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 Rezultatul R1, Analiza comparativă, la nivel european privind instrumentele de 

monitorizare a absolvenților pe piața muncii, din proiectul SIPOCA 3, conţine 21 de module. 

 Modulul 21: Arhitectura softului necesar pentru realizarea unui mecanism de 

monitorizare are ca obiectiv principal „Realizarea arhitecturii softului necesar pentru obținerea 

unui mecanism de monitorizare a absolvenților pe piața muncii eficient.  

Studiul a fost canalizat în direcția datelor relevante și în directă legatură cu absorbția 

absolvenților pe piața muncii, dar nu numai” şi are ca obiectiv specific: „Propunerea arhitecturii 

mecanismului de monitorizare în vederea achiziționării soft-ului necesar, precum și la elaborarea 

termenilor de referință pentru achiziționarea acestuia”. 

 Rezultatul modulului constă în realizarea „Arhitecturii softului necesar pentru realizarea 

unui mecanism de monitorizare”. 

 Au fost identificate următoarele activităţi relevante: 

1. Stabilirea planului de lucru și a direcțiilor de acțiune pentru realizarea studiului; 

2. Analizarea oportunităţii și a particularităţii softului în comparație cu instrumenetele de 

monitorizare existente și a bazelor de date existente; 

3. Analizarea punctelor forte și a punctelor slabe ale softului; 

4. Analizarea necesităţii colectării unor noi date sau utilizării datelor existente; 

5. Stabilirea specificațiilor tehnice necesare pentru achiziționarea softului. 

 

  Pentru îndeplinirea acestor activităţi s-au realizat acţiunile: 

1. Întâlniri cu experţii SIPOCA 3 pentru a stabili toate tipurile de rapoarte şi 

statistici/prelucrări de date pe care ar trebui să le realizeze softul propus pentru a stabili structura 

datelor de intrare. 

2. Stabilirea datelor de intrare care se obţin din baze de date existente şi care sunt aceste 

baze: RMU, REVISAL, ANAF. 

3. Stabilirea chestionarului promovat de proiectul SIPOCA 3 (părţi din chestionarul APM / 

SAPM). 

4. Stabilirea chestionarului destinat angajatorilor inclus în modulul platformei reprezentând 

opiniile posibililor angajatori. 
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5. Stabilirea perioadei de monitorizare a unei promoţii de absolvenţi şi a intervalului dintre 

două solicitări de completare a chestionarului de către cei care nu l-au completat încă. 

6. Stabilirea structurii înregistrării. 

7. Stabilirea tipurilor de prelucrări ale datelor pentru: validarea datelor de intrare, obţinerea 

rapoartelor/statisticilor – standard şi personalizate– după diverse criterii (preluare APM/SAPM). 

8. Obţinerea unor sinteze ale propunerilor angajatorilor. 

9. Stabilirea nivelurilor de acces la date pe categorii de utilizatori. 

10. Stabilirea unei proceduri de încărcare a datelor, a responsabilităţilor pe diferite nivele: 

facultate, universitate. 

11. Stabilirea unei proceduri privind transmiterea rapoartelor/statisticilor extrase din baza de 

date obţinută. 

12. Stabilirea interfeţei şi a “programului monitor” pentru softul propus de SIPOCA 3. 

13. Recomandari pentru întocmirea “Caietului de sarcini”. 

14. Stabilirea unui “calendar de urmărire a realizării softului”. 

15. Stabilirea cadrului oficial de acces la bazele de date din care se vor extrage date în 

vederea obţinerii rapoartelor/statisticilor finale pentru a se asigura realizatorului softului 

posibilitatea testării produsului realizat - propunere. 

 Lucrarea este structurată pe mai multe secţiuni. După Introducere, în Secţiunea 2 – 

Platforma informatică naţională SIPOCA 3 de monitorizare a absolvenţilor versus platforme  

informatice la nivel naţional – se evidenţiază ceea ce aduce nou proiectul SIPOCA 3 faţă de 

platforma APM/SAPM. 

