiziunea în viaţa cotidianǎ, Iaşi, Editura Polirom, 1999. 
Stan, C., Exclusiv! Monica Gabor lansează băutura Mr. Pink în Dubai şi mizează pe Lindsay Lohan 

pentru promovare!, in „Agenţia de presă mondenă”, 2013, available online at http://www. 
agentiadepresamondena.com/exclusiv-monica-gabor-lansare-mr-pink-dubai/.  

*** Impresii de la Hollywood, in “Hollywood: organ cinematografic ilustrat”, no. 7, 1934, p. 4. 
*** Vedetele Fox 1933, in “Hollywood: organ cinematografic ilustrat”, no. 22, 1933, p. 4. 

n acest articol analizăm şi discutăm cu privire la divertismentul 
românesc ca industrie, care a condus recent – şi pe bună 
dreptate – la reorganizarea spaţiului public. În timp ce deţine 

un rol esenţial în vieţile oamenilor, acesta a reuşit să modifice comportamentul, 
alegerile şi modurile de viaţă ale fiecărui individ.  

Îndrăgind divertismentul, vedetele urmăresc să arate societăţii ceea ce 
au realizat până în prezent şi ce tip de proiecte au, împărtăşind cele mai 
importante evenimente din vieţile lor cu publicul la televizor, în ziare şi în 
reviste. În acelaşi timp, ele însele se expun riscului de denaturare şi distorsionare 
a faptelor, cauzat de mediatizarea supradimensionată. 

Cuvinte-cheie: cultura media, consum, celebrităţi, infotainment, intimitatea 
persoanelor publice din zona divertismentului. 
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n contextul societăţii bazate pe cunoaştere şi al preocupărilor 
pentru creştere sustenabilă şi inclusivă, investiţiile în 
dezvoltarea capitalului uman au devenit indispensabile, iar 

interesul pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic s-a 
intensificat. În ultimii ani, politicile în domeniul educaţiei s-au concentrat 
din ce în ce mai mult pe actualizarea constantă a competenţelor şi 
corelarea acestora cu cerinţele pieţei muncii. O contribuţie importantă la 
sincronizarea celor două sisteme o aduce învăţarea la locul de muncă, ce 
permite elevilor să-şi dezvolte abilităţile practice în contexte reale de 
muncă şi care este integrată în grade diferite în cadrul programelor de 
învăţământ profesional şi tehnic din statele europene şi nu numai, alături 
de învăţarea în şcoală. În România, învăţământul profesional şi tehnic a 
fost destabilizat de numeroase reforme şi a înregistrat scăderi importante 
din punctul de vedere al atractivităţii şi numărului de elevi. Articolul 
trece în revistă principalele provocări cu care se confruntă învăţământul 
profesional şi tehnic din România şi prezintă principalele modele de 
organizare şi funcţionare a învăţământului profesional şi tehnic la nivel 
european. Fără a se baza pe analiza exhaustivă a situaţiilor existente în 
România, ci pe rezultatele a şase studii de caz, articolul prezintă modelele 
de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional şi tehnic la 
nivel naţional, cu accent pe importanţa acordată componentei de învăţare 
la locul de muncă în formarea elevilor. Totodată, analiza ia în considerare 
dimensiunile parteneriatului cu actorii sociali, modelului de management 
şi mecanismelor de finanţare.  

Cuvinte-cheie: învăţământ profesional şi tehnic, învăţare în şcoală, 
învăţare la locul de muncă, educaţie. 
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INTRODUCERE 

Profesionalizarea forţei de muncă reprezintă unul dintre factorii determinanţi 
ai dezvoltării socioeconomice şi incluziunii sociale, fiind principalul mecanism al 
politicii europene în domeniul programelor educaţionale prin care se urmăreşte 
înregistrarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Educaţia şi 
formarea profesională constituie un instrument de creştere a capitalului uman, fiind 
promovată la nivel european ca mecanism de stimulare a creşterii socioeconomice 
sustenabile, competitivităţii, ocupării şi reducerii sărăciei (McGrath, 2012; Nilsson, 
2010; Wallenborn, 2010; CEDEFOP, 2017). Preocupările pentru învăţământul 
profesional şi tehnic (ÎPT), una dintre componentele educaţiei şi formării profesionale, 
au înregistrat o creştere în ultimii ani, după o lungă perioadă de declin pe fondul 
schimbării paradigmei educaţiei spre creşterea numărului de ani de şcoală şi a 
accentului pus pe învăţământul superior (Walkenhorst, 2008; Wallenborn, 2010). 
Această formă de învăţământ este apreciată ca un instrument de reducere a părăsirii 
timpurii a şcolii, de formare a deprinderilor necesare pieţei muncii la tineri pentru a 
creşte rata ocupării la această categorie de vârstă, dar şi de asigurare a necesarului 
de competenţe solicitate de angajatori pentru a face faţă competitivităţii economice 
crescute (McGrath, 2012; Nilsson, 2010; Wallenborn, 2010).  

În România, problemele învăţământului profesional şi tehnic s-au cronicizat 
în ultimii ani ca urmare a reformelor multiple şi fragmentate din domeniul educaţiei, 
modificărilor structurale ale economiei şi capacităţii reduse de a răspunde nevoilor 
pieţei muncii. În momentul de faţă învăţământul profesional şi tehnic din România 
trebuie să facă faţă unor multiple provocări: trebuie să răspundă nevoilor elevilor 
de a beneficia de educaţie de calitate şi de calificări care să le faciliteze accesul pe 
piaţa muncii, presiunilor angajatorilor pentru care forţa de muncă bine calificată 
reprezintă un element foarte important în decizia de a investi şi dezvolta afaceri în 
România, nevoilor unei economii în schimbare, dar şi presiunilor externe din partea 
Uniunii Europene (UE) în vederea modernizării sistemului de învăţământ profesional 
şi tehnic pentru a creşte competitivitatea şi coeziunea socială. 

În contextul unei cereri de forţă de muncă calificată tot mai mare la nivel 
naţional, problematica învăţământului profesional şi tehnic a devenit tot mai importantă 
pentru toţi actorii implicaţi în acest domeniu. Destabilizat de o serie de reforme, 
sistemul de învăţământ profesional şi tehnic a cunoscut un declin substanţial. Doar 
ca urmare a deciziei din anul 2008 de a nu mai acorda cifră de şcolarizare pentru 
şcolile profesionale, numărul de înscrişi în această formă de educaţie a scăzut în 
doar trei ani de la 189 254 (în 2008) la doar 12 382 (în 2011). 

Articolul de faţă prezintă o analiză succintă a sistemului ÎPT din România 
descriind principalele provocări şi oportunităţi de dezvoltare, precum şi o serie de 
modele de organizare şi funcţionare ale acestuia. Pornind de la contextul european, 
articolul îşi propune să identifice principalele probleme în dezvoltarea sistemului 
ÎPT la nivel naţional şi să analizeze organizarea şi funcţionarea acestuia. Pe baza 
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studiilor de caz realizate în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic. 
Provocări şi oportunităţi de dezvoltare, susţinut de OMV PETROM, au fost 
identificate principalele modele de organizare şi funcţionare a ÎPT din România, cu 
accent pe importanţa acordată componentei de învăţare la locul de muncă în 
formarea elevilor. Analiza acestor modele s-a realizat pe patru dimensiuni – 
parteneriatul cu actorii sociali, managementul, mecanismele de finanţare, 
activitatea practică – şi a permis identificarea unor elemente de succes, precum şi a 
principalelor dificultăţi în demersul de creştere a eficienţei sistemului ÎPT din 
România. 

CONTEXTUL EUROPEAN 

La nivel european, atenţia acordată învăţământului profesional şi tehnic s-a 
intensificat odată cu adoptarea Strategiei Lisabona (2000), al cărei obiectiv îl 
constituia transformarea Uniunii Europene în „cea mai competitivă şi dinamică 
economie bazată pe cunoaştere” până în 2010 (Comisia Europeană, 2010). Rolul 
educaţiei şi formării profesionale în atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona a 
fost accentuat în Declaraţia de la Copenhaga (2002), care semnala necesitatea 
întăririi cooperării în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european 
şi viza creşterea calităţii şi atractivităţii acestora în Europa. Contribuind la creşterea 
gradului de conştientizare privind importanţa educaţiei şi formării profesionale, 
Declaraţia de la Copenhaga a stat la baza Strategiei Europene pentru sporirea 
cooperării în domeniul educaţiei şi formării profesionale (cunoscută sub denumirea 
de Procesul de la Copenhaga) şi reprezintă parte integrantă a Cadrului Strategic 
pentru Cooperare Europeană în Educaţie şi Training (ET 2020), adoptat în 2009. 
Totodată, importanţa educaţiei şi formării profesionale este recunoscută într-un 
număr important de documente strategice şi iniţiative la nivelul UE precum 
Strategia Europa 2020, Garanţia pentru tineret, Iniţiativa privind ocuparea forţei de 
muncă în rândul tinerilor.  

Obiectivele politicii UE vizează provocări comune cu care se confruntă, în 
grade diferite, statele membre: îmbătrânirea populaţiei, lipsa lucrătorilor calificaţi 
în anumite domenii, rata şomajului ridicată în rândul tinerilor, evoluţia tehnologică. 
În ceea ce priveşte sistemul educaţional în general şi învăţământul profesional în 
particular, se remarcă o serie de diferenţe între statele membre din punct de vedere 
al modului de organizare şi funcţionare, a finanţării sau a percepţiei publice. 
Învăţământul profesional şi tehnic este valorizat diferit în statele membre ale UE: 
dacă în statele nordice învăţământul profesional şi tehnic are o reputaţie ridicată, în 
statele sud europene educaţia generală este considerată mai valoroasă, ca urmare a 
factorilor precum percepţia privind limitarea opţiunilor de carieră şi flexibilitatea 
redusă în plan profesional după absolvirea unei instituţii de învăţământ profesional 
şi tehnic, prestigiul redus al profesiilor „manuale” sau tendinţa în creştere de a 
urma studii universitare (Mulder, 2012).  
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Sub aspectul organizării şi funcţionării învăţământului profesional, în statele 
membre UE, dar nu numai, se remarcă două abordări: învăţarea în şcoală (school 
based-learning) şi învăţarea la locul de muncă (work-based learning). Învăţarea în 
şcoală, cu puternic caracter teoretic, presupune că activitatea practică a elevilor se 
desfăşoară în atelierele din cadrul şcolilor, sub supravegherea cadrelor didactice. 
De cealaltă parte, în cadrul abordării centrate pe învăţare la locul de muncă, 
activitatea practică se desfăşoară în cadrul companiilor, în contexte reale de muncă. 
Complementară învăţării în şcoală, învăţarea la locul de muncă oferă elevilor 
oportunitatea de a testa cunoştinţele dobândite la clasă, a-şi dezvolta abilităţile 
practice şi pe cele de relaţionare în context profesional şi în condiţii superioare 
celor oferite de atelierele şcolare din punct de vedere al dotării cu tehnologie. În 
statele membre UE, cele două abordări nu sunt mutual exclusive, învăţarea la locul 
de muncă fiind integrată în grade diferite în cadrul programelor de învăţământ 
profesional şi tehnic. În funcţie de ponderea în care combină învăţarea în şcoală cu 
cea la locul de muncă, la nivel european au fost identificate patru modele dominante 
de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, în multe state modele diferite 
funcţionând în paralel: (1) sistemul dual ca model dominant, (2) model mixt în care 
învăţarea la locul de muncă (ucenicia) coexistă cu alte forme de organizare a 
învăţământului profesional şi tehnic, însă are o pondere mai redusă faţă de acestea, 
(3) elemente semnificative ale învăţării la locul de muncă integrate în programele 
din şcoli şi (4) învăţământ profesional şi tehnic derulat preponderent în şcoală 
(European Parliament, 2014).  

Sistemul dual combină pregătirea teoretică în cadrul şcolii cu învăţarea la 
locul de muncă, aceasta din urmă deţinând o pondere semnificativ mai ridicată 
comparativ cu restul modelelor. În cadrul acestui model, care funcţionează în 
Germania, Austria, Elveţia, Danemarca, companiile au un rol important atât în 
stabilirea conţinutului formării, cât şi în selecţia şi evaluarea candidaţilor şi 
sprijinirea financiară a acestora, între elevi, companii şi şcoli încheindu-se 
contracte de practică. În cadrul modelului mixt, programele de ucenicie în cadrul 
companiilor coexistă cu învăţarea în şcoală, ponderea învăţării la locul de muncă 
variind în statele europene. Acest model poate fi întâlnit în Franţa, Olanda, Marea 
Britanie – state cu tradiţie în funcţionarea uceniciei ca rută paralelă cu alte forme 
de organizare a învăţământului profesional şi tehnic –, dar şi în Grecia, Polonia sau 
Italia. Funcţionând în paralel, există situaţii în care cele două tipuri de formare sunt 
gestionare de autorităţi diferite: spre exemplu, în Franţa şi Marea Britanie sau în 
Grecia învăţarea la locul de muncă şi cea din cadrul şcolii sunt gestionate de 
departamente diferite din cadrul ministerelor educaţiei, respectiv de ministerul 
muncii şi ministerul educaţiei. Totodată, aceeaşi calificare poate fi obţinută urmând 
rute diferite, ucenicia fiind una dintre acestea (ex.: Franţa sau Olanda). Principalele 
diferenţe dintre modelul mixt şi cel al sistemului dual dominant nu vizează modul 
de organizare a învăţării, ci ponderea programelor de ucenicie în cadrul formelor 
de organizare a ÎPT – acestea atrăgând un număr semnificativ mai mic de elevi –  
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şi profilul publicului ţintă – fiind percepute adesea ca opţiuni pentru elevii mai 
puţin performanţi. Cel de-al treilea model funcţionează în Franţa, Finlanda, Belgia, 
Olanda, în paralel cu modelul mixt. Opţiunea predominantă este cea a învăţării în 
şcoală, însă în cadrul acesteia sunt integrate elemente semnificative ale învăţării la 
locul de muncă: activitatea practică se desfăşoară cel mai adesea în cadrul atelierelor 
din şcoală, şi doar în cadrul unor stagii de scurtă durată în cadrul companiilor, iar 
atunci când aceasta se întâmplă relaţia nu este reglementată contractual. Modelul 
învăţământului profesional şi tehnic derulat preponderent în şcoală, răspândit în 
state precum Cehia sau Slovacia, este caracterizat prin o cooperare mai slabă între 
şcoli şi angajatori şi, prin urmare, o adaptare redusă la cerinţele pieţei muncii. Aşa 
cum sugerează şi numele acestui model, activitatea practică se desfăşoară aproape 
în exclusivitate în cadrul atelierelor din şcoli (European Parliament, 2014; Petrescu 
şi alţii, 2016).  

Elemente de învăţare la locul de muncă se extind însă şi în state în care 
învăţământul profesional se desfăşura tradiţional în cadrul şcolii. Spre exemplu, în 
Grecia a fost introdus din 2013 „anul de ucenicie”, care este opţional şi se adresează 
tinerilor care au absolvit învăţământul secundar superior, oferindu-le posibilitatea 
de a învăţa la locul de muncă în cadrul unui program alcătuit din de 28 de ore pe 
săptămână în companie şi 7 ore pe săptămână în şcoală. Responsabilitatea pentru 
plasarea elevilor revine unităţilor de învăţământ, activitatea elevilor este reglementată 
prin contract, iar companiile participate sunt subvenţionate (CEDEFOP, 2014). 
Începând cu anul şcolar 2015–2016 în Slovacia, programele de învăţământ cu 
durata de patru ani au fost completate de introducerea programelor duale, care 
presupun realizarea a 50% din formare în cadrul companiilor. Companiile îşi 
asumă responsabilitatea pentru activităţile de formare şi semnează atât contracte 
individuale cu elevii, fără a fi obligate să le ofere acestora locuri de muncă după 
absolvire, cât şi contracte instituţionale cu unitatea de învăţământ. Curriculumul 
pentru formarea din cadrul companiilor este stabilit preponderent de autorităţile 
publice, ca urmare a lipsei de experienţă a sectorului de afaceri (CEDEFOP, 2016). 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN ROMÂNIA 

Schimbările în organizarea şi funcţionarea economiei după căderea regimului 
comunist, prăbuşirea industriei, modificarea relaţiei dintre educaţie şi piaţa muncii 
şi reforma educaţiei au determinat un declin al învăţământului profesional şi tehnic 
în România în ultimii 26 de ani. În perioada comunistă, în România ÎPT funcţiona 
în strânsă legătură cu agenţii economici, instituţiile de învăţământ din sistemul IPT 
având o dublă subordonare: către Ministerul Educaţiei şi către ministerele economice 
de profil. Agenţii economici se implicau nu doar în asigurarea pregătirii practice a 
elevilor pe parcursul şcolarizării acestora (atât la locul de muncă, cât şi prin dotarea 
atelierelor şcolare cu aparatură şi materiale didactice necesare activităţilor practice 
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derulate în şcoală), ci şi în asigurarea infrastructurii necesare procesului de învăţare, 
în stabilirea calificărilor şi în oferirea de locuri de muncă absolvenţilor pentru o 
perioadă limitată. Parteneriatul dintre instituţiile ÎPT şi agenţii economici era important 
pentru realizarea obiectivelor economiei planificate (productivitate crescută şi 
şomaj zero) deoarece oferea posibilitatea unităţilor economice să îşi califice forţa 
de muncă conform nevoilor pe care le aveau, dar le impuneau acestora să şi angajeze 
aceşti absolvenţi. 

Căderea regimului comunist a dus la o schimbare a paradigmei de funcţionare 
a economiei, capitalismul presupunând şi o restructurare profundă a industriei. 
Această restructurare a constat în închiderea sau reducerea activităţii  multor unităţi 
economice, fapt ce a determinat şi un declin al ÎPT deoarece relaţiile dintre cei doi 
actori s-au deteriorat profund. Instituţiile ÎPT au fost lipsite de agenţii economici 
pentru practica elevilor, de resursele necesare pentru dotarea atelierelor şcolare şi 
achiziţionarea de materiale didactice pentru pregătirea practică a elevilor şi nu au 
mai putut oferi locuri de muncă după absolvire. Toate acestea au condus la o 
scădere a atractivităţii ÎPT în societate, mai ales din cauza lipsei oportunităţilor de 
angajare după finalizarea studiilor. În acest context, şcolile profesionale şi liceele 
tehnologice şi-au pierdut, treptat, relevanţa în raport cu cerinţele unei pieţe a 
muncii aflate în plin proces de schimbare. 

Reforma educaţiei a avut în vedere modificările de paradigmă de la nivel 
european (Walkenhorst, 2008) şi a pus accent mai ales pe dezvoltarea învăţământului 
superior, România înregistrând numărului cel mai mic de persoane cu studii 
superioare după 1990. Din acest motiv, ÎPT a căpătat un rol marginal în educaţie, 
fiind considerat doar o soluţie de continuare a studiilor pentru absolvenţii clasei a 
VIII-a care obţin rezultate slabe şi foarte slabe la examenul de „capacitate”.  

Deciziile de politică publică referitoare la ÎPT nu au fost dintre cele mai 
eficiente, conducând, în cele din urmă, la agravarea situaţiei. Decizia din 2003 de 
înfiinţare a Şcolii de Arte şi Meserii (SAM) cu durata de doi ani, cu rută de 
dezvoltare profesională complementară de încă trei ani, nu a fost un succes pe 
termen lung, contribuind, între altele, la creşterea ratei de părăsire timpurie a şcolii 
pe segmentul ÎPT. Având în vedere numărul tot mai mic de elevi, în 2008 s-a decis 
ca pentru şcolile profesionale să nu se mai acorde cifră de şcolarizare, absolvenţii 
claselor a VIII-a având doar opţiunea de a merge la liceu, fie pe filieră teoretică, fie 
pe cea vocaţională care includea şi liceele tehnologice, indiferent de competenţele 
sau opţiunile individuale. Alături de ceilalţi factori (restructurarea economică, lipsa 
agenţilor economici care să asigure pregătirea practică, lipsa locurilor de muncă, 
gradul scăzut de atractivitate pentru elevi al SAM, subfinanţarea educaţiei), aceste 
decizii de politică publică au condus la o scădere constantă a numărului de elevi 
înscrişi în învăţământul profesional (Figura 1). Această evoluţie este deosebit de 
îngrijorătoare din multiple perspective: creşterea şomajului în rândul tinerilor, 
asigurarea forţei de muncă mediu calificată sau prestigiul social al acestei forme de 
învăţământ. 
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Figura 1 

Evoluţia numărului de elevi – învăţământ profesional  
la nivel naţional 

 
Sursa: INS, baza de date Tempo, Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, medii de rezidenţă, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare şi judeţe, [SCL103E], august 2016. 
 
ÎPT din România se confruntă cu probleme pe dimensiuni multiple: asigurarea 

calităţii, mecanismele de finanţare, adecvarea competenţelor la piaţa muncii, 
parteneriatul cu actorii sociali şi imaginea publică. Sub aspectul calităţii, principalele 
deficienţe ale sistemului naţional de ÎPT sunt asociate cu lipsa mecanismelor de 
anticipare a competenţelor solicitate de piaţa muncii, subdimensionarea activităţii 
de consiliere şi orientare profesională pentru elevi, infrastructura şcolară deficitară – 
mai ales în şcolile care nu au parteneriate cu agenţii economici –, conţinutul 
curriculumului perimat în raport cu cerinţele pieţei muncii, lipsa de actualitate a 
materialelor didactice, insuficienţa cadrelor didactice şi neadaptarea acestor la noile 
tehnologii. Din punctul de vedere al finanţării, dificultăţile sunt generate atât de 
modalitatea de finanţare (finanţare/ elev), cât şi de nivelul insuficient al resurselor 
alocate întregului sistem de învăţământ, nu doar ÎPT (Petrescu şi alţii, 2016).  

Dat fiind caracterul interdependent al problemelor sistemului ÎPT, efectele 
lacunelor din dimensiunile menţionate anterior se răsfrâng asupra celui mai 
important rezultat al procesului educaţional derulat în cadrul unităţilor şcolare din 
sistemul ÎPT: adecvarea competenţelor la cerinţele pieţei muncii. Ca să existe o 
adecvare cât mai bună la cerinţele pieţei muncii este necesar să fie îndepliniţi mai 
mulţi paşi: existenţa mecanismelor de anticipare a cerinţelor pieţei muncii, existenţa 
mecanismelor de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, adaptarea 



8 MODELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  311 

standardelor de pregătire profesională şi a calificărilor, revizuirea permanentă a 
curriculumului şi a materialelor didactice (Petrescu şi alţii, 2016). În acest moment 
asistăm la un nivel redus de dezvoltare atât a competenţelor specifice (uneori competenţe 
de bază lipsesc: ex. citirea unei planşe de desen tehnic, utilizarea instrumentelor de 
măsură), cât şi a celor transversale ale elevilor/absolvenţilor de învăţământ profesional 
şi tehnic. În unele cazuri, deoarece la nivelul şcolii nu se formează competenţele 
transversale, angajatorii se implică inclusiv în acest aspect. Astfel, fie în cadrul 
practicii de specialitate, fie în diverse activităţi extracurriculare (şcoli de vară, tabere 
tematice, şcoli de weekend, vizite de studiu etc.) sunt încurajate lucrul în echipă, 
comunicarea, creativitatea. Inexistenţa mecanismelor de monitorizarea a inserţiei 
absolvenţilor pe piaţa muncii face imposibilă furnizarea de informaţii atât despre 
domeniile în care absolvenţii de ÎPT se angajează, cât şi despre competenţele 
specifice sau transversale pe care aceştia consideră că le-au dobândit în şcoală sau 
în perioada practicii de specialitate, astfel încât să poată fi îmbunătăţite programele 
de studiu. Aceste studii sunt extrem de utile în procesul de reformă a ÎPT. 
Integrarea pe piaţa muncii este mai facilă acolo unde rolul angajatorilor (în general 
companii mari) în definirea parteneriatului cu unităţi ale ÎPT este mai puternic şi în 
domenii unde resursa umană este rară (ex. construcţii) sau unde cererea şi fluctuaţia 
de personal sunt mari (ex. turism şi alimentaţie publică). 

ÎPT nu poate funcţiona într-un mod eficient în lipsa cooperării cu partenerii 
sociali, mai ales cu cei din mediul economic. Filozofia de funcţionare a ÎPT 
presupune existenţa unui parteneriat solid cu mediul de afaceri astfel încât să se 
poată realiza învăţarea la locul de muncă. În cazul şcolilor profesionale şi liceelor 
tehnologice acest parteneriat se traduce prin existenţa unor contracte de practică 
în care toţi cei trei actori (elev, instituţia de învăţământ şi agentul economic) ar 
trebui să aibă un rol bine definit. În practică se întâlnesc fie contracte între 
agentul economic şi elev/părinte sau tutore al acestuia, fie contracte între agentul 
economic şi şcoală. Este de remarcat lipsa unui contract cadru unitar care să 
reglementeze această relaţie între cei trei actori şi rolurile lor. În metodologia de 
implementare a învăţământului profesional de tip dual există un contract cadru 
între unităţile de învăţământ şi agenţii economici în care sunt specificate clar 
atribuţiile fiecărei părţi (CNDÎPT, 2016). Un obstacol în calea încheierii de 
parteneriate şi, prin urmare, pentru funcţionarea eficientă a sistemului de ÎPT 
naţional îl reprezintă lipsa facilităţilor fiscale pentru agenţii economici care susţin 
ÎPT. Ele ar contribui la motivarea acestora pentru a colabora cu instituţiile de 
învăţământ.  

Parteneriatul social, în cazul ÎPT, este realizat în mod formal prin două structuri 
consultative – comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) la 
nivel judeţean/municipiul Bucureşti şi consorţiile regionale (CR) la nivel regional. 
CLDPS-ul are ca obiective principale: dezvoltarea parteneriatului social pentru ÎPT, 
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identificarea cererii pieţei muncii pentru ÎPT şi corelarea ofertei educaţionale cu 
aceasta, optimizarea politicilor şi strategiilor judeţene referitoare la resursele financiare, 
umane şi material necesare în ÎPT. Rolul principal al CLDPS-urilor este de a propune 
noi calificări şi cifrele de şcolarizare pe specializări. Acestea ar trebui să aibă în 
vedere nevoile angajatori, dar principalul criteriu urmărit este acela de a acoperi 
normele cadrelor didactice. Din păcate funcţionarea CLDPS-urilor prezintă mari 
probleme legate în special de reprezentativitatea actorilor şi de managementul 
procesului consultativ, fapt ce afectează calitatea ÎPT. În cadrul CLDPS-urilor sunt 
invitaţi să participe doar anumiţi agenţi economici, care sunt cunoscuţi de autorităţile 
locale şi inspectoratele şcolare judeţene; nu există o consultare largă a actorilor 
interesaţi, cu transmiterea unei invitaţii către toţi agenţii economici, cu comunicarea 
agendei de discuţii şi a raportului final către aceştia, cu luarea în considerare a 
intereselor mediului de afaceri.  

METODOLOGIE 

Datele prezentate în articolul de faţă fac parte dintr-un studiu mai amplu asupra 
sistemului de învăţământ profesional şi tehnic din România (Învăţământul profesional 
şi tehnic. Provocări şi perspective de dezvoltare), care a cuprins o varietate de metode 
şi tehnici de cercetare: analiza de date secundare, metode de cercetare calitativă, analiza 
de politică publică. Analiza de date secundare a vizat datele disponibile privind 
învăţământul profesional şi tehnic din bazele de date relevante (ale Institutului 
Naţional de Statistică, Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional 
şi Tehnic, EUROSTAT, OECD). În cadrul analizei de politică publică au fost cercetate 
legislaţia naţională în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, documentele 
strategice naţionale referitoare la ÎPT şi politicile europene. Cercetarea calitativă a 
cuprins două focus grupuri cu părinţi ai elevilor din clasele VII–VIII (unul în 
mediul rural şi unul în mediul urban), 30 de interviuri în profunzime cu actori 
relevanţi în domeniu (angajatori, factori de decizie, firme de recrutare, sindicate, 
organizaţii neguvernamentale) şi şase studii de caz. În cadrul focus grupurilor cu 
părinţii a fost analizată opinia acestora despre învăţământul profesional şi tehnic şi 
motivaţia din spatele alegerii parcursului educaţional al copiilor lor. Interviurile în 
profunzime cu actori relevanţi în domeniu au fost distribuite după cum urmează: 
şase interviuri cu reprezentanţi ai autorităţilor publice (Ministerul Educaţiei Naţionale 
şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional 
şi Tehnic, Inspectorate Şcolare, Administraţia Prezidenţială), 17 interviuri cu angajatori 
din diverse domenii (industrie auto şi componente, industrie electronică şi automatizări, 
turism şi alimentaţie publică, industrie alimentară, textile şi pielărie, construcţii, 
tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, industrie extractivă, transport şi depozitare), 
două interviuri cu reprezentanţi ai unor firme de recrutare de personal, două interviuri 
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cu experţi educaţie, un interviu cu un sindicat din învăţământ, două interviuri cu 
reprezentanţi ai societăţii civile.  

Studiile de caz regionale au reprezentat una dintre principalele componente ale 
metodologiei de cercetare şi au avut scopul de a prezenta formele de organizare 
şi funcţionare a învăţământului profesional şi tehnic din diverse regiuni ale ţării. 
Cele şase studii de caz au fost selectate în funcţie de mai multe criterii – nivelul de 
dezvoltare economică al regiunii, implicarea angajatorilor în sistemul ÎPT, prezenţa/ 
absenţa unor elemente de inovare în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, 
raportul dintre învăţarea la locul de muncă şi învăţarea în şcoală. Pentru fiecare 
dintre cele şase studii de caz s-au realizat: focus grupuri cu elevii din licee tehnice/ 
şcoli profesionale, interviuri cu cadrele didactice din unităţile de învăţământ 
selectate şi interviuri cu angajatori care au contracte de colaborare cu instituţiile de 
învăţământ. Atât datele privind modelele de organizare şi funcţionare a ÎPT în 
România prezentate în cadrul acestui articol, cât şi analizele din cadrul celorlalte 
articole ce alcătuiesc numărul curent al revistei au la bază studiile de caz regionale 
realizate în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic. Provocări şi 
perspective de dezvoltare. 

MODELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
A ÎPT ÎN ROMÂNIA 

La nivel naţional cadrul de reglementare a învăţământului profesional şi tehnic 
este acelaşi, dar în practică găsim diverse modele de organizare şi funcţionare a 
acestuia: (1) ÎPT în sistem dual, bazat pe modelul german, în care angajatorii sunt 
implicaţi în formarea competenţelor specifice, selecţia, evaluarea şi susţinerea 
financiară a elevilor, dar şi în definirea conţinutului programei şcolare şi formarea 
cadrelor didactice; (2) modelul mixt, în care învăţarea la locul de muncă şi cea din 
cadrul şcolii coexistă, însă ponderea celei dintâi este mult mai ridicată pe fondul 
unei implicări mai puternice a mediului de afaceri; (3) modelul bazat pe integrarea 
elementelor semnificative ale învăţării la locul de muncă în programele din şcoli şi 
(4) modelul ÎPT derulat preponderent în şcoală, dezvoltarea competenţelor elevilor 
la locul de muncă fiind aproape inexistentă (Eremia, 2016; Stănilă şi Neguţ, 2016; 
Mihalache, 2016; Neagu, 2016; Deliu, 2016; Glăvan, 2016). Aceste diferenţe ţin 
atât de modalităţile de îmbinare a învăţării în şcoală cu învăţarea la locul de muncă 
în ceea ce priveşte activitatea practică, cât şi de nivelul de dezvoltare industrială al 
zonei şi implicarea angajatorilor în formarea profesională a elevilor. În cadrul 
aceluiaşi model conceptual, diferenţele între unităţile de învăţământ sunt determinate 
preponderent de gradul şi modul de implicare al angajatorilor în formarea elevilor. 
Figura 2 prezintă modelele identificate la nivel naţional de organizare şi funcţionare 
a ÎPT, cu accent pe gradul de integrare a componentei de învăţare la locul de 
muncă în dezvoltarea competenţelor elevilor. În analiza unităţilor de învăţământ 
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cuprinse în studiile de caz, acestui criteriu i se adaugă parteneriatul cu actorii sociali, 
modelul de management şi mecanismele de finanţare.  

Figura 2 

Modele de organizare şi funcţionare a ÎPT în România 

 

 
Notă: SGK, Braşov – Şcoala Profesională Germană Kronstadt, Braşov / SPE, Oradea – Şcoala Profesională 

Eurobusiness, Oradea / LTCM, Mioveni – Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini, Mioveni, 
Argeş / CTGC, Moineşti – Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”, Moineşti, Bacău / CTDP, 
Turnu Măgurele – Colegiul Tehnic „David Praporgescu”, Turnu Măgurele, Teleorman / 
LTDM, Călăraşi – Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”, Călăraşi. 

MODELE ALE ZONELOR DEZVOLTATE INDUSTRIAL 

Sistem dual – Şcoala Profesională Germană Kronstadt, Braşov 
Parteneriatul cu întreprinzătorii sociali. Şcoala Profesională Germană Kronstadt 

(SGK) este o instituţie de învăţământ publică care are la bază un parteneriat solid cu 
agenţii economici din Clubul Economic German. Parteneriatul cu agenţii economici 
este transpus în practică prin: implicarea acestora în toate etapele formării profesionale 
a elevilor (selecţia iniţială elevilor, dezvoltarea de competenţe specifice şi transversale, 
evaluarea continuă a competenţelor specifice, evaluarea finală), definirea specializărilor 
instituţiei de învăţământ, stabilirea conţinutului curriculumului în dezvoltare locală 
(definirea conţinuturilor de practică), supravegherea calităţii actului de învăţământ, 
formarea cadrelor didactice şi asigurarea bazei materiale. Există un contract de 
practică între elevi şi agenţii economici, cu responsabilităţi clare pentru ambele 
părţi şi cu un sprijin financiar din partea agenţilor economici destul de substanţial 
(bursă, asigurare medicală, decontarea abonamentului de transport, abonament 



12 MODELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  315 

la sala de sport, card de sănătate la furnizori privaţi de servicii medicale, cămin, 
masă de prânz). 

Modelul de management. Reprezentanţii Clubului Economic German sunt 
membrii în Consiliul de Administraţie al Şcolii şi au transferat metodele de management 
din sectorul privat către instituţia de învăţământ. Agenţii economici s-au implicat  
în definirea standardelor de calitate ale instituţiei de învăţământ, directorul având 
un contract de management cu Consiliul de Administraţie în care sunt specificaţi 
indicatori de performanţă. 

Mecanismele de finanţare. În cazul SGK finanţarea este asigurată de la bugetul 
de stat din finanţarea de bază pentru plata cadrelor didactice şi a celorlalte aspecte 
prevăzute de legislaţia în vigoare, de la bugetul local pentru modernizarea infrastructurii 
şcolare (clădirea a fost reamenajată de către Primăria Braşov) şi de la agenţii 
economici (dotarea atelierelor, formarea cadrelor didactice de specialitate, bursele 
şi celelalte beneficii acordate elevilor). 

Activitatea practică. Aceasta se derulează cu precădere la agenţii economici, 
dar instituţia de învăţământ a beneficiat de suport din partea acestora pentru dotarea 
atelierelor cu tehnologia necesară pregătirii practice a elevilor. Astfel, din activitatea 
practică la agentul economic se desfăşoară: în primul an 20%, în anul II – 60%, iar 
în anul III – 75%. Tutorii de practică din cadrul companiilor sunt responsabili pentru 
activitatea practică a elevilor, sunt implicaţi în evaluarea acestora şi colaborează 
îndeaproape cu profesorii de practică de la instituţia de învăţământ. 

Parteneriatul public–privat, concretizat prin colaborarea dintre Primăria 
Municipiului Braşov, Inspectoratul Şcolar, Şcoala Profesională (SGK) şi agenţii 
economici, constituie unul dintre principalele puncte tari ale sistemului implementat 
la SGK, Braşov. Acesta oferă elevilor oportunitatea de a face practică direct în 
cadrul companiilor, reprezentanţii acestora fiind implicaţi atât în procesul de admitere, 
cât şi în stabilirea conţinutului programei de studiu. Un element distinctiv al 
modelului implementat la SGK îl reprezintă interesul acordat de companii formării 
cadrelor didactice, materializat în oportunităţi de formare continuă şi schimburi de 
experienţă cu profesori din străinătate. Alte avantaje semnificative ale SGK sunt 
reprezentate de calitatea infrastructurii şcolare, datorată dotării sălilor de clasă şi 
laboratoarelor de către agenţii economici, şi garantarea unui loc de muncă după 
absolvire, acesta cântărind cel mai mult în decizia elevilor de a urma studiile SGK.  

Model mixt (practică la locul de muncă şi în şcoală) 
Şcoala Profesională EUROBUSINESS, Oradea 
Parteneriatul cu actorii sociali. Şcoala Profesională Eurobusiness Oradea 

(SPE) a fost înfiinţată în 2013, la iniţiativa Agenţiei de Dezvoltare Locală Oradea 
(ADLO) ca urmare a solicitărilor mediului de afaceri, având la bază o iniţiativă de 
dezvoltare a parteneriatelor sociale pentru ÎPT din cadrul proiectului ,,Parteneriate 
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active şcoală – întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – 
PAŞII FPI”. Parteneriatul SPE implică Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor,  
4 colegiile tehnice din Oradea, Eurobusiness Parc Oradea, Ro Marketing Oradea, 
Primăria Municipiului Oradea şi 14 companii partenere. SPE utilizează baza 
materială şi resursa umană a instituţiilor de învăţământ partenere (acestea sunt cele 
care organizează clasele de şcoală profesională), însă propune cifra de şcolarizare, 
numărul de clase şi specializările în urma consultărilor care au loc atât în cadrul 
consiliului de administraţie al SPE, cât şi cu mediul de afaceri din zonă. SPE este 
un parteneriat neformalizat, fiind creată ca un „concept de marketing” care să 
atragă elevii către învăţământul profesional. 

Modelul de management. Şcoala Profesională Eurobusiness (companiile partenere 
şi administraţia publică locală prin ADLO) este reprezentată în Consiliu de 
administraţie al instituţiei de învăţământ. Companiile partenere şi ADLO sunt 
partenerii care dau direcţiile de dezvoltare a instituţiei de învăţământ. Spre deosebire 
de SGK, Braşov, la Oradea agenţii economici nu sunt implicaţi în formarea 
cadrelor didactice, în evaluarea continuă a elevilor sau în dezvoltarea de activităţi 
extraşcolare pentru creşterea competenţelor transversale ale elevilor. 

Mecanismele de finanţare. În cadrul SPE, finanţarea este asigurată atât de la 
bugetul de stat (pentru salariile profesorilor şi bursa profesională de 200 lei/elev/lună), 
cât şi de la bugetul local (cheltuielile cu întreţinerea imobilelor, utilităţi, dotare cu 
materiale didactice) şi de la companii private (îmbunătăţirea bazei materiale 
existente la colegiul tehnic, bursa privată de 200 lei/elev/lună). Spre deosebire de 
SGK, implicarea financiară a agenţilor economici este mai redusă, aceştia acordând 
doar bursele suplimentare.  

Activitatea practică. Este derulată la agenţii economici, chiar dacă s-a realizat 
dotarea atelierelor şcolilor fie cu sprijinul companiilor private, fie prin proiecte cu 
finanţare europeană. Ponderea practicii derulate la agenţii economici parteneri este 
de 60% în primul an, 75% în anii II şi III. Agenţii economici au tutori de practică 
pentru activităţile cu elevii, dar nu există o colaborare permanentă între aceştia şi 
profesorii de practică din instituţiile de învăţământ. 

Printre aspectele care diferenţiază Şcoala Profesională Eurobusiness (SPE) de 
alte instituţii de profil se numără deschiderea administraţiei publice locale faţă de 
mediul de afaceri, iniţiativa de înfiinţare a SPE aparţinând autorităţilor, şi organizarea 
SPE ca parteneriat neinstituţionalizat între instituţiile de învăţământ, companii şi 
autorităţile publice, cu rolul de a creşte atractivitatea şcolilor profesionale. Doi 
dintre factorii de succes ai modelului de la Oradea, întâlniţi şi la Braşov, sunt 
garantarea locului de muncă după absolvire şi monitorizarea continuă a elevilor, 
atât la şcoală, cât şi în timpul stagiului de practică la companie, ambii contribuind 
la creşterea calităţii absolvenţilor. Diferenţe importante între cele două modele 
(Oradea şi Braşov) se observă însă sub aspectul interesului pentru formarea 
cadrelor didactice, al suportului financiar pentru elevi şi al colaborării dintre tutori 
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şi profesorii de practică din instituţiile de învăţământ, toate mai puternice la Şcoala 
Profesională Germană Kronstadt Braşov.  

Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni, judeţul Argeş 
Parteneriatul cu actorii sociali. Există un parteneriat cu patru companii din 

industria constructoare de maşini. Încheierea contractelor de practică a fost facilitată 
în primă fază de autorităţile publice locale, după care notorietatea agenţilor economici 
a atras celelalte companii. Autorităţile publice locale sunt implicate activ în 
susţinerea liceului, inclusiv prin atragerea de companii care să ofere oportunităţi de 
derulare a activităţilor practice sau asigurarea practicii de specialitate în cadrul 
unităţilor proprii ale administraţiei locale. Agenţii economici sunt implicaţi în 
definirea curriculumului în dezvoltare locală, în susţinerea financiară a unui număr 
limitat de elevi şi în susţinerea activităţii practice a elevilor.  

Modelul de management. Companiile au o prezenţă redusă în cadrul Consiliului 
de Administraţie, managementul fiind realizat de către instituţia de învăţământ 
conform reglementărilor în vigoare. 

Mecanismele de finanţare. Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat 
(salariile cadrelor didactice, bursa profesională), bugetul local (utilităţi, investiţii în 
modernizarea infrastructurii) şi companii (dotări şi bursa privată pentru un număr 
limitat de elevi).  

Activitatea practică. Prin mijlocirea autorităţile locale şi a Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Argeş, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini (LTCM) Mioveni 
beneficiază de parteneriate cu companii private care să asigure derularea activităţii 
practice a elevilor. Dotarea atelierelor şcolare este însă destul de deficitară, 
preferându-se ca practica de specialitate să se desfăşoare la agenţii economici. 

Unul dintre principalele puncte tari ale LTCM Mioveni îl reprezintă contextul 
local, caracterizat de un nivel ridicat de dezvoltare economică şi de sprijinul constant 
al autorităţilor locale. Colaborarea strânsă dintre LTCM şi agenţi economici importanţi 
din sectorul industrial (Automobile DACIA, Delta Invest, Euro APS, Piroux 
Industrie Romania), facilitată de implicarea autorităţilor locale, constituie principalul 
atu al acestui model de ÎPT. Autorităţile locale au sprijinit instituţia de învăţământ 
nu doar prin investiţii financiare în infrastructura şcolară, ci şi prin mijlocirea 
parteneriatelor cu agenţii economici, care au contribuit ulterior la creşterea notorietăţii 
şi atractivităţii liceului. Cu toate acestea, liceul nu se plasează în topul opţiunilor 
absolvenţilor de învăţământ gimnazial cu performanţe şcolare peste medie, ceea ce 
se traduce în promovabilitatea foarte redusă a elevilor LTCM Mioveni la examenul 
de bacalaureat (43% în anul 2016).  

Un alt avantaj al parteneriatului cu cel mai important agent economici  
din oraş (Automobile DACIA) îl reprezintă donaţiile de utilaje tehnologice care, 
au contribuit la atenuarea unuia dintre cele mai importante neajunsuri cu care  
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se confruntă LTCM Mioveni – subfinanţarea, concretizată în dotarea slabă a atelierelor 
de practică.  

MODELE ALE ZONELOR MAI PUŢIN DEZVOLTATE INDUSTRIAL 

Elemente semnificative ale învăţării la locul de muncă integrate în 
programele din şcoli 
Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moineşti, judeţul Bacău 
Parteneriatul cu actorii sociali. Există parteneriate cu două companii mari 

care derulează activităţi în zonă – OMV-Petrom şi S.C.HOLZINDUSTRIE 
SCHWEIGHOFER S.R.L., dar şi cu agenţi economici de mici dimensiuni 
(activităţi de comerţ şi turism) care preiau un număr mare de elevi în stagii de 
practică. OMV Petrom s-a implicat activ în susţinerea financiară a două specializări 
de şcoală profesională, în realizarea de activităţi extraşcolare cu elevii (tabere, şcoli 
de vară) şi în dotarea atelierelor şcolare. 

Modelul de management. Este realizat de către instituţia de învăţământ conform 
reglementărilor în vigoare. 

Mecanismele de finanţare. Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat 
(salariile cadrelor didactice, bursa profesională), bugetul local (utilităţi) şi companii 
(dotări şi bursa privată pentru elevii anumitor specializări). Implicarea autorităţilor 
publice locale este extrem de redusă. 

Activitatea practică. În funcţie de specializare, se derulează la agenţii 
economici sau în atelierele şcolare care pentru specializarea industrie extractivă 
sunt dotate corespunzător. În cazul industriei extractive este dificil să se realizeze 
practica la locul de muncă din raţiuni legate de securitatea muncii. 

Unul dintre avantajele importante ale CTGC Moineşti îl reprezintă tradiţia, 
acesta funcţionând de mai bine de jumătate de secol ca instituţie de învăţământ cu 
profil dominant petrol şi gaze. Prestigiului colegiului i se adaugă nivelul ridicat de 
dotare tehnico-materială şi colaborarea permanentă cu agenţii economici, cu precădere 
OMV-Petrom. Deşi ocuparea în domeniul petrolului şi gazelor s-a diminuat 
considerabil, beneficiile oferite elevilor ca urmare a colaborării cu OMV-Petrom 
(bursa, practica în cadrul companiilor, oportunităţile de angajare) au contribuit la 
creşterea atractivităţii unităţii de învăţământ şi la accentuarea concurenţei între 
elevi.  

Colegiul Tehnic „David Praporgescu”, Turnu Măgurele, judeţul Teleorman 
Parteneriatul cu actorii sociali. Sunt parteneriate încheiate cu diverşi agenţi 

economici, dar acestea se bazează pe relaţiile sociale ale cadrelor didactice.  
Modelul de management. Este realizat de către instituţia de învăţământ conform 

reglementărilor în vigoare. 
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Mecanismele de finanţare. Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat 
(salariile cadrelor didactice, bursa profesională) şi bugetul local (utilităţi, investiţii 
în infrastructură). Finanţarea din partea agenţilor economici este sporadică şi se 
rezumă la sponsorizarea unor evenimente şcolare. 

Activitatea practică. Se realizează la agenţii economici, în cazul în care există 
disponibilitate din partea acestora, sau în şcoală, dacă nu sunt acorduri de practică 
încheiate. Nu toate specializările au încheiate astfel de acorduri şi, în aceste cazuri, 
practica de specialitate se organizează în cadrul şcolii. Firmele nu au tutori de 
practică, îndrumarea elevilor făcându-se de către personalul agentului economic 
sau profesorul de practică. Dotarea atelierelor şcolii este redusă. 

Colegiul Tehnic „David Praporgescu”, Turnu Măgurele, se remarcă prin 
implicarea limitată a agenţilor economici în procesul de educaţie, determinată, în 
puţinele cazuri în care are loc, de capitalul social al cadrelor didactice, prin lipsa 
manualelor pentru disciplinele de specialitate şi gradul scăzut de dotare a 
laboratoarelor. Principalii factori determinanţi ai acestei stări de fapt sunt nivelul 
scăzut de dezvoltare economică a zonei şi dimensiunile reduse ale agenţilor 
economici locali, care nu au resursele financiare şi umane necesare pentru a sprijini 
activitatea practică a elevilor Colegiului.  

ÎPT derulat preponderent în şcoală – Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”, 
Călăraşi 
Parteneriatul cu actorii sociali. Se regăseşte într-o foarte mică măsură la 

nivelul acestui liceu tehnologic. Cadrele didactice au fost implicate în diverse 
proiecte de consolidare a parteneriatului cu agenţii economici, dar există anumite 
neconcordanţe între solicitările acestora şi oferta instituţiei de învăţământ (sunt 
calificări solicitate de piaţa muncii pentru care nu există disponibilitate din partea 
elevilor). Aceste parteneriate cu agenţii economici se bazează, de cele mai multe 
ori, pe relaţiile personale ale cadrelor didactice. 

Modelul de management. Este realizat de către instituţia de învăţământ conform 
reglementărilor în vigoare. 

Mecanismele de finanţare. Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat 
(salariile cadrelor didactice, bursa profesională) şi bugetul local (utilităţi, investiţii 
în infrastructură). Nu există finanţare din partea agenţilor economici. 

Activitatea practică. Se realizează la agenţii economici în cazul în care există 
disponibilitate din partea acestora sau în şcoală dacă nu sunt acorduri de practică 
încheiate. Nu toate specializările au încheiate astfel de acorduri şi, în aceste cazuri, 
practica de specialitate se organizează în cadrul şcolii. Firmele nu au tutori de 
practică, îndrumarea elevilor făcându-se de către personalul agentului economic 
sau profesorul de practică. Dotarea atelierelor şcolii este redusă. 

Cu toate că liceul este implicat în numeroase proiecte şi programe şcolare şi 
extraşcolare, orientarea acestora preponderent spre activităţi culturale şi civice, în 
detrimentul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a elevilor, influenţează 
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negativ activitatea acestuia. Deşi modernizarea recentă a infrastructurii şcolare 
poate constitui un element pozitiv pentru evoluţia liceului, baza materială care 
acoperă domeniile de formare profesională şi profilurile oferite ca specializare este 
în continuare deficitară. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât activitatea practică a 
elevilor din cadrul LTDM, Călăraşi se desfăşoară cu precădere la nivelul şcolii.  

CONCLUZII 

Problemele învăţământului profesional şi tehnic din România s-au accentuat 
pe parcursul ultimelor decenii în principal ca urmare a reformelor frecvente în 
domeniul educaţiei, produse într-un context economic şi social nefavorabil, marcat de 
diminuarea activităţii industriale şi creşterea instabilităţii economice, a îmbătrânirii 
şi migraţiei forţei de muncă. Acestea sunt doar câteva dintre provocările cu care se 
confruntă învăţământul profesional şi tehnic din România alături de perimarea 
calificărilor furnizate şi slaba corelare cu cerinţele pieţei muncii şi deteriorarea 
imaginii acestei forme de învăţământ în rândul populaţiei, precum şi probleme 
privind capacitatea instituţională, resursele umane implicate şi subfinanţarea.  

Învăţarea la locul de muncă contribuie la reducerea decalajului dintre oferta 
educaţională şi nevoile agenţilor economici de forţă de muncă bine calificată şi 
câştigă teren în din ce în ce mai multe state europene, inclusiv în România. 
Ponderea învăţării la locul de muncă este mai ridicată în regiunile mai dezvoltate 
economic, unde există agenţi economici de mari dimensiuni, cu viziune şi strategii 
de dezvoltare pe termen lung şi cu resurse financiare şi umane necesare pregătirii 
elevilor. La polul opus, în regiunile mai sărace, unde predomină angajatori de mici 
dimensiuni, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pun accentul pe învăţarea 
în şcoală, iar cea la locul de muncă se desfăşoară pe perioade scurte, în condiţii 
„inferioare” calitativ celor din cadrul sistemului dual (sub supravegherea cadrelor 
didactice din şcoli, fără contracte de practică) sau reprezintă mai degrabă o 
excepţie datorată de cele mai multe ori capitalului social al cadrelor didactice.  

