
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



I. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 
I.1. Context economic 
 

Viaţa economică a judeţului Covasna este determinată şi caracterizată de 
comportamentul competiţional al protagoniştilor – persoane fizice autorizate, asociaţii 
familiale, intreprinderile de stat, diverse societăţi comerciale, Intreprinderi Mici şi Mijlocii 
precum şi firmele multinaţionale - care îşi desfăşoară activităţile în condiţiile legităţilor 
economiei de piaţă de tip capitalist, adică funcţie de manifestarea spontană şi liberă a 
cererii şi ofertei. În aceste condiţii ale economiei deschise agenţii economici din regiune 
activează în ramuri de activitate cum sunt: industria prelucrătoare, producţie, servicii 
către populaţie, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, agricultura, transportul intern şi 
internaţional, turism, minerit etc.  

Trebuie recunoscută semnificaţia apariţiei investitorilor străini, care au investit capital de 
risc în dezvoltarea unor afaceri profitabile mai cu seamă în industria uşoară, confecţii şi 
textile.Investitorii străini au şi înfiinţat mai multe fabrici de pantaloni. Există însă rezultate 
bune şi în alte segmente ale industriei prelucrătoare. Industrializarea şi prelucrarea 
lemnului, industria mobilei, tipografiile, industria de ambalaje, producţia de alimente şi 
altele.  

De asemenea o activitate demnă de amintit desfăşoară şi comercianţii judeţului 
Covasna. Nici nu este de mirare atâta timp cât comerţul este considerat ca cea mai 
dinamică ramură economică în România. Dar nici reprezentanţii serviciilor financiar-
bancare nu se află mai prejos. Pe teritoriul Judeţului Covasna funcţionează un număr 
mare de instituţii bancare şi societăţi de asigurare. Analizând ponderea economisirilor şi 
al depunerilor bancare, mărimea valorică a creditelor acordate şi existenţa cardurilor 
bancare pe locuitor se poate deduce că şi din acest punct de vedere judeţul Covasna se 
regăseşte la nivel mediu pe ţară  

Din păcate efectele negative ale crizei financiare şi economice internaţionale şi-au lăsat 
amprentele în toate ramurile economiei şi în judeţul Covasna. A scăzut simţitor numărul 
locurilor de muncă, rata şomajului ajungând în unele cazuri chiar la nivelul mediei ratei  
şomajului la nivel european, care a atins 9,5 - 10%. 
Specialiştii judeţului – economişti, ingineri, jurişti, reprezentanţii întreprinzătorilor – 
întreaga intelectualitate şi comisiile de specialitate din sistemul administraţiei locale au 
format un front comun pentru implementarea în practică a strategiilor de ameliorare a 
efectelor crizei şi caută mereu alternative de relansare economico-socială a regiunii. 
Ramura de speranţă privind  recâştigarea echilibrului macroeconomic la nivelul regiunii şi 
chiar la nivelul economiei naţionale este turismul. 

 
Evoluţia populaţiei şcolare cl. a VIII-a, Sf. Gheorghe si zona 

 

Forma de 

învăţământ 

2008 2009 2010 2011 

 Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. elevi Nr. 

Clase 

Nr.elevi 

Români 15 255 13,5 242 10 278 11.75 195 

Maghiari 31,25 549 32,75 566 22 650 32.75 594 

TOTAL 46,25 804 46,25 808 32(48) 928 44.5 789 
 



 
Realizarea planului de şcolarizare pe 2011/2012 

 

Forma de învăţământ Planul de şcolarizare propus Planul de şcolarizare 

realizat 

Procent de 

realizare a 

planului de 

şcolarizare Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi 

Liceu-zi 4 120 4 128 106,66% 

Liceu-seral 1 30 1 20 66,66% 

Clasa a XII-a, ruta 

progresivă 

2 56 1 18 32,14% 

Şcoala postliceală 2 60 1 20 33,33% 

 

 

Date statistice privind evoluţia economiei judeţene: 

Cifra de afaceri 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Total 30902 3295 3681 4688 5670 

Industrie extractivă  353 22 20 28 63 

Industrie prelucrătoare 12092 1196 1242 1377 1594 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 1199 124 98 85 164 

Construcţii 1188 117 170 301 346 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi  întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor 
 şi a bunurilor personale şi casnice 

12794 1479 1721 2345 2718 

Hoteluri şi restaurante 440 55 72 85 112 

Transport, depozitare şi comunicaţii 2042 207 245 312 474 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
 servicii prestate în principal întreprinderilor 

622 74 96 126 158 

Învăţământ 1) 17 3 3 4 4 

Sănătate şi asistenţă socială 1) 33 4 5 8 11 

Alte activităţi de servicii colective, 
 sociale şi personale 

122 14 9 17 26 

1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi 
comerciale. 

