
 
 

                                              
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ 

 

,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de 

monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport 

cu piața muncii”, cod SIPOCA 3 

 

Rezultat R1: Analiza comparativă, la nivel european privind 

instrumentele de monitorizare a absolvenților pe piața muncii 

 

Modul 17: Proiect privind sistemul de 

monitorizare eficientă a inserției 

absolvenților de învățământ superior pe 

piața muncii 

- rezumat - 

 

 

Elaborată de către autor: 

Expert monitorizare 5 

Romiță IUCU-BUMBU 

 

 



 
 

                                              
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Temeiuri juridice 

În acord cu specificațiile tehnice și cu recomandările de implementare ale Recomandării CE 

Nr.249, sistemele proiectate la nivel național trebuie „să îmbunătățească disponibilitatea și calitatea 

datelor cu privire la activitățile absolvenților (...) până în 2020, a unor sisteme de monitorizare a 

parcursului profesional al absolvenților care să includă:  „colectarea de date administrative 

relevante din bazele de date din domeniul educației, din domeniul fiscal și din cel al securității 

sociale; elaborarea de anchete longitudinale cu privire la absolvenți, la nivelul sistemului de 

învățământ, ca semn de recunoaștere a importanței datelor calitative referitoare la tranziția lor către 

piața muncii și posibilitatea ca autoritățile publice să asocieze, pe o bază anonimizată, date din 

diferite surse, în vederea creării unei imagini complexe a rezultatelor absolvenților.”1. Câteva 

elemente de tip proiectiv desprinse din acest document: ideea unei structuri foarte complexe, cu o 

imagine coerentă bazată pe o „arhitectură de tip multi-stakeholder”, cu interconectarea datelor 

provenite de la diferiți furnizori (inclusiv „datele administrative” despre care aminteam în primul 

capitol - domeniul fiscal, al securității sociale etc), dar și anchete longitudinale pilotate structurat la 

nivel național, cu o dezirabilă construcție, în tempoul secund al procesului de implementare, a unei 

platforme care să integreze formule de tip ”big-data” (cu respectarea tuturor standardelor de 

confidențialitate impuse). 

 

Funcțiile principale ale sistemului  

Funcțiile, în raport și cu finalitățile predefinite, dar și prin conexiune cu misiunea publică 

asumată, pot să fie următoarele2 (a se vedea și Registrul Educațional Integrat, manageriat la nivelul 

UEFISCDI): funcția de suport și asistare a MofE în procesele de decizie pe domeniul politicilor 

angajabilității și asigurării calității; funcția de informare / acces la informație pentru absolvenți / 

beneficiari de educație, angajatori, universități și pentru alte instituții interesate de educație și formare 

continuă; funcția de fundamentare a politicilor din domeniul angajabilității, prin furnizarea 

evidențelor necesare creșterii calității învățământului superior și a inserției absolvenților; funcția de 

interconectare a datelor și analizelor furnizate de o multitudine de stakeholderi sau instituții cu 

preocupări în domeniul angajabilității; funcția de monitorizare a diferitelor rapoarte, statistici, date 

provenite de la instituțiile de învățământ superior, dar și de la alți stakeholderi pe domeniul 

angajabilității. 

                                                           
1Recomandarea Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolventilor, 30.05.2017 COM 2017 249FINAL – 0100 NLE 
2Am utilizat ca sursă de replicare și de extrapolare pentru aceste valori, un set similar predefinit în cadrul Registrului Educațional Integrat, 

manageriat la nivelul UEFISCDI 
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Valorile centrale ale sistemului 

În concordanță cu aceste funcții, sistemul național, va fi garantul unor valori pe care le va 

respecta (am utilizat ca sursă de replicare și de extrapolare pentru aceste valori, un set similar 

predefinit în cadrul Registrului Educațional Integrat, manageriat la nivelul 

UEFISCDIhttps://rei.gov.ro): confidențialitate și încredere, fidelitate și validitate pentru toate 

produsele oferite/ rapoarte generate; funcționalitatea și eficiența sistemelor administrative din 

domeniul angajabilității și asigurării calității: reduce complicațiile provocate de birocratizare și de 

utilizarea unidirecțională a informațiilor cu caracter public; susține procesele de dezvoltare a politicilor 

publice în domeniul monitorizării angajabilității; asigură o abordare centrată pe evidențe în procesele 

de analiză a politicilor publice din segmentul inserției absolvenților pe piața forței de muncă. In acord 

cu acestea, valorile pe care le promovează sunt: transparență, interconectare / interoperabilitate, 

cercetare socială. 