Parteneriatul public–privat şi deschiderea autorităţilor publice locale către 
mediul de afaceri constituie unul dintre factorii care contribuie la creşterea calităţii 
învăţământului profesional şi tehnic deoarece favorizează extinderea învăţării la 
locul de muncă şi introducerea de calificări conforme cu nevoile pieţei muncii. 
Existenţa forţei de muncă calificate reprezintă pentru multe localităţi un avantaj 
competitiv important în procesul de dezvoltare economică/atragerea de investitori. 
Implicarea autorităţilor locale în stimularea parteneriatului agenţilor economici cu 
unităţile ÎPT a contribuit la creşterea prestigiului acestora din urmă şi la atragerea 
unui număr mai mare de elevi cu rezultate bune la examenul de „capacitate”. Acest 
parteneriat face să crească eficienţa sistemului ÎPT prin introducerea calificărilor 
cerute de piaţa muncii, diversificarea oportunităţilor de pregătire practică a elevilor 
şi intrarea lor în situaţii reale de muncă, sporirea atractivităţii în rândul elevilor 
inclusiv prin oferirea de beneficii de către angajatori (burse suplimentare, asigurări 
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medicale, suport material pentru transport şi cazare etc.). În regiunile mai dezvoltate, 
existenţa parteneriatului între cei trei actori, unităţi ÎPT, administraţia publică 
locală şi mediul de afaceri a adus beneficii tuturor părţilor implicate: sistemul ÎPT –  
a crescut calitatea educaţiei şi a atras un număr mai mare de elevi, mediul de 
afaceri – au fost introduse calificări noi conform nevoilor agenţilor economici; 
administraţia publică locală – a identificat o formulă de reducere a abandonului 
şcolar şi a şomajului în rândul tinerilor. 

În urma studiilor de caz realizate am identificat diferenţe între modelele de 
organizare şi funcţionare a ÎPT şi din punctul de vedere al modelului de management. 
Astfel, în regiunile dezvoltate economic care au implementat modele bazate pe 
sistemul dual agenţii economici sunt parteneri în consiliile de administraţie ale 
şcolilor. În regiunile mai puţin dezvoltate economic, cu mai puţine parteneriate 
între şcoli şi agenţii economici, managementul unităţilor de învăţământ este realizat 
exclusiv de către acestea, conform reglementărilor în vigoare. Diferenţe între şcolile 
provenite din regiuni diferite şi cu niveluri diferite de integrare a învăţării la locul 
de muncă se remarcă şi sub aspectul surselor de finanţare: acolo unde sunt încheiate 
parteneriate cu agenţii economici, aceştia sprijină financiar procesul educaţional 
prin burse şi beneficii suplimentare alocate elevilor, dotarea atelierelor de practică 
din şcoli sau chiar formarea cadrelor didactice. Prin urmare, parteneriatele cu agenţi 
economici, reglementarea contractuală a relaţiei agent economic–elev–şcoală, precum 
şi implicarea autorităţilor locale constituie factori ce contribuie la creşterea atractivităţii 
ÎPT, la dezvoltarea infrastructurii şcolare şi la mai buna adecvare a competenţelor 
la cerinţele pieţei muncii. Din acest punct de vedere, rezultatele cele mai bune le 
obţin modelele de organizare şi funcţionare a ÎPT cu pondere ridicată a învăţării la 
locul de muncă. Luând însă în considerare contextul naţional, caracterizat de 
disparităţi regionale puternice, soluţia optimă pentru eficientizarea sistemului ÎPT 
nu este reprezentată de generalizarea acestor iniţiative, ci mai degrabă de adoptarea 
unui sistem mixt în care şcolile în sistem dual să funcţioneze în paralel cu alte 
forme de organizare a ÎPT.  
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n the context of knowledge society and increasing concerns for 
sustainable and inclusive growth, investment in human capital 
development have become indispensable and the interest in 

developing initial vocational and technical education has also intensified.  
In recent years, education policies have focused more and more on updating 
skills and their correlation to labour market requirements. An important 
contribution to synchronizing the two systems comes from work–based–learning 
component of education, which allows students to develop their practical 
skills in real employment context. Work-based-learning is integrated in various 
degrees in initial vocational and technical education programs in European 
countries and beyond, along with school-based-learning. In Romania, initial 
vocational and technical education has been destabilised by numerous reforms 
and has faced significant decline both in terms of attractiveness and number 
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of students. The article reviews the main challenges faced by IVET system in 
Romania and presents the main models of initial vocational and technical 
education at European level. Without relying on an exhaustive analysis of 
current Romanian situation, but on the results of six case studies, the article 
presents the national models of IVET. The analysis is based on four main 
criteria: the importance of work-based-learning component in training students, 
partnership with social actors, management model and financing mechanisms. 

Keywords: initial vocational and technical education, school-based-
learning, work-based-learning, education. 



 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL –  
O ALTERNATIVĂ MAI BUNĂ DE INTRARE  

A TINERILOR PE PIAŢA MUNCII?  
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KRONSTADT, BRAŞOV. STUDIU DE CAZ1  
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alificarea resursei umane prin intermediul formării competenţelor 
practice la nivel secundar, reprezintă o provocare pentru 
învăţământul profesional şi tehnic în contextul descentralizării 

economice şi a masificării educaţiei superioare. Astfel ruptura dintre muncă 
şi educaţie, respectiv cea dintre cerinţele şi competenţele profesionale 
reprezintă rezultatul (crizei) lipsei locurilor de muncă sau a deficitului (crizei) 
competenţelor? Mergând pe aceeaşi linie de idei, este posibil ca aceste două 
crize care se suprapun, să fie rezultatul unei slabe coordonări între actorii 
interesaţi de această problemă: furnizorii de educaţie şi formare pentru piaţa 
muncii, ministerele şi reprezentaţi ai administraţiei guvernamentale, angajatorii 
şi nu în ultimul rând tinerii. Învăţământul profesional în sistem dual, preluat 
după modelul german ar putea reprezenta o alternativă pentru relansarea 
învăţământului vocaţional în România şi o soluţie de a facilita tranziţia tinerilor 
spre piaţa muncii. Factorul cheie al învăţământului dual este componenta 
practică pe care acesta pune accent, dezvoltând competenţele profesionale ale 
tinerilor direct la locul de muncă, studiul de caz de mai jos având scopul de a 
prezenta mai pe larg conceptul prin exemplul de bună practică a Şcolii 
Profesionale Germane „Kronstadt” din Braşov. 

Cuvinte-cheie: învăţământ profesional, sistemul dual, IVET, tranziţie, 
tineri, piaţa muncii.  

INTRODUCERE 

Extinderea accesului şi perioadei de educaţie (Trow, 2005) precum şi creşterea 
generală a productivităţii muncii au generat schimbări la nivelul reprezentărilor 
sociale legate de muncă şi angajare, ceea ce a dus mai departe la schimbarea 
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strategiilor şi proceselor de maturizare a tinerilor în ceea ce priveşte tranziţia 
profesională a acestora (Heinz, 2009; MacDonald, 2011). Prelungirea perioadei  
de formare a tinerilor reprezintă ea însăşi un factor structural ce determină o 
destandardizare a conţinutului tranziţiei către piaţa muncii. Fapt ce a dus la apariţia 
traiectoriilor nonliniare şi la o varietate a tipurilor de tranziţie a tinerilor (educaţie, 
muncă, formare, şomaj, educaţie etc.) (Marques, 2015). Emanciparea profesională 
este întârziată din însăşi dorinţa de a crea o forţă de muncă flexibilă şi mobilă din 
punct de vedere profesional, în contextul unei cereri din ce în ce mai accentuate de 
personal calificat. Strategia extinderii sistemului de educaţie răspunde acestei nevoi 
prin crearea mai multor oportunităţi educaţionale şi prin lărgirea accesului şi 
egalităţii de şanse, astfel încât piaţa muncii să poată utiliza cât mai eficient întregul 
potenţial al resurselor umane disponibile (Preoteasa, 2011; Naghi, 2014). 

În contextul descentralizării economice şi masificării învăţământul superior, 
şcolile profesionale precum şcolile de arte şi meserii (SAM-uri) au avut cel mai 
mult de suferit. Masificarea învăţământului superior a dus la mutarea centrului de 
greutate a parcursului educaţional din viaţa unui tânăr (Teichler, 2007, 2008). Formarea 
unei meserii în timpul educaţiei secundare a fost abandonată pentru iluzia facultăţii. 
În mod tradiţional un tânăr dintr-o familie din clasa mijlocie ar fi optat pentru un 
învăţământ liceal de tip vocaţional sau tehnic în scopul obţinerii unei meserii. După 
anul 2004 expansiunea învăţământului superior a atins noi cote, mai ales în privinţa 
lărgirii ariei de acoperire a ştiinţelor socioeconomice şi administrative, practic 
răspunzând la nevoile în schimbare ale pieţei economice prin deschiderea către 
sfera serviciilor de pe piaţa muncii, lăsând neacoperit domeniul tehnic (Voicu şi alţii, 
2010). În acest nou context utilitatea economică a unităţilor de învăţământ profesional 
a dus la diluarea şcolilor de arte şi meserii. De asemenea, decizia din anul 2008 a 
Ministerului Educaţiei de a nu mai aloca cifră de şcolarizare SAM-urilor a avut ca 
efect scăderea tot mai accentuată a numărului de elevi înscrişi în învăţământul 
profesional (Petrescu, 2016). Pe de altă parte, procesul de descentralizare a contribuit 
definitiv la desfiinţarea acestora în plan teritorial, cu precădere în zonele geografice 
dependente economic, deoarece consiliile locale nu au mai avut prevăzute bugete 
de administrare a acestor şcoli.  

Masificare învăţământul superior a dus la înlocuirea centrului de greutate în 
tranziţia tinerilor spre piaţa muncii (Trow, 2005; Teichler, 2007), în sensul că dacă 
în trecut clasa „muncitorească” respectiv pătura media a clasei mijlocii ar fi optat 
majoritar – pentru un traseu standard – către învăţământul profesional sau tehnic în 
scopul obţinerii unei meserii pentru integrarea în muncă. În prezent, tendinţa este 
aceea de a urma o facultate indiferent de domeniul de specializare. În perioada 
2007–2011 conform distribuţiei specializărilor a ratei studenţilor de la INS, printre 
domeniile cele mai căutate se încadrează preponderent ştiinţele socioumane sau 
ştiinţe nontehnice. Trendul ascendent al ştiinţelor socioeconomice rezidă din 
nevoia pieţei muncii de a absorbi mai mulţi lucrători în sfera serviciilor, pentru a 
potenţa economia naţională. Însă productivitatea muncii este în continuare scăzută 



 DANA IOANA NAGHI 3 326 

în lipsa calificărilor adresate lucrătorilor din industrie şi agricultură. De asemenea, 
creşterea gradului de vulnerabilitate şi precaritate a lucrătorilor din servicii pe piaţa 
muncii este datorată faptului că munca lor este mult mai difuză faţă de cea pe care 
o oferă o calificare dintr-un domeniu tehnic, iar limitele meseriei pe care şi-o aleg 
sunt mult mai fluide, aşadar mai vulnerabile şi instabile pe piaţa muncii.  

Învăţământul profesional în sistem dual, preluat după modelul german, este 
privit ca un exemplu de bună practică, prin prisma relansării învăţământului 
profesional, tehnic şi vocaţional şi o soluţie viabilă pentru creşterea inserţiei 
tinerilor şi a productivităţii lor pe piaţa muncii. Întreprinderea studiului de caz pe 
Şcoala Profesională Kronstadt din Braşov2, arată că funcţionarea acesteia ca 
furnizor de educaţie şi formare în sistemul de învăţământ dual facilitează tranziţia 
tinerilor către piaţa muncii. 

STUDIU DE CAZ – ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT, 
BRAŞOV  

Prezentarea liceului  
ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT (SGK) a fost înfiinţată 

în februarie 2012, iar din 2013, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice, a obţinut personalitate juridică. SGK este o instituţie de 
învăţământ profesional bazată pe modelul cu practică la locul de muncă pentru 
domeniul tehnic, dezvoltată în parteneriat cu agenţii economici din municipiul 
Braşov precum INA Schaeffler, Premium Aerotec, Stabilus, Draexlmaier, Continental, 
Hib, Hutchinson, REGE, Ramoss Com, Elmas, Preh – susţinuţi de Clubul Economic 
German. SGK este una dintre instituţiile de învăţământ profesional care a iniţiat 
modelul cu practică la locul de muncă în România. 

Specializările oferite sunt: operator maşini unelte cu comandă numerică (CNC), 
electromecanică maşini unelte şi instalaţii industriale, confecţioner articole din piele 
şi înlocuitori, sudor, sculer matriţer. SGK şi-a primit autorizaţiile de funcţionare, în 
urma celor 2 vizite ARACIP, având certificare pentru cele 2 specializări CNC şi 
electromecanică. Pentru obţinerea certificărilor celorlalte specializări, în 2017 
conducerea SGK intenţionează să ceară o evaluare externă a şcolii. 

Modalităţile de stabilire a calificărilor oferite, precum şi a conţinuturilor de 
practică sunt stabilite prin implicarea şi colaborarea dintre SGK, agenţi economici 
(membrii ai Clubului Economic German) şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Braşov. Cifra de şcolarizare este stabilită la cerinţa companiilor: în fiecare an, în 
decembrie, aceştia trimit către şcoală numărul de locuri necesare pentru fiecare 
specializare. Pentru anul şcolar 2016–2017 agenţii economici au solicitat un număr 
de 252 locuri disponibile. În anul şcolar 2015–2016 cifra de şcolarizare a fost  
                                   

2 http://www.sgk.ro/ro/. 
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de 541 elevi distribuiţi pe cele 5 specializări: 9 clase a IX-a, 6 clase X-a, 3 clase a XI-a 
şi 2 clase de seral. 

Rata de absolvire este de aproape 100%, în 2014 dintr-un efectiv de 83 de elevi 
doar 1 nu a absolvit examenul de certificare din motive de neprezentare la concurs.  

SGK are un efectiv de 30 de profesori, 7 profesori de instruire practică,  
3 maiştri instructor şi 1 psiholog. 

Percepţii ale elevilor asupra liceului  
La focus-grupul organizat în cadrul SGK au participat opt elevi (două fete şi 

şase băieţi) cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani. Dintre participanţi, patru erau elevi 
în clasa a IX-a şi patru în clasa a X-a, cinci erau elevi la specializarea Operator 
maşini unelte cu comandă numerică (CNC) şi trei la Electromecanică maşini unelte 
şi instalaţii industriale. Ca profil socioeconomic, majoritatea elevilor proveneau din 
mediul rural, din familii cu cel puţin doi copii. Repartiţia elevilor la intrarea în 
SGK s-a făcut pe bază de concurs: interviu cu angajatorul/compania şi test scris de 
cunoştinţe generale (matematică, română, logică, etc.). Elevii intervievaţi susţin că 
media de la examenul de evaluare naţională şi cea din clasele V–VIII nu a contat în 
procesul de admitere, ci doar interviul. Din momentul admiterii, se încheie un 
contract de practică între părinţii/tutorele legal al elevului şi angajator, care se 
reînnoieşte în fiecare an pe baza performanţelor (minim media totală 6,50 pentru 
promovarea anului şcolar – formată din mediile de la modulele pentru practică de 
specialitate şi modulele teoretice, inclusiv materiile de bază).  

Motivaţiile elevilor de a opta pentru Şcoala Germană nu diferă foarte mult, în 
general au ales această şcoală pentru a avea „o meserie de viitor” (elev, masculin, 
16 ani, electromecanică, Braşov). Cu toate acestea, decizia pentru acest liceu a fost 
puternic influenţată de factori externi, aceştia fiind sfătuiţi de rude, prieteni să facă 
alegerea ca fiind una benefică pentru viitorul lor:  

„Am ajuns din întâmplare, iniţial voiam la un liceu teoretic mate-info, dar mama 
mi-a propus şcoala germană” (elev, masculin, 15 ani, CNC, SGK, Braşov).  
„Părinţii mei lucrează la compania la care fac practică, ei m-au sfătuit” 
(elev, feminin, 15 ani, CNC, SGK, Braşov). 
„Am venit aici cu un coleg din şcoala generală, el a ales această şcoală, 
pentru a învăţa o meserie, şi m-am gândit să am şi eu o meserie asigurată pe 
viitor şi să nu ştiu că îmi bat capul cu o facultate, deşi chiar vreau să 
continui cu o facultate, dar să ştiu că am o meserie a mea care mă ajută pe 
viitor...dar mă gândesc să continui pe acelaşi domeniu cu facultatea de 
electromecanică, pentru că sunt pasionat de maşini” (elev, masculin, 16 ani, 
CNC, SGK, Braşov).  
Un alt exemplu de motivaţie extrinsecă provine din experienţa fraţilor mai 

mari, care i-au influenţat în luarea unei decizii asupra dezvoltării profesionale în 
termeni de succes sau eşec pe piaţa muncii, astfel încât elevii şi-au putut forma o 
imagine mai clară asupra necesităţii unui viitor loc de muncă: 
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„Am ales această şcoală datorită surorii mele, care a făcut facultate şi master 
în informatică, dar nu a găsit loc de muncă şi 7 ani a lucrat ca lucrător 
comercial ...de asta am ales şcoala germană pentru că am şansa să învăţ o 
meserie şi apoi pot continua şi cu facultatea” (elev, masculin, 16 ani, CNC, 
SGK, Braşov). 
O excepţie printre elevii prezenţi, din punctul de vedere al motivaţiei alegerii 

SGK, este un elev de clasa a IX-a în vârstă de 17 ani, care a optat pentru această 
şcoală în urma experienţei personale nesatisfăcătoare la un liceu teoretic:  

„Am fost la un liceu teoretic pe ştiinţele naturii până în clasa a X-a. După  
m-am gândit să repet clasa a IX-a la şcoala germană pentru că am simţit 
nevoia să încep un liceu cu profil tehnic. La teoretic mă plictiseam şi simţeam 
că nu învăţ nimic, simţeam nevoia să fac ceva practic” (elev, masculin, 17 ani, 
electromecanică, SGK, Braşov). 
Pe lângă sfaturile primite din partea părinţilor de a urma o şcoală profesională 

pentru a se forma într-o meserie, experienţa fraţilor sau a foştilor colegi/prieteni, 
deja elevi la SGK, este determinantă în opţiunea alegerii acestui liceu, ceea ce 
poate constitui o strategie eficientă de atragere a elevilor de clasa a VIII-a către 
şcoala profesională, care în prezent nu se bucură de o notorietate foarte mare în 
rândul elevilor de gimnaziu.  

„Nu am vrut să vin la această şcoală. Am venit datorită fratelui meu, care a 
terminat aici. Acum nu îmi pare rău” (elev, masculin, 16 ani, electromecanică, 
SGK, Braşov). 
Nehotărârea lor privind viitoarea rută profesională provine atât din limita 

normală a vârstei lor, cât şi din moştenirea unei imagini preponderent negativă cu 
privire la şcolile profesionale, considerate neatractive în comparaţie cu opţiunile 
multiple oferite de un liceu teoretic care îi proiectează spre posibilitatea studiilor 
universitare fără a mai trece printr-un liceu seral:  

„Părinţii au fost cei care m-au îndrumat şi aveam deja un prieten elev aici... 
am venit să îmi fac o bază pentru viitor şi apoi e chiar fain că poţi continua 
şi să dai la facultate dacă vrei” (elev, masculin, 16 ani, CNC, SGK, Braşov).  
Planurile de viitor ale elevilor includ perfecţionarea în meseria în care se 

pregătesc şi continuarea studiilor la nivel universitar în acelaşi domeniu. Pentru cei 
prezenţi la focus-grup, facultatea reprezintă un obiectiv major de continuare a 
studiilor, aproape toţi dorind ca după clasa a XI-a şi după obţinerea certificatului de 
calificare să se înscrie la clasa de seral. Faptul că se pot angaja imediat după 
absolvirea şcolii profesionale şi pot continua şi liceul pentru a se înscrie la 
bacalaureat reprezintă pentru ei un avantaj: 

„Nu facem multe materii teoretice, ceea ce reprezintă un avantaj, nu facem 
muzică şi alte opţionale, doar materiile de bază care sunt şi la bac, asta ne 
oferă şansa şi timpul de a învăţa” (elev, masculin, 16 ani, electromecanică, 
SGK, Braşov).  
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Cu toate acestea, elevii prezenţi la focus grup se raportează mai degrabă ca 
excepţie în rândul masei de elevi din cadrul SGK în ceea ce priveşte planurile de 
viitor asupra continuării studiilor universitare. De asemenea recunosc că motivaţia 
de a continua aceste studii trebuie să fie foarte mare şi să se bazeze pe un efort 
susţinut din partea lor în ceea ce priveşte performanţele şcolare. 

„Nu mulţi elevi din şcoală îşi doresc să dea la facultate. Chiar dacă îşi 
doresc, contează şi media pentru a intra la seral. Din fiecare clasă se aleg 
cei mai buni elevi, cu notele cele mai mari, pentru că şcoala are o singură 
clasă de seral de 30 de elevi” (elev, masculin, 16 ani, electromecanică, SGK, 
Braşov).  
Deşi admit că le va fi dificil de îmbinat serviciul cu continuarea unui liceu 

seral, aceştia nu exclud această posibilitate deoarece sunt determinaţi şi motivaţi să 
lupte pentru viitorul lor profesional. Valorile SGK asupra construirii unei cariere 
profesionale solide influenţează puternic deciziile şi principiile de viaţă ale 
elevilor, aceştia fiind foarte bine informaţi cu privire la opţiunile de formare şi 
dezvoltare profesională în câmpul muncii.  

„Da, ne va fi foarte dificil, dar dacă vrei ceva pentru viitorul tău trebuie să o 
faci, iar dacă îţi pui ceva în cap, chiar dacă e greu....aşa găseşti motive, ba 
că eşti obosit, ba lene, dar trebuie să faci dacă asta vrei” (elev, feminin,  
15 ani, CNC, SGK, Braşov). 
„Cum seralul va fi paralel cu serviciul, cei care sunt schimbul 1 o să facă 
seral de după-amiază, cei care sunt schimbul 2 nu o să facă seral, iar cei de 
la schimbul 3 la fel o să facă seral... deci numai schimbul 1 şi schimbul 3 o 
să facă seral... da, o să ne fie greu dar având în vedere viitorul nostru...” 
(elev, masculin, 16 ani, electromecanică, SGK, Braşov).  
În ceea ce priveşte importanţa bursei în alegerea liceului, elevii sunt de părere 

că bursa contează ca ajutor pe parcursul liceului însă nu a fost un factor 
determinant pentru alegerea propriu-zisă a liceului. Cu toate acestea recunosc că 
bursa le oferă un stimulent pentru a fi motivaţi să înveţe şi să se pregătească cu 
seriozitate pentru viitoarea meserie. Elevii consideră că au un avantaj prin prisma 
bursei pe care o primesc, faţă de alte licee teoretice, iar păstrarea acesteia pe 
parcursul studiilor reprezintă un act de responsabilitate din partea lor. 

„Bursa este jumătate asigurată de stat şi jumătate din partea angajatorului, 
aceasta poate să scadă în funcţie de numărul de absenţe sau din cauza 
notelor, 200 şi 200, bursa ne ajută în sensul că ne stimulează să învăţăm” 
(elev, masculin, 16 ani, electromecanică, SGK, Braşov).  
Având în vedere că SGK este o instituţie de învăţământ bazată pe modelul cu 

practică la locul de muncă, elevii beneficiază şi de o serie de alte stimulente: decontarea 
abonamentului de transport, abonament la sala de sport, card de sănătate la furnizori 
privaţi de servicii medicale (Regina Maria, Med Life, etc. în funcţie de contractul 
angajatorului), cămin, masă de prânz.  
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„Alte câteva avantaje pe lângă bursă: avem asigurat cămin, de anumite firme 
chiar complet plătit căminul, în afară de asta avem şi transportul la practică 
asigurat, masa asigurată la practică – prânzul, echipamentul de protecţie şi 
tot ce este necesar şi cred că mai sunt câteva avantaje...dar cam astea sunt 
cele mai importante” (elev, masculin, 16 ani, CNC, SGK, Braşov). 
Elevii apreciază în general pozitiv Şcoala Profesională Germană Kronstadt, 

în ciuda faptului că la început, pentru majoritatea dintre ei, aceasta nu se regăsea 
printre liceele preferate. Rugaţi să descrie în câteva cuvinte avantajele oferite de SGK 
din punctul lor de vedere, elevii sunt de părere că şcoala pe care o urmează reprezintă 
o oportunitate pentru ei (5/8 respondenţi) şi consideră în unanimitate că liceul le 
oferă deschidere spre viitor. O parte a elevilor intervievaţi apreciază că a fi elev la 
SGK este o experienţă interesantă, ceva diferit faţă de restul liceelor, o posibilitate 
inedită pentru practică dar şi o responsabilitate. Cu toţii sunt de părere că cel mai 
mare avantaj pe care îl au ca elevi SGK este acela că după absolvirea examenului 
final vor avea un loc de muncă asigurat. Modelul cu practică la locul de muncă de 
care beneficiază la SGK este foarte apreciat de elevi, aceştia considerând că au 
foarte multe oportunităţi de învăţare şi formare profesională şi, nu în ultimul rând, 
de dezvoltare personală. Elevii intervievaţi consideră că se dezvoltă ca indivizi prin 
prisma unor principii de viaţă care valorizează munca prin sistemul de practică de 
care beneficiază încă de la începutul liceului. 

„O meserie de viitor, o diplomă recunoscută la nivel internaţional şi faptul 
că poţi da bacalaureatul dacă chiar asta vrei” (elev, masculin, 16 ani, 
Electromecanică, SGK, Braşov) 
„... Plus că la sfârşitul anilor de liceu, dacă îţi vezi de treaba ta şi 
angajatorul vede că te pricepi la ceea ce faci, ai un loc de muncă asigurat” 
(elev, feminin, 15 ani, CNC, SGK, Braşov). 
Cu toate acestea, există şi nemulţumiri legate de modul rigid şi strict de 

organizare în care se desfăşoară cursurile şi practica. Cu toate că sunt nemulţumiţi 
şi consideră că unii profesori exagerează prin exigenţa care o exercită asupra lor, 
sunt conştienţi de responsabilitatea şi oportunitatea pe care le au în această şcoală 
faţă de restul liceelor. De asemenea, printre aspectele pe care le-ar îmbunătăţi, 
aceştia şi-au manifestat dorinţa de a face mai multe ore de limbă străină. Şi-au 
exprimat dorinţa de a avea mai multe ore de limba engleză şi limba germană (nu au 
ore de limba germană în programă). 

Calitate în învăţământul profesional şi tehnic 
SGK funcţionează în clădirea fostului Grup Şcolar Industrial Rulmentul, 

reabilitată de către primăria municipiului Braşov, care a alocat aproape un milion 
de lei. Dotarea sălilor de clasă, cabinetelor şi laboratoarelor a fost realizată de 
către agenţii economici. Aceştia le-au utilat cu echipamente tehnice, unelte, maşini 
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şi utilaje tehnice, calculatoare, proiectoare, soft-uri şi asigură în mod continuu 
necesarul de consumabile.  

Pe lângă standardele legislative stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice, standardele de calitate ale şcolii sunt stabilite de către 
angajatori începând încă din momentul admiterii elevilor. Înscrierea constă într-un 
examen compus dintr-un interviu cu reprezentaţii companiilor private şi un test de 
cultură generală şi abilităţi tehnice. Agenţii economici nu iau în considerare media 
de absolvire a claselor V–VIII şi nici media de la examenul de capacitate. Mai 
degrabă caută tineri cu potenţial pentru specializările de care au nevoie, preferând 
să găsească candidaţii potriviţi pe bază de testare a aptitudinilor şi nu pe baza 
notelor. Încă din prima lună după admiterea la SGK, elevii primesc o bursă lunară 
în valoare 400 de lei, din care 200 de lei din partea statului şi alţi 200 de lei din 
partea agentului economic, cu care au semnat un contract de practică. Potrivit 
contractului de practică, datoria elevului este să se preocupe cu seriozitate de 
pregătirea pentru meseria sa viitoare, neexistând clauze conform cărora elevul este 
obligat ca, în schimbul bursei, să lucreze o anumită perioadă pentru firma care i-a 
acordat-o.  

Reprezentanţii agenţilor economici sunt de părere că nu este nevoie să existe 
un criteriu de obligativitate în contract privind angajarea tinerilor după terminarea 
celor 3 ani. Aceştia consideră mai degrabă că este o responsabilitate ce le revine 
companiilor în atragerea şi convingerea tinerilor pe perioada şcolarizării. 

„La un moment dat, ministrul Funeriu venise cu ideea de a face acele 
contracte, să-I obligăm sau dacă nu, să plătească şcoala, dacă nu vin la 
fabrică, respectiv să plătească partea care am dat-o noi (angajatorii) şi… 
atunci… dl director B., de la Schaffler, ne-a convins pe toţi, care eram 
pentru, să fim împotrivă, spunând că …Domne, noi avem pretenţii de la 
minister, avem pretenţii de la profesori, de la părinţi, de la copii….dar de la 
noi nu avem nicio pretenţie? dacă noi nu suntem în stare să-I convingem în 
ăştia 3 ani de zile că locul lor este aici, unde este rolul nostru aici?” 
(angajator, Braşov). 
Conţinutul programei de studiu este centrat pe componenta de practică 

care reprezintă 20% din durata şcolarizării în primul an, 60% în anul doi an şi 75% 
în anul trei, la absolvire un elev acumulând un total de 2000 ore de practică. 
Numărul mare de ore de practică dar şi calitatea formării prin posibilitatea elevilor 
de a face practică direct la angajator reprezintă avantajele ce însoţesc certificatul de 
calificare, cu recunoaştere internaţională. De asemenea, posibilitatea ocupării unui 
loc de muncă în meseria pentru care s-au pregătit, imediat după absolvire, direct la 
angajatorul cu care elevul a avut contractul de practică, reprezintă un mecanism de 
incluziune şi de adaptare a competenţelor solicitate de piaţa muncii. Materiile teoretice 
din trunchiul comun (matematică, limba română, etc.) sunt predate elevilor conform 
programei şcolare avizate de MEC după manuale nivel M3, specifice liceelor 
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vocaţionale şi şcolilor profesionale. Pentru partea practică există caiete de practică, 
conţinutul acestora fiind puternic influenţat de profilul companiilor în cadrul cărora 
elevii fac practică. Aceste caiete înlocuiesc manualele clasice (a căror informaţie 
este considerată că nu mai răspunde nevoilor actuale de instruire practică) şi conţin 
informaţii despre utilizarea şi manevrarea materialelor/utilajelor conform tehnologiei 
actuale. Practic, companiile furnizează instrucţiunile de utilizare şi îi învaţă pe 
elevi să lucreze direct cu aparatele/utilajele pe care urmează să le manevreze la 
viitorul loc de muncă. Elevii care lucrează deja la angajator în perioada de practică 
beneficiază direct de instruire teoretică şi practică prin tutorele de practică al 
companiei. Monitorizarea performanţelor, dar şi a comportamentului disciplinar se 
face de către profesorul de practică al SGK, aflat în permanentă colaborare cu 
tutorele de practică din cadrul companiei. Companiile care nu au posibilitatea de a 
primi elevii direct în practică, la locul de muncă, transmit instrucţiunile şi caietele 
de practică către profesorii SGK cu care elevii fac practică în laboratoarele din 
cadrul SGK. Decizia companiilor privind înfiinţarea şi dotarea acestor laboratoare 
de practică a fost luată pentru a ajuta agenţii economici de dimensiuni mai mici sau 
care nu au posibilitatea de a asigura practica direct în fabrică. În acest mod răspund 
nevoilor de instruire a viitoarei forţe de muncă, necesară tuturor companiilor 
membre în această iniţiativă.  

De asemenea, în 2013, profesorii au solicitat angajatorilor cursuri de formare 
profesională de specialitate, pentru a lucra pe echipamente/maşini-unelte cu comandă 
numerică. Au beneficiat de programe de formare cu finanţare externă din partea 
companiilor în cadrul cărora au vizitat centre de formare Bosch şi şcoli în sistem 
dual din Germania şi Austria. Schimbul de experienţă a fost necesar pentru a putea 
observa cum se lucrează cu elevii în sistemul dual şi pentru a putea transfera 
experienţa acumulată din străinătate în România. Toate acestea au fost finanţate de 
către companiile partenere.  

Companiile au achiziţionat soft-uri şi simulatoare pentru a dota laboratoarele 
de practică ale şcolii pentru programarea maşinilor cu comandă numerică. Tot 
agenţii economici au dotat şcoala cu aparatură tehnică: videoproiectoare, calculatoare, 
consumabile, etc. Conducerea şcolii apreciază nivelul dotărilor şi a infrastructurii 
SGK ca fiind foarte bun în comparaţie cu alte instituţii de învăţământ tehnic. 

„Avem echipamente de sute de mii de euro, agenţii economici au dotat 
laboratoarele, atelierele, atelierul de mecanică, l-aţi văzut? Tot ei se ocupă 
şi de mentenanţa echipamentelor. Noi, ca şcoală, am venit cu locaţia şi ei cu 
dotările: de la calculatoare, soft-uri, imprimante, unelte, echipamente tehnice. 
Elevii noştri au unde să facă practică, vorbesc de cei care nu lucrează deja 
direct în fabricile firmelor cu care au contract, sunt unele firme mai mici 
care nu au posibilitatea de a primi în practică direct la ei şi atunci Clubul 
German a luat decizia să facă atelierele de practică în cadrul şcolii. Avem 
dotări faţă de alte licee...” (cadru didactic, SGK, Braşov). 
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Şcoala este partener într-un proiect Erasmus, care are ca scop principal 
dezvoltarea materialelor didactice, a caietelor de practică şi care vizează formarea 
profesorilor în parteneriat cu agenţii economici ca Draxelmaier, Schaffler şi o 
şcoală profesională din Cehia. Nevoia cadrelor didactice de perfecţionare survine 
din nevoia de a ţine pasul cu avansul tehnologic dar şi cu sistemele de predare din 
alte ţări. Această carenţă este resimţită atât de profesori, cât şi de agenţii economic 
care susţin formarea pe tot parcursul vieţii. Nu există personal calificat pentru 
scrierea proiectelor, aplicaţiile se fac în funcţie de timpul şi disponibilitatea 
profesorilor (unii dintre aceştia au urmat separat, din iniţiativă personală, cursuri de 
scriere de proiect).  

Competenţele elevilor 
Agenţii economici sesizează o discrepanţă atât sub aspect cantitativ, cât şi 

calitativ între elevii de la liceele industriale care fac mai puţine ore de practică      
(1 000 ore) şi cei de la şcoala profesională, care în 3 ani fac un număr dublu de ore 
de practică. Totodată, în primul caz, după terminarea celor 4 ani de învăţământ 
tehnic, nivelul de calificare la absolvire este ISCED 4 şi oferă alternativa directă a 
înscrierii la bacalaureat şi chiar continuarea studiilor la facultate. În schimb, cei 
care termină şcoala profesională obţin nivel de calificare mai slab – ISCED 3, iar 
dacă îşi doresc să continue studiile, aceştia trebuie să se înscrie la un liceu seral. 
Angajatorii susţin că cei care termină liceele industriale sunt mult mai slab pregătiţi 
decât cei care termină şcoala profesională. Cerinţa angajatorilor este aceea ca la 
acelaşi număr de ore de practică să fie obţinut acelaşi nivel de calificare. Agenţii 
economici intervievaţi solicită schimbarea legislaţiei privind acordarea certificatelor 
de calificare conform orelor de practică efectuate, astfel încât la un număr mai 
mare de ore de practică să fie acordat un nivel mai mare calificare. 

Ţinând cont că programa şcolară este adaptată în funcţie de cerinţele agenţilor 
economici şi în funcţie de tehnologia utilizată, competenţele specifice dobândite sunt 
foarte importante. Cu toate acestea, în procesul de recrutare/selecţie, angajatorii 
susţin şi importanţa competenţelor transversale ca „lucru în echipă, capacitatea de 
a comunica eficient, etc.” (angajator, Braşov). 

Unele companii nu au ateliere de practică în fabrici sau posibilitatea de a 
dezvolta anumite competenţe tehnice la locul de muncă. Pentru a răspunde nevoilor 
de formare a forţei de muncă, ale companiilor aflate în această situaţie, toţi agenţii 
economici parteneri în proiectul SGK au decis să doteze şcoala cu ateliere special 
echipate unde elevii să poată învăţa cum să folosească anumite unelte şi utilaje. 
Atelierele de practică ale SGK au fost utilate de companii cu scopul de a acoperi o 
varietate cât mai mare de aparatură tehnică pe care elevii pot face practică. 

„În primul rând, şcoala este primul partener implicat în acest proces, este 
partenerul public. Vorbim de un absolvent care a făcut 3 ani de şcoală 
profesională, unde a participat la cursuri teoretice, cu o diminuare în ultimul 
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an, ca număr de ore de teorie si unde a avut posibilitatea sa facă cursuri de 
laborator şi practică în ateliere. Compania este un partener care îl susţine pe 
toată această perioadă a şcolii (bursă, alte stimulente şi beneficii), şi susţine 
un anumit număr de copii, nu doar unul, pentru a le uşura acest parcurs, dar 
compania este un partener care asigură trecerea de la şcoala si asigură 
condiţii ca elevul sa poată aplica în mod specific ceea ce a învăţat la şcoală, 
în ideea de a-l angaja la final. Specific, în sensul că este format pe nevoile 
firmei respective la care îşi desfăşoară activitatea. În situaţia în care 
activitatea practică ar fi desfăşurată strict în atelierele de la şcoală, cu 
siguranţă acolo toţi elevii ar fi pregătiţi uniform, nespecific şi după un 
concept cel mai probabil strict didactic” (tutore practică, angajator, Braşov). 

Relaţia cu angajatorii 
Contractele de practică se încheie cu fiecare elev în parte (reprezentat de 

părinţi sau tutorele legal), în funcţie de nevoile angajatorului. Odată admişi la 
SGK, elevii sunt distribuiţi în grupe de practică de câte 14 elevi. Profesorii de 
practică din partea şcolii pot avea, în aceste grupe, elevi cu contracte de practică la 
angajatori diferiţi, pe care îi monitorizează permanent. Profesorul de practică face 
vizite la fabricile companiilor şi ţine legătura cu tutorele de practică stabilit de 
angajator. Contractele de practică se încheie pe un an, doar în condiţiile unui aviz 
pozitiv de medicina muncii, şi se reînnoiesc anual în funcţie de notele (minim 6,50) 
şi absenţele elevului.  

Tutorii de practică sunt ingineri pe specialitate, angajaţi ai companiilor şi au 
certificat de formatori pentru practică. Unele firme au angajat special personal care 
să se ocupe doar de activitatea practică a elevilor. Persoanele desemnate de 
companie ca fiind responsabile de practica elevilor, au fost trimise la cursuri de 
formare pentru formatori şi au beneficiat de pregătire pentru lucrul didactic cu 
elevii pe specialitate. 

„Un fel de maiştri instructori, ca nişte profesori. Firmele mai mici au personalul 
angajat pentru formarea noilor angajaţi şi folosesc aceea persoană” (cadru 
didactic, SGK, Braşov).  
Selecţia şi recrutarea personalului sunt realizate de către reprezentanţii de 

resurse umane al companiilor. Pe termen scurt, se fac angajări de tip replacement, 
pentru a răspunde rapid la fluctuaţiile de personal, care sunt din ce în ce mai mari. 
Totodată, îmbătrânirea forţei de muncă accelerează nevoia de înlocuire a personalului 
deja calificat. Iar această nevoie este cu atât mai mare cu cât forţa de muncă disponibilă 
este din ce în ce mai slabă: atât calitativ, ca profiluri tehnice disponibile, cât şi cantitativ 
(număr redus). Pentru soluţionarea rapidă a situaţiilor de deficit de forţă de muncă, 
pe termen scurt se organizează concursuri de angajare prin metode „clasice”, 
directe sau indirecte (anunţ în ziar, site-uri şi firme de recrutare, recomandări), şi 
apelând la piaţa comună a forţei de muncă disponibilă pentru toţi agenţii 
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economici. Pe termen lung, are loc o recrutare specializată prin accesarea mediilor 
generatoare de forţă de muncă specializată: facultăţi, licee, şcoli profesionale. Se 
încearcă menţinerea unei legături directe cu unităţile de învăţământ, în general cu 
profil tehnic, deoarece nevoile de recrutare sunt mai mari pe partea tehnică. La 
nivelul municipiului Braşov, sunt vizate Universitatea Transilvania, pentru recrutarea 
inginerilor, şi Şcoala Germană Kronstandt, pentru recrutarea muncitorilor calificaţi. 
De asemenea, sunt derulate programe de internship la nivelul companiilor, astfel de 
strategii de recrutare având ca scop investiţia pe termen lung în resursele umane. O 
altă strategie de recrutare, care vizează colaborarea angajat-companie pe termen 
lung este reprezentată de sistemul de recomandări din partea angajaţilor: 

„Sunt cooptaţi între 6–10 studenţi, elevi, viitori absolvenţi şi din cei 10 la 
finalul programului de internship selectezi 2–3 sau câţi ai nevoie. Noi vedem 
partea asta ca o investiţie în resursa umană şi nu o exploatare. Adică în 
acest caz nu recrutam pentru că avem nevoie imediată, că a plecat cineva şi 
trebuie înlocuit. De asemenea, noi ca firmă, să zicem cu tradiţie, dar nu la 
asta mă refer, ci la faptul că suntem ca într-o familie, mergem foarte mult şi 
pe sistemul de recomandări, mai ales în ultimii doi ani, de când am început 
să ne dezvoltăm foarte accelerat. Urmărim fidelizarea şi stabilizarea 
angajaţilor, [Compania angajatoare] nu este un loz câştigător...sunt şi nişte 
beneficii, există tot felul de bonusuri interne, într-adevăr, dar şi nişte 
condiţii: să rămână angajat minim 3–6 luni pe post, de exemplu. Noi 
urmărim consolidarea angajaţilor şi ceea ce este foarte important, ca firmă 
cu tradiţie de familie, vorbim ca firmă din Germania, [Compania angajatoare] 
este o firmă care îşi respectă înţelegerile cu angajaţii” (angajator, Braşov). 

Perspective asupra învăţământului profesional şi tehnic 
Scăderea demografică, dar şi îmbătrânirea populaţiei au creat provocări 

serioase agenţiilor economici ce se aflau în căutarea unor soluţii pentru dezvoltarea 
de forţă de muncă calificată. O astfel de soluţie, cu un puternic impact social la 
nivelul comunităţii braşovene, a fost investirea de către firmele cu capital german 
în dezvoltarea unei şcoli profesionale bazate pe practica elevilor la locul de muncă – 
SGK, prima şcoală profesională din România de acest tip. Învăţământul profesional 
de acest tip are la bază un parteneriat public-privat cu accent pe partea de instruire 
practică şi are o componentă de responsabilitate socială foarte puternic dezvoltată 
în comunitate. Iniţiativa firmelor şi a agenţilor economici din zona Braşov de a 
investi în formarea specialiştilor a survenit din nevoia de forţă de muncă calificată, 
la standarde profesionale cât mai înalte. Parteneriatul public-privat presupune 
asumarea responsabilităţii de către toţi cei implicaţi în acest proces: implicarea 
autorităţilor – primăria, inspectoratul şcolar, prin punerea la dispoziţie a mijloacelor 
fixe şi a personalului didactic, cât şi a mediului de afaceri prin asigurarea cadrului 
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de realizare a activităţilor practice ale elevilor atât la nivelul unităţii de învăţământ 
(dotarea atelierelor din şcoală), cât şi la cel al unităţilor de producţie.  

O intenţie de viitor a Clubului Economic German împreună cu Primăria Braşov 
este de a realiza, în rândul agenţilor economici de pe raza municipiului Braşov 
(agenţi economici mari, dar şi IMM-uri), un studiu care să identifice nevoile de 
personal, calificări şi specializări de care aceştia estimează că vor avea nevoie în 
următorii 5–10 ani, cu scopul de a înfiinţa încă 3–4 şcoli profesionale centrate pe 
modelul cu practică la locul de muncă.  

Un rol important în dezvoltarea învăţământului tehnic la nivelul local şi 
regional revine şi Universităţii Transilvania, care organizează un program de 
master pe profil tehnic pe modelul cu practică la locul de muncă, susţinut de Clubul 
Economic German. Pentru dezvoltarea învăţământului superior de acest tip, 
intenţia este de a crea o nouă asociaţie şi un alt consiliu managerial, deoarece 
nevoile de formare, costurile dar şi numărul firmelor interesate să investească sunt 
diferite. 

Opiniile actorilor locali privind problemele IPT 
Angajatorii sunt de părere că principala problemă o reprezintă rezistenţa la 

schimbare a sistemului de învăţământ profesional, în contextul necesităţii acestuia 
de a se adapta cât mai rapid la cerinţele mediului de afaceri, ale mediului economic 
şi ale unei noi pieţe a muncii. 

Tot din partea consorţiului de firme germane, împreună cu primăria municipiului 
Braşov şi Inspectoratul Şcolar, a existat o tentativă de replicare a modelului SGK 
într-un alt liceu din municipiul Braşov. După o analiză cost-beneficiu a infrastructurii 
existente a liceului (laboratoare de electronică dotate şi finanţate prin fonduri europene), 
dar şi a numărului de elevi, care a fost în continuă scădere, agenţii economici s-au 
arătat interesaţi să investească în această şcoală pentru a forma noi specializări 
pentru piaţa muncii şi a salva totodată liceul de la desfiinţare. Angajatorii s-au 
declarat însă nemulţumiţi de dezinteresul conducerii liceului şi atitudinea refractară 
pe care o resimt la nivelul întregii comunităţi. 

Totodată, o altă problemă menţionată a fost cea a sindicatelor profesorilor. 
Angajatorii susţin că testarea profesorilor pentru predarea în şcolile profesionale 
este absolut necesară, pregătirea elevilor fiind o responsabilitate. Reprezentanţii 
clubului german au făcut propuneri către ministere pentru a schimba schema de 
salarizare a profesorilor, pe bază de competenţe şi performanţe clare şi măsurabile. 
Companiile implicate pun un mare accent pe formarea formatorilor, pe care o 
consideră foarte importantă, oferindu-le posibilitatea de formare continuă prin cursuri 
şi schimburi de experienţă cu profesori omologi din străinătate. De asemenea, 
plănuiesc să deschidă la Braşov şi prima şcoală de formare a profesorilor pentru că 
au identificat o nevoie în acest sens. Agenţii economici nu au găsit pe piaţa locală 
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soluţii satisfăcătoare pentru formarea tutorilor de practică sau pentru perfecţionarea 
profesorilor pe domeniile şi specializările pentru care aceştia au nevoie.  

„Dacă profesorii sunt slab pregătiţi, atunci şi elevii vor fi slabi” (angajator, 
Braşov). 
Din cauza salariilor mici, atragerea şi menţinerea profesorilor tineri în 

învăţământ constituie o problemă, iar pentru învăţământul tehnic există un „colaps” 
în recrutarea profesorilor de specialitate (angajator). 

Totodată, angajatorii au menţionat şi necesitatea schimbării mentalităţii 
părinţilor şi orientarea profesională timpurie a copiilor pe bază de aptitudini, după 
modelul olandez şi german.  

Pentru cei de la SGK o problemă o reprezintă şi atragerea elevilor buni, 
pentru că de cele mai multe ori aceştia aleg fie un liceu teoretic, fie unul tehnic în 
defavoarea şcolii profesionale. 

„Copiii de clasa a VIII-a sunt interesaţi de diplomă, nu de faptul dacă îşi 
găsesc sau nu un loc de muncă după ce termină liceul” (angajator, Braşov).  
În opinia angajatorilor, calificarea mai bună obţinută în urma absolvirii unui 

liceu constituie motivul principal pentru care copiii nu aleg să urmeze o şcoală 
profesională. Atragerea elevilor, şi mai ales atragerea elevilor cu potenţial 
reprezintă o prioritate pentru obiectivele de promovarea a SGK. Asociaţia agenţilor 
economici a luat măsuri în acest sens, înfiinţând la nivelul şcolii un departament de 
marketing a cărui prioritate este promovarea SGK la târgurile de licee dar şi în 
comunitate, pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi. Pentru admiterea în 
anul şcolar 2016–2017, datorită acestei strategii, SGK a înregistrat o concurenţă de 
1,3 candidaţi pe un loc, fiind ocupate toate cele 252 locuri vacante3). De asemenea, 
strategia de marketing a SGK punctează în materialele de promovare rata de 
angajabilitate a absolvenţilor, de 100%, imediat după terminarea studiilor. 

O altă problemă semnalată atât de angajatori, cât şi de cadrele didactice este 
reprezentată de programa şcolară care nu este adaptată nevoilor pieţei muncii şi 
tehnologiei actuale.  

„Este foarte încărcată şi învechită” (angajator, Braşov). 
Iniţiativa grupului de firme din municipiul Braşov de a investi în SGK pentru 

a-şi forma viitoarea forţă de muncă a avut ca scop fluidizarea parcursului elevului 
de la învăţarea teoretică la formarea practică. Însă dificultăţile cu care se confruntă 
la nivelul sistemului de învăţământ ţin în mare măsură de flexibilizarea curriculei şi 
a programei şcolare, considerate ca fiind neadaptate nevoilor specifice şi actuale 
ale agenţilor economici. În acest sens, unele companii au cerut (re)introducerea 
                                   

3 http://www.agerpres.ro/social/2016/08/03/gabriela-petre-cndipt-invatamantul-profesional-in-
sistem-dual-este-clar-o-solutie-care-trebuie-promovata-15-27-39. 
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unor specializări, însă încă întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte conţinuturile de 
studiu ale programei. 

