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În cadrul rezultatului R1, „Analiza comparativă, la nivel european privind instrumentele 

de monitorizare a absolvenților pe piața muncii”, din proiectul SIPOCA 3, modulul 20: 

“Analiză fluxurilor informaționale la nivelul învățământului superior – baze de date 

existente” are ca obiectiv general „analiza bazelor de date existente în cadrul instrumentelor 

de monitorizare pentru învățământul superior din România” şi ca obiective specifice: 

-„ inventarierea și analizarea bazelor de date existente la nivelul celor 48 de universități 

și la nivelul MEN relevante pentru monitorizarea inserției absolvenților cu piața muncii; 

- inventarierea și analizarea bazelor de date existente la nivelul altor instituții cu atribuții 

în gestionarea de date relevante pentru monitorizarea inserției absolvenților cu piața muncii; 

- participarea la interviurile cu angajatorii pentru a analiza nevoile acestora și 

modalitatea în care aceștia ar putea furniza datele necesare sistemului, în format electronic, 

fără a le crea o sarcină administrativă în plus”. 

Au fost identificate următoarele activităţi relevante: 

- Analizarea fluxului informațional al bazelor de date inventariate; 

- Identificarea punctelor tari și punctelor slabe ale fiecărei baze de date; 

- Inventarierea și analizarea modului și frecvenței de colectare a datelor fiecărei baze de date; 

- Analizarea posibilităţii integrării bazelor de date existente și utilizării acestora; 

- Analizarea utilităţii acestor baze de date în raport cu obiectivul proiectului, respectiv 

monitorizarea și prognozarea învățământului superior în raport cu piața muncii. 

 Pentru atingerea obiectivelor s-au efectuat:  

- inventarierea și analizarea bazelor de date existente la nivelul celor 48 de universități și 

la nivelul MEN relevante pentru monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii; 

- inventarierea și analizarea bazelor de date existente la nivelul altor instituții cu atribuții 

în gestionarea de date relevante pentru monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii; 

- întocmirea un chestionar pentru culegerea de date de la angajatori necesare analizării 

nevoilor acestora și modalitatea în care aceștia ar putea furniza datele necesare sistemului, în 

format electronic, fără a le crea o sarcină administrativă în plus. 

 Următoarele acţiuni au fost întreprinse în sensul realizării studiului: 

- Colectarea răspunsurilor la întrebările adresate instituţiilor din Anglia referitoare la 

inserţia absolvenţilor de învăţământ superioar pe piaţa muncii – evidenţierea exemplelor de 

bună practică din Anglia, 
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- Identificarea sistemelor de monitorizare electronică – a bazelor de date rezultate - din 

universitaţile care au raportat ca au aşa ceva, din MEN şi din unităţile subordonate sau aflate 

în coordonarea MEN, 

- Identificarea modalităţilor de colectare a datelor în sistemele analizate, 

- Stabilirea punctelor tari şi punctelor slabe ale acestor instrumente de monitorizare, 

- Identificarea rezultatelor ce pot fi obţinute cu sistemele de monitorizare actuale şi a 

beneficiarilor acestor rezultate, 

- Analiza oportunităţii uniformizării structurii bazei de date pentru monitorizarea 

absolvenţilor pe piaţa muncii, 

- Studierea posibilităţii integrarării datelor existente în baza de date rezultată în urma 

implementării sistemului informatic propus de proiectul SIPOCA 3. 

Pentru colectarea informaţiilor incluse în lucrare s-au folosit 3 chestionare, au avut loc 

întâlniri şi discuţii directe sau telefonice şi prin  poşta electronică. 

Studiul a fost canalizat în direcţia datelor relevante şi în directă legatură cu absorbția 

absolvenților pe piața muncii, dar nu numai. 

 

În Introducere sunt trecute în revistă câteva date legate de proiectul SIPOCA 3, aspecte 

generale privind monitorizarea absorbţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii 

universitare din ţară şi din alte ţări europene şi câteva consideraţii asupra calităţii educaţiei 

universitare în viziunea ARACIS. 

În Secţiunea 2 – Baze de date existente, utile proiectului SIPOCA 3 – se evidenţiază 

bazele de date existente la nivelul MEN şi nu numai care ar putea fi utilizate în proiectul 

SIPOCA 3. 

Situaţia bazelor de date existente în universităţile care au răspuns invitaţiei de a completa 

chestionarul se află rezumată în secţiunea 3 – Baze de date raportate de universităţi. 

În Secţiunea 4 – Nomenclatoare – se prezintă bazele de date conţinând nomenclatoarele 

specializărilor din înţământul superior din România şi ale funcţiilor. 

Bazele de date ale universităţilor care au raportat că au un sistem informatic propriu 

privind monitorizarea absolvenţilor proprii sunt tratate ca bune practici în secţiunea 5. 

Evaluarea opiniei angajatorilor cu privire la calitatea absolvenţilor de învăţământ 

superior şi a programelor de studiu este prezentată în secţiunea 6. 
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Secţiunea 7 – Concluzii generale – rezumă concluziile analizei întreprine în secţiunile 

anterioare cu accent pe ceea ce se poate folosi în sistemul informatic ce va fi propus în 

proiectul SIPOCA 3 şi măsuri ce se pot întreprinde pentru a spori numărul respondenţilor în 

anchetele viitoare. 

Lucrarea se încheie cu o listă de referinţe bibliografice conţinând sursa datelor 

prezentate. 