 

Perspectiva de abordare – arhitectura de tip ”multi-stakeholderi” 

Ca și în cazul altor sisteme similare de monitorizare a proceselor sociale dinamice și pentru a 

obține valori cât mai ridicate ale fidelității și validității datelor colectate și prelucrate la nivel național, 

am optat și în acest caz (a se vedea și REI, Registrul Educațional Integrat) pentru o arhitectură de 

tip ”multi-stakeholder”, în care conceptul de stakeholder ilustrează deopotrivă furnizorul de date, 

dar și o instituție / structură instituțională care poate interfera cu datele centralizate, le poate 

dezvolta și prelua, în scopul creșterii calității produselor / rapoartelor finale generate, cu 

respectarea standardelor și a valorilor impuse de normele deontologice.3 În raport cu importanța și 

cu relevanța datelor pe care le furnizează și prin intermediul cărora contribuie la procesul de 

cunoaștere aprofundată a domeniului angajabilității, acești stakeholderi propunem să fie grupați în: 

 

Furnizori principali de date și informații (furnizori de informații semnificative ca relevanță și 

impact din spațiul educațional al furnizorilor de servicii și date): 

• UEFISCDI: RMU – Registrul Matricol Unicși Platforma SAPM - apreciem valoarea 

instrumentului de colectare a datelor / chestionarul validat în exercițiile pilotate cu succes și cu 

impact în activitățile specifice de până acum și propunem exploatarea funcțională a acestuia 

prin interconectare și inter-operare în cadrul sistemului; 

                                                           
3REI – UEFISCDI / https://rei.gov.ro 

 

https://rei.gov.ro/
https://rei.gov.ro/
https://rei.gov.ro/
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• UNIVERSITĂȚI – Centrele de consiliere si orientare, asociațiile de alumni etc; 

• ARACIS - datele referitoare la Rapoartele de autoevaluare ale instituțiilor de învățământ 

superior din România; date referitoare la Comisia angajatorilor. 

 

Furnizori secundari de date și informații (furnizori de informații și date cu o semnificație de 

câmp educațional secundară, cu impact parțial, dar, fără a căror contribuție prin date și informații, 

nu s-ar putea realiza un tablou general foarte clar și relevant asupra angajabilității absolvenților 

instituțiilor de învățământ superior). 

• ANC – Agenția Națională pentru Calificări: Comitetele sectoriale / IMI Recunoasterea 

calificarilor profesionale - evidenţa centralizată la nivel naţional a participanților la programe 

de formare profesională continuă - trasabilitate LLL; RNCIS / RNCP - date referitoare la 

nivelele de calificare universitară, nomenclatoare; 

• Ministerul Muncii: REVISAL - evidența contractelor de muncă și a statutului de angajat al 

subiectului, ANOFM – date referitoare la gradul de ocupare al forței de muncă și identificarea 

unor zone de educație prioritară; 

• SIIIR – Sistemul Integrat al Invățământului Preuniversitar din România - subsistem  Registrul 

Elevilor: gestionare completă date detaliate despre elevi: parcurs şcolar, activităţi şcolare, 

extraşcolare, programe sociale, burse, acţiuni disciplinare; 

• Ministerul Finanțelor Publice: ANAF – date referitoare la subiecți din perspectiva 

veniturilor realizate, a plății taxelor (contribuții, cazier fiscal), a contractelor de muncă. 