 
 



Evoluţia cifrei de afaceri pe domenii economice în 

judeţul Covasna
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Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale  
Evolutia populatiei ocupate 

 

  

2004 2005 2006 2007 2008 Judeţul Covasna 

            

Total economie (mii persoane) 86,7 85,3 85,2 88,3 87 

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 26 26,4 24,8 24,4 23,7 

Industrie extractivă 0,6 0,5 0,1 0,2 0,3 

Industrie prelucrătoare 25,8 23,1 23,8 24,5 24,6 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 1,1 1,6 1,3 1,3 1,1 

Construcţii 2,3 2,4 3,1 3 4,1 

Comerţ 10,1 10,6 11,7 13,2 12 

Hoteluri şi restaurante 2,1 2 1,8 2 1,8 

Transport, depozitare şi comunicaţii 2,8 3 3 3,3 3,1 

Intermedieri financiare 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 2,7 2,9 3 3,3 3,3 

Administraţie publică şi apărare 1,8 1,9 1,9 2,2 2,3 

Învăţământ 4,9 4,9 4,7 4,8 4,8 

Sănătate şi asistenţă socială 3,5 3,3 3,5 3,5 3,6 

Celelalte activităţi ale economiei naţionale 2,2 2 1,9 1,8 1,5 

 

 

Evoluţia ratei şomajului în judeţul Covasna 
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SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 

Diagrama ofertei educaţionale  

 Ofertă educaţională solicitată de un 
segment mare de piaţă a muncii 

Ofertă educaţională solicitată de 
segment mic de piaţă a muncii 

Ofertă 
educaţională 
solicitată de  
un număr mare 
de elevi 

Profil servicii:  
Tehnician în activităţi economice 
Tehnician în turism 
Tehnician în gastronomie 
Organizator de banqueting 
 
 

STAR 

Domeniu: Estetica şi igiena corpului 
omenesc: 
Coafor stilist 
 
 
 
 

CASH COW 



Ofertă 
educaţională 
solicitată de  
un număr mic 
de elevi 

Profil servicii:  

Tehnician în activităţi comerciale, 
comerţ, Tehnician în achiziţii şi 
contractări Tehnician în 
administraţie 
 
 
 
 

PROBLEM CHILD 

 

Opţiuni strategice privind portofolilul de produse: 

 Argumente Strategii 

 
 
 
 

 „STAR” 

- acoperă un segment mare de piaţă 
dintr-un sector de activitate aflat în 
creştere în zonă (sursa - PLAI); 
 
- absolvenţii sunt încadraţi pe piaţa 
muncii în domeniul de pregătire în 
procent mare(sursa-monitorizarea 
absolvenţilor). 
 

- dezvoltarea produsului prin lărgirea 
segmentului de piaţă pe care îl 
deserveşte: creşterea ponderii calificării 
pe nivel III şi a formării adulţilor. 
- investiţii pentru dezvoltarea bazei 
materiale 
-dezvoltarea parteneriatelor 

 

 
„CASH CAW” 

 
 
 
 
 

- există în zonă concurenţa altor şcoli 
(sursa-anexe PRAI); 
-înscrierile sunt stabile, nu necesită o 
activitate de promovare intensă 
(sursa-opţiunile elevilor la înscrierea 
în clasa a -IX- a) 

 

- menţinerea produsului cu un număr 
redus de clase pentru atragerea unor 
elevi cu o pregătire iniţială bună  
 

 
 
 

„PROBLEM 
CHILD” 

 

- sector de activitate aflat în creştere 
în zonă (sursa - PLAI); 
- există în zonă concurenţa altor şcoli 
(sursa-anexe PRAI); 
- existenţa în şcoală a personalului 
didactic titular calificat în domeniu 
(sursa –fişa de încadrare). 

- marketing susţinut ; 
- investiţii pentru dezvoltarea bazei 
materiale 

 
 

 

 

 