„Nu există elevi pregătiţi pentru ce ne trebuie nouă, de exemplu pentru 
injecţii mase plastice, sau pe pielărie...noi eram vestiţi pentru calitatea 
lucrului pe materiale de pielărie, acum nu prea mai găseşti oameni. Şcoala 
profesională, şi nici învăţământul tehnic, în general, nu acoperă în acest 
moment nevoile noastre” (tutore practică, angajator, Braşov). 
„Venind în firmă, elevul, aici este acel câştig în acest parteneriat cu 
compania, pentru că el învaţă meseria şi o aplică, aplicând cunoştinţele 
teoretice, dar o aplică în mod specific, în meseria în care va fi angajat... 
avantajul sau câştigul atât pentru elev, şcoală, cât şi pentru companie, în 
sensul unei deschideri duale...aici vorbim despre învăţământ dual, dar şi 
despre o deschidere duală pentru că este vorba de o deschidere pentru 
învăţământul general-tehnic şi practic-aplicată pe care şi-o însuşeşte. Noi 
avem de exemplu această situaţie în care la şcoala de stat au module tehnice 
pentru matriţe şi ştanţe metalice iar noi aici avem matriţe de injecţie, de 
piele, etc, mult mai complex decât ar putea fi pregătiţi ei la şcoală. La piele 
de exemplu, pielea a fost introdusă de curând (ca specializare) în 
curriculum, pentru confecţioner pielărie s-a dezvoltat efectiv o direcţie 
specifică, inclusiv în şcoală (SGK) o clasă specifică” (tutore practică, 
angajator, Braşov). 
„Curricula existentă, aici avem o problemă, mă obligă să parcurg un traseu 
care nu este deloc potrivit pentru noi, în sensul că în anul III de studiu pentru 
confecţioner articole din piele şi înlocuitori, programa şcolară înseamnă 
producţie de încălţăminte ori pentru noi care suntem pe interioare auto, nu 
prea are relevanţă” (angajator, Braşov). 
În opinia actorilor locali, principalele soluţii de îmbunăţire a sistemului de 

învăţământ profesional şi tehnic sunt: 
� Îmbunătăţirea colaborării dintre ministere – între Ministrul Educaţiei, 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice; Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul 
de Afaceri şi agenţii economici. Colaborarea presupune dezvoltarea unei viziuni 
mai largi, pe termen mediu şi lung, în ceea ce priveşte cererea şi oferta de locuri de 
muncă, analiza nevoilor de dezvoltare ale ramurilor economice şi capacitatea de 
absorbţie a forţei de muncă. Necesitatea de a crea un plan de învăţământ care să 
răspundă nevoilor actuale de formare şi calificare a resursei umane pentru o mai 
mare convergenţă între domeniile de studiu şi specificul actual al locurilor de 
muncă. Această strategie ar eficientiza procesul de educaţie şi ar reduce costurile 
de formare pe care statul le investeşte, precum şi costurile agenţilor economici de 
calificare a forţei de muncă la locul de muncă, dar ar reduce şi efortul individual în 
ceea ce priveşte construirea unei cariere.  
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� Corelarea instituţiilor de învăţământ cu stakeholderii publici şi privaţi. 
Un parteneriat public-privat activ, bazat pe colaborarea dintre ministere, şcoli, 
companii şi investitori locali şi/sau străini. Acest parteneriat presupune dialogul şi 
comunicarea potenţialului dar şi nevoilor fiecărui actor în parte în ceea ce priveşte 
dezvoltarea locală, având ca scop crearea de resurse umane calificate şi crearea de 
locuri de muncă. 

� Reprezentarea oamenilor şi mediului de afaceri românesc la Bruxelles 
printr-o delegaţie economică permanentă cu scopul de a atrage mai mulţi investitori 
străini şi de a crea un parteneriat public-privat la nivel înalt.  

� Schimbarea criteriilor de acordare a certificatelor de caloficare în 
funcţie de numărul de ore de practică efectuate.  

� Schimbarea legii de salarizare şi formare a profesorilor – introducerea 
unor măsuri meritocratice după care să fie remuneraţi profesorii, în funcţie de 
competenţe, performanţe şi rezultate măsurabile. Necesitatea participării la cursuri 
de formare continuă şi evaluări periodice. De asemenea, în opinia angajatorilor, 
performanţele elevilor sunt o măsură a muncii depuse de profesor la clasă.  

� Educaţia şi etica muncii. Orientarea şi formarea profesională a elevilor 
încă din şcoala generală, precum şi consilierea părinţilor privind alegerea rutei 
profesionale a copiilor. 

� Schimbarea mentalităţii părinţilor şi creşterea notorietăţii şcolilor 
profesionale. 

� Pentru şcoala profesională bazată pe modelul cu practică la locul  
de muncă planul de şcolarizare să fie făcut numai la solicitarea agentului 
economic, să nu mai fie impus de minister pentru a eficientiza lucrul pe grupe mai 
mici de elevi. 

CONCLUZII 

Puncte tari  
Unul dintre principalele puncte tari ale sistemului implementat la SGK îl 

constituie parteneriatul public-privat, concretizat la Braşov prin colaborarea 
dintre Primăria Municipiului Braşov, Inspectoratul Şcolar şi Şcoala Profesională 
(SGK) pe de o parte, şi actorii privaţi prin Grupul Economic German, pe de altă 
parte.  

Acest parteneriat, prin implicarea agenţilor privaţi, oferă elevilor posibilitatea 
de a face practică direct în cadrul companiilor. Implicarea companiilor se face 
simţită atât în ceea ce priveşte pregătirea elevilor, cât şi în formarea cadrelor 
didactice. La nivelul pregătirii elevilor, companiile se implică atât în procesul de 
admitere la SGK, cât şi în stabilirea conţinutului programei de studiu. Un element 
distinctiv al SGK îl constituie interesul acordat de companii formării cadrelor 
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didactice, concretizat în oferirea oportunităţilor de formare continuă şi schimburi 
de experienţă cu profesori omologi din străinătate.  

Un alt punct tare al SGK îl constituie calitatea ridicată a infrastructurii 
şcolare, datorată agenţilor economici care au dotat sălile de clasă, cabinetele şi 
laboratoarele cu echipamente tehnice, unelte, maşini şi utilaje tehnice, calculatoare, 
proiectoare, soft-uri şi care asigură în mod continuu necesarul de consumabile.  

Un avantaj al studiilor la SGK, menţionat pe parcursul cercetării de elevii şi 
profesorii intervievaţi, îl reprezintă garantarea unui loc de muncă după absolvire. 
Numărul mare de ore de practică şi calitatea formării, puternic influenţată de 
activitatea practică desfăşurată direct la angajator, reprezintă avantajele ce însoţesc 
certificatul de calificare, cu recunoaştere internaţională.  

Puncte slabe 
Pregătirea şi motivarea profesorilor constituie una dintre dificultăţile 

identificate pe parcursul cercetării, unul dintre factorii determinanţi fiind nivelul 
scăzut al salariilor. Una dintre componente este adresată de reprezentanţii Clubului 
German, care au identificat nevoia de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice.  

Nivelul de calificare obţinut în urma absolvirii Şcolii Profesionale Kronstadt, 
inferior celui obţinut după absolvirea unui liceu teoretic sau tehnologic, este catalogat 
drept un aspect deficitar, care influenţează deciziile elevilor de a nu urma şcoala 
profesională. Astfel, după terminarea celor 4 ani de învăţământ tehnic, nivelul de 
calificare la absolvire este ISCED 4 şi oferă alternativa directă a înscrierii la 
bacalaureat şi chiar continuarea studiilor la facultate. În schimb, cei care termină 
şcoala profesională, obţin nivel de calificare mai slab – ISCED 3, iar dacă îşi 
doresc să continue studiile, aceştia trebuie să se înscrie la un liceu seral.  

Elemente de succes 
Dintre elementele distinctive ale SGK, care asigură succesul modelului, 

menţionăm: 
• implicarea şi împărţirea responsabilităţii între actorii publici şi cei privaţi. 

Dacă primii asigură cadrul necesar funcţionării şcolii din punct de vedere 
administrativ şi al resurselor umane implicate în procesul educaţional, cei din urmă 
se implică mai ales prin susţinere financiară şi prin transferul know-how-ului 
specific modelului de management de la nivelul companiilor. Implicarea agenţilor 
economici în susţinerea financiară şi logistică a şcolii, precum şi asigurarea orelor 
de practică şi, mai apoi, a unui loc de muncă pentru fiecare elev, sunt considerate 
rezultatele măsurabile ale calităţii standardelor specifice învăţământului profesional 
bazat pe modelul cu practică la locul de muncă.  

• obţinerea unui loc de muncă imediat după absolvire. Posibilitatea ocupării 
unui loc de muncă în meseria pentru care elevii s-au pregătit, imediat după 
absolvire, direct la angajatorul cu care elevii au avut contract de practică, reprezintă 
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un mecanism de incluziune şi de adaptare a competenţelor solicitate de piaţa 
muncii şi un avantaj competitiv pentru SGK, ca furnizor de forţă de muncă înalt 
calificată. 

Preluarea modelului de management al SGK şi a iniţiativei Grupului 
Economic German trebuie realizată prin adaptarea acestuia la specificul economiei 
locale din regiunea din care şcoala profesională/liceul tehnologic face parte. 
Acest parteneriat public-privat presupune dialogul şi comunicarea potenţialului şi 
nevoilor fiecărui actor în parte, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare 
locală, prin formarea de resurse umane calificate şi crearea de locuri de muncă la 
nivel local.  
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ualifying human resources through practical skills training on 
secondary educational level is a challenge for initial vocational 
education and training system in the context of economic 

decentralization and higher education massification. Therefore, the gap 
between work and education, respectively, between the professional requirements 
and skills is the result of the lack (crisis) of jobs or the deficit (crisis) of skills? 
Following the same line of ideas, it is possible that these two overlapping 
crises to be the result of poor coordination between stakeholders involved in 
this problem: the education and training providers for the labor market, 
ministries and representatives of government administration, employers, and 
not least the young people. Vocational education in dual system designed on 
the German model, could represent an alternative to relaunch initial vocational 
education and training in Romania and a better solution for young people's 
transition towards employment. The key factor of educational dual system is 
the practical component on which it focuses, developing professional skills of 
young people directly at the workplace, the following case study aimed to look 
more closely in these respects, the German Vocational School “Kronstadt” 
from Braşov being presented as an example of good practice. 

Keywords: initial vocational education and training, educational dual 
system, youth transition, labor market.  
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PARTENERIATUL CU MEDIUL DE AFACERI – SOLUŢIA 
PENTRU SUCCESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI⎢ 

PROFESIONAL ŞI TEHNIC. STUDIU DE CAZ:  
ŞCOALA PROFESIONALĂ EUROBUSINESS ORADEA1 

GABRIEL STĂNILĂ 

n ultimii ani, România se confruntă cu o criză a forţei de 
muncă calificate cu un nivel de studii medii, una dintre cauze 
fiind şi declinul învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT).  

O soluţie de creştere a eficienţei ÎPT o reprezintă parteneriatul între mediul 
de afaceri şi unităţile de învăţământ, astfel încât acestea din urmă să poată 
răspunde mai bine la cerinţele agenţilor economici atât în ceea ce priveşte 
calificările oferite, cât şi competenţele pe care le formează. Şcoala Profesională 
Eurobusiness din Oradea reprezintă un model de organizare şi funcţionare a 
ÎPT în care există un parteneriat solid între mediul de afaceri şi unităţile de 
învăţământ.  

Cuvinte-cheie: parteneriat public-privat, învăţământ profesional, calitate 
în educaţie, învăţare la locul de muncă.  

INTRODUCERE 

Parteneriatul public-privat reprezintă încă o necunoscută pentru societatea 
românească. Potrivit Legii nr. 178/2010, proiectele de PPP au ca obiectiv proiectarea, 
finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea 
şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz. Studiul de faţă prezintă un 
exemplu de succes în ceea ce priveşte parteneriatul public-privat, reprezentând 
factorul principal pentru reuşita proiectului numit Şcoala Profesională Eurobusiness 
Oradea. 

Implicarea administraţiei publice locale reprezintă un factor de succes în 
cazul Şcolii Profesionale Eurobusiness, deoarece ideea de înfiinţare a acestei instituţii 
                                   

Adresa de contact a autorului: Gabriel Stănilă, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 
Calea 13 Septembrie Nr. 13, Bucureşti, România, e-mail: gabriel.stanila@gmail.com 

1 Studiul de caz a fost realizat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic. Provocări 
şi oportunităţi de dezvoltare, susţinut de OMV Petrom. O versiune extinsă a studiului de caz prezentat 
în articol a fost publicată anterior pe site-ul ICCV: Stănilă, G., Neguţ, A., Şcoala Profesională 
Eurobusiness Oradea. Studiu de caz, Bucureşti, 2016, disponibil online la http://iccv.ro/sites/default/ 
files/Studiu%20de%20caz_Oradea.pdf. 
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de învăţământ, alegerea partenerilor dintre colegiile tehnice existente în Oradea, 
contactarea companiilor şi negocierea cu acestea au fost realizate de administraţie. 
De asemenea, sprijinul acordat de administraţie prin renovarea spaţiilor colegiilor 
tehnice, prin asigurarea cofinanţării proiectelor în care au fost implicate instituţiile 
de învăţământ au constituit adevărate „mecanisme de salvare” ale bugetelor şcolilor, 
permiţând folosirea fondurilor pentru dotări sau pregătirea personalului acestora. 
Decizia de fuziune a Colegiului Tehnic Andrei Şaguna cu Colegiul Tehnic Traian Vuia 
şi crearea unui Colegiu Tehnic de dimensiuni mari (peste 3 000 de elevi), specializat 
pe calificări din domeniul industrial, având clase cu predare în limba română şi 
în limba maghiară, a fost luată de administraţia publică locală pentru a asigura 
uniformizarea procesului de învăţământ şi a celui de practică (o companie va 
încheia un singur acord de practică cu un singur liceu, nu cu două, cum se întâmplă 
în prezent) şi pentru rezolvarea nevoii de forţă de muncă calificată în industrie 
necesară la nivelul municipiului Oradea. 

Şcoala Profesională Eurobusiness – Oradea 
Şcoala Profesională Eurobusiness Oradea (SPE) a fost înfiinţată în 2013, la 

iniţiativa Agenţiei de Dezvoltare Locală Oradea ca urmare a solicitărilor mediului 
de afaceri. Propunerea înfiinţării SPE a avut la bază analiza solicitărilor companiilor 
care îşi desfăşoară activitatea în Euro Business Park Oradea, solicitări care vizau, 
în peste 90% din cazuri, nevoia de forţă de muncă specializată, calificată cu 
precădere în domeniul industriei electronice şi al industriei electrice.  

„Au sesizat companiile această nevoie de muncitori calificaţi. În 2013 a 
apărut modificarea legislativă privind înfiinţarea şcolilor profesionale, şi 
atunci iniţiativa a pornit de la noi. Exista modelul de succes de la Braşov, al 
şcolii profesionale Kronstadt, numai că acolo iniţiativa a pornit de la mediul 
de afaceri către sistemul public. La noi a fost invers” (reprezentant Agenţia 
de Dezvoltare Locală Oradea). 
Ca formă de organizare, Şcoala Profesională Eurobusiness este un concept de 

marketing în care sunt implicate administraţia publică locală, instituţii de învăţământ 
şi agenţi economici. Conducerea acestei entităţi–concept este asigurată de un Consiliu 
de administraţie în care sunt reprezentaţi toţi semnatarii protocolului de parteneriat. 
Protocolul de parteneriat care stă la baza Şcolii Profesionale Eurobusiness nu afectează 
activitatea instituţiilor de învăţământ şi nu le reduce autonomia. Noutatea în acest 
demers este legată de forma de funcţionare a SPE, în sensul că instituţiile de 
învăţământ partenere pun la dispoziţie baza materială (ateliere, săli de curs) şi 
resursa umană (cadre didactice, ingineri, maiştri) pentru clasele şcolare derulate de 
şcoala profesională. SPE utilizează baza materială şi resursa umană a instituţiilor 
de învăţământ partenere, însă propune cifra de şcolarizare, numărul de clase şi 
specializările în urma consultărilor care au loc atât în cadrul consiliului de administraţie 
al SPE, cât şi cu mediul de afaceri din zonă. 
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În 2013, Şcoala Profesională Eurobusiness Oradea cuprindea în structura de 
parteneriat 4 instituţii de învăţământ, şi anume Colegiul Tehnic Andrei Şaguna, 
Colegiul Tehnic Traian Vuia, Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi şi Colegiul 
Tehnic Transilvania. Începând cu anul şcolar 2016–2017, au apărut schimbări de 
natură instituţională în cadrul Şcolii profesionale Eurobusiness, în sensul fuziunii 
dintre Colegiul Tehnic Traian Vuia şi Colegiul Tehnic Andrei Şaguna, dublată de 
retragerea din parteneriat a Colegiului Tehnic Transilvania. Aceste modificări au la 
bază decizia Comitetului Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social care 
vizează învăţământul profesional şi tehnic, şi anume comasarea specializărilor. 
Această comasare impune realizarea, prin intermediul cifrei de şcolarizare, a 
specializărilor dintr-un trunchi comun, astfel încât în cadrul colegiilor tehnice şi a 
şcolilor profesionale să existe doar profilurile tehnice, iar clasele de turism şi de 
servicii să fie alocate unor colegii tehnice cu profil industrie alimentară, servicii şi 
turism. În cadrul acestor colegii tehnice de industrie alimentară, servicii şi turism 
vor fi alocate şi clasele de contabilitate şi gestiune, sau clasele de lucrători 
comerciali. 

Cifra de şcolarizare propusă pentru specializările oferite în anul şcolar 2016–
2017 de către Şcoala Profesională Eurobusiness Oradea este următoarea: operator 
la maşini cu comandă numerică – 28 locuri, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj 
tehnologic – 14 locuri, sculer-matriţer – 14 locuri, electrician exploatare joasă 
tensiune – 14 locuri, electronist aparate şi echipamente – 14 locuri, electromecanic 
utilaje şi instalaţii industriale – 28 locuri. 

Parteneriatului dintre mediul de afaceri şi instituţiile publice 
Şcoala profesională Eurobusiness Oradea are la bază un parteneriat între 

mediul de afaceri şi instituţiile publice, prin care mediul de afaceri solicită un 
număr de locuri pentru elevi, pe baza nevoilor identificate de fiecare companie, iar 
inspectoratul şcolar judeţean aprobă acel număr de locuri şi, implicit, numărul de 
clase pentru fiecare specializare. Parteneriatul aflat la baza Şcolii profesionale 
Eurobusiness Oradea reprezintă o inovaţie, în ideea că a reuşit să aducă sub aceeaşi 
umbrelă administraţia publică, mediul de afaceri şi sistemul de educaţie. Inovaţia 
adusă sistemului de învăţământ profesional şi tehnic este aceea a implicării companiilor 
în activitatea şcolii, prin selectarea elevilor pentru practică, prin investiţia materială 
în şcoală şi elev şi, mai ales, prin definirea unui profil al absolventului de care fiecare 
companie are nevoie. Un alt aspect important este legat de implicarea administraţiei 
publice locale, din punct de vedere financiar şi administrativ (renovarea internatului, 
renovarea spaţiilor Colegiului Tehnic Traian Vuia, renovarea clădirilor Colegiului 
Tehnic Andrei Şaguna, eliberarea cu rapiditate a autorizaţiilor necesare pentru lucrări 
sau achiziţii), în vederea asigurării condiţiilor optime necesare desfăşurării procesului 
didactic. 

În cazul Şcolii profesionale Eurobusiness un factor de succes este reprezentat 
de parteneriatul cu companiile, deoarece sunt facilitate atât implicarea agenţilor 
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economici în ceea ce priveşte stabilirea cifrelor de şcolarizare şi a specializărilor, 
asigurarea dotărilor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de 
învăţământ, cât şi implicarea instituţiilor publice, a părinţilor şi a elevilor. Implicarea 
instituţiilor publice şi a elevilor este facilitată prin prisma beneficiilor pe care acest 
parteneriat le oferă, şi anume locul de muncă garantat la absolvirea cursurilor 
(şi, implicit, impozite şi taxe plătite de angajator şi angajat la nivel local), posibilitatea 
alegerii unor rute alternative de învăţământ pentru absolvenţi sau calificarea oferită.  

Finanţarea în sistemul de învăţământ românesc este realizată pe principiul 
„per capita”, în sensul că fiecare instituţie de învăţământ primeşte fonduri în funcţie 
de numărul de elevi şi orientarea şcolii este către realizarea cifrei de şcolarizare. 
Această strategie a şcolii de a pregăti un număr de elevi, o cifră de şcolarizare, nu 
poate fi apreciată ca un succes în condiţiile în care conexiunea cu piaţa muncii nu 
este realizată. Prin conexiunea cu piaţa muncii se înţeleg atât relaţia cu agentul 
economic în cadrul căruia se va efectua stagiul de practică al elevilor, cât şi la 
implicarea agentului economic în activitatea didactică şi în activitatea instituţiei de 
învăţământ.  

În conformitatea cu Legea educaţiei naţionale, finanţarea este defalcată în 
funcţie de categorii de cheltuieli, şi anume: salariile cadrelor didactice sunt suportate 
integral de la bugetul de stat, cheltuielile legate de utilităţi şi întreţinerea imobilelor 
sunt suportate din bugetul local, în timp ce cheltuiele legate de îmbunătăţirea bazei 
materiale (echipamente, consumabile, mentenanţă) sunt suportate de companiile 
partenere. În cazul Şcolii profesionale Eurobusiness toate companiile partenere 
contribuie la dezvoltarea bazei materiale a instituţiei de învăţământ, asigurând, în 
funcţie de numărul claselor susţinute, consumabilele şi echipamentele necesare.  

Bursa acordată elevilor este în valoare de 200 de lei, oferită elevului de Ministerul 
Educaţiei. Bursa oferită de companie reprezintă un supliment echivalent cu o bursă 
acordată de Ministerul Educaţiei, însă elevul o primeşte pe baza unui contract 
semnat între părinţi şi angajator, în care sunt precizate o serie de condiţionalităţi 
sau obligaţii ale elevului, dintre care enumerăm: prezenţa minimă 75% la orele de 
curs şi 90% la orele de practică, implicarea în activităţile desfăşurate la practică, 
comportamentul în interiorul şcolii şi al companiei în care se realizează practică. 
Comportamentul elevului în interiorul şcolii se referă la: evoluţia numărului de 
absenţe, întârzieri la orele de curs sau la orele de activitate practică, neimplicarea în 
activităţile practice, deteriorarea spaţiilor de cazare şi/sau masă, fiecare dintre 
aceste abateri conducând la sancţiunea diminuării sau suspendării bursei, dublată 
de sancţiunea complementară a trimiterii la şedinţe cu psihologul sau consilierul 
şcolar în vederea identificării şi soluţionării problemelor care determină un astfel 
de comportament. 

Calitate în învăţământul profesional şi tehnic 
Calitatea în învăţământul profesional şi tehnic reprezintă un aspect foarte 

important al acestei cercetări, prin prisma rezultatelor pe care un întreg sistem le 
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obţine, prin plus valoarea pe care ar trebui să o ofere absolvenţii pe piaţa muncii. 
La nivelul municipiului Oradea şi al judeţului Bihor, situaţia forţei de muncă este 
una atipică, în sensul că angajatorii nu pot acoperi numărul de posturi existente 
doar cu forţa de muncă locală. De aceea, un rol important este jucat de instituţiile 
de învăţământ, care au îndatorirea de a furniza absolvenţi foarte bine pregătiţi, capabili 
de a îndeplini sarcinile specifice unui loc de muncă imediat după finalizarea studiilor. 
În cadrul cercetării au fost intervievaţi atât reprezentanţi ai mediului de afaceri 
(companii cu care Şcoala profesională Eurobusiness are protocol de practică), cât şi 
reprezentanţii unităţilor de învăţământ care fac parte din Şcoala profesională 
Eurobusiness. 

Procedura de autorizare şi cea de acreditare reprezintă demersuri care nu pot fi 
efectuate în paralel şi de aceea pentru fiecare etapă, care durează 3 ani, este necesară 
întocmirea documentaţiei şi plata taxelor de către instituţia de învăţământ către bugetul 
de stat. O concluzie care se desprinde din discuţiile avute cu reprezentanţii instituţiilor 
de învăţământ este aceea că acreditarea reprezintă o procedură pur birocratică, 
consumatoare de resurse mari de timp şi de fonduri. Pregătirea documentaţiilor durează 
foarte mult, sunt realizate statistici legate de cursurile predate, materii, număr de 
ore de studiu şi număr de ore de pregătire practică, de numărul cadrelor didactice 
implicate în actul educaţional şi pregătirea acestora, fără o orientare concretă 
asupra rezultatelor procesului educaţional. Rezultatele procesului educaţional se 
pot măsura, în opinia respondenţilor, prin numărul de absolvenţi şi evoluţia lor pe 
piaţa muncii. Evoluţia pe piaţa muncii poate fi realizată pe baza verificării după 
datele personale în Registrul de evidenţă a salariaţilor şi în bazele de date ale 
ANAF, iar acest lucru poate fi posibil dacă instituţiile de învăţământ primesc accesul 
de consultare lunară a acestor date. Fără acest demers de verificare, procedura de 
acreditare devine o formalitate, rezultatele fiind măsurate în numărul de diplome 
eliberate, nu în calitatea formării oferite. Costurile de acreditare reprezintă un alt 
aspect deficitar, în sensul că instituţia de învăţământ finanţată din bugetul de stat 
trebuie să plătească taxa de acreditare tot către bugetul de stat. În cazul SPE, 
companiile susţin demersul de autorizare şi acreditare achitând aceste taxe, însă 
practica aceasta nu este unitară şi nu poate fi folosită la nivel naţional deoarece 
multe şcoli profesionale sau colegii tehnice nu beneficiază de susţinerea mediului 
de afaceri. 

Asigurarea acestor standarde implică resurse materiale pe care instituţia de 
învăţământ nu le poate asigura din fonduri proprii. Soluţiile, în acest caz, sunt 
reprezentate de dezvoltarea capacităţii de scriere a proiectelor cu finanţare din 
fonduri europene şi implicarea în astfel de proiecte la care se adaugă contribuţia 
companiilor partenere. Scrierea şi implementarea proiectelor a devenit o soluţie de 
a atrage finanţare după implicarea instituţiilor de învăţământ în programul Phare şi 
după experienţa respectivă. La nivelul celor 3 instituţii de învăţământ din cadrul 
SPE există cadre didactice care în timp şi în urma participării la diferite proiecte 
sau programe au dobândit capacitatea de scriere a propunerilor, iar aceste persoane 
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constituie nucleul în jurul căruia se formează echipele de scriere a proiectelor şi, 
ulterior, de implementare.  

Pregătirea continuă a cadrelor didactice proprii este realizată prin colaborări 
şi participări la cursurile organizate de Casa Corpului Didactic din Oradea şi de 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universităţii 
din Oradea. Cadrele didactice îşi realizează CD-urile obligatorii (credite didactice) 
mai ales prin cursurile şi programele gratuite, însă există şi cursuri de specializare 
contra cost care sunt alese prin prisma numărului mare de CD-uri oferite. Finanţarea 
acordată de Ministerul Educaţiei pe formula „per capita” (per elev) conduce la situaţii 
în care cadrele didactice nu pot participa la cursuri de perfecţionare specializate din 
lipsa fondurilor (ex.: cursuri de mecatronică).  

Principalul mecanism de anticipare a competenţelor solicitate de piaţa muncii 
este reprezentat de implicarea mediului de afaceri în activitatea instituţiei de 
învăţământ. Implicarea mediului de afaceri se realizează prin parteneriate de 
practică, oferirea de burse elevilor cu rezultate bune, comunicarea permanentă cu 
instituţia de învăţământ, transmiterea de situaţii punctuale asupra activităţii elevilor 
care desfăşoară stagii de practică în companie (competenţe existente, competenţe 
slab dezvoltate, abilităţi ale elevilor, atitudini şi comportament). Companiile mari 
au dezvoltate politici de resurse umane care pun accentul pe competenţe, abilităţi şi 
atitudini, de aceea comunicarea cu instituţia de învăţământ este foarte importantă. 

Curriculumul în dezvoltare locală (CDL) este o componentă a Curriculumului 
Naţional, care cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice 
fiecărei unităţi de învăţământ, ofertă realizată în parteneriat cu agenţii economici. 
Se asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită, în contextul oferit 
de agenţii economici locali, formarea tuturor competenţelor tehnice descrise în 
Standardele de Pregătire Profesională. În orele de CDL alocate prin planurile–cadru 
de învăţământ, se recomandă a se desfăşura activităţi practice/laborator pentru a se 
realiza situaţiile de învăţare identificate împreună cu agentul economic partener al 
unităţii de învăţământ. Se oferă un cadru curricular flexibil care permite adaptarea 
la nevoile de formare identificate pe baza analizelor pieţei muncii, precum şi crearea 
oportunităţilor pentru rute profesionale individualizate, cu menţiunea că ponderea 
CDL nu poate depăşi 25% din totalul orelor de curs alocate clasei/specializării 
respective.  

În cadrul Şcolii Profesionale Eurobusiness din Oradea, CDL-ul este realizat 
pe baza solicitărilor companiilor partenere, pentru a corespunde cerinţelor acestora 
din punct de vedere al pregătirii teoretice şi practice a elevilor. 

Cadrele didactice 
Privită prin prisma parteneriatului care stă la baza Şcolii Profesionale 

Eurobusiness Oradea, organigrama instituţiilor de învăţământ nu poate fi explicată 
în numere absolute, ea variind în funcţie de cifra de şcolarizare şi de specializare. 
Conform Legii Educaţiei naţionale, o clasă nu poate avea mai mult de 28 de elevi, 
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de aceea toate clasele cuprinse în propunerea cifrei de şcolarizare pornesc de la 
această premisă. Dat fiind specificul şcolii profesionale, în paralel cu respectarea 
prevederilor Legii Educaţiei naţionale vor fi respectate Normele metodologice de 
aplicare a OG 129/2000 privind formarea profesională, care stabileşte un număr 
maxim de 14 cursanţi pentru o grupă de practică. În aceste condiţii, un calcul simplu 
demonstrează că pentru o clasă există, în afara cadrelor didactice care predau 
materiile obligatorii, 2 tutori/profesori de practică, cadre didactice. Acestor cadre 
didactice li se alătură tutorii de practică desemnaţi de fiecare companie, aceste 
persoane fiind în general absolvenţi de studii superioare, ingineri, care parcurg un 
program de tip formator/formare de formatori înainte de a lucra direct cu elevii. De 
asemenea, în cazul stagiilor de practică realizate de elevi pe echipamente complexe, 
alături de inginerul-tutore de practică se află în permanenţă operatorul utilajului sau 
echipamentului respectiv, pentru a realiza sarcinile sau introduce comenzile şi a 
prezenta practic fluxul operaţional şi de producţie. 

În cadrul interviurilor cu reprezentanţii celor 3 instituţii de învăţământ 
implicate în cadrul proiectului Şcoala Profesională Eurobusiness, unul din aspectele 
considerate ca fiind problematice este acela al asigurării resurselor umane calificate 
atât pentru asigurarea actului didactic, cât, mai ales, pentru asigurarea calităţii pregătirii 
practice. Principalele obstacole în realizarea acestui deziderat sunt reprezentate de 
slaba pregătire pedagogică a cadrelor didactice tinere, salarizare redusă a cadrelor 
didactice din învăţământ comparativ cu sectorul de producţie şi dificultăţile legate 
de asigurarea finanţării pentru perfecţionarea continuă. 

„Căutăm în fiecare an cadre didactice. Fără acel modul pedagogic nu poţi fi 
profesor. Am ajuns să păstrăm maiştrii pensionari, pentru că tinerii nu vor să 
vină din cauza salariilor” (reprezentant instituţie de învăţământ, Oradea) 
„Absolvenţii tineri, inginerii, nu au modulul pedagogic şi nu vor să vină în 
sistemul de învăţământ. Salarizarea şi slaba calitate a absolvenţilor de studii 
superioare se reflectă în numărul mare de suplinitori” (reprezentant instituţie 
de învăţământ, Oradea) 

Servicii de orientare şi consiliere pentru elevi 
Activitatea de consiliere şi orientare şcolară are ca suport operaţional principiile 

fundamentale ale educaţiei: relaţia profesor–elev, echilibrul dintre caracterul formativ 
şi informativ, principiul accesibilităţii. Consilierul este o persoană cu o pregătire 
adecvată (licenţiat în psihologie, pedagogie, sociologie), care desfăşoară în şcoală 
activitatea de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, sprijinind diriginţii, 
părinţii, elevii în această activitate. În România acest termen este sinonim cu acela 
de psiholog şcolar. Studiile de specialitate (Drevillon, 1973; Salade şi Drăgan, 
1998) tratează consilierea şi orientarea şcolară ca pe o activitate ce intră în sfera:  

• serviciilor: consiliere individuală, consiliere de grup, asigurată de psihologi 
sau pedagogi;  
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• educaţiei: ora de dirigenţie, asigurată de cadrul didactic;  
• curriculară: opţional–consiliere şi orientare, asigurată de cadrul didactic;  
• extra-curriculară: consiliere educaţională, asigurată de consilierii educativi, 

cadrul didactic;  
• activităţii didactice: ora de curs, asigurată de cadrul didactic. 
Consilierea şi orientarea şcolară a elevilor cuprinde trei activităţi (Jigău, 2000): 

consiliere pentru orientare profesională şi vocaţională (descoperirea înclinaţiilor, 
înzestrărilor native şi talentelor); consiliere de păstrare în sistemul educaţional de 
învăţământ a tuturor elevilor la vârsta adolescenţei (trezirea motivaţiilor şi a stimei 
de sine); consiliere pentru orientare şcolară şi profesională în vederea intrării în 
învăţământul superior (luarea unor decizii corecte). 

În cadrul instituţiilor de învăţământ din cadrul Şcolii Profesionale Eurobusiness 
Oradea există un consilier şcolar – psiholog, iar acesta intervine ori de câte ori i se 
cere ajutorul. Una din problemele semnalate de către reprezentanţii instituţiilor de 
învăţământ este cea legată de eficienţa psihologului şcolar, deoarece acesta realizează 
orientarea şi consilierea pentru elevii a 3 instituţii de învăţământ. Cea mai mare 
pondere a activităţii consilierului este reprezentată de consilierea psihologică, deoarece 
numărul mare de elevi arondaţi (conform legii, minim 800) nu permite decât punctual 
activitatea de consiliere profesională. Orientarea profesională devine, în acest context, 
sarcina diriginţilor, însă aceştia nu au pregătirea necesară pentru a realiza această 
activitate la un nivel ridicat de calitate. Anual, elevii sunt evaluaţi de o firmă 
specializată în selectarea, recrutarea şi selecţia profesională a forţei de muncă, însă 
acest demers, deşi este finanţat de companiile partenere, este considerat insuficient 
de către instituţiile de învăţământ. 

„Există consilier şcolar, este psiholog. Intervine atunci când i se cere ajutorul, 
dar trebuie să vă gândiţi şi la eficienţa consilierii în situaţia în care are 3 şcoli 
de care se ocupă. Ar fi nevoie de un consilier în fiecare liceu sau şcoală” 
(reprezentant instituţie de învăţământ). 

Infrastructura şcolară 
Infrastructura de care beneficiază elevii Şcolii Profesionale Eurobusiness s-a 

dezvoltat constant în ultimii ani. Astfel, au fost reabilitate imobilele Colegiului 
Tehnic Andrei Şaguna şi Colegiului Tehnic Traian Vuia şi dotate laboratoarele şi 
atelierele atât cu ajutorul companiilor partenere, cât şi prin intermediul fondurilor 
europene. Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi este singura instituţie de învăţământ 
care nu a fost reabilitată şi redotată cu echipamente dintre cele 3 instituţii partenere. 
Dezvoltarea bazei materiale a cuprins reabilitarea clădirilor (atât spaţiile de curs, 
cât şi internatul), reamenajarea şi dotarea atelierelor, asigurarea consumabilelor 
pentru activităţile practice. Începând cu anul şcolar 2016–2017, Colegiul Tehnic 
Traian Vuia va prelua CT Andrei Şaguna, instituţia astfel creată devenind cel mai 
mare colegiu tehnic din judeţul Bihor. 
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„Baza materială se dezvoltă, după cum vedeţi. Acum se lucrează la clădirea 
aceasta şi sper ca în următorii 3 ani să se renoveze şi internatul. Atelierele 
au fost reabilitate şi dotate, dar încă sunt neajunsuri” (reprezentant instituţie 
de învăţământ). 
„Am reuşit ca, după 15 ani, să avem atelierele dotate la standarde ridicate, 
inclusiv cu tehnologii de tip echipamente cu comandă numerică. Astfel, 
elevul îşi formează deprinderile pentru echipamente mai mari, mai complexe, 
dar învaţă aici baza şi învaţă disciplina muncii, apoi merge la companie. Dar 
primii paşi îi face în atelier” (reprezentant instituţie de învăţământ). 

Conţinutul programelor de studii 
Programa de studiu pentru învăţământul profesional şi tehnic reprezintă una 

dintre problemele majore ale sistemului de învăţământ din România. Cadrele didactice 
consideră programa ca fiind „depăşită”, companiile reclamă faptul că „tehnologia 
evoluează, iar programa nu”, elevii susţin că este „foarte stufoasă şi cuprinde 
informaţii perimate”. Cercetarea de teren a reliefat aceste poziţii faţă de programa 
de studiu, alături de o situaţie paradoxală legată de numărul orelor de practică 
alocate în funcţie de nivel. 

Situaţia paradoxală constă în aceea că nivelul inferior de calificare oferit de 
instituţia de învăţământ, şi anume nivelul 3 – absolvenţii de şcoală profesională – 
cuprinde 2 000 de ore de practică, iar nivelul 4 – absolvenţii liceului tehnic – 1 000 
de ore de practică. În această situaţie, prezentată mai sus, un muncitor calificat 
(absolvent de şcoală profesională) efectuează în timpul şcolii un număr de ore de 
practică dublu faţă de un tehnician (absolvent de liceu tehnic), care îi este, pe piaţa 
muncii, superior ierarhic.  

Programa de studiu 
Situaţia reclamată atât de cadrele didactice, cât şi de elevi este aceea a 

obiectelor de studiu denumite „materii de cultură generală” – limba română, 
matematică, istorie, biologie, geografie. Programa pentru aceste materii este 
aceeaşi ca şi în cazul liceelor teoretice, deşi subiectele la examenul de bacalaureat 
sunt diferite, în sensul că sunt mai accesibile pentru elevii liceelor tehnice. În 
această situaţie, pot fi explicate rezultatele slabe obţinute de elevii liceelor tehnice, 
deoarece elevii acestor instituţii de învăţământ sunt în mare parte cei care au 
obţinut note foarte mici la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VII-a şi care 
ajung la liceu având serioase lacune în materie de cunoştinţe predate în ciclul 
gimnazial.  

„Ideea e că trebuie să vezi realitatea şi să te adaptezi. Poate că şi noi am 
vrea să avem copii mai buni, mai sârguincioşi. Unii sunt copii care pot fi 
educaţi, dar nu pe toţi îi poţi salva. Ideea e că trebuie să scoţi meseriaşi din 
ei, şi atunci faci meseria cu ei” (reprezentant instituţie de învăţământ, Oradea). 
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„Copiii aceştia intră cu nota 1,5 în clasa a IX-a. Pentru noi e o realizare să 
îl aducem la final la nota 5,5–6 şi să ştie o meserie... Nu facem critică 
literară. Aceasta este realitatea care ne diferenţiază de liceele teoretice” 
(reprezentant instituţie de învăţământ, Oradea). 
Programa şcolară este considerată foarte încărcată, având în componenţă 

informaţii şi standarde care nu se mai folosesc de două decenii, la care se adaugă 
prezentarea echipamentelor şi a procedurilor scoase din producţie de la începutul 
anului 1990. Un alt aspect important este cel legat de practica elevilor şi de 
echipamentele cu care aceştia intră în contact la companie. Elevii studiază după 
manuale vechi, programa este depăşită iar la practică iau contact cu echipamente de 
ultimă generaţie, pe care trebuie să specializeze pentru a le putea folosi după absolvire. 
Problematica echipamentelor de la companiile în care se efectuează practică versus 
dotările liceului a fost parţial rezolvată prin dotarea instituţiilor de învăţământ cu 
echipamente noi, o parte din costuri fiind suportate de administraţia publică locală, 
o altă parte din proiectele cu finanţare europeană iar completarea acestor sume şi 
consumabilele au fost oferite de către companiile partenere. De asemenea, acolo 
unde CDL-ul permite, materia de specialitate este actualizată de către cadrele 
didactice pentru a evita problemele legate de lipsa de legătură/continuitate între 
echipamentele prezentate la şcoală şi echipamentele pe care se lucrează fizic la 
stagiul de practică. 

„Am finalizat fişa de descriere a temelor pentru examenul de finalizare a şcolii 
profesionale. Acolo există unităţi de învăţare de la 20 în sus. Metodologiile sunt 
de 20 de ani, nu sunt actualizate, dar asta nu liceul trebuie să facă, ci Ministerul. 
Sunt echipamente pe care se face practică de ordinul sutelor de mii de euro, 
iar noi predăm strungul manual” (reprezentant instituţie de învăţământ, Oradea). 

Materiale didactice 
Manualele pentru materiile generale sunt cele aprobate de Ministerul Educaţiei, 

neexistând diferenţe faţă de filiera teoretică. În ceea ce priveşte materiile de profil, 
aici lucrurile sunt mai complicate. Manualele pentru materiile tehnice lipsesc sau 
sunt depăşite, caietele de practică lipsesc şi ele, iar profesorii sunt obligaţi să utilizeze 
alte suporturi pentru orele de curs: prezentări PowerPoint, prezentări video, fişe de 
lucru, schiţe tehnice ale echipamentelor şi proceselor de producţie. Avansul tehnologic, 
echipamentele folosite de companii, fluxul de producţie determină adoptarea unei 
soluţii care prezintă informaţia în formă aplicată, folosind noţiunile teoretice predate 
anterior, combinând informaţiile teoretice cu demonstraţia practică. Astfel, profesorii 
utilizează în procesul didactic schemele, fişele de lucru cu cote, scale, prezentările 
video sau Power Point pentru a surprinde aspectele importante ale specializării. 

„Nouă nu ni se predă după carte. Aici lucrăm cu schiţe, cu desene, se prezintă 
video multe echipamente ca să înţelegem cum lucrează înainte de a lua 
contact fizic cu ele” (elev, clasa a X-a, SPE, Oradea). 
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„La început vedem în poze echipamentele, schematic, apoi învăţăm cum se 
lucrează pe el, ce face. Abia după aceea mergem şi lucrăm fizic pe echipament” 
(elev, clasa a X-a, SPE, Oradea). 

Calitatea certificării oferite de instituţia de învăţământ 
Calitatea certificării oferite de instituţiile de învăţământ care fac parte din 

Şcoala profesională Eurobusiness este considerată a fi una ridicată. Reprezentanţii 
instituţiilor de învăţământ şi ai companiilor partenere consideră că absolvenţii SPE 
ies pe piaţa muncii cu un set de competenţe bine dezvoltate. Competenţele transversale 
sunt cele asupra cărora există anumite neînţelegeri, în ideea că angajatorii doresc 
absolvenţi care să deţină şi competenţe ridicate de comunicare şi relaţionare, sau 
noţiuni avansate de limbă străină pentru a înţelege instrucţiunile de utilizare a 
echipamentelor scrise în limba engleză sau germană, iar instituţiile de învăţământ 
susţin că trebuie să înveţe elevul o meserie şi să se exprime corect, să poată 
comunica cu cei din jurul lui şi să poată executa sarcini specifice la locul de 
practică şi, ulterior, la locul de muncă 

„Ce se întâmplă....firmele ar vrea să aibă după 3 ani absolvenţi care să ştie 
să facă de toate. Problema e că nu toate firmele sunt dispuse să investească 
în altă pregătire a proaspeţilor angajaţi. Noi îi selectăm, îi pregătim şi îi 
monitorizăm la angajator, să vedem dacă şi unde este nevoie să intervenim 
pe partea de competenţe transversale” (reprezentant firmă de recrutare resurse 
umane, Oradea). 
„Dacă e bun pe ceea ce face, putem trece cu vederea că nu comunică la 
anumite standarde, de exemplu. Oricum, aceste carenţe le identificăm în 
perioada de practică şi găsim o soluţie în acord cu şcoala” (reprezentant 
companie din domeniul electric, Oradea). 
„Trebuie să ştie să vorbească româneşte şi să stăpânească matematica simplă, 
dar să înveţe materiile tehnice. De asemenea, trebuie să înveţe echipamentele 
cu care şi pe care lucrează, să îndeplinească sarcinile specifice la locul  
de practică şi la locul de muncă” (reprezentant instituţie de învăţământ, 
Oradea). 

Competenţele elevilor 
Cunoaşterea şi dobândirea competenţelor specifice şi a celor transversale de 

către elevi reprezintă un deziderat al procesului didactic. În opinia reprezentanţilor 
instituţiilor de învăţământ din cadrul SPE, elevii deţin competenţele specifice şi cele 
transversale minime necesare pentru angajare imediat după absolvirea cursurilor. 
Cauza existenţei unui nivel mai scăzut de competenţe transversale ţine de „materia 
brută” avută la dispoziţie de instituţia de învăţământ. În cadrul instituţiilor de 
învăţământ profesional şi tehnic sunt repartizaţi, cu mici excepţii, elevii slab pregătiţi, 
cu un nivel redus de cunoştinţe, care nu au promovat testarea naţională. În aceste 
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condiţii, este firesc ca şi procesul didactic să fie mai dificil iar implicarea cadrelor 
didactice să fie mai mare. Cu toate acestea, există şi între cadrele didactice opinii 
diferite legate de competenţele transmise elevilor, în sensul că o parte dintre profesorii 
susţin că şcoala ar trebui să transmită doar competenţele specifice de bază, iar cealaltă 
parte susţine că şcoala ar trebui să transmită competenţele specifice în totalitatea lor. 
Angajatorii consideră că este important pentru un viitor angajat să dobândească în 
şcoală competenţele specifice meseriei, deoarece există posibilitatea de a completa 
sau dezvolta competenţele transversale la locul de muncă. Firmele de recrutare pun 
accentul pe competenţele transversale ale absolvenţilor, deoarece competenţele 
specifice pot fi dezvoltate prin instruirea de la locul de muncă şi prin utilizarea de 
la început a echipamentelor sau utilajelor pe care vor lucra aceştia. 

„Deci, competenţele sunt, chiar dacă aceşti copii în clasa a IX-a nu ştiu, unii din 
ei, nici să ţină pixul în mână. Că există situaţii în care competenţele transversale 
nu sunt foarte bine dezvoltate, sunt de acord, dar fiecare companie doreşte 
altceva şi atunci e greu să îndeplineşti toate aceste solicitări” (reprezentant 
instituţie de învăţământ, Oradea). 
„Aici trebuie să dobândească competenţele de bază. Noi nu putem forma numai 
pentru o maşină sau numai pentru o întreprindere. Practic, punem bazele, 
ABC-ul. Agentul economic ar trebui să specializeze pe maşina respectivă” 
(reprezentant instituţie de învăţământ, Oradea). 
„Ne interesează foarte mult şi trăsăturile personale. Testăm, şi mai bine 
angajăm pe cineva mai puţin pregătit tehnic, dar cu potenţial. Skill-urile se 
pot dezvolta sau completa, dar caracterul....mai puţin” (reprezentant HR 
agent economic, Oradea). 
„Ceea ce contează pentru partea de producţie sunt competenţele tehnice. 
Aici, şi dacă nu le stăpâneşte foarte bine, putem interveni. Când ai materialul 
bun, poţi face orice” (reprezentant HR agent economic industrie, Oradea). 

Relaţia cu angajatorii 
La baza Şcolii Profesionale Eurobusiness se află parteneriatul între mediul de 

afaceri, administraţia publică şi instituţiile de învăţământ. Cu mici excepţii, relaţia 
dintre şcoală şi angajatori este una considerată a fi una foarte bună. În această situaţie, 
colaborarea este una permanentă, mai ales în ceea ce priveşte pregătirea elevilor 
pentru piaţa muncii. Implicarea companiilor este continuă pe tot parcursul anului 
şcolar, începând de la stabilirea numărului elevilor pe care îi vor finanţa, continuând 
cu participarea la elaborarea CLD şi apoi selecţia elevilor pentru practică şi 
monitorizarea acestora.  

„Eu nu pot să spun că am o relaţie bună sau proastă. Dacă am plângeri de 
la angajator sau sesizare de la tutorele de practică, mai schimbăm elevii, îi 
rotim la acel angajator. Dar probleme nu sunt” (reprezentant instituţie de 
învăţământ, Oradea). 
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„Ce să vă spun....avem parteneriat cu toate firmele din parcul industrial. Nu 
putem asigura numărul de absolvenţi de care au nevoie. Numai anul acesta 
avem 4 noi acorduri de practică. Când o firmă mare îţi stă la uşă ca să 
prezinte oferta elevilor şi părinţilor, nu cred că avem o relaţia proastă” 
(reprezentant instituţie de învăţământ, Oradea). 

Contractele de practică  
În principal, companiile în care se efectuează practica activează în industrie, 

fiind localizate în parcul industrial Euro business Oradea. Dintre companiile care 
au semnat acordul de parteneriat care stă la baza Şcolii profesionale Eurobusiness, 
şi care finanţează (burse pentru elevi, dotare a bazei materiale) instituţiile de 
învăţământ amintim: UAMT, PLASTOR, Emerson, Faist, Celestica, EMSIL, Comau, 
Comodi, Connect Group. O companie poate susţine financiar un număr de elevi, 
care variază de la 2 până la o clasă de 28, însă există companii care susţin două clase 
cu specializări diferite. 

Contractul se semnează la începutul clasei a IX-a între şcoală, părinţi şi agent 
economic. Acest contract precizează faptul că elevul va primi bursă din partea 
companiei, care vine în completarea bursei oferite de stat. Condiţiile pentru elevi 
sunt reprezentate de obligativitatea urmării cursurilor şi a respectării programului 
de practică, plus faptul că, după absolvire, se obligă să rămână minim 2 ani la 
compania care i-a acordat bursă. Compania se obligă să angajeze elevii care au 
făcut practică, dar nu este obligată să îi angajeze pe toţi, ci în funcţie de locurile de 
muncă disponibile la momentul absolvirii cursurilor. 

„Contractul nu a fost realizat foarte strict. Elevul se obligă să se angajeze şi 
să rămână 2 ani la agentul economic la care a făcut practica” (reprezentant 
instituţie de învăţământ, Oradea). 

Tutorii de practică  
Procesul didactic este strâns legat de partea de practică deoarece noţiunile 

teoretice şi practice predate în şcoală de cadre didactice sunt reluate în cadrul 
practicii efectuate la angajator de personalul companiei cu atribuţii în partea de 
formare. Pregătirea acestor tutori de practică este foarte importantă, deoarece aceştia 
trebuie să transmită cunoştinţele privind fluxurile de lucru, modul de funcţionare al 
echipamentelor şi utilajelor, disciplina muncii şi să monitorizeze aplicarea acestor 
cunoştinţe. Responsabilitatea tutorilor este foarte mare, în condiţiile în care există 
un acord de practică, există nişte bugete alocate pentru formare şi sunt remuneraţi 
de companie. Alocarea de personal din partea companiilor pentru monitorizarea 
elevilor şi pregătirea acestora reprezintă un efort din partea agentului economic, 
atât din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere al resursei umane. 
Comunicarea continuă între profesorul de practică şi tutorele din companie stă la 
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baza acestei pregătiri a elevilor, deoarece problemele care apar sunt transmise 
imediat instituţiei de învăţământ pentru completarea informaţiei care lipseşte sau 
pentru monitorizarea elevului.  

„Firmele care se ocupă de elevi lucrează cu ei. Nu te ocupi, nu ai. Am avut şi 
firme bugetare unde elevii au venit să spună că la stat se stă. Am mutat elevii 
la privaţi, unde nu s-a stat, pentru că timpul costă” (reprezentant instituţie de 
învăţământ, Oradea). 
„Companiile au pretenţii de la ei pentru că investesc în ei. Acolo se face treabă, 
motivarea elevilor este alta. Şi implicarea angajatorilor este alta, tutorii sunt 
alţii. Elevii sunt testaţi periodic, participăm la evaluare” (reprezentant instituţie 
de învăţământ, Oradea). 
„Aceşti tutori ar trebui să facă un curs de 20–30 de ore ca să cunoască 
latura aceasta pedagogică. Acest lucru nu există la angajatori şi contează 
cum transmiţi informaţia unui elev” (reprezentant instituţie de învăţământ, 
Oradea). 
„Noi nu suntem specialişti pe partea de abilităţi şi testare a lor, dar colaborăm 
cu firmă specializată. Tutorele de practică este, de multe ori, superiorul 
direct, mai ales ingineri, dar şi maiştri. Rolul lor este de a învăţa elevii, de a 
îi familiariza cu echipamentul” (reprezentant HR angajator, Oradea). 

