Situația cererilor agenților economici
și a ofertei școlilor
Date furnizate de ISMB, ISJI

Opțiunile elevilor din clasa a VIII-a
FILIERA TEORETICĂ
Anul 2013-2014

72.8%
67.3%
Anul 2014-2015

Anul 2016-2017

72.7%
64.0%

a crescut cu
8.7 puncte procentuale

Anul 2015-2016
Cf. Studiu CMBRAE

Opțiunile elevilor din clasa a VIII-a

2014-2015
 a crescut numărul elevilor care doresc să opteze
pentru învațământul profesional și de stat (2.9%)
 a crescut numărul elevilor care doresc să opteze
pentru învațământul special (2.1%)

2016-2017
1.9%
0.6%

Opțiunile elevilor din clasa a VIII-a

2014-2015
 a crescut numărul elevilor care doresc să opteze
pentru filiera vocațională (10.7%)
 a crescut numărul elevilor care doresc să opteze
pentru filiera tehnologică (10.8%)

2016-2017
8.7%
9.0%

Ce oferă școala profesională?
• O calificare cerută pe piața muncii
• Bursă profesională
• Angajare rapidă
• Pregătire practică
• Certificat de calificare
• Recunoaștere europeană
• Continuarea studiilor în învățământul liceal

Cu toate acestea doar

1.9%
dintre elevi se orientează spre
învățământul profesional de stat.
Cf. Studiu CMBRAE, 2016-2017

Solicitările agenților economici în perioada 2015-2016
 Mecanic auto

 Confecționer produse textile

 Tinichigiu vopsitor auto

 Brutar-patiser-preparator produse făinoase

 Comerciant-vânzător

 Mecanic de mecanică fină

 Operator la mașini cu comandă numerică

 Apicultor-sericicultor

 Sudor

 Mecanic agricol

 Frigotehnist

 Mecanic aeronave

 Bucătar

 Lucrător hotelier

 Tâmplar universal

 Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

 Preparator produse din carne și pește

 Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

 Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

 Electronist aparate și echipamente

 Mecanic utilaje și instalații în industrie

 Electrician exploatare joasă tensiune

 Electronist rețele de telecomunicații

Solicitările agenților economici în perioada 2016-2017

Solicitarile menționate în perioada 2015-2016

+


Confecționer articole din piele și înlocuitori



Electrician constructor



Electromecanic utilaje și instalații industriale



Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor



Operator industria de medicamente și produse cosmetice



Recepționer-distribuitor



Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapețar



Lucrător în agricultura ecologică

Ce s-a cerut în perioada 2015-2016 și nu s-a cerut în perioada 2016-2017?
Tâmplar universal

Apicultor sericicultor

Mecanic de mecanică fină

Există diferențe semnificative
între numărul de locuri solicitate
de agenții economici și numărul
de locuri repartizate de ISMB, la
nivelul anului 2016-2017?

Număr locuri solicitate și ofertate
la nivelul Municipiului București
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Număr locuri solicitate și ofertate la nivelul județului Ilfov
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Clasificarea principalelor calificări în funcție de numărul
agenților economici care le-au solicitat
Peste media locurilor solicitate

Anul 2016-2017

o

Mecanic auto

o

confecționer articole din piele și înlocuitori
o

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
o

comerciant-vânzător

Media locurilor solicitate =15
o

locuri

Electrician constructor
o

o

Electrician exploatare joasă tensiune
o

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
o Lucrător hotelier
o

Sub media locurilor solicitate

Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
o

Operator industria de medicamente şi produse cosmetice

Clasificarea principalelor calificări în funcție de numărul total
de locuri solicitate
Peste media locurilor solicitate
Mecanic auto
140 o Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
134 o Tinichigiu vopsitor auto

421 o

Anul 2016-2017

123 o

Comerciant-vânzător

Confecționer articole din piele și înlocuitori
96 o Brutar - patiser -preparator produse făinoase

100 o
95

o

Bucătar

14 locuri pentru fiecare calificare

Sub media locurilor solicitate

Clasificarea principalelor calificări în funcție de numărul total
de locuri ofertate
Peste media locurilor ofertate
322 o