 

Furnizori terțiari de date și informații (furnizori de informații cu semnificație de câmp 

educațional, cu impact secvențial sau limitat prin a căror contribuție cu date sporește valoarea finală a 

produselor livrate public pe domeniul angajabilității absolvenților): 

• Ministerul Educației - Baza de date a Ministerului Educației referitoare la cursurile 

postuniversitare și de formare continuă; 

• CNFIS datele referitoare la finanțarea instituțiilor de învățământ superior și la dinamica lor 

financiară; 

• Ministerul de Interne: situația / profilul / fluxul migraționist al populației investigate și date 

referitoare la mediul de rezidență; 

• Angajatori, stakeholderi, ONG cu interes în domeniul angajabilității: Asociații / Uniuni 

Patronale – Camerele de Comerț și Industrie varietatea acestei categorii de furnizori este 
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extinsă, în raport cu ramura economică și cu variabile de reprezentare la nivel public și ONG-

uri cu misiune și obiect de activitate în domeniul angajabilității. 

INS  - Institutul Național de Statistică - INS este un stakeholder ceva mai atipic, pentru ca 

de regulă lucrează cu date agregate, unde unitatea funcțională nu este neapărat individul.  

 

Niveluri de acces la datele și informațiile din sistem: Sistemul va opera cu o serie de 

niveluri de accesibilitate în funcție de autorizarea pe care o va solicita de la administratorul 

sistemului (Ministerul Educației). Totodată, sistemul, prin platforma aplicativă, va cuprinde și un 

modul de administrare a furnizorilor și a utilizatorilor în sensul diferențierii nivelurilor de autorizare 

și de acces la informațiile specifice sistemului.  

Diseminarea și accesibilitatea informațiilor existente în sistem se va face diferențiat în funcție de acces 

și de categoriile de utilizatori care au primit permisiunea de a utiliza (în raport cu un statut acreditat 

de către administrator) pe baza unor drepturi asociate, rapoartele finale. 

• Individual / absolvenți: Apreciem că poate fi acordat dreptul de acces individual cu 

respectarea normelor privitoare la protejarea informațiilor existente în sistem și a asigurării 

confidențialității datelor preluate.  

• Instituțional / universități: Facilități de acces la datele interconectate, cu scopul ameliorării și 

elaborării de politici instituționale valide pe termen mediu și lung. Facilități la accesarea 

datelor referitoare la gestiunea proceselor și a resurselor instituționale disponibilizate pentru 

domeniul monitorizării angajabilității.  

• ONG-uri / Stakeholderi cu interes în domeniul anagajabilității: Acces limitat dar cu 

deschidere către valorile transparenței mai ales în cazurile în care datele agregate în rapoarte 

nu încalcă principiile confidențialității și asigură un suport pentru exploatarea datelor în relația 

cu societatea civilă și cu angajatorii.  

• Guvernamental / structuri și organisme centrale: Facilități de acces la toate datele agregate, 

cu scopul cercetării și elaborării de politici publice și educaționale, în condițiile definirii 

entităților de cercetare care pot accesa datele și a factorilor de decizie și policymaking.  

Analiza funcționării sistemului / fluxurile de date actuale în domeniul 

angajabilității 

• Primul set de activități a inclus studierea și analizarea ”publicurilor” țintă, 

înțelegerea rolurilor acestora în cadrul proiectului și identificarea obiectivelor 

sistemului din perspectiva acestor publicuri, dar și a administratorului platformei.  
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• S-a realizat analiza fluxurilor actuale de date prin studii de caz și rapoarte 

comparative menite să asigure înglobarea celor mai bune exemple de bună practică 

prezentate pe domeniul educației universitare și a angajabilității.  

• S-au realizat analize consistente pe cele 48 de universități cu privire la activitățile de 

monitorizare a inserției absolvenților pe piața forței de muncă, dar și evaluarea 

comparativă a sistemelor europene utilizate pentru derularea acelorași tipuri de 

activități. Pe baza rapoartelor întocmite pot fi generate primele schițe pentru designul 

sistemului național de monitorizare a angajabilității absolvenților.  

 

Structurarea / designul sistemului național de monitorizare a inserției 

absolvenților pe piața forței de muncă  

• Al doilea set de activități presupune schițarea unei hărți a sistemului, creionând, exhaustiv, 

elementele care ar trebui să fie incluse în mecanismele informatice proiectate ulterior 

(platformă, chestionare, etc) (aspectul vizual al sistemului). 

