
ANUL  ȘCOLAR 2019-2020 

 

Oferta de formare profesională pe niveluri de învăţământşi profiluri 

 

Pentru anul şcolar 2019-2020 Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Târgovişte şi-a propus şi are aprobat de 

către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa următorul Plan de şcolarizare:  

- asistent medical generalist anul I - 3 clase 94  elevi; 

- asistent medical generalist anul II - 2 clase 53 elevi; 

- asistent medical generalist anul III -2clase 64 eleviTOTAL GENERAL-211 ELEVI 

 

În anul şcolar 2019/2020: 

Se asigură corelarea anuală a planului de şcolarizare în conformitate cu studiile de piaţă realizate, baza 

materială şi resursele umane ale şcolii. 

 S-a asigurat încadrarea cu personal didactic calificat pentru toate modulele din curriculum + personal 

auxiliar/medici,profesori, maiștri instructori: 11 cadre diadactice din care 3 profesori titulari, 4 profesori 

asociați, din care 2 medici, 1 farmacist și un maistru instructor, 3profesori suplinitori pe catedra rezervata, 

acoperindu-se necesarul de resurse umane cu personal didactic cu contract individual de muncă de cel puţin 

50%, şi cu personal didactic calificat de peste 85% răspunzând astfel cerințelor standardelor specifice de 

calitate elaborate de Ministerul Educației și A.R.A.C.I.P. (Domeniul A Capacitate instituțională, 

subdomeniul Managementul personalului, pag.6). 

 Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Târgovişte este membră a organismului FINE (European 

Federation of Nurse Educators). Scopul este participarea la acţiuni de incluziune a unităţii nostre în 

organismele europene de specialitate cunoscute de cadre didactice şi elevi, în scopul recunoaşterii 

activităţii instituţiei noastre privind integrarea pe piaţa internă şi externă a muncii, în domeniul 

sanitar, învăţământ nivel V. 



 Vizita medicală obligatorie a personalului didactic şi nedidactic şi triajul epidemiologic al elevilor prin 

parteneriatul cu Centrul Medical Carol Davila Târgovişte, care s-a efectuat la începutul anului şcolar 2018-

2019 în luna septembrie și 2019-2020 gratuit. 

 Contract de Medicina Muncii cu SCM. Carol Davila, Dr. Crăciun Niculina 

 Încheierea parteneriatului prin Savoir +Puteax France Acupuncture San Frontieres Pyrines pentru 

derularea unor cursuri de acupunctură pentru cadre didactice si elevi încheiat în iunie 2018 (în 3 module). 

Cursul a fost susținut de specialiști in domeniu, doctori in medicina tradițională si chineza (dr. Edwige 

Becea, dr. Sophie Rouan, dr. Remy Pomies,etc.). 

 Participarea la Simpozionul International cu tema Asistent medical in UE Prezent si perspective 

desfășurat la Caransebeș și Petroșani (20-22 noiembrie 2018), finanțare proprie in valoare de 1750 lei 

 Școala noastră a organizat CERCUL METODIC, în data de 28.11.2018 unde doamna Prof. Floarea 

Liliana, a susținut lecție deschisă cu tema 

,, Modalități de optimizare a actului de îngrijire, diseminarea Proiect Erasmus K+,, Perfecționarea 

tehnicilor de nursing în cardiologie pentru elevi la standarde europene,, au fost prezenți reprezantanti 

ISJ și reprezentanți de la toate școlile postliceale sanitare din Tărgoviște.  

 Participarea cu ISJ Dâmbovița la întâlnirea privind evaluarea proiectelor finanțate de Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare in domeniul Educației si Formarii Profesionale la Giurgiu. 

 Participarea elevilor la Ziua Mondială a Sănătății, în data de 5 aprilie 2019, eveniment desfășurat de 

Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu Filiala Crucea Roșie Dâmbovița. 

 Participarea elevilor la Ziua Mondială de luptă împotriva hipertensiunii, în data de 17 mai 2019, 

eveniment desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu Filiala Crucea Roșie Dâmbovița. 

 Participarea elevilor la ZIUA EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA OBEZITĂȚII, în data de 20 mai 2019, eveniment 

desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu Filiala Crucea Roșie Dâmbovița. 

 

 Participarea elevilor la Activitatea cu tema “CONTRACEPȚIA: Dreptul tău este și responsabilitatea 

ta!” în 14 octombrie 2019, eveniment desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu Filiala 

Crucea Roșie Dâmbovița 



 Participarea elevilor la Activitatea cu tema “Depistarea precoce a cancerului de sân vă poate salva 

viața! ” în 14 octombrie   2019, eveniment desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu 

Filiala Crucea Roșie Dâmbovița. 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE PARTENERIATE 

1. Protocol de colaborare cu Asociația de prietenie TOF (Târgoviște-Orvault-Franța-Promovarea limbii franceze 

pentru comunicare în rândul educabililor 2019-2020) 

2. Protocol de colaborare cu SCM Carol Davila Târgovişte şi Crucea Alb-Galbenă, filiala Târgovişte - Persoane de 

contact:  As. Șef Cursaru Monica; 

3. Protocol de colaborare cu Mănăstirea Dealu, Târgovişte – (reprezentanţi: Maica Stareţă şi Maica Chindriş 

Anuţa). 