În Anexa A este trecut „Chestionar adresat asociaţiilor profesionale în vederea 

colectării de date despre cerinţele potenţialilor angajatori privind competenţele viitorilor 

angajaţi şi relaţia lor cu universităţile” (Evaluarea opiniei angajatorilor cu privire la calitatea 

absolvenţilor de învăţământ superior şi a programelor de studiu), iar anexa B cuprinde 

„Solicitarea adresată potenţialilor angajatori în vederea colectării de date despre cerinţele 

acestora privind competenţele viitorilor angajaţi şi relaţia lor cu universităţile”. Anexa C 

conţine Lista întrebărilor adresate universităţilor cu baze de date proprii pentru întocmirea 

secţiunii Exemple de bune practici. 

 

Între bazele de date ce ar putea fi consultate în platforma SIPOCA 3 pentru a furniza 

date utile proiectului au fost analizate: Registrul Matricol Unic-RMU, Registrul Educațional 

Integrat-REI, Registrul Electronic de Evidenţă al Salariaţilor-REVISAL, Absolvenţii şi Piaţa 

Muncii/Studenţi, Absolvenţi şi Piaţa Muncii-APM/SAPM din punct de vedere al datelor de 

intrare şi al datelor de ieşire în vederea utilizării în platforma SIPOCA 3, fiind evidenţite 

punctele tari şi punctele slabe ale fiecărei baze de date în parte. 

 

În sprijinul angajatorilor în alegerea unui absolvent de studii universitare poate veni 

nomenclatorul Registrul Naţional al Calificărilor- RNCIS realizat de Autoritatea Naţională 

pentru Calificări – ANC, facilitate ce va fi oferită de platforma SIPOCA 3. 

 

Au răspuns invitaţiei de a completa chestionarul cu întrebările adresate universităţilor 

cu baze de date proprii pentru întocmirea secţiunii Exemple de bune practici, 7 universităţi. 

Sistemele care realizează aceste baze de date au fost analizate sub următoarele aspecte: 

entitatea care gestionează baza de date, modalitatea de colectare a datelor, ritmicitatea 

colectării, intervalul de timp de la absolvire, tipurile de date de ieşire (rapoare/statistici) şi  
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ritmicitatea obţinerii lor, legătura cu alte baze de date cu informaţii legate de absolvenţii de 

studii universitare, modalităţi de stabilire a legăturii cu angajatorii, puncte tari şi puncte slabe 

şi opinia reprezentatntului universităţii faţă de existenţa unei platforme naţionale (unice) 

privind inserția absolvenţilor de învăţământ superior pe piața muncii prin avantajele oferite 

privind obţirerea de rapoarte/statistici standardizate de către MEN şi/sau organismele aflate în 

coordonare după diverse criterii, în condițiile principiilor de transparență, etică și integritate, 

precum și autonomie universitară, ori de câte ori este nevoie, fără a se mai solicita aceste 

activităţi universităţilor. 

 Existenţa bazei de date naţionale RMU poate constitui un bun punct de pornire în 

realizarea bazei de date naţionale privind absolvenţii de învăţământ superior din România ca 

rezultat al proiectului SIPOCA 3.  

 Folosind bunele practici din proiectele APM şi SAPM (o parte din chestionar, tipurile 

de prelucrari statistice şi tipurile de rapoarte şi statistici) împreună cu date din alte baze de 

date existente în universităţi şi în afara acestora (RMU, REVISAL, COR, competenţele 

fiecărei specializări) şi inserarea a două subsisteme (unul dedicat angajatorilor şi altul 

părinţilor şi elevilor de liceu) platforma SIPOCA 3 ar aduce un plus valoric în „capacitatea 

administrativă a Ministerului Educaţiei Naţionale de a elabora politici bazate pe evidenţe, 

pentru îmbunătăţirea ofertelor educaţionale ale instituţiilor de învăţământ superior, precum şi 

o mai bună corelare a acestora cu nevoile pieţei muncii”, în relaţionarea sistemului 

educaţional cu piaţa muncii.  

 Mesajele către absolvenţi vor fi trimise automat de către sistem şi reluate de un număr 

de ori pentru cei ce nu au trimis încă chestionarul completat, iar urmărirea acestei activităţi ar  

trebui să cadă în sarcina responsabilului/responsabililor desemnaţi de universitate cu 

gestionarea locală a bazei de date. 

 Chestionarul propus de platforma SIPOCA 3 va cuprinde doar întrebări vizând: 

- Căutarea unui loc de muncă 

- Primul loc de muncă 

- Locul de muncă şi profesia din prezent 

- Evaluarea retrospectivă a programului de studii absolvit. 
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Au fost evidenţiate două abordări de colectare a datelor privind traiectoria profesională a 

absolvenţilor de studii universitare: La ridicarea actelor de absolvire şi On-line. 

În continuare se prezintă avantajele şi dezavantajele celor două modalităţi de colectare a 

datelor despre absolvenţi. 

 

Abordare 
La ridicarea actelor de 

absolvire 
On-line 

Avantaje 

• Toţi absolvenţii care îşi 

ridică actele de absolvire vor 

fi incluşi în baza de date 

 

• Nu este necesar să se 

lansase prima solicitare de 

completare a formularului  

• Nu necesită resursă umană 

suplimentară pentru introducerea 

datelor de pe formularele pe hârtie în 

baza de date. 

• Există posibilitatea conectării la 

alte baze de date privind 

corectitudinea datelor introduce (de 

exemplu: denumiri de funcţii, de 

companii, de localităţi 

Dezavantaje 

• Necesită resursă umană 

pentru încarcărea datelor de 

pe formularele pe hârtie in 

baza de date 

 

• Nu există posibilitatea 

corectării anumitor date prin 

confruntarea cu alte baze de 

date  

• Necesită lansarea de solicitare de 

completare a chestionarului 

• Numărul respondenţilor depinde de 

disponibilitatea absolvenţilor de a 

completa chestionarul 

• Revenirea cu solicitarea de a 

completa chetionarul pentru cei ce nu 

au completat încă într-un termen 

stabilit 
 

 