Incluziunea absolvenţilor pe piaţa muncii 
Cele 3 instituţii de învăţământ din cadrul SPE monitorizează ceea ce se întâmplă 

cu absolvenţii, fiecare diriginte având obligaţia de păstra legătura cu absolventul 
până la angajarea acestuia, reieşind că aproximativ 70% dintre absolvenţi sunt 
angajaţi după absolvire în companiile în care au efectuat stagiile de practică. 

„25% dintre absolvenţi merg la facultate, 25% lucrează în domeniu,  
25% excelează în domeniu, dar restul....fie nu profesează în domeniu, fie 
abandonează. De aceea, concret, 75% dintre absolvenţi sunt angajaţi imediat 
după absolvire în companiile în care au efectuat practica” (reprezentant 
instituţie de învăţământ, Oradea). 
Cauzele pentru care procentul de 75% nu este mai mare sunt reprezentate atât 

de migraţia pe orizontală a absolvenţilor (plecarea la alt angajator pe aceeaşi 
poziţie, dar cu un salariu mai mare), cât mai ales de migraţia externă. Lipsa 
personalului calificat este o problemă cu care se confruntă toţi agenţii economici 
din Oradea şi judeţul Bihor, determinând inclusiv schimbarea politicilor de 
recrutare şi angajare, în acest moment fiind acceptaţi şi cei care au plecat la o altă 
companie şi acum doresc să se întoarcă la fostul angajator, şi cei care au părăsit 
ţara pentru a lucra temporar în străinătate în agricultură, sau prin crearea unor 
poziţii în interiorul companiilor care să se plieze pe competenţele candidaţilor care 
aplică pentru un loc de muncă. 
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„Ar trebui să ştiţi că ne aflăm la 40 km de autostrada M5, care face legătura 
cu Vestul. Sunt elevi care îşi găsesc de lucru în Vest şi nu îi poţi motiva să 
rămână” (reprezentant agent economic, Oradea). 
„Oferta pe piaţa absolvenţilor este foarte mică. Nu prea există personal 
calificat. Sunt foarte puţini, iar cel care îi are îi ţine. Noi am schimbat 
strategia de recrutare, şi am introdus un nivel de junior electromecanic, şi îi 
învăţăm noi” (reprezentant HR angajator, Oradea). 
Un rol decisiv în alegerea unei instituţii de învăţământ este deţinut de familia 

elevului, care orientează absolventul de gimnaziu de cele mai multe fără a ţine cont 
de aptitudinile sau înclinaţiile copilului către un domeniu sau altul. Consilierea şi 
orientarea şcolară ar trebui realizată de personal specializat, începând cu ciclul 
gimnazial, atât pentru elevi, cât şi pentru părinţii acestora, în vederea îndrumării 
către domeniile de activitate în care elevul ar avea cele mai mari şanse de reuşită.  

„Generaţia aceasta nu mai poate urmări o schiţă, nu poate fi atentă la o 
explicaţie de la un capăt la altul. În acest context, consilierea şi orientarea 
şcolară, realizată de un sociolog sau un psiholog, ar fi mult mai utilă pentru 
îndrumarea elevului, chiar din clasa a VI-a” (reprezentant firmă de recrutare, 
Oradea). 
„Învăţământul profesional şi tehnic este văzut atât de profesorii din şcoli, cât 
şi de părinţi, ca un eşec al copilului, ca o pedeapsă. Nu conştientizează că la 
absolvire au o meserie, o calificare, nu sunt muncitori necalificaţi” (reprezentant 
instituţie de învăţământ, Oradea). 
„Implicarea administraţiei publice şi a companiilor este decisivă, altfel lucrurile 
nu merg. Dincolo de exemplul Kronstadt de la Braşov, noi am plecat de la 
problemele semnalate de mediul de afaceri şi am gândit această structură de 
parteneriat pentru a rezolva situaţia nevoii de forţă de muncă calificată. Deşi 
am început invers, lucrurile funcţionează foarte bine” (reprezentant administraţie 
publică, Oradea). 
„În forţa de muncă trebuie investit, altfel nu rezolvi nimic. Noi avem 
perioade de adaptare la locul de muncă şi de 1 an de zile. Gândiţi-vă că la 
noi se lucrează în echipă, iar o greşeală înseamnă o structură mai mare 
decât clădirea aceasta care trebuie trimisă la topit. Şi atunci mai bine ajutăm 
şcoala să ne trimită absolvenţii calificaţi” (reprezentant angajator, Oradea). 

SOLUŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

Soluţiile pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ profesional şi tehnic, 
care se desprind în urma cercetării, vizează creşterea finanţării instituţiilor de 
învăţământ, investiţia în baza materială şi în modificarea programei de studiu, 
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conştientizarea importanţei învăţării unei meserii şi implicarea administraţiei publice 
locale în sprijinirea învăţământului profesional şi tehnic.  

Creşterea finanţării instituţiilor de învăţământ constituie primul pas în atragerea 
personalului bine pregătit şi, implicit, în creşterea calităţii actului educaţional. O 
finanţare mai mare oferă posibilitatea instituţiei de învăţământ să asigure formarea 
personalului propriu, în funcţie de necesităţi, cât şi atragerea în sistemul educaţional 
a proaspeţilor absolvenţi de studii superioare. Un alt aspect legat de finanţare 
semnalat în cadrul interviurilor este acela al modificării finanţării per elev/finanţării 
per clasă în finanţare per grupă de elevi în învăţământul profesional şi tehnic. 
Finanţarea per grupă de elevi ar oferi posibilitatea atât a asigurării unui nivel mai 
bun de salarizare pentru profesorii de practică, cât şi a completării organigramei cu 
cadre didactice pentru disciplinele tehnice. 

„Ne confruntăm în prezent cu o lipsă a cadrelor didactice specializate, mai 
ales pentru disciplinele tehnice. Salarizarea redusă determină absolvenţii de 
studii superioare să plece în producţie. Apoi este problema că absolvenţii buni 
care vin la catedră nu stăpânesc pedagogia, iar acest lucru trebuie îndreptat 
prin cursuri, specializări” (reprezentant instituţie de învăţământ, Oradea). 
„Trebuie regândit sistemul de acordare a finanţării şcolii. Cel mai bine ar fi să 
se acorde finanţare per grupă de elevi, nu per clasă. Standardul de calificare 
te obligă să ai un tutore de practică la 14 elevi, iar o clasă are 28. Al doilea 
tutore lipseşte, pentru că bugetul nu permite angajarea lui. În acest mod am 
putea să completăm organigrama cu maiştri pentru practică, deoarece acum 
suntem descoperiţi” (reprezentant instituţie de învăţământ, Oradea). 
Investiţia în baza materială a şcolii reprezintă un al doilea pas în ceea ce 

priveşte îmbunătăţirea învăţământului profesional şi tehnic. Rolul instituţiei de 
învăţământ este acela de a furniza absolvenţi pregătiţi pentru cerinţele pieţei 
muncii, atât din punct de vedere teoretic, cât, mai ales, din punct de vedere practic. 
Absolventul unui liceu tehnologic sau al unei şcoli profesionale trebuie să cunoască 
teoretic şi să aplice practic informaţiile/noţiunile/tehnicile predate în timpul studiilor, 
iar o bază materială solidă şi o pregătire practică de calitate nu pot fi realizate fără 
echipamentele, utilajele şi consumabilele necesare. Programa şcolară cuprinde informaţii 
despre echipamente care nu se mai folosesc în producţie de peste 20 de ani, iar 
manualele şcolare de specialitate sunt considerate a fi depăşite din punct de vedere 
al proceselor folosite şi echipamentelor existente în industrie în acest moment. 
Cadrele didactice intervievate consideră că este necesară o revizuire a materiilor şi 
informaţiilor pentru învăţământul profesional şi tehnic dublată de o uniformizare a 
manualelor şi a numărului de ore alocate pentru fiecare materie de studiu în parte.  

„Rolul şcolii este acela de a forma elevul, de a-l învăţa ABC-ul unei meserii 
în paralel cu dezvoltarea nivelului de cunoştinţe. Nu poţi să faci practică 
într-un laborator cu un strung manual din anii ’60, iar în fabrică să lucreze 
pe echipamente cu comandă numerică. Tehnologia se schimbă la 3–4 ani şi 
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nu cere nimeni echipament de ultimă generaţie – nici nu avem spaţiu pentru 
el, dar e nevoie de investiţii. Un micrometru este foarte scump şi este foarte 
util mai ales în producţie. Avem promisiuni de la agenţii economici că ne vor 
dota cu ele, dar deocamdată nu le avem în număr necesar” (reprezentant 
instituţie de învăţământ, Oradea).  
„În laboratoarele de informatică lucrăm cu Libra, care sunt licenţe gratuite. Da, 
ar fi bine să lucrăm cu CAD, dar acelea sunt licenţe plătite şi nu ne permitem, 
deci trebuie să uităm de ele” (reprezentant instituţie de învăţământ, Oradea). 
Generaţiile sunt din ce în ce mai reduse după 1989, iar eşantionul de selecţie al 

viitorilor elevi se diminuează anual. Necesitatea consilierii şi orientării profesionale 
a elevilor încă din clasa a VI-a constituie o soluţie pentru alegerea unui traseu de 
formare a elevilor, o rută care creşte şansele de reuşită ale elevului şi îl îndrumă pe 
acesta către domeniile în care abilităţile şi deprinderile sale sunt dezvoltate şi 
valorificate.  

„Toţi părinţii vor să îşi vadă copiii la costum şi la birou, fără a vedea că nu 
au competenţe, nu au capacitatea de a ajunge acolo. Eu înţeleg că vor binele 
copilului, dar trebuie să înţeleagă şi dânşii că e mai bine să ai o meserie, că 
nu toţi trebuie să termine o facultate. Sunt absolvenţi în producţie care au 
facultate şi lucrează ca muncitori calificaţi” (reprezentant instituţie de 
învăţământ, Oradea). 
„Consilierea şi orientarea profesională ar trebui să se facă din clasa a VI-a. 
În paralel cu consilierea elevilor ar trebui realizată consilierea părinţilor, 
astfel încât aceştia să înţeleagă ce oportunităţi are copilul şi ce capacitate 
are, de ce e bine să înveţe o meserie sau de ce e bine să urmeze o facultate 
teoretică. Educaţia părinţilor este esenţa acestei consilieri” (reprezentant 
firmă de recrutare, Oradea). 
„În momentul de faţă nici nu se cunosc multe lucruri despre ce înseamnă, la zi, 
învăţământul profesional şi tehnic. Există multe persoane, părinţi, profesori, 
care reţin şcoala profesională cum era acum 30 de ani. Lucrurile s-au 
schimbat, tehnologia a evoluat. Este nevoie de o implicare a mass media în 
prezentarea şi popularizarea acestui sistem de educaţie astfel încât publicul 
larg să vadă că un sculer matriţer de exemplu sau un electrician nu mai sunt 
plini de ulei sau de praf, astfel încât să vină elevii către acest sistem de 
învăţământ” (reprezentant companie, Oradea). 

CONCLUZII 

Puncte tari  
Rolul decisiv în demersul de înfiinţare a Şcolii Profesionale Eurobusiness a 

fost acela al autorităţilor publice locale, care au reuşit să aducă la aceeaşi masă a 
discuţiilor companiile din Oradea aflate în plină expansiune şi instituţiile de învăţământ, 
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apoi să identifice soluţiile pentru satisfacerea nevoii de forţă de muncă calificată şi 
mecanismele prin care tinerii pot să reprezinte o soluţie pentru companii. Înţelegerea 
problemelor companiilor în termeni de resursă umană a constituit punctul de plecare 
în ceea ce priveşte decizia înfiinţării SPE, deoarece o şcoală profesională prezintă 
următoarele avantaje: termen mai scurt de formare şi calificare comparativ cu un liceu 
tehnic (3 ani vs. 4 ani), număr dublu de ore de practică (2 000 de ore vs. 1 000 de ore), 
modalitatea de alocare a numărului de zile de practică din săptămână (3 zile/ 
săptămână vs. perioadă compactă de practică în ultimele luni înainte de vacanţă), 
posibilitatea oferirii de burse elevilor din partea companiilor partenere. Reabilitarea 
bazei materiale a SPE Oradea de către administraţia publică reprezintă un alt 
avantaj al implicării acesteia în buna funcţionare a şcolii. 

Protocolul de parteneriat care stă la baza SPE Oradea presupune implicarea în 
toate aspectele legate de funcţionarea şcolii a fiecăruia dintre semnatari: administraţia 
publică reabilitează clădirile şi atelierele, companiile selectează elevii pentru practică 
şi dotează atelierele şi laboratoarele instituţiilor de învăţământ partenere, instituţiile 
de învăţământ pregătesc elevii pentru angajare şi cadrele didactice proprii pentru a 
putea asigura o calitate cât mai ridicată a actului educaţional. 

Fiecare dintre companiile partenere în cadrul SPE Oradea realizează anual, pe 
baza analizelor interne, o strategie care cuprinde numărul de locuri de muncă preconizate 
a fi create în anul următor, realizând şi un profil al posturilor respective. În funcţie 
de planificarea aceasta, fiecare companie solicită un anumit număr de locuri pentru 
elevi şi anumite calificări şcolii profesionale, care, pe baza acestor solicitări de la 
companii, realizează o planificare a claselor şi cifrei de şcolarizare pe care le solicită 
ulterior Inspectoratului şcolar judeţean. Companiile nu numai că solicită un anumit 
număr de locuri şi anumite calificări, ci precizează şi câţi elevi vor susţine în anul şcolar 
următor (în afara celor pe care deja îi susţin, fiind selectaţi încă din clasa a IX-a 
pentru stagiile de practică şi, implicit, pentru finanţare). Susţinerea elevilor de către 
companii începe în clasa a IX-a şi se finalizează la absolvire (clasa a XI-a), cu 
condiţia ca elevul să îşi respecte obligaţiile asumate prin contract (rezultate şcolare, 
prezenţă, comportament). 

Dotarea instituţiilor de învăţământ cu echipamente şi consumabile pentru 
laboratoare reprezintă o sarcină asumată de către companii. În procesul educaţional 
sunt folosite, în laboratoarele şi atelierele şcolii, echipamente pe care elevii vor lucra 
în timpul efectuării practicii, însă ABC-ul este învăţat în atelier, sub supravegherea 
profesorului de specialitate sau a tutorelui/instructorului de practică. Materia primă 
pentru echipamente este asigurată de către companii, cu scopul de a avea la absolvire 
elevi care cunosc procedurile de lucru, echipamentele şi circuitele de producţie, 
astfel încât după absolvire elevul să poată începe imediat lucrul în companie pe un 
echipament cu care este obişnuit. 

Fiecare companie îşi selectează, încă din clasa a IX-a un număr de elevi pe 
care îi va susţine şi care vor efectua practica în cadrul acesteia. Agentul economic 
are datoria de a propune un set de criterii de departajare a candidaţilor în funcţie de 
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nevoia de forţă de muncă identificată în organigrama proprie, şi de a participa la 
procesul de selecţie a elevilor în clasa a IX-a. Un punct tare este acela al propunerii 
de standarde diferite pentru selecţie, de orientarea către diferite tipuri de tineri şi de 
alegerea unor indicatori diferiţi de către fiecare companie în procesul de selecţie a 
elevilor.  

Unul din principalele puncte tari al SPE Oradea este reprezentat de modelul 
de funcţionare, care la bază este un concept de marketing, SPE neavând o formă 
juridică proprie. Această opţiune permite instituţiilor de învăţământ partenere să îşi 
păstreze autonomia, calificând numărul de elevi care li se cere pentru disciplinele 
pentru care au fost solicitate. 

Dintre aspectele care diferenţiază SPE de celelalte şcoli profesionale menţionăm: 
a) Iniţiativa de înfiinţare a şcolii profesionale a aparţinut administraţiei publice, 

care a demonstrat deschidere către problemele mediului de afaceri din zonă. 
b) Forma de organizare: Şcoala Profesională Eurobusiness este un parteneriat 

neinstituţionalizat între instituţiile de învăţământ, companii şi autorităţile publice. 
Conducerea acestei instituţii este asigurată de un Consiliu de administraţie în care 
sunt reprezentate instituţiile de învăţământ, companiile partenere şi administraţia 
publică locală. Este un „concept de marketing” menit să crească atractivitatea şcolilor 
profesionale prin asocierea cu companiile. 

Principalele aspecte care asigură succesul Şcolii Profesionale Eurobusiness 
Oradea sunt: parteneriatul cu companiile, garantarea locului de muncă după absolvirea 
cursurilor şi monitorizarea permanentă a elevilor. Parteneriatul cu companiile 
constituie un factor de succes deoarece sunt facilitate atât implicarea agenţilor 
economici în ceea ce priveşte stabilirea cifrelor de şcolarizare şi a specializărilor, 
asigurarea dotărilor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de 
învăţământ, cât şi implicarea instituţiilor publice, a părinţilor şi a elevilor. 
Implicarea instituţiilor publice şi a elevilor este facilitată prin prisma beneficiilor 
pe care acest parteneriat le oferă, şi anume locul de muncă garantat la absolvirea 
cursurilor (şi, implicit, impozite şi taxe plătite de angajator şi angajat la nivel local), 
posibilitatea alegerii unor rute alternative de învăţământ pentru absolvenţi sau 
calificarea oferită. Monitorizarea continuă a elevilor, atât la şcoală, cât şi în timpul 
stagiului de practică la companie şi solicitarea intervenţiei specializate ori de câte 
ori situaţia o impune (de exemplu în situaţiile de tipul: competenţe transversale slab 
dezvoltate, competenţe specifice incomplet asimilate, carenţe în comportament, 
performanţă şcolară sub medie) reprezintă un element care contribuie la creşterea 
calităţii absolvenţilor şi la succesul SPE.  

Puncte slabe 
Primul punct slab este constituit de pregătirea pedagogică insuficientă a cadrelor 

didactice tinere, situaţie care îngreunează procesul educaţional. Tinerii absolvenţi 
de studii superioare tehnice nu mai sunt tentaţi să predea, cauza fiind salariile 
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foarte mici şi răspunderea foarte mare a cadrelor didactice. Cadrele didactice tinere 
au nevoie de pregătire pedagogică atât pentru a putea preda, cât mai ales pentru a 
putea obţine rezultate de calitate în procesul educaţional.  

Cadrele didactice sunt remunerate la un nivel redus, de aceea fluctuaţia de 
personal este mare în cadrul SPE. Aceasta se confruntă şi cu o serie de alte 
neajunsuri în lipsa sprijinului angajatorilor: ieşirile din sistemul de învăţământ sunt 
multe şi resursa existentă este fie foarte slab pregătită, fie foarte slab motivată să 
rămână la catedră. 

O parte din echipamentele existente în atelierele SPE sunt învechite sau 
depăşite, de exemplul strungul manual, care a fost înlocuit în companii de strungul 
cu comandă numerică. Prin urmare, este necesar ca aceste echipamente să fie 
înlocuite, deoarece elevii nu pot dobândi asimila cunoştinţele legate de aparaturi şi 
utilaje noi, atâta timp cât practica se desfăşoară cu echipamente învechite.  

Standardele vechi şi neactualizate constituie o piedică în ceea ce priveşte sistemul 
de învăţământ profesional şi tehnic, acestea generând o serie de disfuncţionalităţi 
printre care amintim: predarea standardelor vechi şi a procedurilor care nu se mai 
folosesc de la începutul anilor 1990, manuale depăşite din punct de vedere al 
informaţiilor cuprinse, schiţe ale echipamentelor inexistente în manuale. În aceste 
condiţii cadrele didactice utilizează noi tehnici de predare, printre care: prezentări 
video ale lecţiei şi echipamentului folosit în producţie, utilizarea schiţelor şi a desenelor 
tehnice, utilizarea aparatelor manuale de măsurare (şubler, riglă gradată etc.). 
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n the last years, Romania is confronting a crisis of qualified 
labour force (highschool studies), one of the causes being 
the decline of professional learning. One solution of increasing 

the efficiency of professional learning system is given by the partnership 
between school and business environment as so the school responds better 
to the economy needs, regarding qualifications and competencies it forms. 
Eurobusiness Professional School of Oradea represents a good example of 
technical school which shows a strong connection between business environment 
and school itself. 
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PERSPECTIVE ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI⎢ 
PROFESIONAL ŞI TEHNIC. STUDIU DE CAZ: LICEUL 
TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII DE MAŞINI MIOVENI1 

FLAVIUS MIHALACHE 

ucrarea de faţă prezintă principalele rezultate ale unei cercetării 
calitative pe tema învăţământului profesional, realizate la nivelul 
unui liceu din Mioveni. Liceul Tehnologic de Construcţii Maşini 

Mioveni reprezintă una dintre principalele şcoli de profil din judeţul Argeş, ce 
are o tradiţie de aproape cinci secole în oferirea de programe de pregătire 
profesională în varii domenii industriale. Liceul a fost conectat încă de la 
înfiinţare cu activităţile economice derulate la nivelul micro regiunii, în mod 
special cu activităţile de pe platforma industrială DACIA.  

Studiu îşi propune să exploreze, dintr-o perspectivă exploratorie, relaţia 
dintre şcoală şi firmele partenere în formarea profesională a elevilor. Acesta 
urmăreşte să descrie cadrul de constituire şi evoluţia coordonatelor colaborării 
dintre liceu şi firmele partenere, dar şi să discute pe baza perspectivelor evolutive 
pe care aceste conexiuni le prezintă. Concluziile studiului arată faptul că 
învăţământul profesional contribuie la creşterea gradului de interdependenţă 
dintre oferta educaţională a şcolii şi cerinţele pieţei de muncă locale. Astfel, 
creşterea cooperării dintre şcoli şi firme reprezintă o direcţie de acţiune 
majoră pentru programele educaţionale.  

Cuvinte-cheie: învăţământ profesional şi tehnic, parteneriat public-privat, 
învăţare la locul de muncă 

INTRODUCERE 

Până în 1990, învăţământul profesional a reprezentat unul dintre filoanele centrale 
ale sistemului Românesc de educaţie. Perioada de tranziţie a adus o repoziţionarea 
a acestei forme de şcolarizare în raport cu forma alternativă, a învăţământului 
liceal. Astfel, pe fundalul reorganizării vieţii economice şi a reducerii cererii de 
                                   

Adresa de contact a autorului: Flavius Mihalache, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
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şi oportunităţi de dezvoltare, susţinut de OMV Petrom. O versiune extinsă a studiului de caz prezentat 
în articol a fost publicată anterior pe site-ul ICCV: Mihalache, F., Liceul Tehnologic de Construcţii 
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forţă de muncă în sectorul industrial învăţământul profesional a intrat într-o etapă 
de declin (Malamud şi Pop-Elecheş, 2010). Această evoluţie a atins un punct critic 
în anul 2009, când învăţământul profesional a fost practic desfiinţat în urma deciziei 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de a nu acorda cifră de 
şcolarizare şcolilor de arte şi meserii (SAM). Prin această măsură, numărul de 
locuri la licee a crescut prin înglobarea cifrelor de şcolarizare alocate anterior 
SAM-urilor (METCS, 2010). Decizia ce a dus la dispariţia învăţământului profesional 
a fost puternic criticată atât pentru că a determinat dispariţia unei forme de învăţământ 
cu tradiţie, cât mai cu seamă pentru faptul că a condus la creşterea decalajelor dintre 
oferta educaţională a învăţământului secundar şi cerinţele pieţei muncii. Evoluţiile 
din anii ulteriori au arătat că introducerea acestei măsuri a coincis cu creşterea 
numărului de cazuri de părăsire prematură a şcolii în rândul elevilor ce finalizau 
ciclul gimnazial. Agenţia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor 
Copilului pentru perioada 2014–2020 identifică măsura de desfiinţare a şcolilor de 
arte şi meserii printre cauzele principale ce au contribuit la situaţia în care aproximativ 
10% dintre elevii care finalizau clasa a VIII-a să nu-şi continue studiile (MMJS, 2014). 

Prima măsură de corectare a acestei situaţii a fost luată în anul 2011, când 
prin Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 a fost reintrodus învăţământul profesional 
cu durată cuprinsă între 6 luni şi doi ani. Ulterior, prin Ordinul Ministrului Educaţiei 
Naţionale nr. 3136/2013, a fost reglementată forma de pregătire de trei ani, ce 
prevedea, în vederea asigurării practicii profesionale a elevilor, obligativitatea 
existenţei unor contracte de colaborare între şcolile de profil şi agenţii economici. 
Conform legislaţiei, cifra de şcolarizare acordată formei de învăţământ profesional 
cu durată de trei ani este stabilită anual, în funcţie de coordonatele cererii forţei de 
muncă, a solicitărilor primite din partea operatorilor economici şi a prevederilor reunite 
în programele de planificare (OM 3136/2013). În acest fel, oferta educaţională la 
nivelul învăţământului profesional se doreşte a fi racordată contextelor economice 
locale şi tendinţelor specifice identificate la nivelul pieţei muncii. Noua viziune asupra 
învăţământului profesional acordă o importanţă deosebită constituirii de parteneriate 
între unităţile şcolare şi agenţi economici, prin care să fie asigurat accesul elevilor 
la stagii de practică şi să fie facilitată plasarea acestora la angajatori în momentul 
finalizării programelor de studiu (Mureşan şi Bărbînţă, 2016; Irimia, 2013).  

Pe baza concluziilor unui studiu exploratoriu recent, derulat la nivelul a şase 
unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, Petrescu şi alţii (2016: 28–31) identifică 
mai multe provocări ce necesită intervenţie în perioada următoare: 

a) dezvoltarea mecanismelor de anticipare a cererii de forţă de muncă şi ajustarea 
ofertei educaţionale în concordanţă cu aceasta; 

b) dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională adresate elevilor; 
c) îmbunătăţirea nivelului infrastructurii şcolare prin modernizarea bazei 

materiale şi în special a atelierelor destinate practicii elevilor; 
d) reforma curriculară, în sensul mai bunei adaptări a programei la competenţele 

solicitate pe piaţa muncii; 
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e) actualizarea materialelor didactice în concordanţă cu obiectivele programelor 
de studii; 

f) creşterea numărului cadrelor didactice specializate şi dezvoltarea competenţelor 
acestora pe dimensiunea noilor tehnologii; 

g) creşterea accentului pus pe pregătirea practică a elevilor, atât în şcoală, cât 
şi la agenţii economici.  

OBIECTIVE ŞI CADRUL METODOLOGIC 

Pe baza contextului descris succint în paginile de mai sus, studiul de faţă îşi 
propune să ilustreze aspecte relevante privind situaţia învăţământului profesional, 
plecând de la exemplul concret al unei unităţi şcolare cu tradiţie în acest sens: 
Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni (LTCM), şcoală care de a lungul 
anilor a format o parte însemnată a muncitorilor de pe platforma industrială DACIA 
de la Mioveni.  

Material de faţă ia în calcul atât perspectiva cadrelor didactice ce deservesc 
unitatea-şcoală, cât şi punctele de vedere formulate de către reprezentanţii companiilor 
care oferă stagii de practică pentru elevii liceului. Cercetarea de teren, realizată în 
lunile aprilie–mai 2016, a constat într-un demers calitativ, bazat pe realizarea a trei 
interviuri cu profesori din cadrul LTCM, a trei interviuri cu reprezentanţii a trei 
firme partenere, a unui interviu cu inspectorul şcolar judeţean de specialitate şi a 
unui focus-grup cu elevi înscrişi în forma de învăţământ profesional. Complementar, 
demersul de cercetare a făcut recurs la date statistice furnizate de către Inspectoratul 
Şcolar Argeş şi Institutul Naţional de Statistică. În analiza situaţiei descrise în 
paginile următoare trebuie avut în vedere faptul că în cazul de faţă vorbim despre 
un context economic specific, reprezentat de o puternică prezenţă pe plan local a 
companiilor din sectorul industrial, ceea ce influenţează în mare măsură atât 
coordonatele cererii de forţă de muncă, dar şi modul de agregare a relaţiilor dintre 
şcoală şi mediul economic.  

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII DE MAŞINI MIOVENI:  
PERSPECTIVE ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL  

Reţeaua de unităţi de învăţământ tehnic şi profesional din judeţul 
Argeş 

Reţeaua de unităţi de învăţământ tehnic şi profesional din judeţul Argeş este 
formată din 22 de unităţi şcolare, dintre care cinci sunt localizate în mediul rural 
(ISJ Argeş, 2016). Pentru anul şcolar 2016–2017, 18 dintre acestea au fost acreditate 
pe forma de învăţământ profesional2. Programe de învăţământ profesional auto sunt 
                                   

2 http://www.alegetidrumul.ro/oferta/AG.  
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oferite atât de cele patru unităţi axate pe acest domeniu de pregătire (Liceul Tehnologic 
Construcţii de Maşini Mioveni, Liceul Tehnologic DACIA Piteşti, Liceul Tehnologic 
Auto Câmpulung şi Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeş), cât şi de alte cinci 
unităţi ce au inclus în oferta educaţională, pe lângă alte specializări, şi clase de 
mecanică auto.  

Cifra de şcolarizare anunţată pentru învăţământul profesional din domeniile 
industrial şi auto în anul şcolar 2016–2017 reuneşte 16 clase (448 de locuri), din 
totalul celor 30 de clase prevăzute la nivel judeţean pe toate domeniile de pregătire 
profesională. Astfel, peste jumătate din locurile disponibile la nivelul programelor 
de învăţământ profesional sunt destinate pregătirii de specialişti pentru industria 
constructoare de maşini şi sectoarele conexe. Această situaţie este în concordanţă 
cu profilul economic al judeţului Argeş dominat de industria auto. Conform datelor 
furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul anului 2014 în industria auto 
şi industria prelucrătoare erau înregistraţi 53 de mii de salariaţi în Argeş, ceea ce 
reprezenta 40% din totalul salariaţilor la nivel de judeţ. 

Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni – prezentare 
generală  
În anul 1969 este înfiinţat la Colibaşi, în imediata apropiere a platformei 

industriale, Grupul Şcolar U.A.P Colibaşi, gândit pentru a pregăti viitorii angajaţi 
ai uzinei de autoturisme din proximitate. În primii cinci ani de funcţionare, unitatea 
şcolară a oferit exclusiv programe de tip profesional, postliceal şi de maiştri, în 
concordanţă cu nevoia de forţă de muncă a uzinei de autoturisme aflată în proximitate. 
În anii ’70, oferta educaţională a fost îmbogăţită cu programe de cursuri liceale cu 
profil tehnologic şi cu unele clase cu program sportiv, pe filieră vocaţională. 
Recent, în 2012, denumirea liceului se schimbă în Liceul Tehnologic Construcţii de 
Maşini Mioveni (LTCM Mioveni). Până în anul 2006, când a fost înfiinţat Liceul 
Teoretic Iulia Zamfirescu, această unitate de învăţământ a reprezentat singura 
unitate de şcolarizare de nivel secundar din Mioveni, oraş cu peste 35 de mii de 
locuitori.  

Între Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni şi uzinele DACIA 
există o strânsă legătură ce rezultă atât din faptul că această unitate de învăţământ a 
pregătit de-a lungul anilor o bună parte dintre salariaţii şi foştii salariaţi de pe 
platforma industrială, cât şi din susţinerea constantă pe care şcoala a primit-o de la 
DACIA. În momentul de faţă, colaborarea dintre LTCM Mioveni şi uzinele DACIA 
este materializată prin existenţa unui acord de practică şi de susţinere a unui număr 
de 48 de elevi de la forma de învăţământ profesional (dintre aceştia 28 au absolvit 
anul curent), cât şi prin participarea DACIA RENAULT la dotarea laboratoarelor 
unităţii şcolare (inclusiv prin oferirea a trei autoturisme, dintre care unul este 
folosit ca material didactic). 

În anul şcolar curent, la toate formele de învăţământ sunt înscrişi 814 elevi, 
din care 265 sunt incluşi în programele de pregătire profesională. Pentru ciclul de 
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învăţământ liceal tehnic sunt oferite cinci specializări: tehnician în automatizări, 
tehnician electronist, tehnician mecatronist, tehnician transporturi şi tehnician 
întreţinere şi reparaţii. În acelaşi timp, oferta educaţională este completată cu cele 
trei specializări oferite în cadrul programului de pregătire profesională (sculer-
matriţer, sudor şi mecanic auto) şi cu specializarea fotbal – volei de la filiera 
vocaţională.  

Pentru anul şcolar 2016–2017, o treime din locurile oferite absolvenţilor de 
învăţământ gimnazial sunt reprezentate de cele din cadrul formei de învăţământ 
profesional şi tehnic, cu cele trei specializări acreditate (Tabelul nr. 1). Odată cu 
reintroducerea în anul 2012 a acestei forme de învăţământ, la Liceul Construcţii de 
Maşini Mioveni s-a constatat o creştere constantă atât a cifrei de şcolarizare, cât şi 
a interesului absolvenţilor de învăţământ gimnazial faţă de această formă de 
pregătire. Pachetul de facilităţi adresate elevilor ce aleg filiera profesională se 
dovedeşte a avea un rol foarte important în acest sens. Dacă până în anii trecuţi, 
forma de învăţământ profesional şi tehnic era evitată de absolvenţii de liceu, 
existând un fel de stigmat pe care elevii de la profesională îl purtau, prin 
modificările aduse în ultimii ani cadrului de organizare a acestei forme, situaţia 
pare a se fi schimbat semnificativ. Atât evaluările cadrelor didactice, cât şi opiniile 
formulate de către elevi descriu o mutaţie în acest sens. În primul rând, acordurile 
de practică şi bursele oferite fac această formă de învăţământ foarte atractivă atât 
pentru elevii ce finalizează ciclul gimnazial, cât şi pentru părinţii acestora, care, de 
cele mai multe ori, văd aceste oportunităţi atât ca o formă de reducere a presiunii 
materiale de moment asupra familiei, cât şi ca o cale de creştere a şanselor de acces 
pe piaţa muncii a elevilor la momentul finalizării studiilor. „Acum copiii de la 
profesională se simt altfel faţă de cei din trecut, cei care au ieşit în stagii de 
practică se simt favorizaţi şi susţinuţi” (cadru didactic, LTCM Mioveni). 

 
Tabelul nr. 1 

Oferta educaţională a LTCM Mioveni 

Învăţământ liceal Învăţământ profesional  
şi tehnic Învăţământ postliceal 

Filieră tehnologică:  
– domeniul electronică şi automatizări: 
28 de locuri; 
– domeniul electric: 28 de locuri; 
– domeniul mecanică: 84 de locuri. 

– specializarea mecanic auto: 
28 de locuri; 
– specializarea sculer – matriţer:
28 de locuri; 
– specializarea sudor: 28 de locuri.

– Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii: 28 de 
locuri. 

Filieră vocaţională: 
– specializarea fotbal şi handbal: 
28 de locuri. 

  

Sursă: http://liceultehnologicmioveni.ro/oferta-educationala/prezentare-oferta/.  
 
Cazurile de abandon şcolar sunt rare şi nu se evidenţiază o situaţie atipică, din 

acest punct de vedere. Vorbim despre situaţii excepţionale şi nu despre probleme 
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evidente legate de abandon. Trebuie semnalat faptul că, în ultimii ani, în cazul 
elevilor înscrişi la forma de învăţământ profesional şi tehnic, nu au fost înregistrate 
evenimente de acest tip. Pachetul de beneficii acordat elevilor în cauză are, în mod 
evident, un rol important în motivarea elevilor în a continua pregătirea profesională. 
Cele câteva situaţii de abandon şcolar înregistrate la nivelul unităţii de învăţământ 
au vizat exclusiv elevi înscrişi la forma de învăţământ liceal.  

Rezultatele şcolare la examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 2016 s-au 
situat cu mult sub media la nivel judeţean (69,9%). La sesiunea din iunie 2016,  
36 de elevi din cei 84 înscrişi au promovat examenul, ceea ce se traduce printr-un 
procent de promovabilitate de 43%. În anii anteriori, rata de promovabilitate în 
sesiunea din iunie a fost chiar mai mică, fiind situată în jurul a 30% dintre elevii 
înscrişi la examen. 

Activităţile de predare cât şi cele practice sunt deservite de 60 de cadre didactice, 
marea majoritate fiind titulare. Nu există probleme în acoperirea catedrelor cu 
personal specializat. În viziunea conducerii unităţii, cadrele didactice calificate şi 
cu experienţă vastă în învăţământ reprezintă unul dintre principalele atuuri ale 
liceului:  

„Avem cadre didactice ultraspecializate pe domeniul industriei constructoare 
de maşini. Profesorii noştri au, în cea mai mare parte, gradul I, avem şi 
doctori. Profesorii participă periodic la programe de specializare. Există o 
formare continuă a cadrelor didactice pe care o monitorizăm constant” 
(cadru didactic, LTCM Mioveni).  
Aproape în exclusivitate, elevii înscrişi la cursurile Liceului Tehnologic 

Construcţii de Maşini provin din oraşul Mioveni şi localităţile învecinate, areal în 
care, pe lângă unitatea la care facem referire, mai funcţionează două alte licee cu 
profil tehnologic (în comunele Mărăcineni şi Stâlpeni) şi un altul cu profil teoretic 
(în Mioveni). Pentru absolvenţii de învăţământ gimnazial din zonă care aleg filiera 
tehnologică şi nu optează pentru o unitate şcolară din Piteşti, LTMC Mioveni 
reprezintă, în general, prima opţiune, unitatea şcolară în cauză „fiind atractivă 
pentru elevi prin prisma bazei materiale de care dispune şi a contractelor de 
colaborare cu o serie de firme din industria auto” (cadru didactic, LTCM Mioveni). 
Principalul atú în atragerea elevilor către LTCM, în special către învăţământul 
profesional, este tocmai colaborarea dintre acesta şi DACIA. Pachetul de beneficii 
adresate elevilor (bursă, transport gratuit, stagii de practică) reprezintă elementul 
determinant în alegerea formei de învăţământ profesional şi tehnic, în detrimentul 
învăţământului liceal. Cel mai probabil, în lipsa acestor stimulente, interesul 
absolvenţilor de şcoală generală pentru această formă de pregătire ar fi fost 
considerabil redus. Cei mai mulţi dintre elevii care s-au înscris în ultimii ani  
la forma de învăţământ profesional şi tehnic au luat decizia pornind de la 
premisa că această strategie le va facilita angajarea, după finalizarea studiilor, 
pe platforma industrială de la DACIA. În iunie 2016 a absolvit prima generaţie 
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de elevi de la învăţământ profesional şi tehnic, care au beneficiat de susţinere 
din partea constructorului de autoturisme. Astfel, 28 de elevi, cu specializarea 
sculer-matriţer, îşi construiesc planuri de viitor în jurul statutului de salariat pe 
platforma industrială. Evident, nu toţi vor fi angajaţi de DACIA, însă va exista o 
selecţie prin care elevilor cu performanţe ridicate în stagiile de practică le vor fi 
propuse contracte de muncă.  

Opinii privind învăţământul profesional  
În ultimii ani, şcoala a beneficiat de susţinere constantă din partea autorităţilor 

locale, care au investit în renovarea şi dotarea liceului. Atât corpurile de clădire, cât 
şi curtea interioară, atelierele şi baza sportivă îndeplinesc standardele de calitate 
stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, situaţie 
evidenţiată şi în urma evaluărilor realizate de către ARACIP. Pentru anii următori, 
pe dimensiunea investiţiilor în baza materială, principalele trei ţinte stabilite de 
către conducerea liceului vizează realizarea unei cantine, dezvoltarea unui service 
auto propriu destinat pregătirii profesionale a elevilor şi modernizarea tehnicii de 
care dispun atelierele deja existente. Proiectul privind realizarea service-ului auto 
este în faza incipientă, însă reprezentanţii şcolii sunt optimişti în ceea ce priveşte 
punerea sa în practică:  

„Pentru viitor am dori să realizăm un atelier nou, sub forma unui service 
auto, în parteneriat cu uzina DACIA şi primăria Mioveni. Un service didactic 
în care elevii să înveţe chestiuni practice. Investiţia este prinsă în planul de 
dezvoltare pentru anii următori şi sperăm să fie concretizată cu ajutorul 
autorităţilor locale” (cadrul didactic, LTCM Mioveni).  
Principala problemă în ce priveşte baza materială se referă la nivelul de dotare 

a atelierelor de practică. Cu excepţia unei donaţii recente făcută de DACIA, cea 
mai mare parte a utilajelor aflate în dotarea şcolii datează din anii ’70, fiind uzate 
atât tehnic, cât şi moral. Situaţia este dificilă şi descrie o realitate greu de ameliorat, 
pentru că unitatea şcolară nu-şi poate permite din fonduri proprii achiziţionarea de 
utilaje moderne, pe care să le folosească în scop didactic. Din acest punct de 
vedere, singura soluţie identificată vizează încheierea contractelor de colaborare cu 
firmele interesate în facilitarea stagiilor de practică ale elevilor. Ideea care stă la 
baza acestor colaborări vizează raportul de complementaritate dintre şcoli şi mediul 
economic: 

„În şcoală nu se poate pune problema să ai utilaje complexe. Anumite 
specializări, cum este cea de sculer-matriţer, necesită tehnologii şi echipamente 
specifice pe care şcoala nu le poate avea niciodată. Soluţia este ca elevii să 
meargă în practică la agentul economic şi acolo să aplice şi să dezvolte 
noţiunile teoretice pe care le primesc din şcoală” (cadrul didactic, LTCM 
Mioveni). 
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Dincolo de nivelul de dotare al atelierelor de practică, programele de studiu 
reprezintă o dimensiune sensibilă, identificată de cadrele didactice şi elevi a fi 
deficitară în raport cu cerinţele pieţei muncii. În ciuda eforturilor de armonizare a 
acestora, întreprinse la nivel de minister şi inspectorate şcolare, situaţia este departe 
de a fi rezolvată. Pentru componenta învăţământului profesional, direcţia către care 
ar trebui să se îndrepte reforma curriculară, aşa cum reiese din discuţiile cu 
reprezentanţii şcolii şi cu elevii, impune ajustarea raportului dintre pregătirea 
teoretică şi pregătirea practică şi armonizarea conţinutului predat în raport cu 
feedback-ul obţinut de la angajatori. 

„Programele de studiu nu sunt în totalitate adecvate cerinţelor pieţei muncii. 
Noi predăm ceva, iar operatorii economici au nevoie, în unele cazuri, de 
altceva. Încercăm să ajustăm pe parcurs” (cadru didactic, LTCM Mioveni). 
Supraîncărcarea programei cu module de pregătire teoretică, în detrimentul 

dezvoltării unor abilităţi şi competenţe practice, este emblematică pentru sistemul 
actul de pregătire profesională din România atât din perspectiva cadrelor didactice, 
cât şi a agenţilor economici. 

„La clasele de a XI-a şi a XII-a, spre exemplu, au 11 module tehnice. Nu 
există însă o interdisciplinaritate. Elevii nu înţeleg de ce au nevoie de atâtea 
materii. Şi tutorii elevilor noştri ne spun că e o problemă în acest sens. Elevii 
nu vin din şcoală cu anumite deprinderi tehnice, desen tehnic, spre exemplu. 
Problema este că elevii nici nu pot să înveţe desen tehnic atâta timp cât în 
programă e prevăzută la această materie doar o oră pe săptămână” (cadru 
didactic, LTCM Mioveni).  
Din perspectiva angajatorilor, cei mai mulţi dintre elevi nu acumulează în 

şcoală acele competenţe esenţiale pe piaţa muncii în sectorul industrial. Activitatea 
practică derulată în atelierele şcolare este adesea realizată superficial, fără a pune 
accent deosebit pe acumularea de competenţe şi formarea de deprinderi. Utilizarea 
adecvată a instrumentelor de măsură şi capacitatea de a citi şi interpreta o schiţă de 
desen tehnic, spre exemplu, reprezintă solicitările minimale pe care firmele din 
domeniu le au de la absolvenţii de învăţământ profesional  şi tehnic.  

„Din şcoală nu au cunoştinţe de utilizare a sculelor, dispozitivelor şi 
verificatoarelor. Tinerii nu ştiu să utilizeze sculele, nu ştiu să citească cote de 
desen. Nu ştiu să facă diferenţa dintre găurire şi alezaj” (angajator, Mioveni).  
Competenţele solicitate pe piaţa muncii sunt monitorizate atât la nivel judeţean, 

prin întâlnirile şi dezbaterile periodice organizate de către Inspectoratul Şcolar Argeş, 
la care participă reprezentanţi ai celor mai importanţi angajatori din judeţ, cât şi la 
nivelul unităţilor şcolare, prin contactele pe care acestea le-au dezvoltat în decursul 
anilor cu firmele implicate în practica profesională a elevilor.  

În întâlnirile organizate de ISJ Argeş sunt identificate nevoile generale ale 
sistemului de învăţământ profesional şi tehnic şi sunt discutate, împreună cu agenţii 
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economici, măsurile specifice necesare pentru o mai bună armonizare a ofertei 
educaţionale cu cerinţele pieţei muncii. Rezultatele concrete ale acestor întâlniri 
sunt transpuse în ajustări la nivel judeţean ale programelor educaţionale şi în 
facilitarea contractelor dintre unităţile şcolare şi mediul de afaceri. Pe de altă parte, 
întâlnirile formale organizate între licee şi agenţii economici parteneri sunt destinate 
pregătirii concrete a stagiilor de practică a elevilor. LTCM Mioveni organizează 
semestrial astfel de evenimente la care sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai 
administraţiei locale, ai firmelor colaboratoare, tutori implicaţi în pregătirea 
profesională a elevilor şi personal specializat din cadrul liceului. Rolul acestui 
mecanism de consultare este acela de a ghida şi armoniza pregătirea elevilor în cele 
două componente ale sale (în şcoală şi la agentul economic). Sunt discutate atât 
conţinutul programului de formare profesională, cât şi cerinţele angajatorilor cu 
privire la competenţele pe care elevii trebuie să le dezvolte în cadrul şcolii astfel 
încât programul de practică să-şi atingă obiectivele.  

Pe dimensiunea anticipării competenţelor solicitate pe piaţa muncii, problema 
care apare nu este aceea a lipsei unor mecanisme de evaluare a acestora, ci aceea a 
dificultăţilor pe care şcoala le are în încercarea de implementare a unor programe 
de schimbare. Vorbim, pe de o parte, de mecanismul greoi de adaptare a ofertei 
educaţionale la solicitările pieţei muncii şi, pe de altă parte, de dificultăţile în 
acreditarea/procedurile birocratice necesare acreditării de noi specializări. În acest 
context, pentru perioada următoare este important să se dezvolte atât mecanisme 
instituţionale de colaborare, la nivel de inspectorat, între agenţi economici şi 
unităţile şcolare, cât şi mecanisme de monitorizare a pieţei muncii la nivel local.  

Parteneriate cu agenţi economici şi actori comunitari 
LTCM este una dintre unităţile şcolare care au reuşit să stabilească legături 

strânse cu agenţi economici în vederea organizării programelor de practică a elevilor, 
fiind una dintre unităţile şcolare din Argeş cu evoluţii notabile în acest sens.  

„În Argeş, cele mai importante colaborări sunt cele existente între Liceul 
Tehnologic Astra şi OMV–PETROM, între Liceul Tehnologic Construcţii de 
Maşini din Mioveni şi DACIA şi între Liceul Tehnologic Câmpulung şi Holcim. 
În aceste cazuri vorbim de colaborări extinse. Principalul beneficiu pentru 
unităţile şcolare este reprezentat de posibilitatea de a facilita accesul elevilor 
la tehnica pusă la dispoziţie de agentul economic şi de a-i familiariza, astfel, 
pe cursanţi cu modul în care se lucrează în aceste unităţi. În unele cazuri, 
Liceul Tehnologic Astra, Liceul Tehnologic de Construcţii de Maşini Mioveni, 
firmele s-au implicat în dotarea sau modernizarea unităţilor şcolare şi oferă 
burse suplimentare pentru elevii înscrişi la forma de învăţământ profesional, 
însă acestea sunt cazuri izolate. Aceste colaborări (şi bursele oferite de 
angajatori) reprezintă un atu pentru şcoli, în sensul că sunt elementele ce le 
fac atractive în raport cu restul unităţilor şcolare” (ISJ Argeş).  
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Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni colaborează pentru practica 
elevilor cu patru firme din industria constructoare de maşini: Automobile DACIA, 
Piroux Industrie Romania, Delta Invest şi Euro APS. Primul parteneriat de acest tip 
a fost parafat în anul 2012, când a fost semnat un contract între liceu şi DACIA, 
prin care 28 de elevi de la specializarea sculer-matriţer urmau să beneficieze de 
susţinere din partea constructorului de autoturisme. Ulterior, DACIA a atras în 
această colaborare şi Euro APS, unul dintre principalii furnizori de pe platforma 
industrială din Mioveni, iar anul 2016, prin insistenţele unităţii şcolare, au fost 
încheiate colaborări de acest tip şi cu Piroux Industrie şi Delta Invest. Este de 
semnalat faptul că aceste din urmă societăţi nu acordă şi burse suplimentare 
elevilor pe care-i primesc în practică.  

„Parteneriatul cu uzina probabil că nu s-ar fi produs fără susţinerea primită 
de la primărie, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean şi mai ales fără aplecarea 
faţă de învăţământ pe care a arătat-o fostul director general al DACIA. 
Ulterior, echipa de la DACIA, care se ocupă de acest parteneriat, a încercat 
să atragă şi diverşi furnizori în această direcţie. Din păcate s-a finalizat doar 
colaborarea cu EURO APS. Uzina ne-a utilat ateliere, ne-a acordat trei 
autoturisme, din care unul este cu caracter didactic, ne-a primit copii în 
practică. Avem 48 de elevi care au fost susţinuţi sau urmează să fie susţinuţi 
de DACIA. Ei primesc bursă, beneficiază de o masă caldă şi le este decontat 
şi transportul” (cadru didactic, LTCM Mioveni).  
Din păcate, agenţii economici nu pot susţine toţi elevii înscrişi la forma de 

învăţământ profesional şi tehnic, iar acest lucru reprezintă o sursă de nemulţumire 
în rândul elevilor. Atât în urma interviurilor realizate cu personalul didactic, cât şi 
în focus-grup-ul cu elevi, s-a desprins concluzia că elevii ce beneficiază de stagii 
de practică plătită susţinute de DACIA sunt consideraţi a fi privilegiaţi.  