4. Protocol de colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa- Persoane de contact:  As. Ig. Ilie Roxana 

și Dr. Aquilina Mesina ;  

5.Protocol de Parteneriat Educaţional  încheiat cu Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Petroşani. 

6. Parteneriat cu Primăria – contract Nr.3/2002,Hot.222/26.09.2001; contract realizat pe 25 de ani; (vezi 

contabilitate). 

7. Parteneriat cu Spitalul de Urgenţă Târgovişte - persoane de contact: Dr.Claudiu Dumitrescu-Manager, director 

de nursing Nicolae Rodica; Ec.Silviana Marin director financiar contabil;   

 

  



Temele activităţilor extracurriculare au fost următoarele: 

1. CERC PEDAGOGIC pentru proiecte educaţionale.  

2. Înscrierea și perfecționarea la modulul psihopedagogic, nivel 5 in cadrul Liceului Jan Monet, din Ploiești, 

pentru 8 cadre recomandate de școala noastră, pentru specializarea de maistru instructor. 

3. Simpozion  Internaţional de Comunicări Ştiinţifice „Dr. Mioara Mincu” – Tradiţional şi modern în medicină şi 

farmacie – Ediţia a II a , Bucureşti. Tema lucrării participante: „Experinţă şi progres”, cadre didactice 

participante: director -  prof. Stoica Ana şi prof. Floarea Liliana. 
4. Participarea elevilor la Activitatea cu tema “CONTRACEPȚIA: Dreptul tău este și responsabilitatea ta!” în 

14 octombrie 2019, eveniment desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu Filiala Crucea Roșie 

Dâmbovița, participanți la activitate elevii din anul I, director Prof. Stoica Ana, dr. Dinu Tudor, Mi. Gugu 

Cristina, Mi. Anghel Adriana, Prof. Floarea Liliana,  

5. Participarea elevilor la Activitatea cu tema “Depistarea precoce a cancerului de sân vă poate salva viața! ” în 
14 octombrie   2019, eveniment desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu Filiala Crucea 
Roșie Dâmbovița. participanți la activitate elevii din anul I, director Prof. Stoica Ana, dr. Dinu Tudor, Mi. 

Gugu Cristina, Mi. Anghel Adriana, Prof. Floarea Liliana. 

 

 

  

  



Analiza SWOT 2020-2021 

Puncte tari  

1. Acreditare prin Ordin de Ministru Nr. 3891/31.03.2011. 

2.Atestat privind nivelul calitatii educatiei oferite de Şcoala Postliceală Sanitară ‘Carol Davila’ 

Târgovişte, Nr.690/11.06.2012, acordat de ARACIP. 

 3.Stabilirea parteneriatului cu școala I.F.S.I. EESQUIROL LYON FRANCE (instituție de învățământ 

superior medical din Lyon-Franța),  şcoala noastră fiind organizaţie de primire pentru 2 eleve din Franţa, în 

perioada 07.09.2018-06.12.2018 pentru efectuarea stagiului clinic în Spitalul de Urgență Târgoviște 

Dâmbovița împreună cu elevii anului II AMG şi asigurând, prin fonduri proprii, un tutore de practică – 

vorbitor de limbă franceză pentru cele două eleve din Franța. 

 4. Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Târgovişte nu percepe penalizarea elevilor care nu achită la 

timp taxa pe an de studiu şi nu aplică majorări la taxa de şcolarizare, nu se acceptă plata absențelor. 

5. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi și cadre unități în mod gratuit prin parteneriatul cu S.C.M. 

Carol Davila Târgoviște . 

6. Şcoala oferă calificare într-un domeniu cu inserţie pe piaţa muncii locale, naţionale şi europene. 

7. Acordarea de burse elevilor cu rezultate bune  la învăţătură şi situaţie materială precară (2017-2018 - 5 

bursieri, 2018-2019- 4 bursieri, 2019-2020 -4 bursieri)- Hotărârea Consiliului Local Tgv și Consiliul director 

al Asociației Dr. Corneliu Stoica. Nr. 437/19.06.2019 

8. Trecerea la Planul de Invătamânt nou și a Standardului de Pregătire Profesională pentru anul I plan 

aplicat începând cu anul școlar 2018-2019 și II AMG, 2019-2020 conform Ordinul nr. 3499/29.03.2018 și 

Ordinul MEN nr. 3191/2019 

 9. Premierea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, pentru 30 de elevi. 

10. Modului M.56 ”Îngrijiri la domiciliu” se efectuează prin parteneriat cu Crucea Alb-Galbenă, România-

Belgia, filiala Tgv, cât și voluntariat cu elevii școlii care solicită. 