Anul 2016-2017

84

Mecanic auto
o Comerciant-vânzător

70

o
70

Sudor
o Frigotehnist
56

o

56 o

42

Operator la maşini cu comandă numerică
Tinichigiu vopsitor auto
o Brutar - patiser -preparator produse făinoase
o Bucătar
o Electronist aparate şi echipamente
o Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze

Sub media locurilor ofertate

Media locurilor ofertate =13

locuri

Cei mai implicați agenți economici în solicitarea numărului de locuri pe piața
muncii în perioada 2016-2017
S.C. Carrefour România S.A. – 97 locuri
S.C. Auchan România S.A. – 92 locuri
S.C. Radet S.A. București – 82 locuri
S.C. Țiriac Auto S.R.L. – 75 locuri
S.C. Auto Cobălcescu S.R.L. – 70 locuri
S.C. Adras Com Impex S.R.L. – 48 locuri
S.C. Apolodor Com Impex S.R.L. – 42 locuri
Eco Fresh Distribution S.R.L. – 40 locuri

S.C. Hesper S.A. – 34 locuri
S.C. Antilopa S.A.
S.C. Comp. Hoteliere Grand S.R.L.
Societatea Turbomecanica S.A.
APIMAR

28 locuri

30 locuri

Instituțiile de învățământ cu cel mai ofertant portofoliu în raport cu cererile
de pe piața muncii
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”
Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

Gradul de satisfacere a agenților economici în funcție de calificările cerute

Confecționer produse textile
Electronist rețele de telecomunicații
Sudor
Mecanic agricol
Frigotehnist
Operator la mașini cu comandă
numerică
o Lăcătuș construcții metalice și utilaje
o
o
o
o
o
o

o Brutar-patiser-preparator
o Electronist aparate și
echipamente
o Recepționer-distribuitor
o Preparator produse din
carne și pește
Între 25%-50%

Între 75.1%-100%

o Mecanic-auto

Între 50.1%-75%

o Ospătar-chelner
o Confecționer articole din
piele și înlocuitori
o Bucătar
o Tinichigiu vopsitor
o Electromecanic utilaje și
instalații industriale
o Electrician constructor

o Comerciant-vânzător
Peste 100.1%

Sub 25%
o
o

Calificarea profesională solicitată de către agentul economic
Gradul de satisfacere a solicitărilor agenților economici

Numărul locurilor solicitate către învățământul dual în perioada 2016-2017
Unități cu învățământ dual din Municipiul București:
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”
Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”
Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”
Comerciant-vânzător

Mecanic auto

27 locuri solicitate de Hornbach România, Kaufland România, Lidl România

28 locuri:

10 solicitate de S.C. Transporturi Auto Filaret S.A.
7 solicitate de S.C. Țiriac Auto S.R.L.
6 solicitate de Inchcape Motors S.R.L
5 solicitate de S.C. Automobile Bavaria S.R.L.

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”
Recepționer-distribuitor

Tinichigiu vopsitor auto

56 locuri:

28 solicitate S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L.
28 solicitate de S.C. Carrefour România S.A.

28 locuri:

10 solicitate de S.C. Țiriac Auto S.R.L.
8 solicitate de S.C. Transporturi Auto Filaret S.A.
6 solicitate de S.C. Automobile Bavaria S.R.L.
4 solicitate de Inchcape Motors S.R.L.

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

Comerciant-vânzător

40 locuri:

14 solicitate de S.C. Telekom România Communications S.A.
8 solicitate de S.C. Deichmann Comercializare Încălțăminte S.R.L.
5 solicitate de S.C. Carrefour România S.A.
5 solicitate de S.C. Hervis Sport and Fashion S.R.L.
3 solicitate de Kika Mobilier S.R.L.
3 solicitate de Peek&Cloppenburg S.R.L.
2 solicitate de S.C. Leather & Shoe S.R.L.

Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”
Mecanic agricol

28 locuri:

solicitate de Apimar

Anul 2015-2016

Clasificarea principalelor calificări în funcție de numărul agenților
economici care le-au solicitat
Peste media locurilor solicitate
o

Anul 2015-2016

mecanic auto
o comerciant-vânzător
o
o
o
o
o

bucătar
electronist rețele de telecomunicații
ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
sudor
tinichigiu vopsitor auto

Media locurilor solicitate =15
o

locuri

lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
o

mecanic de mecanică fină

Sub media locurilor solicitate

Clasificarea principalelor calificări în funcție de numărul total
de locuri solicitate
Peste media locurilor solicitate
354 o

Anul 2015-2016

mecanic auto

190 o

tinichigiu vopsitor auto

112 o
84

comerciant-vânzător
o
70

operator la mașini cu comandă numerică
o

sudor

14 locuri pentru fiecare calificare

Sub media locurilor solicitate

Clasificarea principalelor calificări în funcție de numărul total
de locuri ofertate
Peste media locurilor solicitate

Anul 2015-2016

mecanic auto
182 o tinichigiu vopsitor auto
114 o comerciant-vânzător

297 o

70

sudor

o
56

o

frigotehnist

56

o

bucătar

Sub media locurilor solicitate

Media locurilor ofertate =15

locuri

Gradul de satisfacere a agenților economici în funcție de calificările cerute
o Comerciant-vânzător
Peste 100.1%

o Mecanic auto
o Tinichigiu vopsitor auto
o Electrician exploatare
joasă tensiune
o Frigotehnist
o Brutar-patiser-preparator produse
făinoase

o Confecționer produse textile
o Electronist rețele de
telecomunicații
o Operator la mașini cu comandă
numerică
o Tâmplar universal

Sub 25%

Între 75.1%-100%

o Ospătar-chelner

Între 50.1%-75%

o
o

Calificarea profesională solicitată de către agentul economic
Gradul de satisfacere a solicitărilor agenților economici

Principalele informații
•

Doar 1.9% dintre elevi se orientează spre învățământul profesional de stat.

•

Cele mai cerute calificări pe piața muncii în anul 2015-2016: mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto, comerciant-vânzător, operator la mașini cu

comandă numerică.
•

Calificările profesionale solicitate în anul 2015-2016, dar nu și în anul 2016-2017 sunt cele de apicultor sericicultor, tâmplar universal și mecanic de

mecanică fină.
•

La nivelul anului 2016-17 există diferențe semnificative între numărul locurilor solicitate și numărul locurilor ofertate ceea ce conduce la deficit pe
piața muncii.

•

Cei mai mulți agenți economici au solicitat în anul 2016-2017 mai mult de 15 locuri pentru calificările: mecanic auto, confecționer articole din piele și

înlocuitori, ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, comerciant-vânzător.
•

În anul 2015-2016, cei mai mulți agenți economici au solicitat mai mult de 15 locuri pentru calificările: mecanic auto, comerciant-vânzător, bucătar,

electronist rețele de telecomunicații, ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, sudor, tinichigiu vopsitor auto.
•

Principalele calificări căutate în anul 2016-2017 au fost: mecanic auto, ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, tinichigiu vopsitor

auto, comerciant-vânzător, confecționer articole din piele și înlocuitori.
•

Cele mai căutate calificări în anul 2015-2016 au fost: mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto, comerciant-vânzător, operator la mașini cu comandă

numerică, sudor.

Principalele informații

•

Cei mai implicați agenți economici pe piața muncii în anul 2016-2017 sunt fost S.C. Carrefour România S.A.,
S.C. Auchan România S.A., S.C. Radet S.A. București, S.C. Țiriac Auto S.R.L. .

•

Unitățile cu învățământ dual din Municipiul București sunt Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”, Colegiul
Tehnologic „Viaceslav Harnaj” și Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”.

•

Cele mai multe locuri ofertate în anul 2016-2017 au fost pentru calificările: mecanic auto, comerciantvânzător, sudor, frigotehnist.

•

Primele 3 calificări pentru care în anul 2015-2016 s-au ofertat cele mai multe locuri sunt: mecanic auto,
tinichigiu vopsitor auto, comerciant-vânzător.