„Cei de la uzină asigură stagii de practică pentru elevii de la specializările 
sculer-matriţer şi sudor, nu şi pentru cei înscrişi la mecanică auto. Am 
sesizat o tensiune în acest sens la elevi încă din prima zi a anului şcolar. 
Părinţii mă întrebau când încep elevii practica la Uzină... Pentru părinţi şi 
pentru copiii care nu sunt prinşi în programul de colaborare cu DACIA sursa 
principală de frustrare nu sunt banii, ci faptul că nu au informaţii clare 
despre această colaborare. Părinţii aveau ideea că dacă copiii fac practică 
în uzină sigur vor fi angajaţi la finalul clasei a XI-a. Lucru care nu este 
adevărat” (cadru didactic, LTCM Mioveni). 
În perioada de practică realizată la agenţii economici, elevii se află în grija 

unor tutori, maiştri sau şefii unităţilor elementare de lucru (UEL), care au rolul de 
a-i ghida şi evalua. O zi de practică derulată la DACIA, spre exemplu, demarează 
prin repartizarea unor sarcini concrete către elevi, care de cele mai multe ori 
îmbracă forma asistării unui salariat în sarcinile specifice postului său. Rolul 
elevului este să observe specificaţiile procesului de producţie, să noteze şi să pună 
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întrebări şi, pe anumite componente mai simple, să primească sarcini productive 
limitate. La amiază urmează o pauză de masă, asigurată gratuit la cantina DACIA, 
după care activitatea se reia pe modelul descris anterior. Ziua de practică se încheie 
în jurul orelor 15, când are loc o întâlnire a elevilor cu şeful unităţii de lucru şi 
personalul de specialitate, în care sunt discutate aspecte diverse referitoare la pregătirea 
elevilor.  

O idee des vehiculată în contextul propunerilor de reformă a sistemului de 
învăţământ profesional şi tehnic urmăreşte creşterea rolului unităţilor economice în 
furnizarea competenţelor specifice. Valenţele pozitive ale acestei propuneri sunt 
multiple şi evidenţiate, în mod special, prin creşterea nivelului de congruenţă dintre 
pregătirea în şcoală şi cerinţele pieţei muncii. Pe de altă parte, însă, a lăsa dezvoltarea 
competenţelor specifice în sarcina agenţilor economici parteneri este dificil de 
realizat în contextul actual şi poate reprezenta o decizie care poate destructura o 
bună parte a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic. Cu toate că este unanim 
acceptată necesitatea colaborării dintre şcoli şi agenţii economici în vederea pregătirii 
profesionale a elevilor, o reducere a contribuţiei unităţilor de învăţământ în pregătirea 
elevilor reprezintă o idee pe care cadrele didactice nu o consideră oportună:  

„În contextul modificării cadrului de organizare a învăţământului profesional, 
dezvoltarea competenţele specifice meseriei nu trebuie să cadă cu predilecţie 
în sarcina agenţilor economici. Dezvoltarea competenţelor ar trebui să se 
facă în şcoală, însă pentru aceasta ar fi de dorit ca dotarea atelierelor să 
crească” (cadru didactic, LTCM Mioveni). 
Soluţia ideală, din acest punct de vedere, constituie continuarea şi dezvoltarea 

parteneriatelor cu agenţii economici, concomitent cu creşterea investiţiilor publice 
în modernizarea şi dotarea atelierelor şcolare. Vorbim astfel despre complementaritatea 
între pregătirea profesională asigurată de şcoală şi pregătirea facilitată prin intermediul 
firmelor. 

O problemă majoră pe dimensiunea concordanţei dintre oferta educaţională şi 
cerinţele pieţei muncii ţine de faptul că unităţile de învăţământ sunt statice în ceea 
ce priveşte adecvarea ofertei educaţionale în raport cu piaţa muncii. În acest fel, 
unităţile şcolare tind să păstreze aceleaşi specializări pe parcursul mai multor ani, 
chiar dacă contextul pieţei de muncă locale se schimbă semnificativ. Mecanismele 
instituţionale greoaie şi procedurile dificile sunt factori descurajanţi pentru şcoli în 
demersurile de ajustarea a ofertei educaţionale. Pe de altă parte, piaţa muncii este 
caracterizată prin dinamism şi volatilitate, ceea ce face dificil orice demers de 
ajustare a competenţelor dezvoltate în şcoală în raport cu solicitările concrete ale 
angajatorilor:  

„Noi, fiind un liceul cu profil auto, ne-am orientat în mod deosebit pe 
specializările pe care le solicită DACIA, ulterior am încercat să ne orientăm 
şi către alte domenii solicitate de piaţa muncii. Totuşi, ca să schimbi ceva în 
acest sens, ca să oferi o specializare nouă, trebuie să parcurgi un drum lung 
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şi destul de anevoios. Trebuie să ne autorizăm pe specializarea respectivă, să 
acredităm după minim trei ani. Din discuţiile pe care le-am avut cu agenţii 
economici, aceştia ne spun că au nevoie ACUM de o anumită calificare, în 
schimb noi putem veni cu acea specializare în minim trei ani. Ei au nevoie 
acum, iar noi producem absolvenţii peste trei ani, când dinamica pieţei 
muncii poate fi alta” (cadru didactic, LTCM Mioveni). 
În această situaţie, soluţia pe care o adoptă multe dintre firmele care au 

nevoie de personal cu un anumit nivel de calificare este acela de a investi în 
pregătirea angajatului la locul de muncă, cu toate costurile şi riscurile de rigoare:  

„Pe piaţă, în momentul de faţă nu găsim persoane calificate pentru posturile 
noastre. În Argeş industria merge. Sunt foarte multe firme şi toate caută personal 
specializat. Suntem în situaţia în care mergem la firme şi subcontractăm 
personal calificat şi asta se întâmplă pentru că efectiv nu găsim oameni 
pregătiţi. Noi credem în formare! Nu avem altă soluţie: trebuie să-i creştem! 
Pentru aceasta am dezvoltat sistemul şcolilor de dexteritate, însă şi aici 
apare o problemă: creştem oameni şi apoi pleacă! În ultima perioadă am 
angajat personal pentru experienţă, numai pentru a-i forma, însă nu ştiu 
dacă ne mai putem permite să continuăm acest model” (angajator Mioveni). 
Punctul de vedere al angajatorilor descrie, de cele mai multe ori, o situaţie 

critică în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al absolvenţilor de învăţământ tehnic 
în raport cu nevoile efective ale firmelor. Este foarte dificil ca angajatorii să 
găsească absolvenţi cu adevărat pregătiţi pentru posturile disponibile şi aceasta nu 
pentru că s-ar solicita cunoştinţe şi competenţe deosebite, ci pentru că marea 
majoritate a tinerilor care finalizează studiile sunt foarte slab pregătiţi şi nu au 
cunoştinţe şi deprinderi elementare meseriei pe care au urmat-o:  

„Noi angajăm sudori şi nu mai găsim acei sudori cu pregătire, sudori de 
şcoală veche. Găsim oameni care demonstrează că au terminat o şcoală, 
care au hârtia, dar fără experienţă practică. Este dezamăgitor că absolvenţii 
nu au acele cunoştinţe de bază, nu au deprinderile minime. Candidaţi vin la 
interviu, dar nu au cunoştinţe minime” (angajator Mioveni). 
Explicaţia pentru această situaţie stă, în viziunea angajatorilor, în faptul că nu 

există o minimă selecţie a elevilor în perioada anilor de studiu şi în faptul că 
programele didactice sunt încărcate şi slab adecvate cerinţelor actuale.  

CONCLUZII. DIRECŢII DE ACŢIUNE 

În ceea ce priveşte concluziile ce se desprind în urma studiului de faţă, se 
evidenţiază două perspective de a privi situaţia actuală şi de a proiecta soluţii 
pentru viitor. Prima dintre acestea se constituie pe baza opiniilor cadrelor didactice 
şi face trimitere la continuarea progreselor înregistrate în ultimul timp şi la creşterea 
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colaborării dintre şcoală şi mediul economic. Ce de-a doua corespunde punctelor 
de vedere oferite de către reprezentanţii firmelor partenere şi arată nevoia de 
ajustare a mecanismelor formale ce reglementează colaborările dintre societăţile 
comerciale şi licee.  

Din perspectiva cadrelor didactice, dincolo de continuarea şi încurajarea 
colaborării cu agenţii economici, reforma învăţământului profesional trebuie să 
continue prin reorganizarea programelor de studiu, modernizarea bazei materiale 
şi suplimentarea personalului implicat în practica elevilor. Programele de studiu, 
în ciuda unor ajustări realizate în ultimii ani, continuă să fie supraîncărcate atât din 
punctul de vedere al numărului de module de studiu, cât şi al conţinutului, care 
pune accentul pe pregătirea teoretică a elevilor şi nu pe deprinderea unor abilităţi 
practice (director adjunct LTCM Mioveni). În procesul de ajustare a ofertei 
educaţionale este necesar intervenţia pe două dimensiuni. Pe de o parte, e nevoie ca 
vocea angajatorilor să se facă mai clar auzită şi să se dezvolte mecanisme 
instituţionale de colaborare între şcoală şi mediul economic. Pe de altă parte, este 
important ca, pe viitor, unităţile de învăţământ să beneficieze de o mai mare 
autonomie în ajustarea propriilor programele de studiu. În momentul de faţă, 
procedurile standard în acest sens sunt greoaie şi nu acordă unităţilor şcolare 
suficiente grade de libertate în modificarea ofertei educaţionale.  

În momentul de faţă, la LTCM Mioveni se poate vorbi despre insuficienţa 
personalului didactic implicat în pregătirea profesională a elevilor. Situaţia este 
evidentă în perioadele în care elevii realizează stagii de practică la agenţii 
economici şi când maiştrii din cadrul liceului trebuie să supervizeze simultan 
activitatea elevilor. De cele mai multe ori, elevii ce provin din aceeaşi clasă sunt 
repartizaţi la agenţi economici diferiţi sau în secţii diferite, astfel fiind imposibil ca 
profesorul responsabil de practică să-i supervizeze în permanenţă. Chiar dacă în 
aceste perioade, activitatea elevilor este ghidată de către tutorii de practică puşi la 
dispoziţie de către agentul economic, aceştia nu pot suplini în totalitate rolul 
deţinut de către cadrele didactice.  

Din punctul de vedere al bazei materiale, LTCM Mioveni dispune de o 
situaţie favorabilă, comparativ cu alte unităţi şcolare de acelaşi tip, însă, problema 
dotării liceului cu aparatură modernă destinată atelierelor de practică rămâne una 
centrală. Utilajele şi mijlocele tehnice existente sunt, în mare parte, învechite şi nu 
mai corespund cerinţelor educaţionale actuale. Şcoala, prin forţe proprii, nu poate 
asigura necesarul de finanţare pentru modernizarea atelierelor, costurile implicate 
de achiziţia de utilaje specializate depăşind coordonatele bugetului de cheltuieli. 
Soluţia optimă pentru această situaţie, ce se regăseşte la marea majoritate a liceelor 
tehnologice, ţine de extinderea parteneriatelor cu agenţi economici în vederea 
asigurării accesului elevilor, în scop didactic, la facilităţile tehnice ale acestora.  

Dincolo de cele semnalate mai sus, un aspect general important reliefat în 
cadrul cercetării vizează necesitatea unor ajustări ale modului în care se realizează 
selecţia elevilor care urmează filiera învăţământului tehnologic şi profesional.  
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Sistemul de repartizare computerizată, aşa cum este conceput în momentul de faţă, 
nu asigură congruenţa dintre deprinderile şi abilităţile elevului şi specificaţiile 
domeniului în care urmează să se specializeze. O posibilă cale de urmat în acest 
sens, în special pentru învăţământul profesional, vizează introducerea unor criterii 
de selecţie directă de către fiecare unitate şcolară în parte, care să ţină cont de 
deprinderile şi abilităţile elevilor.  

Evaluările furnizare de către angajatorii incluşi în studiu arată faptul că situaţia 
generală a pieţei muncii pe plan local tinde să fie caracterizată prin existenţa unui 
deficit acut de forţă de muncă specializată în sectorul industrial. În acest context, 
firmele mari sunt direct interesate să stabilească rapoarte de colaborare strânsă cu 
unităţi şcolare în vederea creşterii şanselor de recrutare a viitorilor specialişti. 
Astfel, implicarea societăţilor comerciale în formarea profesională a elevilor, prin 
facilitatea stagiilor de practică şi acordarea altor stimulente pentru elevi, se 
conturează a fi o direcţie de acţiune avantajoasă atât pentru elevi şi pentru şcoală, 
cât şi pentru mediul economic şi comunitate. Există, totuşi, două bariere ce pot fi 
depăşite numai prin o mai clară reglementare a sistemului de învăţământ profesional 
şi tehnic.  

Prima dintre acestea vizează definirea clară a raportului dintre învăţarea 
realizată în şcoală şi învăţarea realizată la locul de muncă. E necesar ca aceste două 
componente să fie conectate interdependent şi să existe un permanent schimb de 
informaţii între şcoală şi tutorii elevilor care se ocupă de practica acestora la agenţii 
economici. O altă barieră ţine de costurile suplimentare pe care firmele implicate în 
colaborări cu unităţi şcolare trebuie să le acopere. Dincolo de costurile referitoare 
la productivitatea tutorilor şi persoanelor implicate în gestionarea practicii elevilor, 
există o serie de elemente care fac ca asemenea colaborări să poată fi susţinute, în 
special, de către societăţile comerciale mari.  
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his paper presents the main results of a qualitative research 
on vocational education, conducted in a high school from 
Mioveni. The high school (LTCM) is one of the most important 

vocational schools in Arges county. For almost 50 years it offers secondary 
educational programs in various industrial fields. During the last decades the 
school has been permanently connected to the economic activities from the 
Mioveni micro-region, especially to DACIA industrial platform.  

The study explores the relationship between school and companies 
taking into account the specificity of the Mioveni micro-region. The research 
perspective is mainly descriptive. We are interested to explore how the school-
firms cooperation is built and how this connection could evolve in the future. 
The major conclusion of the research reveals that vocational education represents 
more than an alternative to general education. It can be understand as an 
effective way to connect educational offer to the labour market demand. The 
cooperation between school and significant local companies, despite its weak 
points, has a great importance for improving educational programs. Significantly 
more research is needed, both to explore this situation and to guid the future 
educational policies. 

Keywords: vocational education, public-private partnership, on-the-job 
learning  
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COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE COBĂLCESCU” –  
MOINEŞTI. STUDIU DE CAZ1 

GABRIELA NEAGU 

nvăţământul profesional revine tot mai frecvent în discuţiile şi 
dezbaterile publice privind educaţia. Rezultatele foarte scăzute 
de la bacalaureat, lipsa forţei de muncă tânără şi calificată cu 

care se confruntă agenţii economici din România, inadecvarea dintre ceea ce se 
învaţă în şcoală şi ceea ce se cere pe piaţa forţei de muncă sunt doar câteva 
motive pentru care învăţământul profesional devine o alternativă tot mai atractivă 
pentru populaţie şi pentru decidenţi. În materialul de faţă vom prezenta 
rezultatele unei cercetări de tip calitativ care a avut ca scop analiza implicării 
agenţilor economici în promovarea şi susţinerea învăţământului profesional.  

Cuvinte-cheie: învăţământ ptofesional, finanţare privată a educaţiei 
profesionale, parteneriat şcoală-agent economic. 

PREZENTAREA INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Nu întotdeauna exploatarea petrolului s-a realizat prin intermediul tehnologiei 
şi prin utilizarea unui personal calificat, însă în prezent aceste aspecte sunt 
esenţiale. În aceste condiţii era firesc să existe şi o instituţie de învăţământ de profil 
pentru a califica personal în domeniul petrolului şi gazelor. Singura instituţie din 
judeţul Bacău, şi printre puţinele din ţară, cu o specializare de petrol şi gaze este 
Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” (CTGC) din municipiul Moineşti.  

Numărul mare de elevi înscrişi în această instituţie de învăţământ a permis 
acesteia să-şi lărgească în mod constant specializările, dar şi investiţiile în dotarea 
tehnico-materială.  

Personalul didactic care-şi desfăşoară activitatea în această instituţie (83 persoane 
personal didactic predare şi 10 persoane personal didactic auxiliar2) este în întregime 
calificat şi acoperă toate disciplinele prevăzute de planurile de şcolarizare.  
                                    

Adresa de contact a autorului: Gabriela Neagu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
gabi.neagu@iccv.ro. 

1 Studiul de caz a fost realizat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic. Provocări şi 
oportunităţi de dezvoltare, susţinut de OMV Petrom. O versiune extinsă a studiului de caz prezentat 
în articol a fost publicată anterior pe site-ul ICCV: Neagu, G., Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” – 
Moineşti. Studiu de caz, Bucureşti, 2016, disponibil online la http://iccv.ro/sites/default/files/Studiu 
%20de%20caz_Moinesti.pdf. 

2 http://media0.webgarden.ro/files/media0:57034cba39cfe.pdf.upl/OFERTA%20SCOLII%202
016-2017.pdf. 
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Dată fiind relaţia dintre această instituţie şi dominanta economică a regiunii, 
înfiinţarea unor clase profesionale cu specializări legate de activitatea petrolieră a 
fost un lucru firesc. Din 2015, în urma discuţiilor cu OMV-Petrom, au fost create 
două clase de şcoală profesională cu specializări distincte: operator sonde şi operator 
la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor/transport. 

Fiecare clasă este formată dintr-un număr de 14 elevi selectaţi pe bază de 
concurs. Încă din momentul înfiinţării acestor clase de învăţământ profesional 
personalul didactic a constatat faptul că opţiunile absolvenţilor de gimnaziu s-au 
schimbat: elevii cu rezultate şcolare bune şi foarte bune optează pentru aceste 
specializări finanţate de OMV-Petrom, concurenţa fiind de 2–3 candidaţi pe un loc. 
Spre deosebire de situaţia acestor clase profesionale, elevii care aleg celelalte 
specializări ale învăţământului profesional şi chiar învăţământul liceal (clasele 
teoretice) au rămas fără concurenţă. 

Altfel spus, datorită burselor, dar şi convingerii că la finalizarea învăţământului 
profesional (clasele finanţate de către OMV-Petrom) vor avea un loc de muncă 
asigurat, tot mai mulţi absolvenţi de gimnaziu din municipiul Moineşti, dar şi din 
localităţile limitrofe optează pentru înscrierea în aceste clase.  

Legat de procedura de înscriere în nivelul secundar de învăţământ, mai ales 
pentru filiera profesională, cadrele didactice o caracterizează ca fiind complicată şi 
neproductivă: absolvenţii din clasele a VIII-a pot opta şi pentru filiera profesională 
şi pentru cea teoretică, însă decizia finală se ia după repartizarea computerizată. În 
cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul de locuri trebuie 
aplicate criterii de departajare, ceea ce complică şi mai mult situaţia. De asemenea, 
dacă un elev a optat doar pentru filiera teoretică şi datorită mediei nu a fost 
repartizat la o astfel de clasă, procedeul de înscriere în filiera profesională se reia. 
În cazul de faţă, la clasele finanţate de către OMV-Petrom situaţia devine şi mai 
complicată pentru că a crescut numărul elevilor care aleg această opţiune datorită 
burselor pe care le primesc aceştia pe toată durata şcolarizării. Din cauza 
concurenţei, personalul didactic a fost nevoit să ia în calcul înăsprirea criteriilor de 
selecţie. Mai exact, elevii au fost supuşi unei test de cunoştinţe generale – accent pe 
cunoştinţele de matematică însuşite în învăţământul gimnazial, iar cei care au 
obţinut punctajul cel mai bun au fost declaraţi admişi.  

În România, tranziţia de la nivelul gimnazial la cel secundar se face utilizând 
ca principal criteriu de departajare a elevilor media celor patru ani de gimnaziu şi 
rezultatul de la examenul de capacitate. Rezultatele şcolare pot să orienteze în alegerea 
filierei – teoretică sau profesională – însă nu şi în alegerea specializărilor. Lipsa sau 
ineficienţa serviciilor de consiliere şcolară, neimplicarea părinţilor, distribuţia elevilor 
în funcţie de mediile obţinute la examenul de capacitate contribuie la formarea în 
instituţiile de învăţământ secundar a unor clase slab performante pentru că aici 
ajung cei mai slabi elevi.  

În cazul unor instituţii de învăţământ cum este Colegiul Tehnic „Grigore 
Cobălcescu” un alt factor de departajare a elevilor în clase bune şi mai puţin bune îl 
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reprezintă şi bursele acordate de către agenţii economici. Altfel, dacă până în momentul 
de faţă departajarea între clase bune şi clase mai puţin bune se manifesta doar între 
învăţământul teoretic şi cel profesional, introducerea acestui tip de suport – burse 
şcolare oferite de către agenţii economici – a condus la departajări pe tipuri de clase 
în interiorul învăţământului profesional.  

În literatura de specialitate este menţionată şi demonstrată tendinţa la nivelul 
oricărei societăţi de a ierarhiza instituţiile de învăţământ în două categorii – şcoli 
bune şi şcoli mai puţin bune (Van Zanten, 1996). Dat fiind faptul că în Moineşti nu 
există decât două instituţii de învăţământ secundar: Liceul Teoretic „Spiru Haret” 
şi Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” – competiţia dintre ele este mai puţin 
accentuată, iar diferenţele mai reduse. În cazul celor două instituţii de învăţământ 
acţionează mai degrabă procesul de ierarhizare a claselor în interiorul fiecărei 
instituţii în parte: „clase bune” în care sunt repartizaţi elevii cu rezultate şcolare 
bune, care provin cel mai adesea din medii favorizate din punct de vedere 
socioeconomic, familial, cultural şi „clase slabe” în care învaţă ceilalţi copii 
(proveniţi din medii socioeconomice şi familiale defavorizate, cu rezultate şcolare 
mai slabe). Această situaţie este cunoscută sub denumirea de „efectul clasă” (Duru-
Bellat, 2003: 11). Impactul acestui efect asupra traseului educaţional şi profesional 
al individului este foarte mare: într-un colectiv de elevi în care predomină 
dezinteresul faţă de educaţie şi/sau absenteismul, orice tentativă de a învăţa este 
sortită eşecului. Astfel chiar dacă un elev ar fi interesat să înveţe, odată ajuns într-o 
astfel de clasă, este expus eşecului şcolar. „Efectul clasă” este cu mult mai vizibil 
asupra accesului şi succesului în educaţie al elevilor cu cât procesul de orientare 
şcolară intervine foarte devreme: în cazul de faţă la finalul nivelului gimnazial. Mai 
exact, elevii care provin din medii socioeconomice favorizate, care obţin rezultate 
şcolare foarte bune la nivel gimnazial se regăsesc de regulă în aceeaşi clasă şi în 
învăţământul secundar.  

În cazul Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu” observăm cum alocarea 
unor burse – bursele alocate elevilor din clasele profesionale de către OMV-Petrom – 
declanşează un astfel de „efect clasă”: elevii care frecventează aceste clase sunt 
elevi care au obţinut rezultate şcolare bune în învăţământul gimnazial şi, pentru că 
valoarea bursei este condiţionată de rezultatele şcolare şi pe parcursul celor trei ani 
de învăţământ profesional, elevii sunt motivaţi să se menţină la acelaşi nivel de 
pregătire.  

Oferta educaţională 
În momentul realizării interviului, reprezentanţii liceului s-au declarat foarte 

mulţumiţi de faptul că în ultima perioadă au primit tot mai multe solicitări din partea 
firmelor care-şi desfăşoară activitatea în Moineşti şi în împrejurimi, pentru diverse 
calificări: alimentaţie publică, mecanică auto, textile şi pielărie etc. De asemenea, în 
urma unei analize a evoluţiei economice a zonei, dar şi pentru că au avut solicitări în 
acest sens apar specializări noi cu fiecare ciclu de şcolarizare (de exemplu, în acest 
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an şcolar, 2016–2017, oferta educaţională s-a îmbogăţit cu o specializare de protecţia 
mediului). 

Pentru a-şi atrage elevi, cadrele didactice din Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” 
desfăşoară campanii de promovare în majoritatea şcolilor gimnaziale din oraş, dar 
şi din regiune. În cadrul acestei campanii, desfăşurată cel mai adesea în perioadele 
„Şcoala altfel”, fie se deplasează reprezentanţii colegiului în şcolile gimnaziale, fie 
asigură posibilitatea ca elevii însoţiţi de profesorii din clasele gimnaziale să 
efectueze vizite în liceu. În legătură cu acest tip de activitate de promovare sunt de 
menţionat două aspecte importante: componenţa echipei care face promovarea 
instituţiei în şcolile gimnaziale şi facilitarea contactului direct cu instituţia, personalul 
didactic.  

Primul aspect are legătură directă cu clasele finanţate de către OMV-Petrom: 
elevii de clasa a IX-a care au participat la focus-grup au menţionat faptul că au 
aflat despre aceste clase din acţiunile întreprinse de colegiu în şcolile în care 
învăţau şi că la promovarea ofertei educaţionale cadrele didactice au fost însoţite şi 
de un reprezentant al companiei. Această prezenţă a unui reprezentant al companiei 
a crescut gradul de încredere în oferta educaţională.  

Cel de-al doilea aspect vizează toate instituţiile de învăţământ secundar, dar 
mai ales şcolile profesionale: acţiunile de promovare în şcolile gimnaziale sunt 
apreciate de către elevi şi părinţi, însă sunt preferate vizitele în licee şi şcoli 
profesionale pentru că sunt considerate a avea o mai mare relevanţă în formarea 
opiniei şi stabilirea opţiunilor elevilor. Motivul este unul foarte simplu: cu ocazia 
vizitelor, elevii de gimnaziu pot nu doar să obţină informaţii, ci şi să vadă care este 
nivelul de dotare tehnico-materială, dacă acea instituţie are sau nu spaţii destinate 
desfăşurării activităţilor de practică profesională. Existenţa acestor spaţii face 
diferenţa dintre o instituţie de învăţământ cu un succes mai mare în rândul 
absolvenţilor de gimnaziu şi una cu un succes mai redus.  

Oferta educaţională a Colegiului „Grigore Cobălcescu” este generoasă atât din 
punct de vedere al filierelor cât şi al domeniilor în care asigură pregătirea şcolară şi 
profesională. În cadrul Colegiului există o filieră tehnologică în care sunt şcolarizaţi 
elevi pentru domeniile tehnic cu specializări mecanic, tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii, tehnician transporturi, electronică şi automatizări, tehnician 
operator tehnică de calcul şi tehnician pentru instalaţii electrice, comerţ, cu 
specializări în tehnician pentru activităţi economice, turism şi alimentaţie, tehnician 
pentru turism şi resurse naturale şi protecţia mediului cu specializări în protecţia 
mediului, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului.  

Filiera profesională a existat dintotdeauna în cadrul Colegiului Tehnic 
„Grigore Cobălcescu”, însă în ultimul timp a devenit foarte atractivă pentru că în 
dezvoltarea sa s-au implicat tot mai multe companii din zonă.  

Participarea şcolară 
Cadrele didactice susţin că rata de participare şcolară, cel puţin teoretic, este 

ridicată în primii doi ani de învăţământ secundar, pentru că vorbim despre învăţământ 
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obligatoriu. Şi elevii şi personalul didactic sunt conştienţi de acest aspect, doar că 
fiecare percepe altfel situaţia: cadrele didactice se văd obligate să-i menţină pe 
elevi în sistem indiferent de modul în care acţionează sau de rezultatele şcolare 
obţinute. O parte importantă a elevilor speculează imposibilitatea de a fi exmatriculaţi 
sau de a se lua alte asemenea măsuri pentru a-i determina să-şi schimbe atitudinea 
faţă de şcoală. Situaţia nu este una generalizată la nivelul Colegiului, însă este mai 
accentuată în clasele din filiera profesională. De menţionat însă că aceste situaţii nu 
sunt specifice claselor de profesională finanţate de către OMV-Petrom. Este încă odată 
confirmat „efectul clasă”: elevii s-au autoselectat în funcţie de rezultatele şcolare, 
chiar dacă opţiunea lor a fost învăţământul profesional (elevii cu rezultate mai bune, 
mult mai interesaţi de şcoală au ales clasele finanţate de Petrom, în timp ce elevii 
mai slabi, mai puţin motivaţi au fost repartizaţi în celelalte clase de profesională). 
Acordarea unei burse substanţiale elevilor pe toată perioada de şcolarizare a 
reprezentat un criteriu important de selecţie încă de la început. Aceeaşi bursă 
reprezintă un mijloc de motivare al elevilor: suma de bani alocată lunar depinde de 
rezultatele şcolare ale elevilor şi este diferită în funcţie de rezultatele şcolare pe 
care le obţin. Astfel elevii au susţinut că una dintre condiţiile principale pentru a 
beneficia de bursă o reprezintă frecventarea cursurilor şi rezultatele şcolare (nu sunt 
admise absenţe nemotivate şi nici cazuri de corigenţe sau repetenţie) iar în funcţie 
de rezultate valoarea bursei variază între 500 de lei pentru elevii care obţin note 
până în 7 şi 700 de lei pentru cei care obţin note între 8–10. 

În clasele a XI-a şi a XII-a de liceu, filiera teoretică, rămân cei care într-
adevăr îşi doresc să continue studiile şi, de cele mai multe ori, se regăsesc ulterior 
în învăţământul superior. Este foarte posibil ca selecţia iniţială pentru clasele de 
profesională finanţate de către OMV-Petrom – elevi cu rezultate şcolare bune în 
învăţământul gimnazial, elevi motivaţi să înveţe şi pe perioada învăţământului 
profesional – să fi influenţat şi planurile pe termen mediu şi lung ale acestora. 
Astfel, elevii din clasele profesionale finanţate de către OMV-Petrom au susţinut că 
obiectivul lor îl reprezintă continuarea şcolii până la susţinerea bacalaureatului şi 
frecventarea unei instituţii de învăţământ superior de profil. Un astfel de obiectiv 
educaţional şi profesional este mai rar specific elevilor din învăţământul profesional 
şi mai frecvent întâlnit în cazul celor din învăţământul teoretic.  

Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” a fost întotdeauna una dintre instituţiile 
de învăţământ foarte bine dotate din punct de vedere tehnic şi material. Până la 
preluarea exploatărilor de petrol şi gaze din zonă de către OMV-Petrom societatea 
care desfăşura activităţi de petrol şi gaze în zonă a investit, la rândul ei, în şcoală. 
În momentul de faţă instituţia de învăţământ dispune de numeroase săli de clasă, 
laboratoare, ateliere de practică, dar şi de cămin şi cantină pentru elevii care sunt 
din alte localităţi. Din discuţiile purtate cu elevii s-a desprins ideea că există diferenţe 
între nivelul de dotare al sălilor de clasă – mai modest – şi cel al atelierelor de 
practică – mult mai bun.  

„Este bine… sunt condiţii, dar nu în toate clasele. De exemplu, laboratorul 
în care învăţăm (discipline tehnice) este foarte bine dotat... clasa noastră 
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însă, nu. Am vrea ca toate clasele să fie la fel. Ca laboratorul” (elev, clasă 
profesională, clasa a IX-a, CTGC, Moineşti). 
Cadrele didactice s-au declarat mulţumite de situaţia tehnico-materială a 

instituţiei de învăţământ. Dat fiind faptul că tehnologia este într-o continuă schimbare, 
cadrele didactice speră ca prin investiţiile pe care le atrag să poată ţine pasul cu 
aceasta şi să asigure elevilor condiţii optime de pregătire, mai ales cele care vizează 
pregătirea practică.  

Principala sursă de finanţare pe care contează colegiul este cea care vine de la 
autorităţile locale, însă în ultimii ani au fost identificate şi utilizate inclusiv finanţări 
externe: compania OMV-Petrom – unul dintre partenerii instituţiei de învăţământ – 
dar şi prin atragerea de fonduri europene.  

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

În ceea ce priveşte conţinutul învăţământului (manuale şcolare, programe, 
planuri de învăţământ) cadrele didactice din această instituţie de învăţământ susţin 
că se bazează într-o mare măsură pe capacitatea lor de selecţie şi pe experienţa 
profesională. Aceasta pentru că, documentele şcolare (planurile de învăţământ, 
programele şi planificările şcolare) stabilesc doar cadrul general de desfăşurare al 
procesului instructiv-educativ, sunt extrem de generale şi nu conţin şi recomandări 
punctuale vizavi de modul în care ar trebui să se desfăşoare activitatea de predare – 
învăţare – evaluare la o anumită clasă. Cadrele didactice şi-au manifestat nemulţumirea 
faţă de anumite prevederi legale ce vizează disciplinele pe care le pot preda 
profesorii de specializare tehnică. Astfel, cadrele didactice intervievate au susţinut 
că anumite discipline tehnice au fost fie excluse din programă, fie cumulate cu 
altele, deşi acest lucru nu ajută în pregătirea elevilor.  

„Nu poţi învăţa mecanică fără partea electrică şi nici invers... ele trebuie să 
se regăsească în planurile şcolare însă partea electrică, de exemplu, a fost 
scoasă” (cadru didactic, CTGC, Moineşti).  
Pentru a asigura elevilor o pregătire şcolară de calitate, personalul didactic 

din această instituţie de învăţământ participă frecvent la cursuri de formare 
continuă, sunt în marea lor majoritate profesori metodişti. Cu aceste ocazii – 
cursuri, inspecţii – discută cu colegii lor, stabilesc de comun acord ce anume este 
mai bine pentru elevii lor.  Acest tip de colaborare, dar şi experienţa profesională 
ajută cadrele didactice să-şi structureze mai bine materia pe care urmează să o 
predea. 

„Învăţământul românesc este foarte bun şi trebuie să păstrăm tradiţia, dar... 
programele sunt foarte stufoase... trebuie să ştii să alegi” (cadru didactic, 
CTGC, Moineşti). 
În activitatea de transmitere de cunoştinţe, cadrele didactice trebuie să ţină 

cont cu prioritate de obiectivele educaţionale prevăzute în documentele şcolare,  
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dar au libertatea de a opta pentru cele mai potrivite metode şi tehnici de predare – 
învăţare – evaluare. În realitate, aşa cum o confirmă şi datele acestei cercetări, o 
parte a personalului didactic are tendinţa de a subordona conţinutul documentelor 
şcolare propriilor percepţii, convingeri privind diferenţele dintre elevi. În general 
cadrele didactice apreciază programele şcolare şi manualele ca fiind foarte 
încărcate mai ales pentru cei din şcolile profesionale. Un prim aspect sesizat este 
numărul mare de module pe care trebuie să le parcurgă un elev:  

„Ar trebui adaptat conţinutul învăţământului la profil... numărul de ore pentru 
specializare adaptat...acum este prea mult... fac 11 module de specialitate la 
clasa a XI-a şi 10 module la clasa a XII-a” (cadru didactic, CTGC, Moineşti). 
De asemenea, din discuţiile cu cadrele didactice a reieşit faptul că acestea fac 

o selecţie a ceea ce predau elevilor şi optează pentru „ceea ce cred eu că pot duce” 
(cadru didactic, CTGC, Moineşti). 

Aprecierea conţinutului învăţământului ca fiind dificil şi convingerea că 
elevii nu fac faţă solicitărilor sunt, în unele situaţii, în măsură să afecteze procesul 
instructiv-educativ şi pentru că personalul didactic are tendinţa de a-şi modela 
practicile pedagogice în funcţie de nivelul intelectual presupus al elevilor. Este 
concluzia unor cercetări la nivelul a diferite sisteme de învăţământ: „curriculum 
real” este rezultatul negocierilor dintre cadrele didactice şi elevi (Dumay, 2004: 17; 
Durru-Bellat, 2003:59). În această negociere, caracteristicile elevilor joacă un rol 
foarte important: „curriculum real” tinde să fie mult mai apropiat de cel prevăzut în 
documentele şcolare dacă elevii sunt percepuţi ca fiind mai interesaţi, mai bine 
dotaţi din punct de vedere intelectual şi mult mai îndepărtat dacă asupra elevilor 
există o percepţie mai puţin favorabilă. Astfel, considerarea unor categorii de elevi – 
de exemplu, cei din învăţământul profesional – ca având o capacitate limitată de  
a-şi însuşi un conţinut apreciat ca având un grad ridicat de dificultate le determină 
pe cadrele didactice să „relaxeze” activitatea de predare–învăţare. În aceste 
condiţii, „curriculum negociat” este posibil să-i afecteze pe termen mediu şi lung. 
Dacă elevii din şcolile profesionale vor dori să-şi continue studiile şi să susţină 
bacalaureatul, selecţia realizată de cadrul didactic trebuie să aibă în vedere aceste 
obiective, altfel îl vor defavoriza pe elev.  

În ceea ce priveşte implicarea OMV-Petrom, reprezentanţii companiei ne-au 
explicat că s-au implicat în dezvoltarea curriculumului: 

„Conform curriculumui de dezvoltare locală (CDL) pe care l-am făcut 
împreuna cu liceele in clasa a IX-a, elevii au corelat practica cu teoria prin 
vizite de lucru in cadrul OMV Petrom. Ne-am implicat in modificarea 
standardelor profesionale pentru cele doua specializări. Deşi am făcut 
modificările la începutul anului 2015, standardele au fost aprobate pentru 
anul şcolar 2016–2017. De asemenea colaborăm împreună cu liceele la 
elaborarea anuală a CDL-urilor. Anul acesta împreună cu profesori de 
specialitate am dezvoltat/actualizat suporturi de curs pentru cinci materii de 
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specialitate (dorinţa noastră a fost sa facem manuale, dar procedura este 
mul prea complicata)” (reprezentant OMV-Petrom). 
Din punctul de vedere al altor agenţi economici este mult mai important să se 

concentreze pe identificare de contracte, de oferte pentru ca angajaţii să aibă de 
lucru şi mai puţin pe chestiuni care ţin de formarea angajaţilor sau a viitorilor 
angajaţi.  

„Au fost situaţii când ne-au solicitat pentru aşa ceva însă este foarte 
complicat (implicarea în dezvoltarea curriculumului) şi necesită prea mult 
timp pentru noi. Interesul nostru este să găsim contracte, angajamente pentru 
a da de lucru oamenilor pe care i-am angajat” (agent economic vânzări şi 
reparaţii auto, Moineşti). 

PERCEPŢII ALE ELEVILOR ASUPRA LICEULUI  

La focus-grupul organizat cu elevii şcolii profesionale din Colegiul Tehnic 
„Grigore Cobălcescu” au participat elevii de clasa a IX-a din cele două clase cu 
profil petrol şi gaze (10 elevi) din ambele clase. Vârsta şi clasa prezintă, 
deopotrivă, avantaje şi dezavantaje: pe de o parte, elevii au încă proaspăt în minte 
motivele opţiunii, încă pot face o analiză obiectivă între aşteptări, promisiuni şi 
ceea ce au obţinut. Pe de altă parte, sunt încă la început şi sunt într-o mai mică 
măsură în situaţia de a face o analiză obiectivă a calităţii învăţământului primit, 
asupra cadrelor didactice etc.  

Dacă am face o scurtă caracterizare socioeconomică şi familială a elevilor am 
constata că cei mai mulţi provin din mediul rural. Sunt elevi care au obţinut în 
gimnaziu rezultate şcolare bune şi foarte bune şi care, aşa cum spun şi ei, ar fi avut 
posibilitatea să opteze pentru filiera teoretică din oricare alt liceu din judeţul 
Bacău. Faptul că vin din mediul rural şi că au ales filiera profesională ne relevă o 
situaţie socioeconomică şi familială mai puţin bună: majoritatea dintre ei provin 
din familii cu mulţi copii, din familii în care părinţii sunt divorţaţi sau separaţi, sau 
din familii în care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Datele 
obţinute prin această cercetare confirmă datele statistice la nivel naţional: elevii din 
mediul rural se caracterizează printr-o rată de participare mai scăzută la toate 
nivelurile de învăţământ şi printr-o orientare mai puternică spre ruta profesională 
decât spre cea academică (Apostu şi alţii, 2012). Ceea ce aduce în plus cercetarea 
noastră este faptul că, infirmă percepţia potrivit căreia doar elevii cu rezultate 
şcolare slabe se regăsesc în învăţământul profesional însă cu menţiunea că este 
vorba despre un număr redus de clase, cu o anumită caracteristică financiară. Însă 
ceea ce trebuie reţinut este faptul că, o ofertă educaţională şi financiară de acest tip 
poate duce la schimbări în opţiunile şcolare ale absolvenţilor de gimnaziu şi la 
schimbarea „compoziţiei socio-şcolare” a învăţământului profesional.  
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Deşi susţin că valoarea bursei nu a contat foarte mult în opţiunile lor şcolare 
(500 şi 700 de lei per elev), elevii participanţi la focus-grup aduc mereu în discuţie 
aceşti bani. Practic, banii pe care-i obţin ei prin bursa şcolară reprezintă o sursă 
importantă de venit pentru întreaga familie. Mulţi dintre ei sunt şi beneficiari ai 
programului guvernamental „Bani de liceu”, ceea ce înseamnă încă 200 de lei pe lună. 
Cumulate, cele două surse de finanţare se apropie de salariul minim pe economie în 
România, salariul cu care trăiesc cele mai multe gospodării din zona Moineşti. 
Alături de burse, elevii de la clasele de profesională au susţinut că au fost convinşi 
şi de faptul că la absolvire vor avea o meserie şi un loc de muncă (în privinţa 
ultimului aspect, sunt multe necunoscute însă). Având în vedere modul în care îşi 
construiesc opţiunile şi viitorul, este evident faptul că mediul socioeconomic şi 
familial este factorul determinant în opţiunile şcolare. Elevii din aceste clase 
confirmă teoriile sociologice ale handicapului socioeconomic şi familial (Boudon, 
1973; Bourdieu şi Passeron, 1975): familiile defavorizate socioeconomic nu pot să-
şi construiască planuri şi să-şi stabilească obiective pe termen mediu şi lung, pentru 
că nu au forţa (culturală, economică) necesară. Acest tip de familii preferă să le 
asigure copiilor o plasă de siguranţă (o calificare), şanse cât mai mari de a intra 
foarte repede pe piaţa muncii (încrederea mare în promisiunea verbală a angajării) 
şi costuri cât mai reduse cu şcolarizarea (copiii primesc burse dar şi durata 
şcolarizării este mai redusă cu un an).  

„Ei [OMV-Petrom] cheltuie nişte bani şi sigur nu vor să ne piardă şi ne 
angajează” (elev, clasa a IX-a, CTGC, Moineşti). 
Originea socioeconomică şi familială a elevilor în relaţie cu şcoala, dar mai 

ales cu interesul pentru educaţie a fost sesizat şi de către agenţii economici intervievaţi: 
cei care provin din medii defavorizate economic sunt mai interesaţi în însuşirea de 
competenţe profesionale, în timp ce elevii care au o origine socioeconomică şi 
familială mai bună manifestă mai degrabă dezinteres: 

„Cei mai sărăcuţi sunt mai interesaţi... îi ajutăm... cei care vin din familii 
mai înstărite... nu-i interesează să înveţe ceva... îi vezi” (agent economic, 
Moineşti). 
Din comparaţiile realizate de către elevi între şcoala gimnazială pe care tocmai 

au finalizat-o şi colegiu, este evident că acesta din urmă va câştiga: profesori bine 
pregătiţi, laboratoare şi ateliere dotate. Infrastructura şcolară în mediul rural din 
România nu este foarte dezvoltată şi nici modernă, astfel că devine aproape inutil 
să faci o comparaţie între o şcoală generală dintr-o comună de la peste 50 de km 
distanţă de cel mai apropiat oraş şi un colegiu.  

În ceea ce priveşte disciplinele studiate, elevii susţin că pentru ei e mai 
aglomerat programul pentru că trebuie să recupereze informaţia din patru ani de 
şcolarizare în cei trei prevăzuţi pentru învăţământul profesional. Unele discipline 
nu au relevanţă pentru ei, iar altele, pe care le consideră necesare, lipsesc. În 
principal s-au referit la prezenţa în program a unor discipline stabilite prin trunchiul 
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comun de cunoştinţe (literatură, limbi străine), însă susţin că dacă tot trebuie să 
facă ceva atunci să facă ceea ce le-ar fi de ajutor: fie mai multe ore de limbă 
engleză, fie înlocuirea limbii franceze cu limba germană etc.  

„Noi credem că unele materii – de exemplu limba franceză – ar putea fi 
înlocuită cu mai multe ore de engleză sau cu limba germană... Având în 
vedere că OMV-Petrom este o companie cu capital austriac... poate ne-ar fi 
mai util să învăţăm germana” (elev, clasa a IX-a, clasă profesională finanţată 
de OMV-Petrom, CTGC, Moineşti). 

MECANISME DE ANTICIPARE A COMPETENŢELOR SOLICITATE DE PIAŢA 
MUNCII ŞI DEFINIREA PROFILURILOR PROFESIONALE/CALIFICĂRILOR 

În stabilirea ofertei educaţionale sunt implicate atât cadrele didactice cât şi 
reprezentanţi ai agenţilor economici din zonă. Cei din urmă susţin că sunt mai rar 
invitaţi la astfel de discuţii şi, mai mult, că le este destul de dificil să facă ei înşişi 
astfel de propuneri. Pe de altă parte, inspectoratele şcolare, la solicitarea ministerului, 
realizează în fiecare an o analiză a situaţiei elevilor lor: absolvenţi pe categorii de 
filiere şi specializări, numărul celor care au intrat pe piaţa muncii şi a celor care şi-
au continuat studiile în nivelul superior de învăţământ, tipul de instituţie (profil, 
specializare, nivel de învăţământ) pentru care au optat etc. Aceste sinteze sunt 
utilizate şi de către corpul profesoral al Colegiului pentru a-şi organiza mai bine 
activitatea.  

Atragerea elevilor către Colegiul „Grigore Cobălcescu” se realizează şi prin 
aceea că multe dintre competenţele însuşite sunt certificate şi recunoscute la nivel 
UE.  

De altfel, această recunoaştere internaţională a competenţelor/diplomelor îi 
determină şi pe elevi să susţină că şansele lor sunt mai mari decât ale altor elevi nu 
doar în ţară, ci şi în afara ei, dacă se vor decide vreodată să emigreze.  

Cadrele didactice au constatat faptul că o parte importantă a elevilor sunt mai 
interesaţi de obţinerea unui certificat care atestă competenţele lor profesionale, 
decât de examenul de bacalaureat. Aşa se face că o parte importantă a elevilor din 
Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” se prezintă la examenul pentru obţinerea 
certificatului de competenţe şi doar o mică parte se prezintă la ambele examene: 
bacalaureat şi certificarea competenţelor. 

De altfel unele cadre didactice sunt de părere că: 
„Examenul de bacalaureat, disciplinele la care se dă examen nu au nici o 
legătură cu specializarea pe care o urmează absolventul de liceu în cei patru 
ani de studii” (cadru didactic CTGC, Moineşti). 
Colegiul dispune de un cabinet de orientare şcolară şi consiliere pentru elevi. 

Solicitarea serviciilor psihopedagogului care lucrează în Colegiu vine mai degrabă 
din partea cadrelor didactice şi pentru chestiuni care au mai mult legătură cu 
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problemele personale ale elevilor (comportamentul acestora) decât cu indecizii în 
planul carierei şcolare şi profesionale. Cadrele didactice intervievate dar şi agenţii 
economici sunt de părere că acest tip de orientare ar trebui să se realizeze încă din 
gimnaziu. Odată ajunşi în învăţământul secundar situaţia devine mai complicată şi 
este uneori este prea târziu pentru a mai face ceva în favoarea elevului.  

Existenţa la nivelul învăţământului gimnazial a consilierilor şcolari ar trebui 
să se facă simţită şi prin evaluarea competenţelor, abilităţilor practice ale elevilor şi 
pe baza acestora să fie orientaţi către anumite licee, profiluri, specializări. 

Reprezentanţii unor agenţi economici participanţi la cercetare au sugerat chiar 
completarea procesului de evaluare a absolvenţilor de nivel gimnazial cu probe 
de abilităţi practice, „să dea o testare practică, să vedem ce abilităţi are” (agent 
economic vânzări şi reparaţii auto, Municipiul Bacău). 

De asemenea, toţi agenţii economici intervievaţi au susţinut că în perioada în 
care exista posibilitatea de a angaja o persoană pe perioada de probă era mult mai 
avantajoasă şi pentru angajator şi pentru angajat: angajatul avea posibilitatea de a-şi 
da seama dacă vrea să-şi continue cariera în domeniul respectiv, iar angajatorul avea 
posibilitatea să rezilieze contractul dacă nu era mulţumit de competenţele angajatului. 
Prin schimbarea legislaţiei acest lucru nu mai este posibil, iar angajatorii au devenit 
mult mai prudenţi în selecţia de personal.  

RELAŢIA CU ANGAJATORII 

Pentru o instituţie de învăţământ care are în componenţă şi şcoli profesionale 
stabilirea unei relaţii de cooperare cu agenţii economici este extrem de importantă. 
Cel mai adesea aceste relaţii sunt stabilite la iniţiativa instituţiei de învăţământ şi  
în situaţii mai rare oferta de colaborare vine din partea agenţilor economici. 
Schimbările legislative din ultima perioadă, mai ales în ceea ce priveşte protecţia şi 
securitatea muncii, îi fac pe agenţii economici reticenţi în a semna contracte de 
parteneriat cu instituţiile de învăţământ. De asemenea, o experienţă negativă – aşa 
cum au menţionat reprezentanţii unei firme din domeniul vânzărilor şi reparaţiilor 
auto, rezultată din comportamentul necorespunzător al elevilor şi care este de 
natură să afecteze imaginea firmei, îi determină pe agenţii economici să refuze o 
astfel de colaborare.  

Activitatea practică a elevilor diferă de la un profil la altul şi nu doar pentru 
că aceştia îşi însuşesc competenţe diferite, ci şi pentru că sunt implicaţi agenţi 
economici diferiţi. Astfel, din datele culese în cercetarea de faţă am constatat că 
elevii care urmează profilul comerţ au şanse mai mari de a face practică efectiv în 
unităţile de profil din zonă. De exemplu, unul dintre patronii de pensiune şi restaurant 
din zonă primeşte în jur de 14–15 elevi pe serie pentru a face practică (numărul de 
elevi practicanţi este aproape egal cu cel al angajaţilor – 17 angajaţi). Modul în 
care reprezentanţii acestei unităţi comerciale îi organizează pe elevi denotă interes 
nu doar pentru buna desfăşurare a activităţii în firma pe care o conduc, ci şi pentru 
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competenţele elevilor. Astfel, elevii practicanţi sunt instruiţi, supravegheaţi în 
modul în care îşi îndeplinesc responsabilităţile, primesc responsabilităţi în funcţie 
de aptitudinile lor, dar şi în funcţie de nevoile firmei etc. 

„Îi vedem care este mai isteţ îl trimitem şi să servească în restaurant... care 
este mai aşa, mai mult pe la bucătărie” (agent economic, comerţ şi alimentaţie 
publică Moineşti). 
În pregătirea şi supravegherea practicii profesionale a elevilor patronul îi 

cooptează şi pe ceilalţi angajaţi în special pe şeful de sală. Mai mult, pentru a-i 
motiva, proprietarul firmei discută cu părinţii elevilor despre evoluţia acestora în 
perioada de practică şi anunţă în fiecare an numărul de locuri disponibile pentru 
angajare pentru cei din anii terminali. Dată fiind fluctuaţia ridicată de personal în 
acest tip de unităţi economice, şansele ca tinerii să-şi găsească un loc de muncă 
sunt mari. Deşi sunt de părere că nu toţi elevii manifestă interes pentru pregătirea 
şcolară şi cea practică, reprezentanţii acestei firme din domeniu turismului şi 
alimentaţiei publice, consideră că prin colaborarea dintre agenţii economici şi 
şcoală toţi cei implicaţi au de câştigat: instituţia de învăţământ oferă elevilor 
posibilitatea de a-şi însuşi competenţele necesare exercitării unei meserii, elevii 
învaţă efectiv cum să muncească, iar agenţii economici au posibilitatea de a-şi 
alege cei mai buni angajaţi din rândul practicanţilor. De aceeaşi părere este şi 
reprezentantul unei firme de vânzări şi reparaţii auto: agenţii economici care 
primesc elevi ai şcolilor profesionale în stagii de practică au şansa de a-i selecta pe 
cei mai buni şi de-ai forma de la bun început în spiritul şi tradiţia companiei.  