 11. Îmbunătățirea bazei materiale corespunzătoare prin achiziționarea de aparatură modernă și specifică pentru 

modulele calificării profesionale AMG.  

12. Receptivitatea şi transparenţa managerului, management echilibrat.  

13. Conducere preocupată de creşterea calităţii procesului didactic şi a bazei materiale, prin dezvoltarea 

Patrimoniului Unității 



14.Colaborarea cu Organizaţia Europeană a Şcolilor Independente cu profil sanitar-FINE 

15. Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă, într-un mediu curat, igenizat temporar  

16. Comunicare şi deschidere pentru elevi şi absolvenţi.  

17. Tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o imagine foarte bună a şcolii 

18. Utilizarea curriculum-ului aprobat de M.E.N. vechi și cel nou începând cu anul 2018 pentru anul I plan aplicat 

începând cu anul școlar 2018-2019 și II AMG, 2019-2020 conform Ordinul nr. 3499/29.03.2018 și Ordinul 

MEN nr. 3191/2019 
19. Aplicarea unor metode moderne în procesul de învăţământ.  

20. Profilul claselor în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii. 

21. Existenţa personalulului didactic calificat 

22. Fidelizarea cadrelor didactice faţă de elevi şi faţă de şcoală prin retribuții corespunzătoare și servirea unei 

mese calde la pranz în scopul socializării și consolidării colectivului 

23. Continuitatea  activităţii cadrelor didactice în sistemul de învăţământ medical, înscrierea la Modulul 

psihopedagogic și grade didactice.  

24. Rezultate bune la examenele de absolvire (promovabilitate 100%) 

25. Proporţie mare a absolvenţilor inseraţi pe piaţa muncii (procent peste 80%) 

26. Conectare la internet 24 ore/zi pentru elevi și cadre didactice 

27. Autogospodărirea resurselor, ceea ce  permite menţinerea unui nivel acceptabil al taxelor şcolare, fără penalizări 

și plata absențelor. 

28. Realizarea unui plan de şcolarizare realist, conform cererii pieţei muncii şi capacităţii unităţii. 

29.  Parteneriate încheiate cu colaboratori din toate domeniile (7 parteneriate). 

30. Aşezarea şcolii în zona ultracentrală.  

 

  



2.4. ANALIZA MEDIULUI  EXTERN 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

 DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA(conform PLAI) 

2.4.1. Indicatori de context 
2.4.1.1. Contextul european 

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați din Strategia Europa 2020: 
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020: 
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%1; 
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest 

sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 
comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii2 la maximum 10%3 și creșterea procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 
de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40%4 în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20 de milioane de persoane 
până anul 2020 comparativ cu anul 20085. 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare de-a lungul vieții6; 
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, matematică și științe exacte7, ar trebui 
să fie mai mic de 15 %; 
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar8, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii9 din sistemele de educație și formare, ar trebui să fie sub 10 %; 

                                                           
1
 Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP 

2
 Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003), abandonul școlar timpuriu se referă la 

persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior și care nu-și continuă educația sau formarea 
profesională 
3
 Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 

4
 Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 

5
 Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru 

6
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și formare în cele patru săptămâni care au 

precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
7
Sursă: OCDE/PISA 

8
 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 



5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar 
trebui să beneficieze de educație preșcolară; 
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați10 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au finalizat sistemul de educație și de 
formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 
201011. 
 
3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate din cadrul strategic ET 2020 și 
Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, comparativ, evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii 
Europene, 28 de state: 

Indicatori Unitate 

România 
Perioada de referinţă  

Media 
UE-28 

Ținta 
RO 

Ținta 
UE 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020 

Rata de 
părăsire 
timpurie a 
şcolii

12
 

% 
(18-24ani) 

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

Ponderea 
absolvenților de 
învățământ 
terțiar

13
 

% 
(30-34 ani) 

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

Procentul 
persoanelor cu 
vârsta de 15 ani 
cu competențe 
scăzute de 

% 
(15 
ani) 

Citire  40,4   37,3  
 

38,7 19,7  15,0 

Matematică  47,0   40,8  
 

39,9 22,1  15,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
9
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar inferior sau mai puțin și care nu mai sunt 

înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
10

 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții învățământului terțiar (ISCED 5-6) 
11

Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 3 ani și care nu este înscrisă în prezent în nici 

o altă activitate de educație și formare profesională. 
12

 Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_40) 
13

Sursa: Eurostat (date online, code:t2020_41) 



citire, 
matematică și 
științe exacte

14
 

Științe   41,4   37,3  
 

38,5 23,5  15,0 

Participarea 
adulților în ÎPV

15
 

% 
(25-64 ani) 

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

Rata de 
ocupare a 
absolvenților 
(ISCED 3-6)

16
 

% 
(20-
34 

ani) 

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

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

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

Rata de 
ocupare

17
 

% 
(20-64 ani) 