 În Secţiunea 3 – Colectarea datelor noi şi utilizarea celor existente în alte baze de date –  

se prezintă tipurile de date (structura înregistrării) şi modalităţi de colectare a acestor date. 

 Puncte forte şi puncte slabe ale Platformei informatice naţionale SIPOCA 3 de 

monitorizare a absolvenţilor se află rezumate în secţiunea 4 (analiza SWOT). 

 Recomandări pentru realizarea Caietului de sarcini pentru realizarea Platformei 

informatice naţionale SIPOCA 3 de monitorizare a absolvenţilor sunt prezentate în secţiunea 5. 
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 Metodologia de utilizare a Platformei informatice naţionale SIPOCA 3 de monitorizare a 

absolvenţilor face obiectul secţiunii 6. 

 Secţiunea 7 – Concluzii şi propuneri pentru legiferarea utilizării Platformei informatice 

naţionale SIPOCA 3 de monitorizare a absolvenţilor – rezumă concluziile secţiunilor anterioare, 

propune măsuri care ar trebui să fie standardizate în vederea aplicării cu succes a Platformei 

informatice naţionale SIPOCA 3 de monitorizare a absolvenţilor şi evidenţiază riscurile posibile 

ce ar putea să apară în realizarea platformei. 

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

 În Anexa A este trecut „Chestionar adresat absolvenţilor de studii universitare”, iar în 

anexa B este trecut „Chestionar adresat angajatorilor în vederea colectării de date despre 

cerinţele potenţialilor angajatori privind competenţele viitorilor angajaţi şi relaţia lor cu 

universităţile”. Anexa C - Grafice şi statistici furnizate de APM/SAPM şi acceptate de MEN 

(care vor fi obţinute şi de platforma propusă de proiectul SIPOCA 3)- inventariază tipurile de 

tabele, statistici, grafice obţinute cu modulele platformei APM/SAPM, iar Anexa D - Sinteze ale 

opiniilor angajatorilor - propune modele de forme de prezentare ale opiniilor angajatorilor. 

Anexele E şi F sunt propuneri de solicitări de obţinere de date referitoare la absolvenţii de studii 

superioare din bazele de date REVISAL, ANAF. 

În continuare se prezintă Ce aduce nou Platforma informatică naţională SIPOCA 3 de 

monitorizare a absolvenţilor faţă de Platforma Absolvenţii şi Piaţa Muncii, anume: 

- Reducerea dimensiunii chestionarului adresat absolvenţilor prin preluarea unor categorii 

de date din alte baze de date existente (chestionarul redus) – datele biografice, studii 

preuniversitare şi universitare vor fi extrase din baza de date RMU, date privitoare la locul de 

muncă actual vor fi extrase din baza de date REVISAL (sau ANAF). 

- Lansarea automată, la nivel naţional, a invitaţiilor pentru completarea chestionarului de 

către absolvenţii unei promoţii. 

- Combinarea mai multor modalităţi de colectare a datelor de la absolvenţii de învăţământ 

universitar. 

- Interconectarea bazelor de date existente privitoare la date despre absolvenţii de 

învăţământ universitar – se face legătura cu bazele de date RMU, REVISAL, ANAF, ceea ce  
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conduce la asigurarea acurateţii datelor şi reducerea dimensiunii chestionarului şi implicit la 

creşterea numărului respondenţilor. 

- Modulul rezervat angajatorilor şi chestionarul adresat acestora în vederea realizării unei 

conexiuni/feedback – punctele de vedere ale angajatorilor, deosebit de importante pentru 

conducerile universităţilor vor fi cunoscute prin accesarea acestui modul. 

- Obţinerea de sinteze cu observaţiile/recomandările/sugestiile angajatorilor asupra calităţii 

absolvenţilor angajaţi. 