• Construcția foarte vastă a spațiului interactiv al furnizorilor de date, care vor putea să ofere și 

un feedback consistent, dar și în urma studiilor de caz și analizelor efectuate în prima etapă, 

sistemul se modelează în raport cu exigențele accesibilității și a funcționalităților existente.  

• Cu toate acestea, apreciem că decizia finală trebuie să aparțină administratorului și 

beneficiarului final al datelor / rapoartelor centralizate, Ministerul Educației.  

• Propunerea înaintată se bazează pe o filosofie de tip ”multi-stakeholder” pentru construcția 

sistemului național și nu doar pe construcția, etalonarea, pilotarea și aplicarea unui instrument, 

utilizabil și generalizabil la nivel național (condiție valabilă, atâta vreme cât, un instrument de 

anvergura și de calitatea SAPM trebuie să rămână un reper pentru bună practică la nivel 

național).  

• Proiectarea și dezvoltarea componentelor de suport informatic-platformă, baze de date. 

Ca un moment distinct al proiectării sistemului, „regăsim nevoia schițării unei hărți concludente a 

platformei, bazată pe principiile de ”usability” stabilite anterior, menite să evidențieze structurarea și 

navigarea optimă a proiectului”. În această fază, specialiștii din domeniul IT, pe baza hărților / 

mapping-ului descris anterior, vor putea să proiecteze mecanismele care vor asigura interoperabilitatea 

bazelor de date existente, fluxurile de date) 
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Constructia sistemului / module funcționale 

• Modul pentru Absolvenți (asociat SAPM & Forum pentru absolvenți);  

• Modul pentru Angajatori (asociat ARACIS & Forum pentru angajatori);  

• Modul pentru Universități (asociat RMU & Asociații studențești& Asociații Alumni) - se 

impune necesitatea creării unui sistem de fidelizare / condiționare pentru participarea 

absolvenților la procesele de monitorizare a inserției pe piața muncii.  

Fiecare modul va genera automat invitații către absolvenți / angajatori / universități pentru 

participarea la activitățile de monitorizare a inserției absolvenților. Datele / intervalele de raportare, 

în acord și cu recomandările  CE, trebuie să fie o dată pe an (raportarea datelor prelucrate / a 

rapoartelor, se va face la nivel național, în ultima lună a fiecărui an). Elementele care vor constitui 

reperele de acces pentru evaluarea / monitorizarea longitudinală a studenților / absolvenților, vor fi 

codul numeric personal / numărul matricol unic. În absența celor două variabile sistemul nu poate 

importa şi prelucra datele din zona platformelor ofertante de informații inter-operabile. 

Etapa de producție și implementare - un set de activități presupune implementarea 

propriu-zisă a setului de instrumente / platformei, atât la nivel grafic, vizual, cât și funcțional. 

Produsul intermediar este necesar a fi evaluat în raport cu toate standardele stabilite în procesul de 

proiectare inițială. Această etapă se va realiza pe baza unei monitorizări realizate de către toți factorii 

implicați în procesele de proiectare de la momentele inițiale, 1 și 2, anterior evocate. 

Finalizare, lansare și mentenanță - Lansarea produsului final, sistemul național integrat de 

monitorizare a angajabilității pe piața forței de muncă, va trebui să se facă cu respectarea calendarului 

impus prin Recomandarea CE dar și cu termenele impuse de negocierea cu toți partenerii instituționali 

implicați. Instrumental, platforma trebuie să conțină și o secțiune în care utilizatorii să poată oferi 

feedback. Se va stabili o echipă de monitorizare și implementare / de administrare în etapa ulterioară, 

care va analiza observațiile și dezvoltarea continuă a funcționalităților platformei. 

 

Sistemul național – funcționalitate și conexiune inversă 

Rapoarte generate - Aceste produse ale sistemului național se vor putea grupa în funcție de 

variabilele existente (ex.: domeniu de studiu absolvit, forma de finanțare, vârsta, genul, ciclul de 

studii, anul universitar, anul de studii, forma de învățământ, mediul de rezidență etc.) și vor putea avea 

un statut predefinit sau vor putea fi generate ad-hoc în funcție de opțiunile strategice proiectate de 

către administratorul sistemului sau de către utilizatori. Totodată, rapoartele vor fi generate pentru 

diferitele categorii de utilizatori, pe grade de accesibilitate oferite de către administratorul sistemului. 