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

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online 
 
4. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele asumate de România pentru 2020, 
rezultă următoarele constatări: 

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

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

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar contribui semnificativ la informarea și 
conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât de către aceștia, cât și de către familii și cadre didactice; 

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante în programul PISA18. În ciuda unui progres 
bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de testarea din 2012 la matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani,  
indică un procent foarte ridicat al celor cu competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același an, 
a fost de 22,1%. În 2015 se înregistrează  o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute  la citire şi la ştiinţe faţă de 
2012.  La citire, 38,7% din tinerii din România au  un nivel scăzut, faţă de numai 19,7% cât este media la nivelul celor 28 de 

                                                           
14

 Sursa: Educational Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 și 2012), 
15

 Sursa: Eurostat (date online, code:trng_lfs_13) 
16

 Sursa: Eurostat (date online, code:edat_lfse_32) 
17

Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_10) 
18

 OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education  



state europene.  La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au  un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media la nivelul 
celor 28 de state europene Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul  educației și formării 
profesionale ET 2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 criterii, citire, matematică şi 
ştiinţe; 

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

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

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

5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în totalul elevilor înscriși în învățământul 
secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%,  în România, față de media UE-28 de 48,1%19, demonstrează importanța 
formării profesionale inițiale pentru piața muncii din România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o 
scădere continuă a valorii indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 
 

2.2. Contextul național 
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru educaţia şi formarea 
profesională se numără: 

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

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

 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 
Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 
Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse 
egale pentru oameni; 
Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 
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Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020; 
Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 
Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 
Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030; 
Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020; 
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele obiectivele strategice şi 
direcţiile de acţiune:  
 
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă 
strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie 
ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014  
 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
1.Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de 
calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în 
educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 
2.Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul 
dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi 
adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 
3.Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4.Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
5.Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
6.Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 
 
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională, având ca ținte 
strategice: 
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 
49,8% în 2014;  
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 
  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 



7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi 
informal; 
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi 
informal; 
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri 
vulnerabile; 
 
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice: 
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 
2014 ; 
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de 
la 45 % în 2014;  
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de sistem; 
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din formarea 
profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și 
informal; 
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 
 
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale, având 
ca ținte strategice: 
a)  Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de 
la 40.000 în 2014;  
b)  Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 

 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul programelor de formare 
profesională; 
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a 
muncii europene incluzive. 



 
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile menţionate mai sus este 
definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului 
profesional şi tehnic este ilustrată în figura de mai jos. 
 



 
Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a 
XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și particularizând  competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare 
ale învățării. 



 
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 
    a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 
    b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 
    c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 
 
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate 
de Ministerul Educației. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un 
an. 
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen de certificare, pentru absolvenții 
filierelor tehnologică și vocațională. 
Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de 
calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în 
învățământul superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile  de calificare 6, 7 și 8. 
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare 
de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente 
strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între 
unitatea de învățământ, operatorul economic și elev. 
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

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

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

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

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de specialitate pentru 
obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de 
certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și 
suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

 

2.3. Contextul regional 
 



Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020  
Priorități: 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale 
Prioritatea 2 – Dezvoltarea urbană durabilă  
Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 
Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței economice 
Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă  
OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL 
Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire pe tot 
parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă  
Măsuri: 

5.1. Dezvoltarea și modernizare infrastructurii educaționale și de cercetare 
Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăți calitatea infrastructurii educaționale și de cercetare prin dotarea și modernizarea școlilor, 
a grădinițelor, a campusurilor școlare, precum și a centrelor pentru formare profesională și a centrelor și instituțiilor de cercetare, în 
vederea asigurării unui proces educațional de calitate care să corespundă standardelor europene și a creșterii participării populației 
școlare și a adulților la procesul educațional.  

5.2. Dezvoltarea  capacității instituționale a sistemului educațional, de cercetare și de formare 
continuă  

5.3. Corelarea programelor educaționale cu cerințele pieței muncii 
5.4. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului 

STRATEGIA PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA PENTRU PERIOADA 2014-2020 
Priorități orizontale 

1. Economie regională competitivă bazată pe inovare  
2. Stimularea transferului tehnologic și științific 
3. Dezvoltarea și menținerea în regiune a capitalului uman înalt specializat 
Pentru mai multe informații despre contextual internațional, național și regional aflați din anexa Context. 

  

http://www.adrmuntenia.ro/s955/strategia-pentru-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud-muntenia-pentru-perioad/


 

2.4.2. ASPECTE DEMOGRAFICE 

 
Populaţia reprezintă elementul constitutiv esenţial al devenirii umane. De mărimea dar şi de calitatea populaţiei, două valori 

aflate într-o complexă conexiune, care determină toate procesele socio-economice într-un anumit spaţiu uman, depind atât 
intensitatea acestor fenomene cât şi specificitatea derulării lor. 

 

 3.1. Evoluţii şi situaţia actuală  
3.1.1. Populaţia totală. Dinamica generală 

 
Fig.3.1.1. 