„Acesta este singurul nostru avantaj al faptului că primim elevi în practică: 
avem posibilitatea de a-i alege pe cei mai buni... <muguraşii>” (agent 
economic comerţ şi alimentaţie publică, Moineşti). 
„Dacă observăm că există printre elevii practicanţi unii mai buni, interesaţi 
de meserie...ne ocupăm mai mult de ei, încercăm să-i formăm aşa cum cer 
normele, regulile firmei. Sunt şansele mai mari să poţi forma un om de tânăr 
în acord cu regulile firmei tale decât unul cu vechime care are deja anumite 
obiceiuri...” (agent economic vânzări şi reparaţii auto, Municipiul Bacău). 
Problemele care apar în perioada de practică datorită vârstei foarte mici pe 

care o au elevii şi a incapacităţi acestora de a conştientiza impactul negativ al unor 
acţiuni ar putea fi remediate sau anticipate, susţin agenţii economici, dacă selecţia 
elevilor pentru şcolile profesionale s-ar realiza şi pe baza unor abilităţi practice şi 
nu doar teoretice şi dacă aceste stagii de practică ar fi mai frecvente.  

Din punctul de vedere al reprezentanţilor agenţilor economici, cei mai mulţi 
elevi ajung în învăţământul profesional fără să-şi fi dorit sau propus acest lucru: fie 
pentru că nu au fost admişi în învăţământul liceal, fie pentru că le-au sugerat 
părinţii sau profesorii această variantă. Ori, atât timp cât tânărul nu-şi doreşte acest 
lucru, acomodarea sa şi dorinţa de a învăţa o meserie sunt foarte scăzute. Este şi 
una dintre cauzele pentru care potenţialii angajatori susţin că dintr-o promoţie de 
absolvenţi pot să selecteze maxim doi sau trei tineri pentru a-i angaja.  
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„Unii dintre ei au ajuns la profesională pentru că nu au intrat la liceu sau 
pentru că a zis mama sau tata să facă asta... dar pe el nu-l interesează... 
nimic... Au venit părinţii, mama unui elev să mă roage să-l primesc la 
practică... să-l învăţ meserie. Dar pe copil nu-l interesa... a plecat... Acum 
când mă întâlnesc cu mama copilului se uită în altă parte... De ruşine” 
(agent economic comerţ şi alimentaţie publică, Moineşti). 
O altă observaţie realizată de către angajatorii intervievaţi, reprezentanţi ai 

unei firme de vânzări şi reparaţii auto, este aceea că meseriile, sau, mai bine spus, 
meseriaşii încă nu şi-au ocupat locul cuvenit în ierarhia profesională şi socială. Cei 
mai mulţi elevi, dar mai ales părinţii lor asociază statutul de meseriaş şi şcolile 
profesionale cu o poziţie defavorabilă şi social şi profesional.  

„Părinţii încă mai cred că nu e bine să-ţi dai copilul la profesională... meserii 
grele, nu foarte curate... periculoase... Mai bine îl faci medic, avocat... să 
lucreze la birou.. Uneori au dreptate, nu toate meseriile sunt uşoare, nu sunt 
întotdeauna condiţii bune de muncă... dar dacă el nu este făcut pentru a fi 
doctor, avocat...?” (agent economic vânzări şi reparaţii auto, Municipiul 
Bacău).  
Ambii reprezentanţi ai agenţilor economici sunt de părere că din ce în ce mai 

puţini tineri sunt interesaţi de şcoală în general şi de a învăţa o meserie în special. 
Datele cercetării noastre reflectă aceeaşi situaţie pe care o cercetare cantitativă, 
realizată în 2014 în rândul tinerilor din România, o relevă: generaţiile de tineri din 
prezent nu acordă un interes deosebit educaţiei (TINERET 2014 – Barometrul de 
opinie publică. Situaţia Tineretului şi aşteptările sale).   

Legislaţia referitoare la şcolile profesionale prevede posibilitatea de a desfăşura 
stagii de practică atât în interiorul şcolii în ateliere şi laboratoare specializate, cât şi 
direct la angajator/agent economic.  

Atelierul sau laboratorul unei şcoli oricât de performante ar fi nu pot suplini 
nevoia de contact direct cu activitatea profesională propriu-zisă. În aceste condiţii 
este dificil de înţeles nu doar cum se va desfăşura proba practică pe care elevii o 
vor susţine pentru a fi integraţi profesional, cât mai ales ce şanse sunt pentru 
aceştia de a obţine un rezultat favorabil în lipsa unei activităţi practice derulate şi la 
agentul economic, nu doar în atelierele-şcoală.  

Unii dintre agenţii economici cu care au fost realizate interviuri susţineau 
necesitatea desfăşurării orelor de practică direct în producţie, astfel încât elevul  
să-şi însuşească abilităţile practice, să se familiarizeze cu rigorile unui loc de 
muncă şi cu procesul de producţie.  

Pentru buna desfăşurare a stagiilor de practică, indiferent unde se desfăşoară 
acestea, elevii au nevoie de supraveghere şi îndrumare. Numărul de angajaţi şi 
calificarea celor care au aceste atribuţii este diferit de la o instituţie de învăţământ 
la alta şi de la un agent economic la altul. 

În Colegiul „Grigore Cobălcescu” există cadre didactice care au atribuţii 
exclusiv în pregătirea teoretică a elevilor. Potrivit informaţiilor obţinute în cadrul 
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interviurilor cu cadrele didactice şi cu agenţii economici multe dintre cadrele 
didactice sunt ingineri care au lucrat la un moment dat în producţie, în timp ce 
activitatea de practică este în responsabilitatea altui tip de personal: maiştrii. De 
îndrumarea elevilor se ocupă şi personalul din întreprinderile/firmele în care aceştia 
fac practica profesională. Evaluarea elevilor intră atât în competenţa personalului 
didactic din şcoli, cât şi în aceea a reprezentanţilor agenţilor economici. Diferenţele 
care apar mai ales în cazul agenţilor economici ţin de mărimea companiei/firmei, 
dar şi de profilul acesteia. De exemplu, la o firmă de vânzări şi reparaţii auto, 
persoana care se ocupă de coordonarea elevilor în firmă este un angajat calificat 
(de regulă, inginer) care este şi parte a unor comisii de evaluare a competenţelor 
elevilor şi de verificarea acestora la probele practice de la şcoală. În cazul agentului 
economic specializat pe domeniul comerţului şi alimentaţiei publice, patronul 
firmei a apelat la şeful de sală care este de regulă cel mai bun şi cel mai vechi 
angajat al său însă nu neapărat şi deţinătorul unei calificări recunoscute prin 
diplomă în acest domeniu. Elevii care au desfăşurat stagiile de practică în atelierele 
liceului au fost supravegheaţi şi coordonaţi de către cadrele didactice.  

INOVAŢIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

Toţi cei implicaţi în cercetarea noastră – elevi, cadre didactice, agenţi economici, 
părinţi – sunt de părere că învăţământul profesional este unul de viitor şi nu doar 
pentru acei copii care nu-şi găsesc locul în învăţământul secundar, ci pentru toţi cei 
care îşi doresc să înveţe o meserie.  

Elevii au înţeles că nu este necesar să ai studii superioare ca să fii respectat 
din punct de vedere profesional şi social. Inovaţia în învăţământul profesional şi 
tehnic este văzută în special prin posibilitatea de a dota şcoala cu echipamente 
moderne, de a permite fiecărui elev să utilizeze materialele didactice moderne, de a 
avea posibilitatea de a aplica aceste cunoştinţe în producţie. Pentru a îmbunătăţi 
infrastructura şcolară, personalul didactic din Colegiu a utilizat resurse financiare 
din diferite proiecte cu finanţare europeană: prin programele PHARE şi POSDRU 
s-au achiziţionat echipamente, s-au modernizat laboratoarele, sălile de clasă, 
cantina etc. De asemenea, aceste proiecte au permis personalului didactic să 
participe la schimburi de experienţă cu instituţii din alte state europene.  

„În anii anteriori am avut nişte finanţări – PHARE, POSDRU, OMV... prin 
care am dotat nişte cabinete... de exemplu, cabinetul de mecanică” (cadru 
didactic, CTGC, Moineşti). 
Însă cel mai important aspect al evoluţiei pozitive a învăţământului în general 

şi al învăţământului profesional în special îl reprezintă dezvoltarea de parteneriate 
între şcoală şi agenţii economici. Faptul că cele două sisteme ale societăţii – educaţia şi 
economia – au identificat modalităţi prin care să–şi coordoneze activităţile reprezintă 
un salt important pentru societatea românească în ansamblu. Şcoala a înţeles că trebuie 
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să formeze specialişti în funcţie de cererea de pe piaţa muncii, iar economia acceptă 
faptul că pentru a avea personal cât mai bine calificat trebuie să se implice prin 
resurse financiare puse la dispoziţia sistemului de învăţământ, prin resursa umană 
(personal calificat care să transfere cunoştinţe şi să formeze noi generaţii de 
profesionişti), prin completarea curriculei şcolare etc. 

INCLUZIUNEA ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII 

Integrarea pe piaţa muncii este un obiectiv dificil atât la nivel individual cât şi 
la nivel social, mai ales într-o zonă monoindustrială aşa cum este cea din Moineşti. 
Dacă nu reuşesc să ocupe un loc de muncă în sectorul public (administraţie locală, 
educaţie, sănătate, siguranţă şi ordine publică) sau într-una din cele două–trei oferte 
ale sectorului privat (petrol şi gaze, sectorul bancar şi comerţ şi alimentaţie publică), 
populaţia în vârstă de muncă are mari dificultăţi în a se integra profesional pe 
durată neterminată. Chiar şi în condiţiile în care îşi găsesc un loc de muncă în alte 
domenii de activitate, majoritatea angajaţilor sunt plătiţi cu salariul minim pe 
economie fapt care duce la un nivel de trai foarte scăzut. Cei mai mulţi tineri aleg 
să plece la muncă în ţările din vestul Europei, fie că pleacă singuri, din proprie 
iniţiativă, fie pentru a-şi urma familia care este deja acolo.  

De asemenea, din cauza faptului că multe dintre firmele din judeţul Bacău nu au 
reuşit să mai rămână pe piaţă şi s-au desfiinţat, absolvenţii de învăţământ profesional 
sau teoretic trebuie să facă faţă concurenţei venite din partea persoanelor disponibilizate. 
Şansele absolvenţilor sunt mai reduse pentru că cei disponibilizaţi deţin experienţă 
profesională.  

Pentru a obţine un loc de muncă nu este nevoie doar de stăpânirea unor 
competenţe profesionale. Reprezentanţii agenţilor economici cu care am realizat 
interviuri iau în considerare şi competenţele, însă pentru ei este mai importantă 
istoria personală şi profesională a individului. Angajatorii solicită în toate cazurile 
recomandări de la locul de muncă anterior şi, suplimentar, fac ei înşişi o serie de 
„investigaţii” pentru a afla cât mai multe despre cel/cea pe care îl/o angajează.  

În ceea ce-i priveşte pe tinerii absolvenţi, în special pe cei care nu au mai 
desfăşurat activităţi profesionale, agenţii economici îi preferă pe cei care au desfăşurat 
stagii de practică în propria lor firmă.  

PERSPECTIVE ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

Toţi participanţii la cercetarea noastră sunt de părere că învăţământul profesional, 
indiferent de calificările pe care le va asigura este unul de viitor. Şansele ca acest 
tip de învăţământ să se dezvolte într-o direcţie favorabilă depind de o serie de factori: 
situaţia socioeconomică, modalităţile de selecţie ale elevilor, curricula şcolară, 
gradul de implicare al autorităţilor locale şi centrale etc. 
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În primul rând şi cadrele didactice şi reprezentanţii agenţilor economici sunt 
de părere că tipul de calificări, specializări trebuie să ţină cont de specificul şi 
evoluţia economică a zonei în care funcţionează. Pentru aceasta este nevoie de 
analize de prognoză, dar, aşa cum afirmă reprezentanţii unei firme din domeniul 
vânzărilor şi reparaţiilor auto, este foarte dificil să faci astfel de estimări şi nu 
trebuie să fie singurul criteriu luat în calcul.  

Un alt factor important îl reprezintă dezvoltarea unui sistem de selecţie a 
elevilor: mai puţin concentrat pe cunoştinţele teoretice şi mai mult pe abilităţile, 
preocupările şi interesul lor practic. În acest sens, centrele de consiliere şi orientare 
şcolară joacă un rol deosebit. Pentru a înţelege ce tip de orientare şcolară i se 
potriveşte unui elev, în învăţământul primar şi gimnazial disciplinele tehnice nu ar 
trebui să fie marginalizate.  

Din punctul de vedere al persoanelor intervievate, responsabilitatea cea mai 
mare în dezvoltarea învăţământului profesional revine statului prin instituţiile sale – 
minister, inspectorate şcolare. Agenţii economici de o anumită anvergură pot să 
propună anumite calificări şi să susţină financiar aceste propuneri (finanţarea 
integrală a şcolarizării elevilor, alocarea de burse, facilitarea accesului la stagii de 
practică etc.).  

Documentele, ca cele ce aparţin de legislaţie sau fac parte din strategii 
naţionale în domeniul educaţiei, sunt cunoscute doar la nivelul personalului 
didactic. Deşi este firesc ca acest tip de documente să prezinte un interes mai mare 
în rândul personalului didactic, iar acesta din urmă să fie mult mai familiarizat cu 
conţinutul lor, implicaţiile pe care le au nivelul şi tipul de pregătire şcolară şi 
profesională asupra situaţiei economice ar trebui să reprezinte un motiv serios 
pentru agenţii economici în favoarea implicării. Construirea unui curriculum care 
să răspundă cerinţelor tuturor celor implicaţi – părinţi, elevi, cadre didactice, agenţi 
economici – se poate realiza doar prin participarea tuturor la elaborarea sa. De 
asemenea, dat fiind faptul că la nivelul societăţii şi economiei schimbările au loc 
într-un ritm foarte rapid, adecvarea dintre oferta educaţională şi cererea de pe piaţa 
muncii nu se poate realiza decât prin menţinerea unui contact permanent între 
şcoală şi agenţii economici.  

CONCLUZII 

Puncte tari  
Una dintre dimensiunile fundamentale ale Colegiului şi cea care îi întăreşte 

statutul de instituţie de învăţământ de prestigiu constă în tradiţie: o instituţie de 
învăţământ care funcţionează de mai bine de jumătate de secol cu acelaşi profil 
dominant: petrol şi gaze. Prin completarea ofertei educaţionale cu profiluri noi, 
adaptate în permanenţă la cererea societăţii şi economiei, Colegiul face dovada 
capacităţii de a îmbina în folosul tinerei generaţii, tradiţia cu modernitatea.  
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Continuitatea în ceea ce priveşte profilul educaţional face ca această instituţie 
de învăţământ să dispună de dotarea tehnico-materială şi didactică necesară formării 
de specialişti în domeniu. Cu foarte multe ocazii şi pentru perioade lungi, Colegiul a 
deţinut primul loc pe ţară în ceea ce priveşte dotarea tehnico-materială şi didactică, 
spaţiile puse la dispoziţie elevilor şi personalului didactic pentru a-şi desfăşura 
activitatea (săli de clasă, laboratoare, ateliere, spaţii de cazare, cantină etc.). 

De asemenea, colaborarea permanentă dintre şcoală şi agentul economic care 
desfăşoară activităţi de petrol şi gaze a asigurat accesul mult mai facil al absolvenţilor la 
piaţa muncii, a permis colaborarea cu specialişti din sectorul producţiei, care au 
activat şi în calitate de formatori/cadre didactice în şcoală.  

Puncte slabe 
Deşi rămâne în continuare domeniul de activitate dominant în regiune, ocuparea 

în domeniul petrolului şi al gazelor nu mai are anvergura pe care a avut-o în perioada 
de dinainte de 1989 şi chiar în primii ani de după schimbarea regimului economic 
şi politic. În aceste condiţii, atractivitatea formării educaţionale şi profesionale 
în domeniul petrol şi gaze a scăzut semnificativ în rândul populaţiei tinere, 
comparativ chiar cu primii ani de după Revoluţie. Fără o susţinere importantă atât 
din punct de vedere economic cât şi educaţional, în timp există riscul ca şi acest 
Colegiu, ca şi altele din ţară care au format specialişti în domeniu, să renunţe la un 
profil/specializare care nu mai atrage elevi. 

Elemente de succes 
Calitatea rezultatelor şcolare obţinute de elevi şi măsurate în rata de tranziţie 

de la nivelul secundar la cel superior şi calitatea personalului didactic fac în 
continuare din CTGC Moineşti una dintre opţiunile elevilor.  

Colegiul formează specialişti într-un domeniu de activitate pentru care nu 
mai există altă ofertă educaţională nici la nivelul judeţului Bacău şi nici la nivel de 
Regiune de Dezvoltare. De asemenea, Colegiul funcţionează într-o localitate/ într-un 
judeţ care a fost întotdeauna asociat cu exploatările de petrol şi gaze, fapt care îl 
sprijină în întărirea poziţiei de lider (regional) pe piaţa educaţională.  

Menţinerea în topul celor mai bune instituţii de învăţământ secundar din judeţ 
şi chiar din regiune se realizează atât prin diversificarea ofertei educaţionale în ceea 
ce priveşte calificările, cât şi prin identificarea de surse de motivare a elevilor –  
cu ţintă către elevii cu rezultate şcolare bune la nivel gimnazial – pentru a alege 
această instituţie de învăţământ (burse acordate de către agenţii economici, diplome 
recunoscute la nivel UE, facilităţi de cazare pentru elevii din alte localităţi la 
preţuri accesibile pentru toate tipurile de venituri, sprijin din partea personalului 
didactic pentru elevi şi familiile lor inclusiv în rezolvarea situaţiilor problematice 
cu care se confruntă etc.).  
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Elemente transferabile  
Cu toate că este implementat de doar un an, parteneriatul dintre OMV-Petrom 

şi Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” din Moineşti, care presupune susţinerea 
elevilor pe parcursul întregului ciclu de învăţământ (trei ani), a produs primele 
efecte benefice: creşterea atractivităţii liceului, motivarea elevilor pentru alegerea 
acestei rute profesionale, implicarea acestora în activităţi extraşcolare (ex.: Tabăra 
meseriaşilor) şi îmbunătăţirea infrastructurii şcolare. Proiectul iniţiat de către 
OMV-Petrom poate fi multiplicat nu doar la liceele de profil din ţară, ci preluat şi 
dezvoltat şi de companii din domenii de activitate diferite şi de instituţii de învăţământ 
care asigură formare în alte domenii.  
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ocational training more and more frequently in discussions 
and public debates on education. The results of the very low to 
final exam and the lack of employment young and qualified 

majority which are experiencing economic agents from Romania, the inadequacy 
of what is taught in school and what is required on the labor market are just 
some of the reasons why the vocational education becomes an increasingly 
attractive alternative for the population and for decision actors. In this 
material we will present the results of a qualitative research which was the 
purpose of the involvement of the analysis of the economic entities in the 
promotion and support of vocational education. 

Keywords: vocational education, the private financing of vocational 
education, partnership school-economic agent. 
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COLEGIUL TEHNIC „DAVID PRAPORGESCU”⎢– 
TURNU MĂGURELE. STUDIU DE CAZ1 

ALEXANDRA DELIU 

tudiul de caz asupra Colegiului Tehnic „David Praporgesu” 
prezintă percepţii asupra situaţiei actuale din unitatea de 
învăţământ, dar şi asupra stării sistemului de învăţământ 

profesional şi tehnic în general. Cadre didactice, agenţi economici şi elevi ai 
colegiului au fost intervievaţi în acest scop. Datele par a sugera o discrepanţă 
între piaţa muncii, reprezentată aici de perspectiva agenţilor economici, şi 
mediul educaţional. De asemenea, există o eterogenitate notabilă între elevi 
de la specializări diferite cu privire la decizia de a urma un anumit profil, dar 
şi cu privire la articularea aşteptărilor şi planurilor de viitor. 

Cuvinte-cheie: activitate şcolară, integrarea pe piaţa muncii, practică 
de specialitate. 

INTRODUCERE 

Învăţământul profesional şi tehnic este asociat, cel puţin în discursul comun, 
cu industria, oferind absolvenţi care pot intra pe piaţa muncii direct după finalizarea 
liceului/şcolii profesionale, în locuri de muncă specializate. În perioada postcomunistă, 
declinul industrial al României este şi el un fapt comun, ca şi multitudinea de 
reforme şi restructurări ale sistemului şcolar preuniversitar. În acest context, articolul 
propune o explorare calitativă a percepţiilor asupra învăţământului profesional şi 
tehnic din România. Acesta este un studiu de caz realizat în Colegiul Tehnic 
„David Praporgescu” (CTDP) din municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, 
aici fiind prezentate comparativ perspectivele actorilor implicaţi în desfăşurarea 
procesului educaţional: profesori, elevi şi potenţiali angajatori (agenţi economici). 
Textul este organizat în 3 părţi: prima parte este o prezentare succintă a cercetării, 
urmată de prezentarea unităţii şcolare studiate; partea a doua prezintă percepţiile 
                                   

Adresa de contact a autorului: Alexandra Deliu, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
alexandradeliu@yahoo.com. 

1 Studiul de caz a fost realizat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic. Provocări 
şi oportunităţi de dezvoltare, susţinut de OMV Petrom. O versiune extinsă a studiului de caz prezentat 
în articol a fost publicată anterior pe site-ul ICCV: Deliu, A., Colegiul Tehnic David Praporgescu – 
Turnu Măgurele. Studiu de caz, Bucureşti, 2016, disponibil online la http://iccv.ro/ sites/default/files/ 
Studiu%20de%20caz%20_Teleorman.pdf. 
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cadrelor didatice, respectiv ale agenţilor economici asupra învăţământului profesional 
şi tehnic, completate de perspectivele elevilor asupra colegiului. Ultima parte 
expune o serie de concluzii, precum şi relevanţa acestui demers de cercetare şi 
eventuale continuări ale acestuia.  

Cercetarea empirică în care au fost obţinute datele prezentate aici a fost 
desfăşurată în perioada mai–iunie 2016, parte a proiectului „Învăţământul profesional 
şi tehnic. Provocări şi perspective de dezvoltare”, susţinut de OMV-Petrom, în 
cadrul căruia au fost analizate modele de organizare/desfăşurare a învăţământului 
profesional şi tehnic, din zone diferite ale ţării. 

În cadrul cercetării desfăşurate la CTDP au fost realizate 3 interviuri cu cadre 
didactice care profesează la colegiu (resurse naturale, mecanică, discipline economice), 
2 interviuri cu agenţi economici care au protocoale de colaborare în vederea 
realizării practicii de specialitate de către elevi (atelier auto, bar/restaurant/hotel) şi 
2 interviuri cu agenţi economici fără asemenea protocoale de colaborare (confecţii, 
măcelărie). Pe lângă acestea, s-a mai realizat un interviu cu inspectorul de 
specialitate de la Inspectoratul Şcolar Teleorman, s-au purtat discuţii cu conducerea 
liceului (director, director adjunct), precum şi cu alte cadre didactice şi s-a 
organizat un focus grup la care au participat elevi ai colegiului, din 2 clase diferite, 
atât ca an de studiu, cât şi ca specializare: clasa a X-a, specializarea Protecţia 
mediului, respectiv clasa a XI-a, specializarea Turism şi alimentaţie publică. 

Cercetarea a fost realizată cu sprijinul unui cadru didactic de la CTDP, care a 
înlesnit atât interacţiunile cu profesori, cât şi cu inspectorul şcolar şi cu elevii. 
Utilitatea informatorului cheie a fost sporită de faptul că cercetarea s-a desfăşurat 
într-o perioadă încărcată cu evaluări de final de an şi examene de absolvire, în 
preajma alegerilor locale care au mobilizat inclusiv persoane din rândul cadrelor 
didactice cu funcţie de conducere, ce candidau pentru funcţii în administraţia 
locală. 

COLEGIUL TEHNIC DAVID PRAPORGESCU ÎN DATE FACTUALE 

Colegiul Tehnic „David Praporgescu” (CTDP) din Turnu Măgurele a fost 
înfiinţat în 1959, ca şcoală de meserii. Devenit ulterior şcoală profesională, grup 
şcolar industrial (liceu industrial şi şcoală profesională) şi grup şcolar tehnic, 
primeşte în 2001 titulatura de Colegiu Tehnic. 

Conform datelor cuprinse în formularul de evaluare internă, parte a evaluării 
ARACIP, Colegiul Tehnic „David Praporgescu” este situat în zona semiperiferică a 
municipiului Turnu Măgurele. La rândul său, localitatea este situată într-o zonă 
dezavantajată din punct de vedere economic – regiunea de dezvoltare Sud-
Muntenia, judeţul Teleorman. 

În funcţie de forma de educaţie, Colegiul Tehnic „David Praporgescu” este 
încadrat în categoria unităţilor de învăţământ tradiţional, unitate cu personalitate 
juridică fără structuri subordonate. 
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În anul şcolar 2015–2016, în cadrul Colegiului existau 16 clase de nivel liceal, 
toate pe filiera tehnologică, şi 9 clase de nivel postliceal, pentru învăţământul la zi. 
În afara acestora, există şi 7 clase de învăţământ seral, la nivelul liceal. Numărul de 
elevi pentru fiecare tip de învăţământ (liceal – zi, liceal – seral, postliceal zi) este 
următorul: cursuri liceale zi – 404; cursuri liceale seral – 210; cursuri postliceale – 
265. 

Din cauza scăderii numărului de elevi şi neocupării, în anii anteriori, a tuturor 
locurilor care au fost prevăzute de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, anume câte 
5 clase pe nivel de studiu, pentru 2015–2016 au fost aprobate câte 3 clase pe nivel. 
Această cifră este în scădere progresivă, în ultimii 2 ani. Concomitent, profesorii 
semnalează creşterea cererii pentru studii la seral. Această tendinţă poate fi explicată 
prin necesitatea unor studii formale de nivel mediu la angajare sau pentru păstrarea 
locului de muncă. Reorientarea către finalizarea studiilor liceale în cazul celor care 
nu au reuşit acest lucru în timpul convenţional poate fi şi rezultatul diverselor 
programe tip A doua şansă. După cum a fost explicat în discuţii informale de către 
cadrele didactice, de multe ori cei care abandonează şcoala se află în situaţii 
dificile, cu precădere din punct de vedere financiar. Intrarea timpurie pe piaţa 
muncii, în locuri de muncă ce nu necesită calificare specială, înseamnă renunţarea 
la şcoală, iar programul studiilor la seral este compatibil cu păstrarea unei slujbe, 
cu programul de muncă asociat.  

Un alt motiv pentru care învăţământul seral este căutat îl reprezintă limitarea 
din sistemul de educaţie cu privire la promovarea clasei şi la vârsta elevilor. Astfel, 
un elev poate repeta clasa de 3 ori, după care, odată ajuns la vârsta majoratului, nu 
mai poate continua studiile la zi, având însă posibilitatea de a le continua la seral.  

Dubla specializare a cadrelor didactice este o formă de adaptare a profesorilor 
pe piaţa muncii, şi asigurare în faţa potenţialelor reduceri de posturi. Scăderea 
numărului de elevi a dus la diminuarea numărului de clase formate, de la generaţie 
la generaţie, şi, pentru a rămâne în sistemul de educaţie, profesorii pot urma 
cursuri/stagii care să le ofere o specializare din aria pregătirii iniţiale. Un exemplu 
este cel al unui cadru didactic care acum predă protecţia mediului, însă a predat 
iniţial geografie, conform studiilor universitare: 

„Acum, de când sunt aici, din moment ce numărul de ore a scăzut, nu mai... 
există posibilitatea decât o altă specializare, dar să fie conform Nomenclatorului, 
să fii plătit calificat” (cadru didactic, CTDP, Turnu Măgurele). 
Specializările oferite pentru învăţământul liceal au fost, în 2015–2016: 

mecanică (3 clase, 79 de elevi); electric (1 clasă cu 21 de elevi); turism şi alimentaţie 
(5 clase cu 132 de elevi); economic (3 clase cu 73 de elevi); protecţia mediului  
(4 clase cu 99 de elevi). În ceea ce priveşte învăţământul postliceal, cele 9 clase 
sunt distribuite după cum urmează: industrie alimentară (2 clase cu 60 de elevi); 
economic (2 clase cu 60 de elevi); sănătate şi asistenţă pedagogică (5 clase cu  
145 de elevi). Pentru învăţământul liceal seral, gama specializărilor a fost similară 
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celei de la învăţământul liceal la zi şi a cuprins: mecanică (1 clasă cu 30 de elevi); 
turism şi alimentaţie publică (4 clase cu 120 de elevi); economic (1 clasă cu 30 de 
elevi); protecţia mediului (1 clasă cu 30 de elevi). Aceste informaţii sunt sintetizate 
în tabelul 1. 

Printre criteriile care stau la baza stabilirii acestor specializări, se numără:  
• estimările/aprecierile asupra preferinţelor elevilor (ce clase ar fi cele mai 

căutate);  
• specializările profesorilor, astfel încât, pe cât posibil, să nu rămână angajaţi 

fără norma completă conform contractului de muncă;  
• acreditările colegiului pentru o specializare sau alta (După cum explica un 

cadru didactic intervievat, dacă pentru 3 ani consecutivi nu se mai formează clase 
pe o specializare acreditată, unitatea de învăţământ îşi pierde acreditarea pentru 
respectivul profil). 

 
Tabelul nr. 1 

Specializările oferite de Colegiul Naţional „David Praporgescu”, 2015–2016 

Nivel de studiu Specializare Număr clase Număr total elevi 
Mecanică 3 79 
Electric 1 21 

Turism şi alimentaţie publică 5 132 
Economic 3 73 

Învăţământ liceal zi 

Protecţia mediului 4 99 
Industrie alimentară 2 60 

Economic 2 60 Învăţământ postliceal 
Sănătate şi asistenţă pedagogică 5 145 

Mecanică 1 30 
Turism şi alimentaţie publică 4 120 

Economic 1 30 
Învăţământ liceal seral 

Protecţia mediului 1 30 
 
Cerinţele angajatorilor nu au fost menţionate explicit de către cadrele didactice 

ca un factor determinant al specializărilor oferite de Colegiu. Influenţa acestora 
pare să fie una mai degrabă indirectă, mediată de preferinţele elevilor, pornind de 
la premisa că acestea din urmă sunt ancorate în percepţiile tinerilor asupra pieţei 
muncii şi asupra angajatorilor. 

Dintre cei 669 de elevi ai Colegiului, înscrişi la cursuri la zi, 96 se află în 
situaţii socioeconomice deosebite, fie provenind din centre de plasament (2 elevi) 
sau din familii monoparentale (39), fie lăsaţi de către părinţi în grija bunicilor sau a 
altor rude, având în vedere că migraţia pentru muncă este un fenomen destul de des 
întâlnit în regiune. Majoritatea elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă la zi (liceal 
şi postliceal) fac naveta între localitatea de domiciliu, de regulă comune din 
proximitatea municipiului (Islaz, Izbiceni etc.) – 411 din 669; 170 de elevi au 
domiciliul în Turnu Măgurele, iar 88 locuiesc în gazdă sau la internatul Colegiului. 
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La CTDP sunt angajate 55 de cadre didactice, dintre care 17 colaboratori, 
acoperind toate materiile prevăzute în programele şcolare conform specializărilor 
oferite. Dintre acestea, 22 au gradul I, 9 au gradul II, 9 au definitivat, iar 15 sunt 
cadre didactice fără definitivat. Din totalul cadrelor didactice, 32 au participat în 
ultimii 3 ani la cursuri de utilizare a calculatorului/mijloacelor electronice în procesul 
didactic (stagii de formare TIC), 18 cadre didactice au pregătire şi certificat de 
formator. 

În ceea ce priveşte baza materială a Colegiului, aceasta cuprinde: 30 de săli 
de clasă, 22 de laboratoare şcolare, 6 ateliere şcolare, 1 sală de sport, cantină/sală de 
mese ce dispune de bucătărie proprie şi are 200 de locuri, internat cu 200 de locuri. 
În unitatea şcolară există în total 78 de calculatoare, dintre care: 5 sunt utilizate în 
administraţie; 13 sunt utilizate exclusiv de către cadrele didactice; 60, cu acces la 
internet, sunt utilizate de către elevi, în activităţile destinate acestora. De asemenea, 
există câte 1 laborator pentru fiecare specializare oferită (mecanică, electric, economic, 
turism şi alimentaţie, protecţia mediului), şi un laborator de industrie alimentară. 
Nivelul dotărilor este apreciat pozitiv, punctându-se evoluţia faţă de trecutul apropiat. 
Colegiul nu are cabinet medical, însă are cabinet de asistenţă psiho-pedagogică, 
unde este angajat un psiholog cu normă parţială. Acesta intervine (discută cu 
elevii) la solicitarea diriginţilor. 

PERCEPŢII ASUPRA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ŞI ASUPRA CTDP. 
PROFESORI ŞI AGENŢI ECONOMICI 

Resurse actuale şi strategii de îmbunătăţire a infrastructurii 
Infrastructura este percepută ca asigurând tot ceea ce este necesar bunei 

desfăşurări a cursurilor. Această opinie a fost împărtăşită de cadrele didactice 
intervievate: 

„Bază materială avem. Deci bază materială este bună, a liceului, mmm... 
bine, acum ne interesează strict pe specializările pe care le facem, nu? Nu 
vorbim de cultura generală, de chimie, fizică... Dar avem, avem. Deci corpul 
B este... deci la parterul lui sunt numai cabinete şi laboratoare şi sunt destul 
de dotate. Sunt foarte, foarte bine. Bine, nu pot să spun că n-am mai avea 
nevoie de nimic. Dar faţă de cum eram, eu ştiu, acum 10 ani, acum suntem 
foarte bine” (cadru didactic , CTDP, Turnu Măgurele).  
Dincolo de faptul că există dotările necesare, acestea pot varia de la o disciplină 

la alta, în funcţie de specificul acesteia: 
„(...) copiii toţi au calculator în faţă, conexiune la internet, tablă inteligentă, 
xerox în cabinetul meu, videoproiector, deci eu am tot ce-mi trebuie” (cadru 
didactic , CTDP, Turnu Măgurele). 
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Pe lângă interesul faţă de specializările oferite de Colegiu, nivelul de pregătire 
pe care elevii consideră că îl au la finalul ciclului gimnazial este indicat adesea, în 
interviurile cu cadrele didactice, drept motivul principal pentru care aceştia optează 
să se înscrie la un colegiu tehnic. O astfel de alegere este echivalentă cu un examen 
de bacalaureat mai uşor şi, la limită, cu posibilităţi de angajare, conform 
specializării, fără examenul de bacalaureat.  

„În funcţie de specializare, dacă au posibilitatea de angajare pe viitor. Dacă 
au o mică speranţă. Şi bineînţeles şi nivelul de pregătire. Dacă ei consideră 
că nu sunt prea bine pregătiţi să dea un examen de Bacalaureat mai greu, 
pentru că aici, la tehnice, este mai uşor. Matematica e mai uşoară, şi, că se 
dă la matematică examenul final, şi în felul ăsta vin aici. Cel puţin aşa am 
perceput eu” (cadru didactic , CNDP, Turnu Măgurele).  
Specializarea de Turism şi alimentaţie publică, după cum arată şi cifrele 

prezentate anterior, este cea mai căutată. Aceasta este percepută de elevi ca 
aducând cele mai multe oportunităţi pentru angajarea ulterioară, atât în ţară cât şi în 
străinătate. Şi în ceea ce priveşte practica, această specializare asigură cea mai bună 
conectare a unităţii şcolare la mediul de afaceri local, practica desfăşurându-se la 
restaurantele şi la hotelul din Turnu Măgurele. 

Deşi programele şcolare sunt primite în mare parte de la Ministerul Educaţiei, 
fără implicarea partenerilor sociali de la nivel local, cadrele didactice consideră că 
acestea sunt adecvate la cerinţele pieţei muncii. 25% din conţinutul programei este 
totuşi stabilit la nivel local (CDL), în colaborare cu partenerii – entităţile economice 
cu care Colegiul are protocoale de practică, atât din mediul privat, cât şi instituţii 
de stat (Vama Turnu Măgurele, Spitalul Municipal). Din discursul şi enumerarea 
prezentată de către cadrele didactice a părut ca partenerii sociali să fie implicaţi 
mai ales în ceea ce priveşte nivelul postliceal, şi nu clasele din ciclul liceal. Spitalul 
municipal din localitate a fost indicat, în discuţii informale cu cadrele didactice, 
drept un bun partener la dialog în ceea ce priveşte pregătirea celor care urmează 
cursurile postliceale de profil. Au fost menţionate întâlniri anuale cu partenerii sociali 
pe plan local, însă doar în urma unei întrebări explicite în acest sens, şi fără a le 
prezenta pe acestea în conexiune cu aducerea în discuţie a unor materii introduse în 
programa şcolară ca urmare a acestui dialog. 

Sindicatele par să fie absente din peisajul partenerilor sociali ai Colegiului.  
O posibilă remarcă a acestei absenţe constă în modul în care au reacţionat atât cadrele 
didactice, cât şi angajatorii, la întrebări cu privire la sindicate şi implicarea acestora 
în sistemul de învăţământ: dacă, în rândul agenţilor economici, întrebarea a generat 
răspunsuri negative, categorice şi, uneori, însoţite de o notă de mirare, cadrele didactice 
au înţeles întrebarea ca referindu-se la sindicatele din învăţământ. În urma clarificărilor 
oferite, răspunsul lor a devenit similar celui al agenţilor economici. 

Pentru disciplinele tehnice, pe specialităţile liceelor tehnice, manualele nu există 
sau, mai degrabă, ele nu le sunt furnizate elevilor. De regulă, profesorii achiziţionează 
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cărţi şi manuale şi le transmit informaţiile elevilor care de cele mai multe ori nu îşi 
permit cheltuiala financiară implicată de achiziţionarea directă a cărţilor. 

„Pentru specialităţi, pentru profilurile tehnice pe specialităţi, nu. Toate 
manualele se procură, se cumpără de către profesor, elevul nu prea are bani 
să-l cumpere, cam dificil în privinţa manualului. Greu cu informaţia, doar... 
elevul trebuie să scrie neapărat, că nu are de unde să-şi ia informaţia. Abia o 
are profesorul” (cadru didactic , CNDP, Turnu Măgurele). 
Astfel, îmbunătăţirea stării actuale este strâns legată de procurarea unor materiale 

didactice care să umple actualul gol: 
„În primul rând, carte. O carte pe care ei să citească şi să vadă, să vadă 
eprubeta, s-o vadă întâi acolo, după aia să meargă în laborator, după aia să 
ştie cum s-o folosească. Sunt tot felul de materiale, tot felul de materiale pe 
care ei ar trebui să le vadă întâi într-o poză, într-o carte, să citească despre 
ele şi după aia să meargă... deci nu au cărţi, întâi şi-ntâi!” (cadru didactic, 
CTDP, Turnu Măgurele). 
O strategie pentru îmbunătăţirea bazei materiale o constituie atragerea de 

fonduri. Un exemplu în acest sens vine tot de la specializarea economică şi constă 
în realizarea de firme de exerciţiu, concurs la care profesorii, împreună cu elevii, au 
participat cu succes. Acest proiect s-a derulat cu sprijin financiar european, însă nu 
a fost scris de către profesori de la Colegiul Tehnic „David Praporgescu”, ci instituţia 
a fost doar parteneră. 

Deşi fondurile europene sunt percepute ca fiind o bună soluţie pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor/dotărilor şi pentru rezolvarea unor situaţii caracterizate 
prin resurse financiare limitate, în cadrul colegiului nu au fost scrise proiecte şi nu 
au fost atrase astfel de fonduri. O remarcă ce a apărut în interviuri a fost aceea că 
lipseşte iniţiativa pentru scrierea de proiecte în vederea atragerii de finanţare. 

Pentru modulul economic, cadrele didactice de la colegiu au participat la mai 
multe cursuri de specializare oferite de Academia de Studii Economice. Există un 
protocol de colaborare, încheiat între Colegiul Tehnic „David Praporgescu” şi 
ASE, în baza căruia Colegiul este anunţat periodic cu privire la cursurile organizate 
de ASE, în calitate de beneficiar al unor proiecte. Aceste cursuri sunt gratuite, 
unele dintre ele implicând chiar remunerarea cursanţilor. 

Ecuaţia succesului şcolar 
Rolul şcolii gimnaziale în pregătirea elevilor este accentuat în discuţiile cu 

profesorii. Aceştia evidenţiază faptul că, de multe ori, elevii termină gimnaziul fără 
a avea stocul aşteptat de cunoştinţe, lucru care devine vizibil în rezultatele acestora 
la examene ulterioare, cu precădere la bacalaureat. 

Competenţele dobândite la specializarea Turism şi alimentaţie publică par să 
fie cele mai apropiate de cerinţele pieţei muncii. Situaţia de la această specializare 
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este prezentată ca exemplu pozitiv, una în care tinerii îşi pot găsi cu uşurinţă loc de 
muncă: 

„De multe ori, din ce am văzut eu, vin agenţi economici şi caută forţă de muncă. 
Direct în şcoală, da. Tot alimentaţie, tot alimentaţie. Şi turism, şi turism. De 
exemplu, la hotelieri. Şi acolo am văzut că vine de la hotel şi caută. Am fost 
cu ei la practică la restaurant, la hotel, şi unii dintre elevi chiar au rămas 
acolo. Şi asta chiar spun din proprie experienţă ... n-am nicio treabă, da, 
deci sunt în continuare acolo” (cadru didactic, CTDP, Turnu Măgurele). 
Acest episod poate fi un indicator al adecvării competenţelor transmise către 

elevi pe parcursul pregătirii formale la exigenţele pieţei muncii. Totuşi, după cum 
rezultă din celelalte interacţiuni, acesta este mai degrabă un caz specific specializării 
Turism şi alimentaţie publică. Poate fi concluzionat că adecvarea competenţelor la 
cerinţele pieţei muncii, indicată de numărul absolvenţilor care intră pe piaţa muncii 
în domeniul studiat, variază în funcţie de specializare. Aici, trebuie luat în considerare 
şi un aspect care ţine de dezvoltarea respectivului sector economic şi, implicit, numărul 
de locuri de muncă disponibile, care, la rândul lor, duc la traiectorii diferite după 
absolvire în funcţie de specializări. 

În afara şcolii, care transmite către elevi informaţii pertinente şi adaptate la 
cerinţele pieţei muncii, familia a fost evidenţiată ca actor relevant în procesul de 
formare a tinerilor. De la generalul celor 7 ani de-acasă, la particularul dat de 
fiecare zi de şcoală şi de fiecare temă lipsită de supravegherea părinţilor, mediul 
familial este descris ca important. Indicarea familiei drept actor cheie în dezvoltarea 
copiilor/elevilor/tinerilor ancorează discuţia în baze economice: analiza sistemului 
de educaţie este, astfel, în strânsă legătură cu situaţia economică a zonei şi orice 
soluţii propuse pentru îmbunătăţirea sistemului trebuie să includă această componentă 
economică. Lipsa oportunităţilor economice din zonă duce la orientarea actorilor 
individuali şi familiali către zone care să permită completarea stocurilor de capital 
sau, mai curând, care să permită traiul de la o zi la alta, de la o lună la alta. Acest 
ciclu al supravieţuirii a fost adesea o contextualizare a discursurilor despre elevi şi 
părţile responsabile de pregătirea lor adecvată: 

„Familia. Dacă familia îşi duce viaţa de zi cu zi de azi pe mâine, puţin îl mai 
interesează, când mama, tata muncesc în agricultură până nu mai pot, de 
dimineaţa până noaptea, când vine copilu’ acasă mai îl întreabă oare «Tu ai 
învăţat ceva pentru astăzi? Tu ştii ceva? Tu... ce-aţi făcut la ora de, sau 
aşa?» Îi spune «lasă, dacă ai învăţat, treaba ta, dacă nu, culcă-te şi vedem 
mâine». Şi azi aşa, mâine aşa, s-a ales praful. Dacă ăla nu are pentru mâine 
siguranţa zilei, nu-l mai interesează altceva, decât să pună pe masă, ce are 
masă şi ce are mâine. Eu pe lângă şcoală, fac şi agricultură, ca să pot să 
supravieţuiesc, pentru că salariul este de mizerie în învăţământ (...) şi trăiesc 
în mediul rural. Deci eu vin din mediul rural, şi văd ce înseamnă, pe lângă 
mine. Eu tot sunt plecată de-acasă, sunt intrată în societate, văd ce-nseamnă 
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să fii în societate, să îi spui copilului cum să înveţe, să te ocupi de el, da am 
avut ce pune pe masă (...)” (cadru didactic, CTDP, Turnu Măgurele). 
Cu alte cuvinte, atât competenţele transversale, cât şi cele specifice fiecărei 

meserii în parte sunt în strânsă legătură cu ceea ce se întâmplă după finalizarea 
orelor petrecute la şcoală. Aici, problema sărăciei este adusă în discuţie ca un factor 
care îngreunează procesul de educaţie prin restabilirea obiectivelor existenţiale, 
dinspre cele educaţionale spre cele primare, ale supravieţuirii. De asemenea, este 
punctată diferenţa dintre cele 2 medii de rezidenţă, care se transformă în 2 lumi 
separate prin condiţiile caracteristice şi posibilităţile oferite. Punctual, o practică 
asociată cu activitatea economică de subzistenţă (aici, agricultura), este implicarea 
masivă a elevilor în muncile din gospodărie, după programul de şcoală. 

Practica de specialitate şi inserţia ulterioară pe piaţa muncii 
Pentru fiecare dintre specializările prezente în oferta educaţională a Colegiului 

Tehnic „David Praporgescu”, există variante de efectuare a stagiului de practică. 
Pentru profilul economic, elevii sunt implicaţi în realizarea de firme de exerciţiu: 
pentru Turism şi alimentaţie publică, există mai multe opţiuni (restaurante, hotelul 
TURRIS); pentru Protecţia mediului, prima etapă constă în realizarea de măsurători în 
aer liber, după care elevii sunt duşi la staţia de epurare din localitate şi la staţia meteo în 
vederea parcurgerii perioadei de practică. Acolo, elevii lucrează cu echipamentele 
unităţilor şi îşi dezvoltă abilităţile practice necesare specializării pe care o urmează. 

Dimensiunile mici pe care le au afacerile din localitate au consecinţe în ceea 
ce priveşte relaţia dintre Colegiu şi agenţi economici, şi implicarea acestora în dotarea 
unităţilor şcolare. Cei mai mari agenţi economici din localitate, după spusele 
reprezentantei unui agent economic fără protocol de practică cu colegiul, activează 
în domeniul textilelor şi beneficiază de capital străin – a fost menţionată existenţa  
a 6–7 astfel de firme, deţinute de italieni şi ciprioţi. În Planul de dezvoltare al 
municipiului Turnu Măgurele pentru perioada 2014–2020, ramurile industriale 
menţionate sunt industria chimică, industria echipamentelor electrice, industria 
textilă, morărit şi panificaţie şi construcţii. Dintre acestea, cea mai dezvoltată este 
industria textilă, singura care este asociată cu existenţa investiţiilor străine. Însă 
Colegiul nu mai oferă specializare în zona textilelor, fapt resimţit ca problematic de 
către aceşti agenţi economici din domeniul industriei textile. Specializarea Textile 
şi pielărie a fost cuprinsă în oferta educaţională a unităţii de învăţământ pe când 
aceasta organiza şi şcoală de ucenici (şcoală profesională). După desfiinţarea acestei 
forme de şcolarizare, Colegiul nu a păstrat specializarea pentru învăţământul liceal 
pentru că implica obţinerea acreditării de la ARACIP, iar elevii/potenţialii elevi nu 
erau interesaţi de acest domeniu.  

Ca şi profesorii, agenţii economici, atât cei care colaborează cu colegiul cât şi 
cei care nu au încheiat protocoale de practică, evidenţiază importanţa activităţilor 
practice. Atât din discuţiile cu cei 2 agenţi economici care primesc elevi în practică, 
din domeniile Mecanică şi Turism şi alimentaţie publică, cât şi din cele cu agenţii 
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economici care nu colaborează cu unităţile de învăţământ, din domeniile Textile şi 
pielărie şi Industrie alimentară (2 societăţi), a reieşit această valorizare a abilităţilor 
practice ale elevilor/absolvenţilor şi a calificării la locul de muncă.  

„I: La carmangerie, dacă ar fi să angajaţi pe cineva, ar fi mai importante 
cunoştinţele specifice, sau chestii mai generale, dorinţa de a învăţa, lucrul în 
echipă sau, eu ştiu, ce se aplică la... 
R: Nu, să-l învăţ eu meserie, că ce-nvaţă ei acuma, nu învaţă nimic bun. 
Sincer ţi-o spun! Păi am văzut şi la televizor, că văd că vor să meargă pe 
tradiţionale, păi să ne cheme pe noi, p-ăştia bătrânii, să-i învăţăm p-ăştia 
tinerii (...)” (agent economic, Turnu Măgurele). 
Adesea, accentuarea importanţei abilităţilor practice se dezvoltă, în discursul 

agenţilor economici, în complementaritate cu remarci despre cum sistemul de educaţie 
dinainte de 1989 era mai bun, comparativ cu actualul. Mai mult, acest sistem pare 
să fie unul care pregăteşte tineri fără dorinţă de muncă şi fără cunoştinţe temeinice, 
practice şi teoretice deopotrivă. Deşi în rândul agenţilor economici fără acord de 
colaborare cu colegiul există dorinţa de a se implica în pregătirea practică a 
elevilor, iar agenţii economici care primesc elevi în practică discută despre cât de 
importantă este aceasta pentru pregătirea elevilor şi integrarea lor ulterioară pe 
piaţa muncii, agenţii economici nu au cunoştinţe concrete despre sistemul de 
învăţământ, prevederile acestora sau încadrări/delimitări legale ale relaţiei dintre ei 
şi unitatea de învăţământ. Astfel, zona legală, cea educaţională şi cea profesională/ 
economică par a nu fi tangenţiale, iar în locul intersecţiei acestora rămâne doar 
intenţia de implicare a agenţilor economici sau nostalgia acestora şi invocarea 
trecutului în care învăţământul profesional funcţiona mai bine. 