Categoriile de rapoarte sunt următoarele: 
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• Rapoarte despre absolvenți și parcursul lor academic; 

• Rapoarte despre instituțiile de învățământ superior în relație cu angajabilitatea; 

• Rapoarte despre angajatori; 

• Rapoarte despre angajabilitatea absolvenților; 

• Rapoarte despre alte fenomene asociate angajabilității. 

Ele au un caracter general și relativ și vor putea fi modificate în raport de opțiunile 

administratorului sistemului. 

 

Oportunități 

• Existenta unor baze de date şi a unor sisteme informatice la nivel instituțional, care să poată fi 

considerate punct de start: SIIR, REI, RMU, REVISAL, CNAS;  

• Existența Centrelor de Consiliere Profesională care ar putea să preia gestiunea platformei la 

nivelul universităților; 

• Reglementările ARACIS care solicită universităților periodic rapoarte cu privire la gradul de 

absorbție a absolvenților pe piața muncii / Baza de date ARACIS (experiența din Barometrul 

calității) & Comisia de specialitate / comisia angajatorilor a ARACIS; 

• Existența unei culturi de colectare și de raportare a datelor de acest fel la nivelul angajatorilor 

din mediul privat și a asociațiilor Alumni.  

 

Riscuri 

• In/Consecvența și I/regularitatea: angajabilitatea variază în timp, fiind puternic influențată de 

variabile psiho-personale, dar și de evoluții / involuții ale economiei; cariera unei persoane 

poate avea manifestări diferite, de la caz la caz și de la un domeniu de activitate la altul.  

• Dinamica și flexibilitatea ocupațională: angajarea în sine poate fi un indicator, dar 

flexibilitatea ocupațională este cel puțin la fel de importantă. 

• Subevaluarea rolului plurivalent al competențelor transversale – inclusiv competențele 

specifice științelor umaniste și socio-umane. 

• Necesitatea controlului unui număr cât mai mare de variabile în vederea determinării unor 

predicții referitoare la comportamentul unor absolvenți pe piața muncii, face ca instrumentele 

utilizate să fie extrem de complexe (...cu risc major de ”stufoșenie”). 

 

 



 
 

                                              
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Concluzii: 

• Se impune instituționalizarea activității de monitorizare a traiectoriei absolvenților și de 

analiză a absorbției acestora pe piața forței de muncă, prin utilizarea unei metodologii și a 

unor instrumente, cu respectarea criteriilor formale pentru o cercetare credibilă: fidelitate, 

validitate și relevanță. 

• Necesitatea realizării unor baze de date longitudinale care să permită studierea fenomenului 

în timp (rata de angajare a unei cohorte de absolvenți, la un moment dat, nu este un indicator 

relevant, el fiind afectat de variabile exogene, care țin mai mult de evoluția economiei).  

 

Recomandări 

• Evitarea exceselor de orice fel în prelucrarea datelor, mai cu seama în situația utilizării 

acestora pentru construcția unor modele de finanțare a învățământului superior din România.  

• Valorizarea polivalenței competențelor transversale, atât de apreciate în actualul context al 

pieței forței de muncă. 

• Implicarea universităților în procesul de validare a instrumentelor propuse prin noul sistem 

pentru a răspunde nevoilor lor punctuale - si pentru a le avea drept parteneri in demers, 

limitând rezistenta implementării unui nou proces pe care il pot vedea drept suplimentarea 

inițiativelor birocratice.  

• Înființarea unei structuri formale cu misiune și cu sarcini asumate la nivel inter-

guvernamental pe domeniul monitorizării angajabilității (coordonata de Ministerul Educației) 

în vederea implementării Recomandării CE Nr.249 / 2017.  

• Negocierea nivelurilor de acces și a participării furnizorilor de date la nivel guvernamental, 

sub coordonarea Ministerului Educației. 

• Racordarea instrumentului informatic de suport la celelalte platforme compatibile la nivel 

European. 

 