 
Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 

 

La 1 iulie 2016 populaţia judeţului Dâmboviţa a fost de 527442 locuitori, cu o densitate de 130,1 locuitori pe km2, situându-se 
pe locul 16 în ceea ce priveşte numărul populaţiei şi pe locul 6 al densităţii, în ierarhia judeţelor. Cu anumite particularităţi, tendinţele 
demografice care s-au conturat la nivelul ţării în perioada de tranziţie se constată într-o formă sau alta şi în judeţul Dâmboviţa. 
Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migraţiei interne/externe, au făcut ca populaţia judeţului să se 
diminueze în perioada 2010 - 2016 cu 9972 persoane. La nivelul judeţului Dâmboviţa se constată un trend descendent, al populaţiei, 
care din punct de vedere demografic se apropie ca „performanţă” de media naţională. 

 
 

3.1.2. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)   
Fig. 3.1.2. 
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Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 
 

Pe medii de rezidenţă, la nivel judeţean preponderentă este populaţia rurală (68,1%), fiind printre cele mai ridicate ponderi la nivel de 
Regiune Sud Muntenia. Aceste ponderi ridicate ale populaţiei rurale se corelează cu ponderea ridicată a ocupării în sectorul agricol . 

În ceea ce priveşte repartiţia pe medii, la 1 iulie 2016, 31,9% din populaţia judeţului trăia în mediul urban şi 68,1% în mediul 
rural, faţă de 42,8% şi respectiv 57,2% cât se înregistra la nivel regional. Prin urmare judeţul Dâmboviţa este după judeţele Ilfov şi 
Giurgiu, cel mai slab judeţ din perspectiva urbanizării. Acest aspect negativ este amplificat şi de faptul că judeţul Dâmboviţa se 
numără printre cele 17 judeţe a căror reţea de localităţi urbane este în totalitate formată din municipii şi oraşe de mici dimensiuni 
(inclusiv reşedinţa de judeţ având o populaţie sub 100.000 de locuitori). (Sursa: INS). 

 

Tab 3.1.1. Distribuţia pe sexe 
 

ANEXA 1 Populaţia pe sexe la 1 iulie 2016 

 Total Masculin Feminin 

număr persoane 

România 22214995 10843549 11371446 

Sud Muntenia 3249927 1586973 1662954 

Dâmboviţa 527442 258156 269286 

structura % 

România 100,0 48,8 51,2 

Sud Muntenia 100,0 48,8 51,2 

Dâmboviţa 100,0 48,9 51,1 
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Structura pe sexe se caracterizează printr-o uşoară preponderenţă numerică a populaţiei feminine. Astfel, la 1 iulie 2016, 
51,1% din populaţia judeţului Dâmboviţa era de sex feminin şi 48,9% de sex masculin. La vârste până la 55 ani, raportul pe sexe 
este favorabil bărbaţilor, după această vârstă femeile devenind majoritare. 

 

3.1.4. Structura pe grupe de vârstă 

Pe fondul scăderii numărului de locuitori, precum şi datorită înaintării în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe 
grupe mari de vârstă a populaţiei s-a modificat. Astfel, structura pe grupe de vârstă a populaţiei poartă amprenta caracteristică a 
unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal, scăderii natalităţii, care a determinat reducerea absolută şi relativă a 
populaţiei în vârstă de 0-14 ani şi creşterea numărului şi a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). Comparativ cu 1 iulie 
2010 în anul 2016 se remarcă reducerea ponderii populaţiei tinere (0-14 ani) de la 15.6% la 14.8 (-5,9 mii persoane) şi creşterea 
ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste), de la 14.7% la 15.9% (+5,0 mii persoane).  

Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 69,3% din total, în scădere cu 9,1 mii persoane faţă de 1 iulie 2010. În cadrul 
populaţiei adulte semnificativ a crescut ponderea grupelor de vârsta 45-49 şi 60-64 ani şi a scăzut cea din grupele de vârstă 20-24 şi 
30-34 ani. 

 Piramida vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor, 
evidenţiind disproporţiile în populaţie, pe vârste şi sexe. Reducerea 
numărului populaţiei tinere a îngustat şi mai mult baza piramidei 
vârstelor. Efectele demografice şi economice ale acestei evoluţii se vor 
resimţi în timp şi vor atrage schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii 
(populaţia şcolară, populaţia de vârstă fertilă, populaţia în vârstă de 
muncă).  

 
 

La nivel de judeţ grupele de vârstă 
„0-14” ani şi „65 ani şi peste” au 
ponderile cele mai mari în mediul rural decât în mediul urban (cu 2,5 
puncte procentuale şi, respectiv, cu 2,6 puncte procentuale), faţă de 
grupa de vârstă 15-64 ani care deţine doar 2,0 puncte procentuale. 