„R: De exemplu acuma, dacă eu iau pe cineva să-l învăţ, ce-am auzit şi ce 
mi-a zis contabila, Tu ai grijă dacă iei pe cineva, că dacă te prinde e 100 de 
milioane amenda. Deci eu n-am... 
I: Adică fără forme legale, sau...  
R: L-am chemat aici, trebuie să-l angajez, să-i fac carte de muncă. Păi de ce 
să stau eu să fac hârtii şi să fac aia? Fac o hârtie: 3 luni de zile în probă. 
I: Şi nu se poate aşa? 
R: Nu se mai poate. Nu se mai poate. Sau care vrea să înveţe meserie” (agent 
economic, Turnu Măgurele).  
Dincolo de existenţa acestui tip de discurs, centrat pe rolul important al 

activităţilor practice în pregătirea corespunzătoare a elevilor, angajatorii cu protocol 
de practică nu sunt selectaţi, ci mai degrabă aceştia acceptă propunerea şcolii de a 
primi elevi în practică. Stagiile de practică desfăşurate direct la agenţii economici 
sunt rodul unui proces care, în lipsa unor facilităţi oferite de stat, implică de cele 
mai multe ori activarea reţelelor sociale personale ale cadrelor didactice: 

„Sunt reticenţi, deci sunt mai mult pe prietenii, mai mult de ruşine, decât pe 
cunoştinţe putem să facem aceste protocoale şi să ne primească. Dar aşa, 
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dacă te duci la un necunoscut, nici nu vrea să audă. Aşa, mai de ruşine, mai 
de intervenţie, te primesc să faci practică. Dar... pentru că el nu are nicio 
facilitate, deci nicio...” (cadru didactic CTDP, Turnu Măgurele).  
Aceşti parteneri economici ai colegiului nu contribuie la dotarea şcolii pentru 

că nu îşi permit financiar acest lucru, având dimensiuni reduse. Singura formă de 
implicare a agenţilor economici constă în sponsorizarea unor evenimente, cum ar fi 
Balul Bobocilor. De asemenea, având în vedere dimensiunile reduse ale acestora, 
nu există, din partea agenţilor economici, o persoană cu rolul de a supraveghea 
activitatea practică a elevilor. Mai degrabă, aceştia din urmă sunt inseraţi în 
activităţile zilnice în funcţie de preferinţe şi de cerinţele situaţionale ce apar în 
activitatea economică, sub supravegherea profesorului responsabil de practică, cel 
care are şi sarcina de a evalua activităţile practice desfăşurate de elevi.  

„Problema este că agenţii economici sunt destul de micuţi, şi acolo nu există 
o persoană care să se ocupe fix de pregătirea practică a elevului, şi asta 
revine tot în grija profesorului. Nu poţi să intri nici prea mult în... să-i 
deranjezi prea tare, pentru că deja dacă te duci cu 15 elevi sau cu 20 sufoci 
agentul economic şi deja îl încurci...” (cadru didactic, CTDP, Turnu Măgurele).  
În afara rezultatelor parteneriatelor cu agenţi economici din localitate, cantina 

şcolii este un alt loc unde se desfăşoară practica pentru specializarea Turism şi 
alimentaţie publică. Situaţia de la această specializare, unde elevii au mai multe 
oportunităţi în ceea ce priveşte practica, a fost adesea invocată pentru a ilustra 
cazurile de succes, sau măcar cele în care lucrurile se petrec aproape de cum ar 
trebui, şi unde toţi elevii desfăşoară stagii de practică la agenţi economici, stagii în 
cadrul cărora sunt direct implicaţi în activitatea economică şi îşi exersează 
abilităţile ori dobândesc unele noi. La polul opus, specializarea la care practica este 
percepută/redată ca fiind deficitară este Protecţia mediului. Aceste diferenţe sunt 
asociate şi cu oportunităţile de angajare ulterioare absolvirii, dar şi cu gradul de 
nedumerire al elevilor cu privire la ceea ce învaţă, după cum a reieşit în cadrul 
discuţiei de grup cu elevi. 

Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii este o sarcină care 
revine fiecărui diriginte în parte, care ţine legătura cu elevii care au terminat, de la 
generaţie la generaţie. Contactul neîntrerupt este păstrat pentru perioade de 4–5 ani, 
după care relaţiile se pierd treptat, din pricina relocărilor cauzate de diverse 
evenimente, cum ar fi găsirea unui loc de muncă sau căsătoria. Aceste date, culese 
de către diriginţi, sunt centralizate de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii (CEAC). Cazurile în care elevii îşi găsesc un loc de muncă pe specializarea 
studiată în liceu nu constituie regula, ci mai degrabă situaţii fericite. Cele mai 
multe şanse, din acest punct de vedere, le au cei de la Turism şi alimentaţie publică 
prin natura specializării, şi cei de la profilul economic, mai ales având în vedere 
beneficiile aduse de firmele de exerciţiu: 

„Şanse măricele au cei de la alimentaţie publică, pentru că ei, unii au plecat 
pe litoral, şi lucrează în sezon pe litoral şi sunt chiar căutaţi, chiar şi aici,  
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în zona noastră, dar numai că agenţii economici îi preferă nu cu contract de 
muncă, ci atunci când au nevoie, când au evenimente. De exemplu, şi de la 
16 ani, deci sunt unii care lucrează, dar nu zi de zi. (...) Şanse au avut şi cei de 
la economic, au reuşit să se angajeze vânzători, ba unii au reuşit să-şi deschidă 
propria afacere. Deci au exersat pe firma de exerciţiu şi au avut curajul să-şi 
deschidă propria afacere” (cadru didactic, CTDP, Turnu Măgurele). 
În anul şcolar anterior (2014–2015), din 112 absolvenţi de liceu, 42 au susţinut 

examenul de bacalaureat şi dintre aceştia, 22 au promovat, obţinând medii peste 6. 
Din ce în ce mai puţini elevi se înscriu la examenul de Bacalaureat, anul acesta 
aproximativ 20 din 70 de absolvenţi/promovaţi (conform estimărilor cadrelor didactice 
intervievate). După cum menţionam anterior, creşterea cererii pentru învăţământul 
seral poate denota o necesitate percepută pentru diplome care să ateste un nivel 
minim de pregătire, necesar la locul de muncă. Aceste două tendinţe care merg în 
direcţii opuse indică o cantonare în strictul necesar, o orientare către nivelul minim 
care permite inserţia sau rămânerea pe piaţa muncii. În plus, numărul scăzut al 
celor care optează pentru susţinerea examenului de bacalaureat trebuie interpretat 
pe fondul distincţiei, apărute manifest sau latent în interviuri, între elevii de la 
profilul tehnologic din localitate şi cei de la liceele teoretice:  

„Sunt elevi foarte buni în oraş, dar sunt la mate-fizică, informatică, tehnologice 
care... deci nu rămân aici în oraş. Iar cu cei care sunt repartizaţi, e mai 
greu...” (agent economic, Turnu Măgurele).  
În afara Bacalaureatului, care este mai degrabă o alegere a celor care vor să 

urmeze cursuri universitare şi care, din spusele profesorilor, nu sunt cazuri comune, 
elevii au posibilitatea de a obţine o certificare a competenţelor obţinute. 

„Dacă au situaţia încheiată au dreptul să-şi dea fiecare proba de competenţe 
şi să-şi ia diploma de 12 clase. Ar fi o soluţie bună pentru ei dacă ar găsi un 
loc de muncă. Nu ştiu ce le cere chiar aşa angajatorul, în ultima perioadă de 
timp am tot înţeles că le trebuie examenul de Bacalaureat, li-l cere la locul 
de muncă. Adică, cel puţin ar fi văzuţi mai bine sau plătiţi mai bine. Dar 
măcar asta, tot e ceva pentru ei. Unii merg în alte părţi, da unii rămân aici. 
Sau unii se întorc de unde au plecat, în mediul rural. Renunţă la tot...” (cadru 
didactic, CTDP, Turnu Măgurele). 
Concomitent cu perceperea zonei, judeţului şi municipiului ca fiind lipsite de 

oportunităţi, rămânerea în Turnu Măgurele este de multe ori percepută de către 
tineri ca un eşec, fiind, totuşi, preferabilă întoarcerii în mediul rural, în viziunea 
cadrelor didactice. Însă nu toţi absolvenţii reuşesc să se integreze cu succes pe piaţa 
muncii din urban, din diferite raţiuni: lipsa de motivaţie, lipsa locurilor de muncă, 
aşteptări disproporţionate legate de viaţa de muncă. Locurile de muncă pe plan 
local sunt de regulă plătite la nivelul salariului minim pe economie şi nu sunt foarte 
atractive pentru tinerii absolvenţi. Practic, există patru variante de traiectorie de 
viaţă după absolvirea liceului, din punct de vedere al locaţiei: întoarcerea în mediul 
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rural, rămânerea în Turnu Măgurele, migraţia internă, respectiv relocarea temporară 
în străinătate. Aceste traiectorii sunt ierarhizate valoric, însă această hartă a opţiunilor 
nu este lipsită de dileme şi elemente contradictorii, generate de potenţialele diferenţe 
între aşteptările tinerilor şi concretizările ulterioare. 

Probleme şi potenţiale soluţii 
Profesorii au invocat adesea imaginea străinătăţii primitoare ca un element 

prezent în viaţa elevilor. Plecarea în străinătate este prezentată ca o alternativă la 
angajamentul faţă de muncă, pe ideea că, în străinătate, se câştigă bine. Însă a fost 
punctată absenţa eticii muncii, lipsa motivaţiei şi tentaţia de a trata lucrurile cu 
superficialitate. 

Cu privire la actorii responsabili pentru pregătirea elevilor, totul pare să fie 
influenţat de atitudinea, sistemul de valori şi comportamentul elevilor: 

„R: Păi, în mare măsură şcoala trebuie să facă lucru ăsta, şi un pic de voinţă 
din partea lor. Şi voinţă... 
I: Din partea elevilor? 
R: Din partea elevilor. Nu ştiu de ce nu mai există motivaţie. Deci, ei vin, 
deci din start vin că aşa trebuie, să facă liceul. E la modă să faci liceul, 
trebuie să vină să facă liceul, să parcurgă această etapă. Dar nu neapărat că 
Vai, eu trebuie să devin economist, eu trebuie să devin ospătar, sau eu 
trebuie să devin mecanic. Nuu! Ei visează să obţină bani repede, şi muncă, 
muncă... muncă zero. Deci nu există această educaţie pentru muncă, sau să 
fie pus acasă să facă ceva” (cadru didactic, CTDP, Turnu Măgurele). 
A urma cursurile unui colegiu este o necesitate, şi nu un interes pentru o 

specializare anume sau aplecare pentru o anumită profesie. Acest aspect rutinier şi 
de la sine înţeles asociat cu sistemul de educaţie contribuie la scăderea calităţii 
actului didactic şi la traseul adesea sinuos al elevilor după absolvire. 

Finanţarea per elev a fost definită ca o caracteristică şi, în acelaşi timp, o 
problemă a sistemului de educaţie, prezentată ca un impediment, un fapt ce are ca 
efect evaluarea viciată a competenţelor. Această reglementare limitează posibilităţile 
profesorilor de a păstra o ierarhie justă a elevilor, prin aceea că elevi care nu ar 
trebui să promoveze sunt trataţi indulgent pentru a nu pierde resurse financiare şi a 
nu se ajunge, în final, la desfiinţarea instituţiei de învăţământ: 

„Noi, la liceu, tragem şi noi de el, că trebuie să-l avem la număr pentru finanţarea 
per elev. Şi-atunci, el ştie că, şi dacă nu m-am dus săptămâna asta sau luna 
asta la şcoală, că nu a fost nici X, şi are posibilitatea să treacă în toamnă, că 
aşa este legea. Deci, n-ai venit tot anul, îţi dai nişte diferenţe toamna şi ai 
promovat anul şcolar. Că învăţământul e obligatoriu până la 10 clase. Deci 
iarăşi e... dar dacă, am dat câteva exemple, şi, băi, nu treci de clasa a IX-a 
pentru că n-ai obţinut competenţele necesare, dar te autodesfiinţezi tu, că nu mai 
primeşti finanţare pe el pentru la anul” (cadru didactic , CTDP, Turnu Măgurele). 
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Mai mult, faptul că elevii sunt promovaţi fără a avea cunoştinţele minime 
necesare afectează motivaţia celorlalţi de a se pregăti şi de a face investiţii temporale 
în propria educaţie: 

„Pe mine asta mă deranjează, că trebuie să ţinem după noi acei elevi care nu 
au dobândit competenţe pentru a urma ciclul superior. Deci, suntem 
încorsetaţi să ţinem de ei, da? Iar ei, văzând slăbiciunea noastră, practic, că 
Hai, lasă, că mă trece şi-aşa, deja nu se mai implică şi zic «Da eu n-oi fi mai 
fraier să fac mai mult decât altul? Dacă X vine la sfârşitul anului şi trece, eu 
de ce să fac mai mult?»” (cadru didactic, CTDP, Turnu Măgurele). 
Există elevi care nu ştiu să scrie şi să citească. Aceştia nu pot fi ajutaţi să 

recupereze decalajul, din cauza faptului că se află mult sub medie, iar profesorii sunt 
nevoiţi să respecte programa şi să se preocupe mai degrabă de nevoile majorităţii. 
Dacă dotările colegiului sunt apreciate ca fiind satisfăcătoare, permiţând desfăşurarea 
activităţii didactice pentru fiecare specializare şi contribuind la oferirea de calificări 
conforme normelor, nivelul de pregătire al elevilor este descris ca o problemă, însă 
una inerentă organizării actuale a învăţământului profesional şi tehnic: 

„În ce priveşte dotarea, cred că suntem... n-om fi chiar conform legislaţiei, 
dar aproape. Calificarea este tot conform legislaţiei, deci nu sunt... Elevii 
sunt slab pregătiţi, dar tot conform legii funcţionează şi ei” (cadru didactic, 
CTDP, Turnu Măgurele). 
În opinia tuturor actorilor intervievaţi, ar trebui să existe mai multe ore de 

practică, pentru a completa teoria. Profesorii şi angajatorii deopotrivă aduc în 
discuţie faptul că este important să ştii să faci, să ai exerciţiu real, dincolo de 
orizonturile teoretice. Totuşi, singurul beneficiu al agenţilor economici care încheie 
protocol de colaborare cu colegiul este acela că, la nevoie, îşi pot găsi angajaţi 
pregătiţi în rândul elevilor pe care i-au primit pentru desfăşurarea stagiului de 
practică.  

O idee care este relevantă în pregătirea practică a elevilor este referitoare la 
învăţarea empirică, prin încercări repetate până la ajungerea la rezultatul dorit. În 
acest context, unul dintre agenţii economici care colaborează cu colegiul în vederea 
derulării stagiului de practică semnalează neajunsuri în ceea ce priveşte abilităţile 
specifice ale profesorului care vine cu elevii în practică, şi capacitatea acestuia de a 
face din stagiul de practică o experienţă cu însemnătate în dezvoltarea elevilor. 
Aceste neconcordanţe percepute, între teorie şi practică, între activitatea în Colegiu 
şi activitatea în zona economică, indică inclusiv ruptura între mediul de afaceri de 
pe plan local şi unităţile de învăţământ.  

„V-am mai zis, profesorul ăla care vine cu ei în practică nu e în domeniu,  
n-are ce să-i înveţe. Ori eu nu pot să stau numai lângă el. Dacă i-am arătat: 
«Mă, ia fii atent aici! Tu trebuie să faci astăzi aripa asta, s-o reconstruieşti, 
da? Ca să o reconstruieşti, îţi spun eu ce trebuie să faci. Faci asta, asta şi 
asta. Treci la utilajul ăsta, în prezenţa profesorului tău», să nu facă vreo 
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prostie cumva, să nu se accidenteze, şi «încearcă, că n-o să-ţi iasă din prima, 
n-ai cum, azi o strâmbi, mâine o îndrepţi, poate iese ceva. Dar dacă stai să te 
uiţi, să vezi numai cum fac eu, niciodată n-o să înveţi». Eu îi arăt, dar dacă 
nu pune el mâna, nu face...” (agent economic, Turnu Măgurele). 
Firmele de exerciţiu, după cum semnalează profesoara de discipline economice, 

au contribuit la dezvoltarea elevilor în acest sens, prin aceea că au oferit elevilor 
implicaţi ocazia de a aplica şi exersa cunoştinţele teoretice şi de a găsi soluţii 
pentru probleme care pot apărea în viaţa de zi cu zi în activitatea unei firme. 

Includerea unei probe practice la finalul ciclului de studii, care să completeze 
sau să înlocuiască actuala formă de examinare – susţinerea proiectului, a fost 
indicată în mai multe rânduri (interviu cu un agent economic ce are protocol de 
colaborare cu colegiul, cadru didactic) ca o bună alternativă: 

„Ei susţin un proiect, în asta constă. Fără probă scrisă. Eu cred că ar fi 
trebuit să aibă, practic, o probă practică când se certifică. Nu neapărat acel 
proiect. L-a făcut, teoretic, frumos, poate i-l face şi altcineva, îl prezintă... mi 
se pare destul de lejer, şi nu e definitoriu, toţi îl obţin. Deci, bine ar fi fost 
efectiv să-l supui să-ţi facă practic ceva, să ai o probă practică” (cadru 
didactic , CTDP, Turnu Măgurele). 
Prin această probă, s-ar recunoaşte importanţa abilităţilor reale deţinute de 

elevi şi s-ar evita acordarea de diplome care au exclusiv o valoare formală, şi nu 
atestă cu adevărat ceea ce ştiu să facă elevii. 

PERSPECTIVELE ELEVILOR ASUPRA CTDP 

Părerea elevilor cu privire la colegiu/experienţa lor în cadrul unităţii de 
învăţământ este una pozitivă, marcată însă de unele remarci negative, care sunt mai 
degrabă generate de elemente individuale, nu de configurarea structurală a activităţilor. 
Aceste comentarii în registru negativ au fost asociate cu întrebările despre profesori, 
profesorul ideal, ceea ce le place elevilor cel mai mult din materiile studiate: uneori, 
profesorii sunt percepuţi ca fiind nu tocmai încurajatori, ci părând să aducă la 
şcoală probleme din afară (obosiţi, uşor iritabili etc.) Profesorii care se bucură de 
cea mai mare popularitate în rândul elevilor sunt cei care predau materii specifice 
pentru module: 

„În fine, depinde şi de profesor. 
Elevii sunt mai chiulangii, unii dintre ei.  
Profesorii sunt de treabă. Cel mai de treabă este domnul..., profesor de modul” 
(elevi în cadrul focus grupului, CTDP, Turnu Măgurele). 
Elevii sunt mulţumiţi de stagiile de practică pe care le fac, şi sunt de părere că 

acestea le vor fi de folos atunci când vor intra pe piaţa muncii şi în modul în care 
îşi vor face meseria în viitor. Deşi atât cei de la Protecţia mediului, cât şi cei de la 
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Turism şi alimentaţie publică sunt atraşi de orele de practică, acestea fiind, de 
regulă, printre preferinţele lor, stagiile de practică se desfăşoară diferit la cele două 
specializări:  

„La laborator, în cantină.  
Î: Voi faceţi practică şi în cantină?  
Da, am făcut. 
Şi acum ar trebui să facem la restaurant. 
În practică am fost şi la restaurante... 
Î: Interesant! Şi voi unde faceţi practică? 
Noi, de obicei la staţia meteorologică sau în clasă...” (elevi în cadrul focus 
grupului, CTDP, Turnu Măgurele). 
Dacă elevii de la Turism şi alimentaţie publică au părut că au o idee mai clară 

despre ce vor să facă după absolvire, dar şi despre competenţele pe care le dobândesc 
la şcoală, elevii de la specializarea Protecţia mediului au părut nedumeriţi, însă 
optimişti. Răspunsuri în aceeaşi notă au primit şi întrebările privitoare la motivaţia 
din spatele alegerii colegiului şi/sau a specializării urmate. Pentru elevii de la 
Protecţia Mediului, întâmplarea, nota mică obţinută la examenul de la finalul clasei 
a 8-a sau factori externi voinţei şi controlului lor au fost invocaţi: 

„R: Eu nu l-am ales. Eu am intrat aici că-mi mai trebuiau 2 sutimi să intru în 
altă parte.  

R: Eu am fost la caiac, şi de la caiac ne-a repartizat aici.  
R: Profesorul ne-a înscris aici la liceu. Noi nici nu ştiam de liceul acesta. 
R: Da, da... 
I: Voi de unde sunteţi? 
R: Din Olt. 
R:Eu sunt de la Tia Mare şi ea e din Cilieni” (elevi specializarea Protecţia 
mediului în cadrul focus grupului, CTDP, Turnu Măgurele).  
În schimb, elevii de la Turism şi alimentaţie publică au fost mai implicaţi în 

alegerea colegiului şi mai ales a specializării: 
„R: Prietenii, părinţii. 
I: Da? V-au recomandat să vă înscrieţi aici? 
R: Da! 
R: Mie de mic copil mi-a plăcut să gătesc, şi-am vrut să merg, să mă bazez 
pe profil.  
(...) 
R: Fusesem în vizită la fratele meu, care a terminat aici, şi m-am interesat, 
fiind în ultimul an de şcoală generală, ce profil, între ce profile pot să aleg, 
să optez. Şi am aflat că e turism şi alimentaţie. Şi mi-a plăcut să merg pe 
meseria de ospătar” (elevi specializarea Turism şi alimentaţie publică în 
cadrul focus grupului, CTDP, Turnu Măgurele). 
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Există, cu alte cuvinte, un grad ridicat de eterogenitate în ceea ce priveşte profilul 
elevilor de la cele 2 specializări. Această eterogenitate este de găsit şi la alte aspecte, 
precum oportunităţile ulterioare de angajare, posibilităţile de desfăşurare a practicii 
de specialitate în afara unităţii şcolare şi percepţia elevilor cu privire la meseriile 
care permit intrarea facilă pe piaţa muncii. 

CONCLUZII, RELEVANŢĂ ŞI PERSPECTIVE 

În municipiul Turnu Măgurele, CTDP pare a ocupa o poziţie intermediară în 
ierarhia informală a instituţiilor de învăţământ postgimnazial, după cele două 
colegii teoretice, dar înaintea liceului tehnologic sfântul Haralambie. Dintre elevii 
colegiului, o bună parte provin din mediul rural, atât din judeţul Teleorman cât şi din 
judeţul Olt. Un aspect care poate contribui la diferenţierea colegiului de celelalte 
instituţii similare din localitate este faptul că oferta educaţională a acestuia se 
bazează pe dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor şi pe oferirea de documente 
care atestă calificarea, ce pot fi utilizate pe piaţa muncii imediat după absolvire.  

Conform aprecierilor cadrelor didactice, un alt aspect care pare să contribuie 
la menţinerea colegiului în rândul opţiunilor elevilor este faptul că absolvirea nu 
este asociată în mod necesar cu promovarea examenului de Bacalaureat, acesta din 
urmă având un caracter facultativ. 

Sporirea capacităţii de a atrage finanţări, care în acest moment este redusă – 
nu au fost accesate fonduri europene, colegiul fiind doar partener în câteva proiecte 
implementate de alte instituţii de învăţământ – ar constitui o soluţie pentru atenuarea 
efectelor subfinanţării, şi pentru îmbunătăţirea bazei materiale a CTDP, apreciată 
de cadrele didactice ale CTDP ca asigurând strictul necesar procesului educaţional.  

Un alt aspect care ar putea fi îmbunătăţit este lipsa manualelor pentru disciplinele 
de specializare. Aceasta este parţial suplinită prin materiale auxiliare, fie elaborate 
de profesorii care predau materiile respective în colegiu, fie găsite pe internet. 

Interviurile cu cadre didactice, respectiv cu agenţi economici, par să sugereze 
că există o discrepanţă între realitatea antreprenorilor şi cea a sistemului de educaţie. 
Deşi importanţa practicii de specialitate, desfăşurată în afara şcolii, este universal 
recunoscută, implicarea actorilor externi în procesul de educaţie este limitată. 
Dimensiunile reduse ale agenţilor economici, situarea într-o zonă săracă sunt factori 
ce contribuie la relaţiile dintre colegiu şi agenţi economici locali, stabilite mai ales 
prin valorificarea capitalului social al profesorilor.  

Relevanţa acest studiu, în afara demersului iniţial desfăşurat la iniţiativa Petrom, 
poate fi asociată cu dezbaterile centrate pe legătura dintre sărăcie sau, în general, 
situaţia economică a elevilor, şi succesul şcolar. Conexiunile existente între sărăcie 
şi nivelul scăzut de educaţie, ca şi analiza succesului şcolar în contextul inegalităţilor 
între indivizi/grupuri de indivizi constituie un subiect cu tradiţie atât în domeniul 
sociologiei educaţiei, cât şi în analizele sărăciei sau ale populaţiilor/zonelor sărace 
(Blanden şi Gregg, 2004; Stănculescu, 2004; Logan et al, 2012). Situarea colegiului 
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într-o zonă defavorizată pare să aibă efecte asupra modului în care şcoala arată, ca set 
de practici rutiniere – modul în care sunt stabilite colaborările cu agenţii economici, 
aprecierile cadrelor didactice cu privire la infrastructura şcolară ca suficientă, cu 
referiri constante la contextul socio-economic local. 

Familia apare ca un factor important în parcursul educaţional al elevilor, fiind 
evidenţiate problemele cu care se confruntă numeroase familii şi care au repercursiuni 
în dezvoltarea copiilor. În alte cuvinte, preocupările asociate cu subzistenţa lasă 
puţin loc celor direcţionate către traseul şcolar al copiilor. O perspectivă asupra 
sistemului educaţional este că acesta conduce la perpetuarea şi adâncirea inegalităţilor, 
pentru că ceea ce profesorii aşteaptă de la elevi, dar şi capacitatea celor din urmă de 
a înţelege ceea ce este aşteptat de la ei şi conţinutul a ceea ce le este transmis 
depinde de capitalul cultural preexistent al elevilor (Bourdieu şi Passeron, 1990).  

Pornind de la acest prim pas în investigarea unităţilor şcolare cu profil vocaţional 
şi tehnic, cercetarea poate fi continuată mai articulat, şi îndreptată către explorarea 
strategiilor de succes şcolar – de la definiţii ale succesului, până la detalierea 
factorilor implicaţi de acesta, într-un model explicativ. Rezultatele acestui studiu de 
caz sugerează că există o strânsă legătură, cel puţin la nivel de percepţie, între 
oportunităţile existente la nivel local şi nivelul de dezvoltare, pe de-o parte, şi viaţa 
şcolară, pe de altă parte, ca investiţie în viitor. Acest subiect poate fi mai amplu 
abordat, printr-o cercetare proiectată cu mai multe categorii de respondenţi, 
inclusiv autorităţi locale şi familii cu copii înscrişi în sistemul de învăţământ 
vocaţional şi tehnic.  
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he case study focused on the David Praporgescu Technical 
College presents some perceptions on the current situation in 
the school, as well as on the general state of the vocational 

and technical education system in Romania. Teachers, local entrepreneurs 
and students were interviewed in the empirical research. The data suggests a 
discrepancy between the labour market, represented here by the perspectives 
of the entrepreneurs, and the school. Also, the profiles of students seem to 
differ in what concerns the clarity of their future plans, function of differences 
in the chosen specialty at school. 

Keywords: school activity, labour market integration, practical training. 
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erviciile educaţionale din domeniul învăţământului profesional 
şi tehnic evoluează într-un context caracterizat de schimbare 
şi diversitate pe piaţa muncii. Calitatea acestora este influenţată 

de politicile publice care trebuie să răspundă şi provocărilor demografice. 
Când aceste aspecte se întâlnesc într-un spaţiu social unde oportunităţile şi 
varietatea ofertelor de angajare sunt reduse, instituţiile implicate în învăţământul 
profesional şi tehnic sunt nevoite să adopte strategii adecvate realităţilor. În 
acest articol vom prezenta rezultatele unei cercetări calitative într-o zonă slab 
dezvoltată, încercând să surprindem modul în care instituţiile educaţionale, 
condiţionate de reglementările din domeniu, se adaptează la cerinţele pieţei 
muncii şi nevoile beneficiarilor direcţi. 

Cuvinte-cheie: dezindustrializare, calitate educaţională, învăţământ 
profesional şi tehnic. 

INTRODUCERE 

Învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT) reprezintă una dintre soluţiile la 
dificultăţile social-economice din România contemporană, chiar dacă în prezent 
percepţiile despre utilitatea profesiilor sunt scăzute (TNS Opinion & Social, 2011: 
53). Abordările diferite însă, de la desfiinţarea şcolilor de arte şi meserii în anul 
2009 până la elaborarea Strategiei Educaţiei şi Formării Profesionale din România 
pentru perioada 2016−2020, au creat dezechilibre în domeniu. Lipsa eficienţei şi 
echităţii în sistemul educaţional al ÎPT creează premisele cheltuirii resurselor într-un 
mod ineficient şi scade coeziunea socială (Woessmann, 2008: 2). Educaţia reprezintă 
un sistem esenţial pentru dezvoltarea societăţii, iar disfuncţionalităţile interne sau 
                                   

Adresa de contact a autorului: Eugen Glăvan, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
eugen@iccv.ro. 

1 Studiul de caz a fost realizat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic. Provocări 
şi oportunităţi de dezvoltare, susţinut de OMV Petrom. O versiune extinsă a studiului de caz prezentat 
în articol a fost publicată anterior pe site-ul ICCV: Glăvan, E., Liceul Tehnologic Dan Mateescu – 
Călăraşi. Studiu de caz, Bucureşti, 2016, disponibil online la http://iccv.ro/sites/default/files/Studiu 
%20de%20caz_Calarasi.pdf. 
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de relaţionare cu componentele economice, sociale sau politice produc efecte sistemice. 
Una dintre principalele probleme observate este aceea a adaptării insuficiente a 
educaţiei la cerinţele pieţei muncii generată de calitatea scăzută a programelor. 

Actualul judeţ Călăraşi, situat în sudul României şi având ca formă 
dominantă de relief câmpia, a fost din punct de vedere istoric o zonă preponderent 
rurală, ocupaţiile principale ale locuitorilor incluzând creşterea animalelor şi 
agricultura. Rolul decisiv în evoluţiile actuale ale reşedinţei de judeţ poate fi 
atribuit deciziei autorităţilor comuniste din anul 1974 de a construi Combinatul 
Siderurgic Călăraşi, componentă importantă a planurilor de industrializare din acea 
perioadă. Evenimentele din 1989 au modificat destinul acestuia, autorităţile 
centrale şi locale nereuşind să integreze acest obiectiv industrial în economie sau 
să-l privatizeze cu succes, ceea ce a condus la diminuarea accentuată a activităţii 
industriale din zonă. 

În prezent populaţia municipiului Călăraşi este de 65 181 de locuitori (conform 
Recensământului din 2011), în scădere de la 76 952 de locuitori în 1992, maximul 
istoric al populaţiei oraşului. Declinul industrial al oraşului a modificat esenţial 
evoluţia acestuia, în prezent toate domeniile vieţii sociale fiind afectate de lipsa 
perspectivelor de dezvoltare. Din punct de vedere demografic, alături de creşterea 
fluxului de emigraţie din judeţ, mai este relevantă şi scăderea numărului de născuţi vii 
de la 4 783 în 1990 la 2 687 în 2015. Principalele aspecte care influenţează educaţia pe 
plan local sunt dezechilibrele demografice, resursele limitate şi specializările profesionale 
necesare pentru economie. Accentul va fi pus pe investigarea consecinţelor politicilor 
educaţionale din domeniul învăţământului profesional şi tehnic la nivel local, care 
coroborate cu lipsa investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii industriale şi agricole 
generează efecte de deprofesionalizare, abandon şcolar, lipsă de performanţă şi 
imobilitate socială. 

PROFIL EDUCAŢIONAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL  
ŞI TEHNIC ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 

În judeţul Călăraşi unităţile de învăţământ tehnic şi profesional reunesc 15 licee 
şi colegii care oferă un număr total 1 008 locuri cu specializări, în unele cazuri, similare 
liceului studiat. Judeţul Călăraşi traversează în prezent o etapă de reconfigurare a 
peisajului economic, iar accentul se deplasează către componenta agricolă. Numărul 
ridicat de locuri din planul de şcolarizare în cadrul profilurilor de servicii (tehnician 
în gastronomie, turism, activităţi economice, coafor stilist), tehnic (tehnician în 
automatizări, mecanic de întreţinere şi reparaţii, tehnician în industria textilă)  
şi de unităţi situate în mediul rural care oferă specializări în profilul resurselor 
naturale şi a protecţiei mediului sugerează adaptarea ofertei educaţionale la realităţile 
locale.  
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Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”2 (LTDM), municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, 
a fost înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 644/23.09.1991 ca Şcoală profesională 
de construcţii metalurgice, denumirea actuală fiind legiferată prin Hotărârea Consiliului 
Local Călăraşi nr. 41/30.08.2012. Schimbările din societatea românească după 1989 
au precipitat înfiinţarea unei instituţii educaţionale care nu avea baza materială 
necesară pentru a-şi îndeplini misiunea:  

„Liceul a fost înfiinţat în anul 1991 atunci când se rupe din liceul Mihai Eminescu 
care a devenit atunci teoretic, iar partea aceasta tehnologic nu-şi mai găsea 
locul. Şi atunci s-a luat hotărârea… colegii mei care erau atunci în şcoală au 
luat hotărârea de a înfiinţa o şcoală profesională. Activitatea de început s-a 
desfăşurat în nişte condiţii improprii. Pentru că, efectiv, spaţiile de învăţământ 
erau nişte barăci în care vara locuiau muncitori de la combinatul siderurgic” 
(cadru didactic, LTDM, Călăraşi).  
Clădirile, care aparţinuseră S.C. Consid S.A., nepotrivite pentru derularea 

activităţilor didactice şi aflate într-o stare precară, au generat imaginea unei instituţii de 
slabă calitate. S-a impus în acest fel în comunitatea locală denominaţia „la barăci” 
pentru Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”, fapt ce a contribuit la conturarea unei 
imagini negative în rândul părinţilor şi potenţialilor elevi.  

„Şi atunci cu eforturi proprii, cu sponsorizări, cu elevii, s-a reuşit oarecum 
să se remedieze situaţia acelei barăci şi să devină un spaţiu pentru învăţământ. 
Între 1991 şi 1995 a fost perioada aceea foarte grea. După 1995 lucrurile  
s-au mai remediat un pic pentru că şi spaţiul a căpătat o altă înfăţişare,  
a apărut o altă clădire (aceea din curte) unde se desfăşurau activităţile 
practice, atelierele şcoală şi, inclusiv pe locul unde se află această clădire cu 
etaj acum erau tot ateliere şcoală” (cadru didactic, LTDM, Călăraşi).  
Preocuparea pentru îmbunătăţirea bazei materiale se concretizează în anul 

2007 când debutează construcţia unei clădiri P + 2 cu zece săli de clasă. Această 
iniţiativă este completată în anul 2014 de proiectul „Lucrări de reabilitare, modernizare 
şi dezvoltare a infrastructurii educaţionale preuniversitare – Liceul Tehnologic 
„Dan Mateescu”, Călăraşi” finanţat prin POR 2007−2013. După mai multe tergiversări, 
lucrările sunt finalizate în anul 2016, iar în prezent liceul funcţionează într-un sediu 
adecvat şi modern care conţine 10 săli de clasă şi laboratoare de fizică şi chimie, 
ateliere şcoală, sală de sport şi bibliotecă.  

Concomitent cu eforturile de îmbunătăţire a infrastructurii s-a conturat şi 
adaptat la condiţiile regionale oferta educaţională. Capacitatea scăzută de absorbţie 
a forţei de muncă pe plan local nu a încurajat mobilitatea (Neagu, 2004: 69) şi nici 
                                   

2 Dan Mateescu (15 nov. 1911−15 apr. 2008), a fost o personalitate a cercetării ştiinţifice 
universitare din domeniul construcţiilor metalice. Membru titular al Academiei Române din anul 
1974, a proiectat printre altele cupola Pavilionului Expoziţional din Bucureşti, structura metalică a 
Centralei hidroenergetice Porţile de Fier I sau laminoarele din Reşiţa. Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” 
Călăraşi sărbătoreşte pe data de 15 noiembrie ziua şcolii în onoarea acestei personalităţi. 
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nu a asigurat predictibilitate pentru specializările LTDM. Luând în calcul prospectarea 
cerinţelor sociale, investigarea aspiraţiilor şi opţiunilor elevilor şi părinţilor şi satisfacerea 
aspiraţiilor profesionale, oferta curriculară a cuprins meserii pentru care exista 
cererea de forţă de muncă calificată pe plan local: confecţioner îmbrăcăminte, lenjer3, 
precum şi alte meserii din gama prestărilor de servicii. Adaptarea ofertei educaţionale 
la schimbările social-economice a condus la înfiinţarea în anul şcolar 2001−2002 a 
două clase de învăţământ seral, în paralel funcţionând clase de învăţământ profesional 
de doi sau trei ani şi clase de învăţământ liceal, forma de învăţământ seral (zi, frecvenţă 
redusă).  

Specializările oferite de către LTDM sunt concretizate în posibilitatea elevilor 
de a obţine certificate de calificare profesională în domeniile Electromecanică, 
Construcţii şi lucrări publice, Industria textilă, Estetică şi igiena corpului omenesc 
şi Comerţ. Specializările sunt elaborate în acord cu cerinţele de pe piaţa forţei de 
muncă locale. În anul 2007 au fost înfiinţate clase de învăţământ postliceal de doi 
ani având specializările de Tehnician Drumuri şi Poduri şi Asistent gestiune în 
unităţi alimentare şi hoteliere şi o clasă cu specializarea Construcţii civile, agricole 
şi industriale cu o durată de trei ani.  

Structura corpului didactic a evoluat în timp, rezultat al schimbărilor din oferta 
educaţională, a capacităţii liceului de a se adapta la economia de piaţă şi cerinţele 
acesteia şi a puterii de atragere a elevilor. În anul şcolar 2014−2015 structura 
colectivului cadrelor didactice cuprindea 39 de profesori, ingineri şi maiştri instructori, 
după cum urmează: 21 cadre didactice titulare, 18 suplinitoare. Subliniem că, în 
acord cu constructul teoretic al învăţământului (Pahl, 2014: 31), una dintre dificultăţile 
LTDM provine din raportul pe care-l au cadrele didactice cu piaţa muncii din punct 
de vedere al formării profesionale. Deoarece atragerea în sistemul educaţional a 
profesioniştilor din piaţa muncii este deficitară, este esenţială păstrarea contactelor 
cu realităţile economice prin formare continuă. 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A LICEULUI „DAN MATEESCU” 
CĂLĂRAŞI 

LTDM atrage elevi din municipiul Călăraşi şi din localităţile rurale învecinate. 
Elevii din alte unităţi administrative fac naveta sau locuiesc la internat în cadrul 
altor unităţi şcolare ori cu chirie/gazdă în oraş. Domeniile şi calificările profesionale 
oferite de LTDM sunt detaliate în Tabelul nr. 1, nivelurile de învăţământ oferite 
fiind de zi, seral, şcoală profesională şi şcoală postliceală.4 După cum am precizat, 
prestigiul liceului şi alte variabile care ţin de mediul economic şi demografic 
regional generează o concurenţă scăzută şi o calitate slabă a candidaţilor. În cadrul 
sesiunii de admitere din 2015 mediile de admitere pe specializări în cadrul LTDM 
                                   

3 Confecţioner lenjerie după comandă. 
4 Informaţiile sunt extrase din Planul Operaţional pentru anul şcolar 2015−2016 al LTDM. 
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au fost următoarele: Comerţ 3,24, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 3,70, 
Electromecanică 3,27 şi Estetica şi igiena corpului omenesc 4,37 (Admitere, 2016). 

 
Tabelul nr. 1 

Domeniile profesionale oferite de către LTDM Călăraşi 

Nivel de 
învăţământ Profilul Domeniul Calificare profesională 

3 învăţământ 
profesional Industria textilă şi pielărie Confecţioner produse textile 

4 tehnic Electromecanic Tehnician electromecanic 

4 tehnic Construcţii şi lucrări publice Tehnician în construcţii şi 
lucrări publice 

4 tehnic Industria textilă Tehnician în industria textilă 

4 servicii Estetica şi îngrijirea corpului 
omenesc Coafor-stilist 

4 servicii Comerţ Tehnician în activităţi de 
comerţ 

4 servicii Turism şi alimentaţie  Asistent de gestiune în unităţi 
de cazare şi alimentaţie 

5 tehnic Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

Maistru construcţii civile 
industriale şi agricole 

5 tehnic Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice Tehnician drumuri şi poduri 

Sursa: Planul Operaţional pentru anul şcolar 2015−2016. Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”, 
Călăraşi. 
 
Rezultatele LTDM înregistrează pentru anul şcolar 2014−2015 un număr de 

20 de elevi înscrişi la bacalaureat dintre care au promovat trei. În sesiunea august 
2014 s-au înscris la bacalaureat 11 elevi, dintre care a promovat unul, iar pentru 
certificarea competenţelor de nivel 4 s-au înscris 79 elevi, promovând toţi, în timp 
ce pentru certificarea competenţelor de nivel 5 s-au înscris 29 de elevi şi au 
promovat 25. La examenul de bacalaureat din anul 2016 rata de promovabilitate la 
nivelul judeţului Călăraşi a fost de 56,60% (MENCS, 2016), în timp ce LTDM nu a 
avut nici un elev promovat. 

Rata abandonului şcolar timpuriu este una dintre problemele cu care se 
confruntă sistemul educaţional românesc. Acest fenomen este prezent şi în judeţul 
Călăraşi, rata riscului de abandon şcolar de 12% plasând judeţul pe locul unu pe 
ţară, iar rata de abandon de 7% pe locul opt. LTDM se confruntă, în plus, cu valori 
mari ale absenteismului, în special la clasele cu învăţământ obligatoriu. Efectele 
sunt şi administrative (scăderea notelor la purtare, sancţiune prevăzută de regulamentul 
şcolar), dar şi implicare scăzută a părinţilor în remedierea acestei probleme şi scăderea 
performanţelor şcolare. Una dintre principalele cauze care generează abandonul şcolar 
în cadrul LTDM, în opinia cadrelor didactice, o reprezintă cuantumul şi întârzierea 
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cu care sunt decontate abonamentele pentru transport. Deoarece aproximativ 70% 
dintre elevi provin din localităţile limitrofe Municipiului Călăraşi, iar posibilităţile 
materiale ale familiilor de provenienţă sunt scăzute, acestea aleg să nu mai trimită 
copii la şcoală. 

ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI PRACTICĂ ÎN CADRUL LICEULUI  
„DAN MATEESCU” CĂLĂRAŞI 

Modul în care LTDM încearcă să armonizeze capacitatea de atragere a 
elevilor cu realităţile de pe piaţa muncii se traduce în obiectivele şi priorităţile 
stabilite pentru a face faţă realităţilor locale. O analiză realizată în cadrul LTDM 
şi detaliată în Anexa 1 relevă strategiile limitate aflate la dispoziţia cadrelor 
didactice. Liceul nu se află în situaţia de a avea o arie de recrutare extinsă şi nu 
are parteneriate cu alte organizaţii economice din afara judeţului. De aceea, este 
nevoit să se adapteze unui climat economic aflat în restructurare, care după 
falimentul Combinatului Siderurgic Călăraşi şi dezvoltarea pasageră a industriei 
textile are potenţial de creştere, dar o cerere limitată de angajaţi specializaţi în 
momentul de faţă.  

La dificultăţile de pe piaţa muncii se adaugă, în cazul LTDM, reputaţia slabă 
a liceului pentru candidaţi, reflectată în notele de admitere bazate pe evaluarea 
naţională din clasa a VIII-a. Între aceste două constrângeri se derulează acţiunile 
liceului pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ, unele derivate din 
prevederile legale, altele implementate de către colectivul didactic ca răspuns la 
situaţii particulare: 

● Armonizarea sistemului cu piaţa muncii are ca obiectiv corelarea ofertei 
LTDM cu nevoile de calificare din regiune. Acţiunile specifice sunt monitorizarea 
inserţiei pe piaţa muncii, proiectarea şi dezvoltarea de noi competenţe. 

● Asigurarea şanselor egale privind accesul la educaţie al tinerilor din judeţ 
are ca obiectiv adaptarea şcolară, medierea succesului şi integrarea profesională a 
tuturor elevilor. Activităţile specifice urmăresc identificarea problemelor de acces, 
dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea 
abandonului şcolar.  

● Dezvoltarea bazei didactico-materiale prin parteneriat cu alte organizaţii 
urmăreşte reabilitarea şi dotarea LTDM în acord cu cerinţele domeniilor de pregătire 
profesională. Acţiunile urmăresc identificarea surselor de finanţare şi elaborarea de 
proiecte. 

● Dezvoltarea relaţiilor parteneriale are ca obiectiv identificarea partenerilor 
pentru formarea profesională şi urmăreşte constituirea de parteneriate cu universităţi 
şi întreprinderi, autorizarea LTDM ca furnizor de formare profesională continuă şi 
validare a competenţelor profesionale. 
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● Atragerea specialiştilor şi formarea continuă a resurselor umane urmăreşte 
asigurarea accesului la formarea profesională continuă prin identificarea nevoilor, 
atragerea specialiştilor şi promovarea de proiecte.  

● Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională a elevilor 
are ca obiectiv creşterea performanţelor educaţionale. 

Domeniile profesionale oferite de către LTDM încearcă să răspundă evoluţiilor 
de pe piaţa muncii. Tehnician constructor şi tehnician electromecanic sunt certificări 
prin care elevii învaţă să întreţină şi să repare instalaţii (motoare electrice, calculatoare, 
alarme, tablouri de comandă etc.). Rezultatele în procesul de învăţământ ale elevilor 
de la profilul tehnic reflectă eforturile LTDM de a îmbunătăţi calitatea educaţiei 
oferite. În Tabelul nr. 2 sunt prezentate informaţii recente care reflectă această 
preocupare.  

 
Tabelul nr. 2  

Rezultate ale participării elevilor LTDM de la profilurile tehnice la concursuri şcolare 

# Clasa/profil Concurs şcolar Etapa/Locul 

1 a XII-a A Olimpiada interdisciplinară tehnică, profil 
electromecanică. An şcolar 2014–2015 Etapa judeţeană – locul II 

2 a XI-a A Olimpiada interdisciplinară tehnică, profil 
electromecanică. An şcolar 2014–2015 

Etapa judeţeană – locul I 
Naţională – participare 

3 a XI-a A Olimpiada interdisciplinară tehnică, profil 
electromecanică. An şcolar 2013–2014 

Judeţeană – locul I 
Naţională – participare 

4 a XII-a A 
a XI-a A 

Olimpiada de specialitate 
Profil-Construcţii. Ani şcolari 2011–2012, 2012–
2013 

Judeţeană – locul I 
Naţională – participare 

5 a XI-a A Concursul Naţional „ŞTIU ŞI APLIC”, ediţia a II-
a, etapa judeţeană, Călăraşi, 9 aprilie 2014 Premiul III 

Sursa: Situaţia statistică privind implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în programe şi proiecte 
şcolare şi extraşcolare perioada 2010−2015, Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”, Călăraşi. 
 
În domeniul textilelor şi pielăriei cererea locală pentru specialişti a avut 

punctul maxim în primul deceniu al sec. XXI când industria de lohn s-a dezvoltat 
puternic în România. Pentru certificarea ca tehnician elevii învaţă aspecte practice, 
cum ar fi executarea şi multiplicarea tiparelor, determinarea manoperei directe şi a 
consumului de timp sau organizarea arhivelor tehnice. Rezultate importante obţinute 
de elevi la concursuri şcolare şi olimpiade amintite anterior au fost completate de 
implicarea acestora în Proiectul POSDRU/90/2.1/S/63004, „Programe de consiliere 
profesională şi stagii de pregătire practică pentru elevii din regiunile Bucureşti-Ilfov şi 
Sud-Muntenia”. Acesta a fost coordonat de Centrul Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) iar elevii au fost implicaţi în stagii 
de practică şi au beneficiat de consiliere şi orientare profesională. În Tabelul nr. 3 
sunt exemplificate câteva dintre rezultatele notabile ale elevilor de la profilul 
textile şi pielărie. 
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Tabelul nr. 3  
 

Rezultate ale participării elevilor LTDM de la profilul textile şi pielărie la concursuri şcolare 
 

# Clasa/profil Concurs şcolar Etapa/Locul 
1 Judeţeană – PREMIUL II 
2 

a XIII-a R.P. Olimpiada de specialitate, 2012 
Judeţeană – PREMIUL III 

3 a XII-a R.P. Olimpiada interdisciplinară tehnică, profil 
Textile, 2011 Judeţeană – Premiul I 

4 a XI-a R.P. Concursul profesional, calificarea profesională 
– tehnician în industria textilă, 2010 Judeţeană – Premiul I 

Sursa: Situaţia statistică privind implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în programe şi proiecte 
şcolare şi extraşcolare perioada 2010−2015, Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”, Călăraşi. 

 
Calificarea de coafor stilist pregăteşte elevii pentru realizarea activităţilor de 

îngrijire a părului, cum ar fi tunsori pentru bărbaţi şi femei, coafuri, îngrijire păr, 
manichiură şi pedichiură. Parte importantă a industriei de modă, liceul pregăteşte 
elevii şi pentru componenta comportamentală şi antreprenorială a acestei activităţi 
prin simularea interacţiunii cu clienţii şi consilierea în vederea desfăşurării unor 
activităţi pe cont propriu. 

Specializarea de tehnician în activităţi de comerţ are ca obiectiv formarea 
abilităţilor specifice (identificarea caracteristicilor produselor, identificarea defectelor 
de calitate, utilizarea programelor informatice de contabilitate sau identificarea 
oportunităţilor de piaţă) şi dezvoltarea competenţelor de comunicare. Activitatea 
elevilor de la această specializare include şi înfiinţarea şi administrarea firmelor de 
exerciţiu şi participarea la concursuri şcolare. 

 
Tabelul nr. 4  

 
Rezultate ale participării elevilor LTDM de la specializarea comerţ la concursuri şcolare 

 
# Nume şi prenume elev Clasa/profil Concurs şcolar Locul 

1 

Colectivul de elevi ai 
clasei – profil Comerţ 
FIRMA. F.E. Raiul 
Jucăriilor 

a XI-a C 
Târgul Judeţean al Firmelor de 
Exerciţiu, ediţia a IV-a 
An şcolar 2014–2015 

Premiul I 
Menţiune 

2 
 

Colectivul de elevi ai 
clasei – profil Comerţ 
FIRMA. F.E. ART & 
VEST 

a XI-a C 
Târgul Judeţean al Firmelor de 
Exerciţiu, ediţia a IV-a 
An şcolar 2013–2014 

Menţiune 
Premiul II 
Premiul II 
Premiu special 

Sursa: Situaţia statistică privind implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în programe şi proiecte 
şcolare şi extraşcolare perioada 2010−2015, Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”, Călăraşi. 

 
Standardele de calitate au fost implementate prin aplicarea instrumentelor 

specifice pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic: 
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● Monitorizare internă o dată la 3 luni începând din data de 15 septembrie a 
fiecărui an şcolar şi transmiterea formularului de monitorizare internă la IŞJ Călăraşi. 