- Modulul adresat altor persoane, cum ar fi părinţi de elevi, elevi de liceu etc, interesate de 

diferite statistici la nivel de universitate, facultate, specializare, domeniu. Această facilitate 

oferită de platformă poate conduce la sporirea numărului absolvenţilor de liceu (cu bacalaureat) 

interesaţi de continuarea pregătirii lor profesionale prin studii universitare. 

- Posibilitarea conectării la platforma proiectului INSERT – Managementul Corelării 

Sistemului de Învăţământ cu Piaţa Muncii, http://www.joburi-absolventi.edu.ro/ oferă celor 

interesaţi accesul la o bază de date cu locuri de muncă confirmate şi de universităţi. 

Prin reducerea dimensiunii chestionarului APM/SAPM şi preluarea de categorii de date 

care se află în alte baze de date (de exemplu RMU) se estimează creşterea numărului de 

respondenţi încă de la prima invitaţie de a completa chestionarul on-line şi se asigură acurateaţea 

datelor ce urmează a fi procesate. 

Revenirea cu încă 2 invitaţii de a completa chestionarul on-line poate, de asemenea, să 

aducă o creştere a numărului de respondenţi. 

Actualizarea datelor de contact şi completarea declaraţiei de acceptare a prelucrării 

datelor personale în scop statistic de către MEN/universitate odată cu înscrierea pentru susţinerea 

probelor de finalizare a studiilor ar conduce la creşterea numărului respondenţilor. 

În sfârşit, instituirea obligaţiei de a completa chestionarul redus în momentul solicitării 

eliberării actelor de finalizare a studiilor universitare – propunere avansată în această lucrare– ar 

conduce la mărirea numărului de absolvenţi care au completat chestionarul şi astfel 

rapoartele/statisticele obţinute cu Platforma informatică naţională SIPOCA 3 de monitorizare a 

absolvenţilor sunt apropiate de realitate. 

Se fac următoarele propuneri: 

- crearea unei entităţi administrative care să aibă în atribuţii actualizarea platformei, a 

chestionarelor, a statisticilor, monitorizarea absorbţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii 

http://www.joburi-absolventi.edu.ro/
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superioare pentru promoţiile viitoare conform şi cu Recomandarea Consiliului privind 

monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor, 30.05.2017 COM 2017 249FINAL – 0100 

NLE1 (European Commission). 

- MEN ca proprietar al RMU şi SIPOCA 3 să solicite şi să obţină un „agreement” cu 

MMJS, MFP, ANAF, prin care să se obţină date corecte asupra absolvenţilor de învăţământ 

superior, care apoi anonimizate să fie procesate de platforma SIPOCA 3, în vederea asigurării 

acurateţii datelor. 

- Instituţionalizarea solicitării de către universitate a încuviinţării de către absolvent a 

acceptului prelucrării datelor personale în scop statistic respectând prevederile Legii 677 din 21 

noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date încă de la înscrierea în facultate. 

- Analizarea posibilităţii condiţionării eliberării actelor de finalizare a studiilor de 

completarea chestionarului redus de către absolventul de studii superioare este o altă propunere 

ce ar creşte numărul de respondenţi. 

*** 

  În final sunt evidenţiate potenţiale riscuri în realizarea şi aplicarea cu succes la nivel 

naţional a platformei SIPOCA 3: 

- Actualizarea permanentă a bazei de date RMU, 

- Accesul la baza de date RMU: structura înregistrării şi accesul la date, 

- Punerea la dispoziţie a: structurii înregistrării prelucrate de APM/SAPM, a chestionarului 

şi utilizarea softului APM/SAPM,  

- Accesul la bazele de date REVISAL sau ANAF pentru colectarea datelor despre locul de 

muncă al absolvenţilor (lipsa unui agreement la nivel instituţional), 

- Resurse insuficiente la nivel de MEN, universitate / facultate pentru gestionarea / 

utilizarea platformei. 

 

                                                 
 