Grupa de vârstă 15-24 de ani, ce poate fi utilizată ca proxy pentru populaţia şcolară, care în următorii cinci ani va pătrunde pe 
piaţa muncii, prezintă ponderi diferite pe medii: 9,7% în urban şi în mediul rural 12,3%. 

 
Fig. 3.1.4. Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe la 1 iulie 2016 

 

Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 

 

Fig. 3.1.3.  



 
 
 

 

 
 

3.1.5. Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale 
 

Structura pe vârste a populaţiei pe medii rezidenţiale confirmă faptul că procesul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în 
mediul rural. În mediul rural ponderea populaţiei vârstnice este mai mare decât cea din mediul urban de 2,6 procente.  

În raport cu situaţia din ţările U.E. (28) ponderea populaţiei tinere (0-14 ani ) din România în anul 2016 se mentine 
aproximativ la acelasi nivel (15,5% pe total ţară, 14,8% la nivelul judeţului Dâmboviţa, faţă de 15,6% în U.E. (28). 

 
3.1.6. Structura etnică 

 

În urma Recensământului populaţiei din 20 octombrie 2011 a rezultat că 90,6% din populaţia judeţului este de naţionalitate 
română, 5,3% erau romi, 0,5% celelalte minorităţi naţionale, iar 3,6% reprezintă informaţie nedisponibilă. După religie, 92,9% din 
populaţia judeţului este de confesiune ortodoxă, 0,8% adventistă de ziua a VII-a , 1,4% penticostală, 0,3% evanghelică şi 0,2 
romano-catolică (diferenţa alte confesiuni, atei, fără religie sau informaţie nedisponibilă). Actuala situaţie demografică a judeţului este 
rezumatul direct şi cumulativ al complexelor evoluţii ale principalelor fenomene demografice – natalitate (fertilitate), mortalitate şi 
migraţiune.  
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În anul 2016 rata natalităţii a fost de 8,6 născuţi-vii la 1.000 locuitori, sub media înregistrată pe ţară (8,6‰). Ca şi în ceilalţi 
ani, s-au născut mai mulţi băieţi decât fete, raportul de masculinitate ajungând la 113,1 băieţi la 100 de fete. În mediul rurar, rata de 
natalitate este superioară celei din mediul urban (8,9‰ faţă de 7,9‰). Rata mortalităţii a fost de 12,0 decedaţi la 1.000 locuitori, 
superioară celei  înregistrate pe total ţară (11,6%). Dimensiunea inferioară a ratei natalităţii comparativ cu cea a mortalităţii a generat 
un spor natural negativ (-1923 persoane şi respectiv -3,6‰), care s-a dovedit a fi un fenomen permanent după anul 1990. În anul 
2016, s-au înregistrat 27 decese sub un an, rata mortalităţii infantile în judeţul Dâmboviţa fiind de 6,1 decese sub un an la 1.000 
născuţi-vii, în scădere comparativ cu ultimii ani, inferioară mediei pe total ţară (7,3‰) şi cu mult peste media înregistrată în ţările 
U.E.-28 (3,6‰ în anul 2015).  

Vârsta medie a populaţiei judeţului Dâmboviţa era în anul 2016 de 40,8 ani. Populaţia feminină, cu o vârstă medie de 42,4 
ani, a fost mai îmbătrânită decât cea masculină cu 3,2 ani. În perioada 2013-2015 durata medie a vieţii la nivelul judeţului Dâmboviţa 
a fost de 75,3 ani (71,5 ani la bărbaţi şi 79,3 ani la femei) înregistrând o tendinţă de creştere în ultima perioadă. Femeile au avut o 
durată medie a vieţii mai mare cu 7,8 ani decât bărbaţii. Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, durata medie a vieţii populaţiei din 
mediul urban a fost superioară celei din rural cu 1,8 ani. 

 
 

3.1.7. Mişcarea migratorie 
 

Un factor al scăderii populaţiei Regiunii Sud Muntenia este migraţia, atât cea internă, cât şi cea externă. Mutaţiile din 
structura socio-economică a României au determinat o intensă mobilitate teritorială a populaţiei, cu consecinţe directe în modificarea 
numărului şi structurii socio-demografice a populaţiei în profil teritorial. În cadrul migraţiei interne, fluxul rural-urban merită o menţiune 
deosebită, fiind cel care deţine cea mai mare pondere în cadrul acesteia. Referitor la segmentul de populaţie care este mai dispusă 
la modificarea domiciliului se constată o migrare a populaţiei tinere către oraş, mai întâi la şcoală, iar mai apoi prin integrarea pe 
piaţa muncii. 