● Monitorizare externă a procesului de autoevaluare. 
● Elaborarea raportului procesului de auto-evaluare a Liceului Tehnologic 

„Dan Mateescu” şi transmiterea la IŞJ Călăraşi. 
● Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii în unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic şi transmiterea lui la IŞJ Călăraşi. 
● Efectuarea vizitelor de inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării 

unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic. 
● Elaborarea raportului de inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării 

unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi transmiterea lui la CNDIPT. 
Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor din cadrul LTDM în proiecte şi 

programe şcolare şi extraşcolare reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale 
liceului5. În perioada 2010−2015 LTDM a fost implicat prin elevi şi profesori în 
proiecte care urmăreau obiective ca: creşterea şanselor de ocupare pe piaţa forţei de 
muncă în rândul elevilor, aplicarea consecventă a unor strategii de instruire centrate 
pe elev şi pe dezvoltarea competenţelor acestuia, cultivarea spiritul de cercetare, 
pasiunea pentru descoperire, conştientizarea problemelor referitoare la combaterea 
poluării mediului, dezvoltarea abilităţilor şi schimburi interregionale de experienţă 
şi de diseminare de bune practici. Alte proiecte care au implicat cadre didactice şi 
elevi din cadrul LTDM au avut o dimensiune locală, abordând teme relevante pentru 
elevi, cum ar fi consecinţele utilizării de ţigări, alcool şi alte droguri, solidaritatea 
cu persoanele aflate în dificultate sau istoria şi literatura română. Se poate afirma 
însă că majoritatea proiectelor derulate de LTDM urmăresc dimensiunea civică în 
formarea elevilor şi mai puţin pe cea profesională. Acest fapt poate fi generat de 
oportunităţile reduse de colaborare cu organizaţiile din economia locală. 

Pe lângă activitatea didactică, LTDM urmăreşte implicarea elevilor în diferite 
activităţi extraşcolare. Principalele direcţii ale acestor activităţi sunt concretizate în 
concursuri în domenii cum ar fi ecologia, istoria naţională, tradiţiile sau religia. Se 
poate constata că LTDM face eforturi pentru integrarea elevilor în diverse activităţi 
prin implicarea acestora în programe şi proiecte relevante pentru abilităţi şi 
deprinderi relaţionale sau civice. Totuşi, numărul mic de demersuri care adresează 
pregătirea profesională a elevilor este de natură să prefigureze slaba capacitate a 
liceului de a influenţa viitorul profesional al acestora.  

Percepţia asupra competenţelor absolvenţilor LTDM în rândul angajatorilor 
nu este favorabilă. Pe de o parte acţionează imaginea negativă a liceului, pe de altă 
parte aria de specializări oferite care nu necesită competenţe ridicate, în special în 
industria textilă. Angajatorii subliniază importanţa binomului educaţie-profesie inclusiv 
                                   

5 Informaţiile sunt extrase din Situaţia statistică privind implicarea elevilor şi a cadrelor didactice 
în programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare perioada 2010−2015 întocmită de LTDM.  
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în educarea aşteptărilor elevilor şi a construirii percepţiei despre meserie. Discutând 
despre industria textilă, unul dintre angajatori explică:  

„Este necesară modificarea percepţiei comune asupra domeniului care este 
văzut ca „static”” (reprezentant firmă domeniul textil, Călăraşi).  
Componenta profesională minimă care este cerută de angajatori este 

compensată de apelul pentru dezvoltarea în rândul absolvenţilor a unor abilităţi de 
integrare într-un proces de muncă:  

„Absolvenţii nu erau diferiţi, dar aveau o bază, îţi trebuie două, trei săptămâni 
să înveţi pentru cei care au aptitudini. Problema este că trebuie să ai o 
disciplină, să respecţi programul” (reprezentant firmă domeniul textil, Călăraşi).  
Astfel, accentul se deplasează de la abilităţi către educarea absolvenţilor în 

sensul unei cariere adecvată pentru performanţele minime pe care le dezvoltă până 
la terminarea LTDM. Competenţele profesionale ale elevilor LTDM sunt influenţate 
şi de dotarea slabă a laboratoarelor de specialitate care necesită investiţii pentru a 
reflecta echipamentele existente în dotarea angajatorilor. Eludarea unor standarde 
de pregătire vine în contradicţie cu asumpţiile de tip productivist ale învăţământului 
profesional şi tehnic, acelea că practica duce la creşterea productivităţii şi creştere 
economică, iar abilităţile la angajabilitate şi slujbe (McGrath, 2012, p. 3). Astfel, 
lipsa locurilor de muncă pe plan local duce la adoptarea unor strategii de emigrare 
temporară, cu toate că elevii nu dispun de abilităţi profesionale sau lingvistice 
adecvate. 

Interesul pentru un loc de muncă mai este influenţat, în opinia angajatorilor, 
şi de climatul familial: 

„Tinerii nu mai vor acest tip de job, nu mai acceptă programul şi monotonia 
şi vin tot mai puţini. Vin tineri la 25 de ani care nu au mai lucrat, nu că le-ar 
place, ci pentru că nu-i mai ţin părinţii acasă. La 25 de ani nu au nimic…” 
(reprezentant firmă domeniul textil, Călăraşi).  
Astfel, modelul familiei extinse care susţine membrii în contexte competitive 

prin sacrificarea unor resurse ale grupului este văzut ca un obstacol pentru pregătirea 
elevilor şi intrarea pe piaţa muncii. Acest aspect poate fi regăsit şi în atitudinea 
unor cadre didactice LTDM de îngăduire a lipsei de performanţă şi acoperirea unor 
domenii care, oricum, nu ar trebui să facă obiectul nivelului de educaţie al elevilor 
cum ar fi alfabetizarea de bază, calculele elementare, comportamentul social adecvat. 

RELAŢIA CU ANGAJATORII A LICEULUI „DAN MATEESCU” CĂLĂRAŞI 

În judeţul Călăraşi se manifestă în prezent un fenomen de dezindustrializare, 
accentuat de sfârşitul încercărilor de revitalizare a Combinatului Siderurgic şi de 
diminuarea afacerilor în regim de lohn (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte a atins 
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92,5%, comparativ cu luna mai 2015, iar aportul industriei prelucrătoare a fost de 
99,9% din volumul total al producţiei industriale realizate). Conform datelor 
statistice INS se constată scăderea producţiei realizată în luna mai 2016 cu 8,9% 
faţă de luna precedentă şi respectiv cu 14,5% comparativ cu producţia industrială 
realizată în luna mai 2015. Structura exporturilor din judeţul Călăraşi în perioada 
01.01−31.03.2016 a fost următoarea: produse vegetale (41,0%), metale comune şi 
articole din acestea (19,0%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte 
materiale similare (13,8%), materii textile şi articole din acestea (8,1%), maşini, 
aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile 
(7,8%) (Institutul Naţional de Statistică, 2016).  

LTDM a avut o relaţie complexă cu angajatorii generată de cererea slabă de 
pe plan local a forţei de muncă calificate şi a dificultăţii de reacţie rapidă a liceului 
la schimbările intervenite în economia locală. De exemplu, una dintre firmele 
locale a solicitat înfiinţarea unei specializări de electrician la Inspectoratul Judeţean 
Călăraşi dar aceasta nu a putut fi înfiinţată pentru că, preponderent, candidaţii şi 
elevii LTDM sunt fete. În prezent, pentru câteva specializări există parteneriate cu 
societăţi economice, după cum urmează: 

● Domeniul Construcţii – S.C. CONFORT S.A. Călăraşi. Elevii realizează 
sub îndrumarea profesorilor de practică activităţi de curăţare pereţi, tencuieli etc. în 
cadrul firmei; 

● Domeniul Servicii Estetică – S.C. OLYMPUS S.R.L. În cadrul acestei firme 
sunt realizate vizite de lucru şi stagii de practică în care elevii execută coafuri în 
cadrul atelierului şcoală, subiecţii fiind colegii şi părinţii; 

● Domeniu Servicii Comerţ – S.C. P-SEVENTEEN SOLUTION S.R.L. 
magazin B 17. Elevii sunt implicaţi în activităţi specifice la sediul firmei, precum şi 
în cadrul firmei de exerciţiu realizată în colaborare. 

Firmele locale care pot avea relaţii profesionale cu LTDM explică absenţa 
acestora prin migraţia forţei de muncă, instabilitate, slaba profesionalizare şi 
interesul scăzut pentru anumite meserii. Aceste realităţi sunt valabile, în special, în 
domeniul confecţiilor textile: 

„Motivul principal pentru care nu colaborăm cu liceul este faptul că facem 
export şi nu are cine să se ocupe de elevi. Educaţia nu este criteriu de 
angajare. Au venit trei elevi de la „Mateescu” cu calificare. Vin o zi să se 
intereseze după care nu se mai întorc.” (reprezentant firmă domeniul textil, 
Călăraşi).  
Deoarece fluctuaţia de personal este mare şi competenţele solicitate pot fi 

dobândite la locul de muncă sau prin intermediul unui curs de specializare LTDM 
are dificultăţi în a menţine o relaţie profesională care să includă tutori de practică. 
În unele cazuri relaţiile personale modifică structura standard, fiind dependentă de 
iniţiativa cadrelor didactice:  
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„Chiar eu am recomandat doi elevi la o firmă. Nu trebuie să ştie nimic, doar 
să fie dispuşi să înveţe” (cadru didactic, LTDM, Călăraşi). 
Instabilitatea în domeniul angajării reflectă perspectivele reduse ale proiectării 

carierei în rândul elevilor şi, posibil, capacitatea slabă a LTDM de consiliere 
profesională:  

„Vara angajaţii pleacă în străinătate. Vara pleacă în concediu fără plată la 
căpşuni în Spania. Iarna sunt mai statornici. Este o instabilitate foarte mare, 
firma are oferte şi facilităţi: apă, îngheţată. Se organizează excursii pe banii 
companiei la mare, la Sfânta Parascheva. Firma mai oferă şi mese la 
anumite sărbători în oraş la restaurant.” (reprezentant firmă domeniul textil, 
Călăraşi).  
Strategiile profesionale alese de către elevii LTDM includ, în multe cazuri, 

emigrarea temporară. Competenţele lingvistice în domeniul limbilor străine sunt 
însă scăzute şi elevii nu dispun de abilităţi profesionale certificate. Unul dintre 
cadrele didactice angajate ale LTDM prezintă dificultatea cu care se confruntă, 
încercând să determine elevii să amâne intrarea pe piaţa muncii în condiţii 
dezavantajoase:  

„Sunt foarte grăbiţi… am avut un caz cu un băiat din clasa a 12-a care a 
plecat la cules de caise în Spania… a fost exmatriculat” (cadru didactic, 
LTDM, Călăraşi).  
De altfel, migraţia temporară pentru muncă în rândul elevilor LTDM care 

este cauză şi a creşterii procentului de abandon şcolar, determină şi impredictibilitatea 
relaţiei cu angajatorii:  

„Toţi vor să plece afară. Eu le-am recomandat să înveţe o meserie într-o 
firmă mică spre mare. Să aplice în domeniul tehnic ce învaţă la şcoala. 
Pleacă şi ajung la agricultură. Nu aşteaptă nici măcar să-şi ridice certificatele 
profesionale.” (cadru didactic, LTDM, Călăraşi). 
Predictibilitatea relaţiei dintre angajatori şi LTDM este influenţată şi de 

strategiile sectoriale economice ale autorităţilor centrale:  
„În industria textilă este nevoie de o strategie, firmele care fac lohn în ţară 
calculează foarte exact care sunt costurile. Majoritatea au plecat pentru că 
salariul minim pe economie nu mai face rentabilă producţia în România. A 
rămas producţia pentru loturi mici şi produse care trebuie livrate rapid pe 
piaţa occidentală” (reprezentant firmă domeniul textil, Călăraşi).  
Aspectele demografice locale au o influenţă importantă asupra relaţiilor 

dintre LTDM şi angajatori. Proximitatea unor oraşe mari (Bucureşti, Constanţa) cu 
capacitate de atragere a elevilor buni şi a forţei de muncă calificate face ca strategiile 
pe termen lung să fie dificil de elaborat şi implementat de către angajatori:  
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„Nu există forţă de muncă disponibilă; nu vin din alte zone, vin din alte 
societăţi similare. Un avantaj este salariul şi alte facilităţi cum ar fi răcoarea 
din fabrică, asigurarea transportului” (reprezentant firmă domeniul textil, 
Călăraşi). 
În acest fel este preferată relocarea activităţilor industriale în zone unde 

infrastructura este mai dezvoltată, în Călăraşi menţinându-se sau dezvoltându-se 
activităţile agricole şi de procesare vegetală şi zootehnică. Percepţia negativă asupra 
LTDM la nivel local este consistentă cu opinia la nivel naţional în privinţa accesului 
la echipamente moderne ale instituţiilor educaţionale de învăţământ profesional şi 
tehnic din România, 72% dintre respondenţi unui studiu reprezentativ la nivel 
naţional fiind de acord cu această afirmaţie (TNS Opinion & Social, 2011: 35).  

Una dintre problemele semnalate şi de cadrele didactice, dar şi de elevii 
instituţiei o reprezintă faptul că activitatea de practică are multe aspecte care 
necesită îmbunătăţiri. În esenţă, elevii afirmă că nu fac practică, iar în momentul în 
care merg într-o instituţie economică nu sunt lăsaţi să facă nimic şi, implicit, nu 
învaţă nimic.  

Implicarea LTDM în dialogul local dintre instituţii este scăzută. Pe de o 
parte, există interes redus din partea firmelor care nu au strategii de angajare pe 
termen lung şi care întreprind doar acele demersuri impuse de legislaţia muncii şi 
nu au politici de personal care să fie adresate specific învăţământului profesional şi 
tehnic:  

„Colaborăm cu AJOFM prin intermediul bursei locurilor de muncă. Firma a 
participat la bursa locurilor de muncă de două ori pe an. Nu am colaborat cu 
alte firme sau instituţii, nu am participat la discuţii în privinţa problemelor cu 
care se confruntă” (reprezentant firmă domeniul textil, Călăraşi).  
Pe de altă parte, LTDM este condiţionat de cadrul legislativ care reglementează 

învăţământul profesional şi tehnic şi acuză timpul de reacţie greoi la schimbările de 
pe piaţa muncii şi dificultatea cu care sunt înfiinţate noi specializări. În plus, 
organizaţiile care reprezintă interesele colective ale firmelor private şi sindicatele 
au o activitate redusă în domeniu. Există percepţia că Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi este instituţia cheie în elaborarea şi adaptarea 
LTDM la piaţa muncii locale, deoarece dispune de informaţii şi statistici şi poate 
organiza cursuri de calificare şi recalificare (Fecioru, 2008: 320), în timp ce Primăria 
Călăraşi poate facilita acest proces prin fonduri. În acest fel, unul dintre instrumentele 
esenţiale pentru reuşita ÎPT, cel al creării unei reţele dintre şcolile profesionale şi 
afacerile locale (***, 2013: 18) este puţin dezvoltat local şi slab predictibil.  

Un aspect care trebuie investigat în relaţie cu efectele asupra învăţământului 
profesional şi tehnic îl reprezintă oferta de cursuri de specializare oferite în cadrul 
unor proiecte sau programe finanţate din fonduri europene sau naţionale de către firme 
sau instituţii publice. Calitatea şi oportunitatea acestora este disputată pe plan local, 
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iar un efect colateral este scăderea relevanţei LTDM şi, în general, a învăţământului 
profesional şi tehnic pentru piaţa muncii. Unii angajatori afirmă că sunt iniţiative 
benefice:  

„90 la sută dintre angajaţi sunt calificaţi prin intermediul unor cursuri 
desfăşurate cu ajutorul unei companii din Bucureşti. Calificarea se numeşte 
confecţioner maşinist” (reprezentant firmă domeniul textil, Călăraşi). 
Alţi angajatori susţin că organizarea acestora este deficitară şi lipsa de 

coerenţă duce la manifestări disfuncţionale:  
„Am organizat 2−3 cursuri de calificare cu AJOFM şi un institut din 
Bucureşti. La cursuri funcţionează motivaţia prin bani: timp de două luni un 
participant ia 20−30 de milioane; nu l-a deranjat şi nu s-a angajat. Este 
anormal să faci curs doar pentru bani. Sunt oameni care stau doar în 
cursuri, unii sunt ajutaţi de părinţi şi nu muncesc” (reprezentant firmă 
domeniul textil, Călăraşi). 
În rândul angajatorilor percepţia asupra învăţământului profesional şi tehnic 

este influenţată şi de trăsături societale independente de LTDM, cum ar fi nivelul 
de dezvoltare, capacitatea şi disponibilitatea familiei de a susţine procesul educaţional 
sau fenomenul de migraţie. Astfel, unul dintre aceştia afirmă: 

„Învăţământul profesional este corect, nu sunt specializaţi, dar trebuie 
redeşteptată dorinţa de a munci. [despre sine] Eu m-am angajat din armată… 
nu am ajuns acasă la părinţi şi eram angajat” (reprezentant firmă domeniul 
textil, Călăraşi).  
De altfel, această opinie este consistentă cu adaptarea interacţiunii pedagogice 

din cadrul LTDM care încearcă să implice elevii în programe cu conţinut civic şi, 
în acest fel, să compenseze nivelul scăzut de abilităţi şi competenţe. Utilizând un 
cadru de analiză clasic al învăţământului profesional şi tehnic (McGrath, 2012: 14) 
putem afirma că LTDM înregistrează valori scăzute din punct de vedere al procentului 
de elevi care promovează bacalaureatul, al gradului de inserţie al absolvenţilor pe 
piaţa muncii, dispune de resurse inadecvate şi calificări nerelevante. Însă, din 
perspectiva alternativă propusă de McGrath, cea a dezvoltării umane, LTDM reuşeşte 
să extindă abordarea neoliberală şi să asigure accesul educaţional şi munca decentă 
pentru elevii săi. 

CONCLUZII 

Capacitatea LTDM de formare a elevilor în acord cu cerinţele pieţei muncii şi 
standardele de calitate în educaţie este scăzută. Aria de selecţie a candidaţilor este 
concentrată în zona limitrofă a municipiului Călăraşi, concurenţa scăzută este 
generată de reducerea populaţiei şcolare şi percepţia negativă a LTDM în comunitate, 
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iar nivelul de pregătire iniţial al elevilor deficitar. Experienţa educaţională nu pare 
să fi fost în măsură până în prezent să modifice esenţial traiectoria elevilor în sensul 
dobândirii unor abilităţi şi competenţe care să le ofere un avantaj competitiv pe 
piaţa muncii sau pentru continuarea studiilor. Acest fapt este dovedit de procentul 
foarte mic de absolvenţi care susţin şi promovează examenul de bacalaureat. Lipsa 
unor date statistice privind încadrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor în domeniile 
de pregătire din liceu şi evoluţia socială a acestora este un aspect care va trebui 
corectat în viitor prin dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare. Fără o colaborare 
instituţională extinsă capacitatea LTDM de a depăşi aceste limite este scăzută. Pe 
plan european percepţia despre învăţământul profesional şi tehnic este diferită, în 
lipsa locurilor de muncă acesta fiind considerat o fundătură (Mulder, 2012: 158), 
realitate accentuată în România de desfiinţarea prematură şi temporară a şcolilor de 
arte şi meserii. Astfel, sunt necesare politici de dezvoltare locale şi naţionale, strategii 
comprehensive de management şi organizare a şcolilor în relaţie cu facilităţile de 
practică, dezvoltarea profesională şi educaţională a corpului profesoral.  

Implicarea LTDM în proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare din diverse 
zone de interes care acoperă tematici profesionale şi civice a fost o constantă a 
activităţilor corpului didactic. Totuşi, se constată o pondere scăzută a proiectelor de 
dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a elevilor finanţate şi un accent pe 
activităţi culturale şi civice. Este necesară dezvoltarea unor parteneriate care să 
acopere dimensiunea practică a pregătirii elevilor. 

Sistemul de practică dezvoltat în cadrul LTDM este deficitar. Activităţile 
care se încadrează la acţiunile de orientare şi consiliere profesională se rezumă la 
vizite la agenţii economici şi sunt adresate doar elevilor din clasele terminale. În 
plus, baza materială a liceului care acoperă domeniile de formare profesională şi 
profilurile oferite ca specializare este minimă în raport cu standardele de pregătire 
profesională. Astfel, laboratoarele şi atelierele pentru mecanic, electromecanic, 
construcţii, instalaţii şi lucrări publice necesită investiţii majore pentru a fi dotate 
cu echipamente necesare pentru standardele moderne de pregătire. Pentru zona 
domeniilor de formare profesională servicii (turism, industrie textilă şi estetică) 
existenţa dotărilor din cadrul LTDM va trebui adaptată, completată şi corelată cu 
cele existente în piaţa muncii.  

Infrastructura liceului care până în 2015 a contribuit la conturarea unei imagini 
negative a LTDM în comunitate poate fi un element pozitiv în dezvoltarea viitoare. 
Finalizarea clădirii P + 2 cu zece săli de clasă dotată cu mobilier şi echipament 
modern necesar procesului educaţional constituie o oportunitate pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor elevilor. Darea în folosinţă în 2016 a clădirii care va adăposti laboratoarele 
şi atelierele rezervate activităţilor practice va trebui completată cu dotarea acestora 
prin intermediul fondurilor publice sau a programelor şi proiectelor dezvoltate de 
LTDM pentru a răspunde necesităţii de îmbunătăţire a abilităţilor şi competenţelor 
profesionale ale elevilor. 
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Anexa 1  
Analiza ofertei educaţionale a LTDM conform planului operaţional  

pentru anul şcolar 2015–2016 

# Domeniul/ 
Specializarea Argumente Strategii 

1 Electro-
mecanică 

– sector de activitate aflat în scădere 
în zonă (sursa: PLAI); 
– există în zonă concurenţa altor şcoli 
(sursa: anexe PLAI); 
– existenta în şcoală a personalului 
didactic titular calificat (sursa: fişa de 
încadrare). 

– dezvoltarea produsului prin 
lărgirea segmentului de piaţă  
pe care îl deserveşte 

2 Construcţii 
 

– acoperă o piaţă nouă, în plină 
dezvoltare în perspectiva integrării 
europene (sursa: PLAI); 
– solicitarea din partea elevilor este 
mare (sursa: opţiunile elevilor la 
înscrierea în clasa a IX-a). 
– existenta în şcoală a personalului 
didactic titular calificat în domeniul 
construcţii (sursa: fişa de încadrare) 

– intensificarea eforturilor de 
marketing pentru a păstra sau creste 
segmentul de piaţă acoperit. 

3 Textile 

– sector de activitate aflat în scădere 
în zonă (sursa: PLAI); 
– existenţa în şcoală a personalului 
didactic titular calificat în domeniul 
textile (sursa: fişa de încadrare). 

– fiind singurul furnizor la nivel 
zonal al specializării respective vom 
menţine produsul şi vom intensifica 
efortul de marketing pentru a păstra 
sau creşte segmentul de piaţă 
acoperit. 

4 Estetică 

– activitate generatoare de venit; 
– cererea pe piaţă este stabilă; 
– solicitarea din partea elevilor este 
mare (sursa: opţiunile elevilor la 
înscrierea în clasa a IX-a). 

– fiind singurul furnizor la nivel 
zonal al specializării respective vom 
menţine produsul adresându-ne unei 
pieţe specializate. 
– menţinerea produsului din profitul 
căruia se vor susţine activităţi de 
marketing şcolar pentru alte 
domenii. 

5 Comerţ 

– cererea pe piaţă este stabilă; 
– solicitarea din partea elevilor este 
mare (sursa: opţiunile elevilor la 
înscrierea în clasa a IX-a). 
– existenţa în şcoală a personalului 
didactic titular 

– menţinerea produsului din profitul 
căruia se vor susţine activităţi de 
marketing şcolar pentru alte 
domenii. 
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he educational services offered by the vocational and technical 
institutions evolve in a job market characterised by change 
and diversity. Their quality is influenced by the public policies 

that also have to respond to demographic challenges. When these elements 
meet in a social space where opportunities and the variety of job offers are 
low, the institutions involved in vocational and technical education have to 
adopt strategies adapted to these realities. In this article we will present the 
results of a qualitative research carried out in an underdeveloped area, 
showing how the educational institutions, conditioned by legislation, adapt to 
the demands of the job market and to the needs of their direct beneficiaries. 

Keywords: vocational and technical education, deindustrialisation, 
educational quality 
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VIAŢĂ ŞTIINŢIFICĂ 

A PATRA CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ ESPERA, 
15–16 DECEMBRIE, 2016⎢ 

IOAN MĂRGINEAN 

În zilele de 15–16 decembrie 2016 s-au desfăşurat lucrările celei de-a patra 
Conferinţe Internaţionale anuale ESPERA (Economic Scientific Research – Theoretical, 
Empirical and Practical Approaches), în organizarea Institutului Naţional de Cercetări 
Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, cu institutele şi centrele din 
subordine, parteneri – Banca Naţională a României, Institutul Cultural Român  
şi instituţii academice din Bulgaria şi Serbia. Preşedinţii de onoare ai conferinţei  
au fost academicienii Ionel-Valentin Vlad, Preşedintele Academiei Române şi 
Mugur Isărescu Preşedintele Secţiei de Economie, Ştiinţe Juridice şi Sociologie al 
Academiei, Guvernator al Băncii Naţionale a României, iar co-preşedinţi directorul 
general INCE, prof. univ. Luminiţa Chivu şi directorii generali adjuncţi prof. univ. 
Valeriu Ioan-Franc şi prof. univ. Constantin Ciutacu. Din comitetul ştiinţific au 
făcut parte 59 de membri din ţară şi străinătate, academicieni, profesori universitari, 
cercetători ştiinţifici, preşedinţi şi şefi de instituţii din învăţământul superior şi din 
cercetarea ştiinţifică. 

În prima zi lucrările s-au desfăşurat în plen, moderator fiind directorul general 
adjunct, prof. univ. Valeriu Ioan-Franc. Activitatea a început prin susţinerea de 
alocuţiuni şi prezentarea de mesaje: academician Cristian Hera, vicepreşedinte al 
Academiei Române, prof. Nicolae Istudor, rector al Academiei de Studii Economice 
Bucureşti şi prof. Corneliu Guţu din partea rectorului Academiei de Studii Economice, 
Chişinău, Grigore Belostecinic, membru al Academiei de Ştiinţe din Republica 
Moldova. 

Cât priveşte sesiunea plenară, aici au prezentat comunicări: vicepreşedintele 
Academiei Europene de Management şi Economia Afacerilor din Spania, dl. Jaime 
Gil Lafuente; preşedintele Fundaţiei Indo-Europene pentru Educaţie, dl. Pradeep Kumar; 
prof. univ. Luminiţa Chivu; prof. univ. Constantin Ciutacu; prof. univ. Dan Popescu, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Corneliu Guţu, director Institutul de Cercetări 
Economice şi Studii Europene, Chişinău. 

La rândul lor, secţiunile (atelierele) în număr de 13 au fost organizate, în 
principal, pe profilurile institutelor şi centrelor de cercetare din cadrul INCE. În total 
au fost înscrise 191 de comunicări cu autori din ţară şi străinătate. 
                                   

Adresa de contact a autorului: Ioan Mărginean, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii  
al Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, e-mail: 
imargin@iccv.ro. 
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În continuare am să mă refer la secţiunea 11, cu titlul „Evaluări ale calităţii 
vieţii şi politicilor sociale”, moderatori prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, membru 
corespondent al Academiei Române, director ICCV; dr. Sorin Cace, director adjunct 
ICCV şi subsemnatul. S-au susţinut sau au fost trimise 11 comunicări pe teme 
diverse şi au avut loc dezbateri pe care le considerăm a fi interesante. 

Prima prezentare s-a referit la „Tendinţe ale bunăstării în România, între 
1990 şi 2014”, autori Şerban Toader, Victor Iancu, Dan Olteanu. La rândul său, 
comunicarea d-lui Mihai Dumitru a conţinut tratarea legăturii dintre dezvoltarea 
economică şi bunăstarea subiectivă. Au urmat două comunicări referitoare la educaţie: 
Gabriela Neagu „Nivelul minim de educaţie. O analiză a rezultatelor elevilor români” 
pe baza datelor PISA; Luminiţa Ionescu „Accesul persoanelor cu probleme locomotorii 
în sistemul de educaţie de la grădiniţă la facultate”. La rândul său, comunicarea 
Elenei Zamfir a conţinut o analiză a importanţei problematicii morale (norme, principii, 
valori) în elaborarea politicilor publice. Alte domenii abordate au fost: cel al 
ocupării – Simona Ilie „Profilul lucrătorului pe cont propriu în România”; politicile 
sociale – Adina Mihăilescu şi Mariana Stanciu „Suportul socioeconomic acordat 
vârstnicilor din România”; Manuela Sofia Stănculescu, Georgiana Blaj, Monica 
Marin „Locuirea socială în România – situaţia actuală şi oportunităţi de dezvoltare”; 
Simona Maria Stănescu „Asigurarea unor scheme de venit minim garantat în state 
membre ale Uniunii Europene”; Maria Livia Ştefănescu şi Ştefan Ştefănescu au 
prezentat un model de măsurare a fenomenului de progres cu date ordinale. 
Menţionez şi contribuţia subsemnatului „Evoluţii recente în procesul consolidării 
democraţiei în România”. 

În final este de consemnat faptul că lucrările acceptate de către evaluatori vor 
fi publicate la o editură de prestigiu şi anume „Peter Lang” International Academic 
Publishing Group, ca şi cele de la ediţia din 2015. Anterior ele au fost găzduite tot 
de o publicaţie internaţională importantă, şi anume „Procedia Economic and Finance”, 
2013 şi 2014. 

Aşa cum se poate constata ne referim la un demers ştiinţific valoros al 
cercetătorilor din cadrul INCE şi al partenerilor şi care are toate şansele de a 
continua. 

Ca membru al echipei de moderare a secţiunii dedicată calităţii vieţii şi politicilor 
sociale mulţumesc tuturor participanţilor la lucrările acesteia. 



RECENZII 

CLAUDIA CONSTANTINESCU, Leadership şi turbulenţă, 
Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2016, 196 p. 

Lucrarea Claudiei Constantinescu este de un real interes şi se adresează cu precădere specialiştilor 
din domeniul juridic şi sociologic, şi nu în ultimul rând managerilor şi liderilor politici, care deţin 
puterea de a schimba şi implementa politici sociale privind scăderea tendinţei migraţioniste, scăderea 
ratei divorţialităţii, creşterea ratei natalităţii, creşterea nivelului educaţional etc. Această lucrare ştiinţifică 
este o reflectare a situaţiei actuale a societăţii româneşti, dar şi o redare a experienţei profesionale 
proprii autoarei, ca lider într-o organizaţie multinaţională. Sunt abordate teme de cel mai mare interes 
pentru lideri în devenire, dar şi pentru cei cu vechime în conducere: turbulenţe, tipuri de turbulenţe 
(micro şi macro), tipuri lideriale, leadership-ul turbulenţelor, strategii de retenţie a personalului, 
analiza legislaţiei europene şi naţionale, analiza datelor statistice privind migraţia şi analiza datelor 
culese de la actorii sociali cu poziţii de top în conducerea organizaţiilor multinaţionale.   

În Capitolul I, intitulat „Turbulenţă şi leadership”, se prezintă conceptul de turbulenţă, preluat 
din domeniul fizicii fluidelor şi aplicat în analiza sistemului global economic şi social, şi teoriile 
despre leadership şi tipurile lideriale în epoca noastră, a turbulenţei. Schimbările rapide ori bruşte, 
care izvorăsc din evoluţia tehnologiei, din criza economică, politică ori socială, şi continuă să se 
succeadă, sunt denumite de unii specialişti „turbulenţe”. 

În Capitolul II autoarea analizează turbulenţele la nivel micro, adică la nivelul mediului 
familial (familia ca organizaţie primară), în contextul actual al globalizării. Aici, comentează diverse 
legi naţionale şi internaţionale, şi prezintă şi analizează diverse teorii ale fenomenelor de suprafaţă 
care ascund turbulenţele de profunzime, de exemplu: conform teoriei învăţării sociale (Sutherland, E., 
1947; Bandura, A. şi Walters, R. H., 1963), ceea ce transformă stabilitatea familiei într-o turbulenţă 
incontrolabilă este intruziunea violenţei în mediul inocenţei copilăriei; teoria subculturilor violenţei 
(Wolfgang şi Ferracuti, 1967) susţine că aceste subculturi se distribuie prioritar în mediile de viaţă ale 
claselor inferioare pe scara socială. Apoi face distincţia între turbulenţa contextuală şi macro-
turbulenţă: „Un război, de pildă, survine pe fondul şi ca expresie regională sau chiar mondială a 
turbulenţei de macrosistem. O creştere bruscă a sinuciderilor, însă, survine pe fondul unei turbulenţe 
contextuale, care se referă, în acest caz, la emergenţa unor fenomene de segmentare a sistemelor de 
integrare socială, precum este familia şi/sau biserica” (: 69). 

Capitolul III se continuă cu „analiza fenomenului migraţiei forţei de muncă în aceleaşi condiţii 
de neregularitate a societăţii contemporane care, datorită amplorii îngrijorătoare la nivel global, a 
determinat intensificarea eforturilor naţionale şi europene de a coopera pentru controlul fenomenului 
în scopul reducerii acestuia, a repatrierii migranţilor etc.” (: 110). Aici autoarea prezintă instrumentele 
şi metodele pe care le poate folosi un lider pentru a-şi păstra angajaţii în organizaţie. Astfel, noul 
încadrat în muncă are nevoie de manualul angajatului pentru a se familiariza cu atribuţiile postului. 
Pentru angajaţii cu vechime, liderul are nevoie de instrumente de monitorizare a nivelului de epuizare 
fizică, psihică şi emoţională în raport cu locul de muncă. Exemple de metode: acordarea periodică de 
feedback din partea superiorului, încurajarea echilibrului dintre viaţa privată şi cea profesională (ore 
de lucru flexibile, facilitarea transportului de la şi către locul de muncă, reduceri pentru cluburi de 
sănătate, grădiniţe sau creşe la locul de muncă), recunoaşterea oficială a valorii, programe de dezvoltare 
profesională personalizate în urma evaluărilor periodice a performanţelor de tip feedback la 360°, 
sărbătorirea succesului (acordarea de premii, diplome, crearea de album cu fotografii). 

Capitolul IV conţine o cercetare sociologică calitativă a leadership-ului din România, cu 
următoarele teme: tipuri de leadership în situaţii normale şi în situaţii de turbulenţă; experienţa personală 
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cu privire la depăşirea unei situaţii turbulente, de schimbare; bariere şi dificultăţi în leadership-ul 
schimbărilor. 

Autoarea atrage atenţia că o reformă socială trece obligatoriu printr-o reformă a leadership-ului, 
prin înlăturarea liderilor rezistenţi la schimbare, printr-o regândire a politicilor sociale şi a stilului de 
guvernare. Lucrarea a cărei apariţie o semnalăm, dincolo de acurateţea analizei teoriilor şi legilor, are 
meritul de a fi ancorată în realităţile româneşti şi europene. 

 
Alin Casapu 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG, Raportul naţional 
privind situaţia drogurilor 2016 – România. Noi evoluţii  

şi tendinţe, 2016, 289 p. 

,,Raportul” elaborat de Agenţia Naţională Antidrog (ANA) ne prezintă rezultatele unui model 
european1 de proiectare şi implementare a unui cadru normativ şi funcţional menit să asigure condiţii 
sustenabile şi pragmatice pentru operaţionalizarea obiectivelor ce decurg din rolul acestei instituţii de 
coordonator naţional al politicilor antidrog în sistemul instituţional din România. Documentul aduce 
în atenţia specialiştilor ce activează în domenii diverse (sănătate publică şi sănătate mentală, 
sociologie şi asistenţă socială, psihologie, învăţământ, ordine publică, justiţie) situaţia înregistrată în 
ţara noastră (la nivelul anului 2015) în ceea ce priveşte monitorizarea şi combaterea fenomenului 
producţiei, traficului şi consumului ilicit de droguri.  

În cuprinsul său raportul ne dezvăluie acţiunile multidisciplinare desfăşurate/coordonate de 
ANA pentru evaluarea realistă a nevoilor în domeniu, precum şi a resurselor şi posibilităţilor de 
acţiune. Totodată este prezentat modul în care ANA a transpus în cultura românească viziunea europeană a 
limitării cererii de droguri prin programe şi activităţi de: profilaxie, intervenţie, recuperare, reinserţie, 
valorificare a lecţiilor învăţate. Prezentarea este structurată într-un format de zece capitole redactate 
într-o manieră în care predomină analizele şi argumentările specifice unei lucrări ştiinţifice2, completată cu 
ilustrări ce aparţin modelului juridic3. Fiecare dintre aceste capitole este conceput pentru precizarea 
unui segment vital pentru funcţionabilitatea sistemului pe care agenţia îl coordonează. Autorii au ales 
tratarea exhaustivă, ceea ce conferă capitolelor un caracter autonom şi comprehensibil chiar şi pentru 
auditorul ce poate fi interesat de o anumită problematică a raportului. Totodată, studiul întregului 
                                   

1 În baza art. 2 alin. (1) din HG 1489/2002 ANA este asociată şi cooperează cu organismele şi 
instituţiile europene cu rol strategic în monitorizarea, prevenirea producerii traficului, consumului 
ilicit de droguri, precum şi combaterea efectelor adicţiilor şi a celorlalte efecte negative provocate de 
acestea (Centrul European de monitorizare a drogurilor şi adicţiilor provocate de droguri – 
EMCDAD, Observatorul European pentru droguri şi toxicomanie – OEDET, Reţeaua europeană 
privind drogurile şi dependenţa de droguri – REINTOX). 

2 Caracterul ştiinţific decurge din faptul că: este pusă în evidenţă funcţia referenţială, datele şi 
informaţiile prezentate (incluzând grafice, tabele, hărţi) sunt înregistrate prin utilizarea unor metode şi 
tehnici recunoscute în comunitatea specialiştilor europeni şi internaţionali, stilul este explicativ, 
argumentativ şi descriptiv, iar scopul explicit şi implicit al lucrării este acela de informare, educare şi 
promovare a politicilor/programelor/activităţilor destinate să reducă cererea de droguri şi să faciliteze 
substituirea comportamentelor periculoase cu unele sanogene.  

3 Influenţele stilului juridic sunt exprimate de: invocarea sistematică a cadrului legislativ-normativ, 
utilizarea terminologiei de specialitate într-o formă care presupune clişee ce indică atitudinea formală 
şi o manieră denotativă. 
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cu privire la depăşirea unei situaţii turbulente, de schimbare; bariere şi dificultăţi în leadership-ul 
schimbărilor. 

Autoarea atrage atenţia că o reformă socială trece obligatoriu printr-o reformă a leadership-ului, 
prin înlăturarea liderilor rezistenţi la schimbare, printr-o regândire a politicilor sociale şi a stilului de 
guvernare. Lucrarea a cărei apariţie o semnalăm, dincolo de acurateţea analizei teoriilor şi legilor, are 
meritul de a fi ancorată în realităţile româneşti şi europene. 

 
Alin Casapu 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG, Raportul naţional 
privind situaţia drogurilor 2016 – România. Noi evoluţii  

şi tendinţe, 2016, 289 p. 

,,Raportul” elaborat de Agenţia Naţională Antidrog (ANA) ne prezintă rezultatele unui model 
european1 de proiectare şi implementare a unui cadru normativ şi funcţional menit să asigure condiţii 
sustenabile şi pragmatice pentru operaţionalizarea obiectivelor ce decurg din rolul acestei instituţii de 
coordonator naţional al politicilor antidrog în sistemul instituţional din România. Documentul aduce 
în atenţia specialiştilor ce activează în domenii diverse (sănătate publică şi sănătate mentală, 
sociologie şi asistenţă socială, psihologie, învăţământ, ordine publică, justiţie) situaţia înregistrată în 
ţara noastră (la nivelul anului 2015) în ceea ce priveşte monitorizarea şi combaterea fenomenului 
producţiei, traficului şi consumului ilicit de droguri.  

În cuprinsul său raportul ne dezvăluie acţiunile multidisciplinare desfăşurate/coordonate de 
ANA pentru evaluarea realistă a nevoilor în domeniu, precum şi a resurselor şi posibilităţilor de 
acţiune. Totodată este prezentat modul în care ANA a transpus în cultura românească viziunea europeană a 
limitării cererii de droguri prin programe şi activităţi de: profilaxie, intervenţie, recuperare, reinserţie, 
valorificare a lecţiilor învăţate. Prezentarea este structurată într-un format de zece capitole redactate 
într-o manieră în care predomină analizele şi argumentările specifice unei lucrări ştiinţifice2, completată cu 
ilustrări ce aparţin modelului juridic3. Fiecare dintre aceste capitole este conceput pentru precizarea 
unui segment vital pentru funcţionabilitatea sistemului pe care agenţia îl coordonează. Autorii au ales 
tratarea exhaustivă, ceea ce conferă capitolelor un caracter autonom şi comprehensibil chiar şi pentru 
auditorul ce poate fi interesat de o anumită problematică a raportului. Totodată, studiul întregului 
                                   

1 În baza art. 2 alin. (1) din HG 1489/2002 ANA este asociată şi cooperează cu organismele şi 
instituţiile europene cu rol strategic în monitorizarea, prevenirea producerii traficului, consumului 
ilicit de droguri, precum şi combaterea efectelor adicţiilor şi a celorlalte efecte negative provocate de 
acestea (Centrul European de monitorizare a drogurilor şi adicţiilor provocate de droguri – 
EMCDAD, Observatorul European pentru droguri şi toxicomanie – OEDET, Reţeaua europeană 
privind drogurile şi dependenţa de droguri – REINTOX). 

2 Caracterul ştiinţific decurge din faptul că: este pusă în evidenţă funcţia referenţială, datele şi 
informaţiile prezentate (incluzând grafice, tabele, hărţi) sunt înregistrate prin utilizarea unor metode şi 
tehnici recunoscute în comunitatea specialiştilor europeni şi internaţionali, stilul este explicativ, 
argumentativ şi descriptiv, iar scopul explicit şi implicit al lucrării este acela de informare, educare şi 
promovare a politicilor/programelor/activităţilor destinate să reducă cererea de droguri şi să faciliteze 
substituirea comportamentelor periculoase cu unele sanogene.  

3 Influenţele stilului juridic sunt exprimate de: invocarea sistematică a cadrului legislativ-normativ, 
utilizarea terminologiei de specialitate într-o formă care presupune clişee ce indică atitudinea formală 
şi o manieră denotativă. 
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raport este recomandat pentru specialiştii şi persoanele ce îşi propun cunoaşterea aprofundată a 
mecanismelor sociale şi fenomenologiei implicate în managementul acţiunilor de răspuns la presiunile şi 
ameninţările asimetrice exercitate de vectorii implicaţi în fenomenul pieţei ilicite a drogurilor asupra 
sănătăţii publice, educaţiei, liniştii sociale, calităţii vieţii etc.  

Capitolul introductiv ,,Cadrul naţional şi politicile în domeniu” aduce în atenţie demersurile 
ANA pentru completarea şi modificarea cadrului legislativ-normativ, în conformitate cu nevoile de 
operaţionalizare a principalelor documente programatice ale acestei instituţii4. Aici este prezentat 
contextul social-istoric naţional şi european care a impus şi legitimat conturarea unei perspective 
coerente în prevenirea şi combaterea consumului de droguri în ţara noastră. Aceasta s-a materializat 
instituţional într-un organism destinat managerierii la nivel naţional a problematicii drogurilor şi, în 
acelaşi timp, oferirii de competenţe şi capabilităţi, pentru structurile comunitare de monitorizare şi 
control al drogurilor ilicite. Din acest punct de vedere ANA a continuat în anul 2015 eforturile de 
transpunere pe întregul teritoriu naţional a unui cadru coerent de acţiune prin strategii şi planuri de 
acţiune şi evaluare a modului în care strategia naţională este implementată la nivel local5. Totodată, 
au fost create structurile locale capabile să asigure servicii de specialitate populaţiei ţintă şi să 
implementeze programe de prevenire – Centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog locale 
(CEPECA). Toate acestea au permis agenţiei să implementeze două proiecte menite să sprijine 
persoanele afectate de consumul de droguri pentru accesul pe piaţa muncii6.  

Capitolul al doilea ,,Principalele droguri consumate în România” arată evoluţia cererii, ofertei 
şi consumului de droguri în anul de referinţă 2015 la nivel naţional, evidenţiind un profil al 
consumatorilor, tipul de consum, precum şi preferinţe ale utilizatorilor. Este de asemenea evidenţiat 
consumul problematic, urgenţele medicale şi alte consecinţe negative determinate de acesta şi 
tratamentul acestor cazuri. Din prezentarea realizată se poate concluziona că cele mai utilizate şi mai 
disponibile droguri în România au fost canabisul şi noile substanţe psihoactive (NSP). Per ansamblu 
se conturează o stabilizare a consumului de droguri în România, însă un aspect îngrijorător (având în 
vedere riscurile directe şi asociate) îl constituie revirimentul consumului de opiacee injectabile. 

Capitolul trei „Prevenire” aduce în lumină principalele politici în domeniu şi structurile 
responsabile pentru dezvoltarea şi implementarea intervenţiilor de prevenire a consumului de droguri. 
Programele de intervenţie concepute şi desfăşurate au vizat prevenţia ,,universală”, prevenţia ,,selectivă” 
şi prevenţia ,,indicată”. În acţiunile sale ANA a urmărit asigurarea unui standard de calitate al 
intervenţiilor preventive cooperând în acest scop cu organisme europene din domeniu. 

Capitolul patru ,,Tratament” prezintă modalităţile de acordare a asistenţei şi tratamentului 
pentru consum de droguri (în regim ambulatoriu, rezidenţial şi în sistemul penitenciar) şi este prezentat 
sistemul de admitere la tratament conceput în baza modelului OEDT. Tot în cadrul acestui capitol 
sunt prezentate cele două axe prioritare ale politicilor şi obiectivelor de tratament: identificarea, 
atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă 
specializată şi asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri. În 
continuare sunt arătate rezultatele la care agenţia a ajuns în domeniul coordonării programelor de 
asistenţă integrată a persoanelor consumatoare de droguri, organizarea actuală şi resursele de care 
dispune sistemul de asistenţă integrată, precum şi date relevante despre beneficiarii acestor servicii şi 
despre principalele tendinţe evidenţiate.  
                                   

4 Strategia Naţională Antidrog (ediţia a 3-a) 2013–2020; Programul naţional de prevenire şi 
asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri; Programul de interes naţional 
de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri. 

5 Au fost adaptate 48 de strategii locale (judeţene, la nivelul Municipiului Bucureşti şi sectoarelor 
acestuia). 

6 Proiectul EGALITATE PE PIAŢA MUNCII! Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor 
vulnerabile, finanţat în cadrul axei 6.2. POSDRU ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii; Proiectul EGALITATE PE PIAŢA MUNCII – Şansa ta la un viitor mai 
bun!, finanţat în cadrul axei 6.3. POSDRU „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. 
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În capitolul cinci ,,Bune practici în domeniul reducerii cererii de droguri” sunt aduse în atenţie 
noile abordări de justiţie terapeutică care promovează rolul de agent terapeutic al legii şi 
implementarea celor două proiecte privind egalitatea de şanse pe piaţa muncii care au avut ca 
principali beneficiari direcţi persoane consumatoare de droguri sau expuse la condiţii de mediu ce 
accentuează riscul declanşării comportamentului de consum. 

Următorul capitol ,,Consecinţe ale consumului de droguri, răspunsuri instituţionale” debutează 
cu cea mai gravă dintre consecinţe: decesul asociat direct sau indirect cu consumul de droguri. Deşi 
statisticile evidenţiază o tendinţă de stabilizare cu revenire la valorile din perioada 2007–2010, autorii 
exprimă rezerve serioase privind corectitudinea înregistrărilor acestor decese în întreg teritoriul cu 
excepţia zonei metropolitane Bucureşti. În acelaşi timp revenirea la consumul de opiacee injectabile a 
celor care în perioada 2011–2013 declarau ca drog principal de consum NSP constituie un alt element 
de alertă. Alte consecinţe ale consumului de droguri, tratate în cadrul acestui capitol, sunt cele ale 
urgenţelor medicale datorate consumului de droguri şi bolilor infecţioase asociate acestui consum. 
Situaţia este prezentată cu indicatori statistici, demografici şi sociali pe zone geografice. Totodată 
sunt evidenţiate consecinţele ce decurg din insuficienţa resurselor în intervenţia pentru limitarea 
riscurilor determinate de comportamentele periculoase ale consumatorilor. În final sunt arătate 
principalele politici, programe şi servicii oferite de ANA şi partenerii săi pentru prevenirea sau 
diminuarea riscurilor presupuse de consumul de droguri, îndeosebi a celor injectabile. 

Capitolul şapte ,,Piaţa drogurilor” oferă o imagine detaliată a situaţiei drogurilor capturate  
în România cu referinţe detaliate cu privire la zonele de provenienţă, modalităţi de transport, 
accesibilitate, preţul drogurilor, calitatea acestora şi consecinţele contrafacerii drogurilor asupra sănătăţii 
utilizatorilor.  

 În capitolul opt ,,Infracţionalitatea la regimul drogurilor” sunt evidenţiate detaliat date şi 
indicatori statistici privind infracţiunile comise de persoanele implicate în piaţa drogurilor, precum şi 
acţiunile de răspuns instituţional (ale justiţiei, structurilor de combatere a criminalităţii şi de siguranţă 
publică). Aceste date avertizează asupra creşterii numărului minorilor condamnaţi pentru infracţiuni 
la regimul drogurilor, în anul de referinţă.  

Capitolul nouă ,,Consumul de droguri în penitenciar” surprinde aspectele particulare ale 
mediului specific de viaţă ce se reflectă în situaţia consumatorilor de droguri care execută pedepse 
privative de libertate. Totodată sunt prezentate acţiunile de prevenire, asistenţă şi tratament adaptate 
nevoilor acestui tip de beneficiari. Deşi în anul 2015, în penitenciare a scăzut numărul celor ce au 
solicitat asistenţă ca urmare a consumului de droguri, combaterea acestui fenomen rămâne totuşi o 
prioritate. Acest aspect este evidenţiat de numărul şi calitatea programelor şi serviciilor oferite 
consumatorilor de droguri din penitenciar şi implementarea Strategiei Naţionale de Reintegrare 
Socială a Persoanelor Private de Libertate 2015–2019. În acest sens se remarcă proiectul ,,Drumul 
spre casă” derulat de Penitenciarele Rahova şi Jilava cu sprijinul Asociaţiei Phoenix Haga, Serviciilor 
Corecţionale din Regiunea Sud şi Trondheim Kommune din Norvegia.  

Ultimul capitol ,,Cercetare” reflectă importanţa acordată de decidenţii şi specialiştii ANA 
activităţii ştiinţifice de studiu şi cercetare, în vederea fundamentării teoretico-metodologice a 
programelor şi serviciilor oferite beneficiarilor, precum şi pentru eficientizarea răspunsului la 
problemele rezultate din evoluţia fenomenelor asociate cererii şi ofertei de droguri ilicite. Sub acest 
aspect sunt nominalizaţi principalii colaboratori ai agenţiei, finanţatorii programelor, publicaţiile 
ştiinţifice şi principalele site-uri în care sunt diseminate rezultatele studiilor şi promovate bunele 
practici în domeniu. 

În concluzie raportul Agenţiei Naţionale Antidrog, constituie o sursă valoroasă de documentare 
pentru cercetători şi practicieni care activează în domenii cu incidenţă în combaterea/limitarea cererii 
de droguri sau sunt preocupaţi de acest fenomen. De asemenea poate fi apreciat ca un bun material 
documentar pentru programele de masterat ale facultăţilor care studiază problema adicţiilor 
(sociologie şi asistenţă socială, psihologie), dar şi a celor din domeniul criminalistic. Nu în ultimul 
rând raportul se adresează instituţiilor, organizaţiilor şi persoanelor care doresc să se implice în lupta 
antidrog.  

Lucian Țică  
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