Anii tranziţiei au generat noi tendinţe privind migraţia internă a populaţiei, remarcându-se o inversare a fluxului migratoriu 
sat-oraş pe de o parte şi o reducere a migraţiei interne interjudeţene, pe de altă parte. Anul 1998 marchează o schimbare de sens a 
migraţiei sat-oraş, de acum înregistrându-se în mod constant un sold migratoriu pozitiv în mediul rural. Oraşul nu mai absoarbe, ca în 
trecut surplusul de forţă de muncă din mediul rural. Judeţul Dâmboviţa se înscrie în rândul judeţelor cu sold migratoriu negativ. În 
anul 2016 şi-au stabilit domiciliul în judeţul Dâmboviţa 8833 persoane, cu o rată a migraţiei interne de 16,7 persoane la 1.000 
locuitori şi au plecat din judeţ 9153 persoane, cu o rată a migraţiei interne de 17,4 persoane la 1.000 locuitori. 

 
Tab. 3.1.7. b. Fluxurile migraţiei interne, urban şi rural, 

determinate de schimbarea domiciliului, în anul 2016 
 

 
Sosiţi Plecaţi 

Număr % Număr % 

Total  8833 100,0 9153 100,0 



Urban 2494 28,2 3625 39,6 

Rural 6339 71,8 5528 60,4 
Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 

 

 Motivele principale ale migraţiei interne sunt legate de problemele familiale (căsătorii, pensionări, etc.) în detrimentul celor 
legate de muncă. Reducerea migraţiei pe distanţe lungi în favoarea celei pe distanţe scurte, a făcut ca migraţia intrajudeţeană să 
depăşească semnificativ migraţia interjudeţeană.  

Alături de migraţia internă, un factor deosebit de important pentru structura populaţiei este şi migraţia externă. Imediat 
după 1990, când oamenii au putut circula liberi s-a constatat la nivelul judeţului un flux migratoriu extern mai important. Iniţial, au 
plecat persoane care aveau rude sau prieteni plecaţi. Schimbările din sistemul politico-social românesc au făcut ca populaţia din 
judeţ să se poată îndrepta, atât spre ţările membre ale Uniunii Europene, cât şi spre SUA, Canada şi Marea Britanie. După anul 
1995, judeţul Dâmboviţa cunoaşte o emigrare a populaţiei (în special a celei tinere, fără ocupaţie) către Italia, Spania şi alte ţări 
europene. 

 
 
 

3.2. Proiecţii demografice 
Proiectarea populaţiei judeţului Dâmboviţa, până în anul 2025 

 
Proiectarea populaţiei oferă înformaţii utile asupra posibilei evoluţii a numărului şi structurii de vârstă a populaţiei şi pe grupe 

funcţionale (tânără, adultă, vârstnică, feminină în vârstă fertilă, şcolară şi preşcolară). Din punct de vedere demografic, principalii factori 
care acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei sunt fertilitatea, mortalitatea şi migraţia internă şi externă. 

Evoluţia demografică recentă a constituit baza scenariilor de proiectare prin care s-a efectuat o anticipare a nivelului 
fertilităţii, speranţei de viaţă la naştere şi sporului migratoriu la nivelul judeţului până în anul 2025. 

 
Tab 3.2.1. Evoluţia viitoare a populaţiei judeţului Dâmboviţa în varianta medie pe sexe 

- mii persoane 

2003 2015 2025 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 

539,3 263,8 275,5 507,7 248,3 259,4 467,0 227,7 239,3 

Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, I.N.S., 2004 

Numărul populaţiei judeţului Dâmboviţa este anticipat să scadă până în anul 2025 cu aproximativ 72,3 mii persoane faţă de 
anul 2003. Scăderea populaţiei va fi moderată până în anul 2015 (cu o medie anuală de -0,5%) şi mai accentuată spre sfârşitul 
orizontului de proiectare (-0,8%), principalul factor al acestei evoluţii fiind scăderea naturală. 



Diferenţa pe sexe se va menţine aproximativ la acelaşi nivel, dar numeric va fi în continuă scădere în 2025 populaţia 
feminină va reprezenta 51,2% din populaţia judeţului faţă de 51,1% în 2003. 

 
Tab 3.2.2. Evoluţia populaţiei judeţului Dâmboviţa pe grupe mari de vârstă în anul 2003, 2015 şi 2025 

 

2003 

 

2015  2025 

mii 
persoane 

pondere 
% 

mii 
persoane 

pondere 
% 

mii 
persoane 

pondere 
% 

Total 539,3 100,0 507,7 100,0 467,0 100,0 

0 – 14 ani 95,0 17,6 73,7 14,5 59,8 12,8 

15 – 64 ani 366,2 67,9 358,5 70,6 326,8 70,0 

65 ani şi peste 78,1 14,5 75,5 14,9 80,4 17,2 

Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, I.N.S., 2004 

 
Datorită menţinerii fertilităţii sub nivelul de înlocuire a generaţiilor, populaţia tânără (0-14 ani) va cunoaşte o scădere 

semnificativă în perioada 2003-2025, de la 95,0 mii persoane la 59,8 mii persoane (-37,1%). Ponderea tinerilor în totalul populaţiei se 
va diminua la rândul său de la 17,6% la 12,8%. 

Populaţia adultă din judeţul Dâmboviţa va fi de 326,8 mii persoane în 2025 (cu 39,4 mii persoane mai puţin decât în 2003). 
Pe fondul scăderii numărului de tineri, ponderea populaţiei adulte în total populaţie va înregistra în prima parte a orizontului de timp 
proiectat o creştere uşoară (de la 67,9% în anul 2003 la 70,6% în 2015) după care va începe o uşoară scădere ajungând în anul 
2025 la 70,0%. 

În viitor procesul de îmbătrânire demografică va continua însă cu intensităţi diferite. Populaţia de 65 ani şi peste va scădea 
numeric până în anul 2015 cu 2,6 mii persoane faţă de anul 2003, în timp ce ponderea acesteia în total va creşte de la 14,5% la 
14,9%. După 2015 populaţia vârstnică va creşte atât numeric cât şi ca pondere în total (+2,9% şi respectiv +2,3%). 

 
Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, în perioada 2003-2025 
În perioada 2003-2025 populaţia de vârstă şcolară la nivelul judeţului Dâmboviţa se va afla pe o curbă descendentă. 

Efectivele şcolare se vor reduce cu circa 65,6 mii persoane (respectiv cu 40%) faţă de anul 2003. Sistemul de învăţământ preşcolar 
va fi confruntat cu o scădere continuă a numărului populaţiei în vârstă de 3-6 ani. Până în anul 2025 vor fi cu 7,8 mii (-34,4%) copii 
mai puţin decât în 2003, numărul lor ajungând la 14,9 mii persoane. 

 
Tab 3.2.3. Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în anii 2003, 2015, 2025 

 
Mii persoane Modificări 2025/2003 

2003 2015 2025 absolută (mii) % 

Populaţia în vârstă preşcolară 3-6 ani 22,7 19,3 14,9 -7,8 -34,4 

Populaţia de vârstă şcolară 7-14 ani 55,8 40,9 34,7 -21,1 -37,8 



Populaţia de vârstă şcolară 15-24 ani 85,3 60,4 48,7 -36,6 -42,9 

Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, I.N.S., 2004 

 
În perioada 2003-2025 populaţia de vârstă corespunzătoare în învăţământul obligatoriu (7-14 ani) va cunoaşte o reducere 

de peste 21 mii persoane (37,8%) ajungând la mai puţin de 35 mii persoane. Aceeaşi tendinţă este anticipată şi pentru populaţia de 
15-24 ani, care poate continua procesul de învăţământ în licee, şcoli profesionale, colegii şi universităţi, numărul acesteia urmând să 
scadă cu peste 36 mii persoane (42,9%) ajungând la 48,7 mii persoane în anul 2025. 

 
 

Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în anii 2007, 2025 

 
Mii persoane Modificări 2050/2007 

2007 2050 absolută (mii) % 

Populaţia în vârstă preşcolară 3-6 ani 21,7 8,7 -13,0 -59,9 

Populaţia de vârstă şcolară 7-14 ani 47,7 19,9 -27,8 -58,3 

Populaţia de vârstă şcolară 15-24 ani 80,2 28,0 -52,2 -65,1 

Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2050, I.N.S., 2010 

 

3.3. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 
 

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin următoarele aspecte: 
 scăderea numărului populaţiei s-a conturat ca o tendinţă de lungă durată iar continuarea acestei tendinţe pe 

termen lung este de natură să genereze mari probleme economico-sociale; 
 densitate superioara mediei pe ţară; 
 scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale; 
 spor natural negativ; 
 dominarea populaţiei de naţionalitate romana.  
 ponderea populaţiei de etnie rroma în totalul populaţiei regiunii depăşeşte ponderea acesteia la nivel naţional. 
 profunzimea deteriorării structurii pe vârste a populaţiei în contextul declinului natalităţii şi fertilităţii şi 

implicaţiile acestei deteriorări din perspectiva eventualelor redresări a stării demografice a ţării. 
Se recomandă înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu populaţie preponderent de etnie rroma şi 

iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora.  
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative: 

 reducerea numărului populaţiei active ; 
 deteriorarea raportului de dependenţă economică; 



 reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem educaţional şi asupra 
întregii vieţi economice şi sociale. 

Îmbătrânirea populaţiei constatâtă la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care să conducă la prelungirea 
vieţii active pentru adulţi. 

Creşterea populaţiei pensionate înseamnă: 
 dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populaţiei vârstnice 

(asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, 
unităţi medico-sociale); 

 dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin asigurarea de agenţi de 
turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică şi înfrumuseţare. Se recomandă 
creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, estetica şi igiena corpului omenesc. 
Declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane prin sprijinirea unei vieţi active pe piaţa 

muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. Aceasta presupune educaţia şi formarea pe parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate 
mai târziu şi progresiv. 

Scăderea populaţiei şcolare necesită: 
- restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii; 
- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; 
- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET a persoanelor 

care provin din grupuri vulnerabile; 
- promovarea unei culturi a învăţării permanente; 
- asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de reconversie profesională. 

 

 


