
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională este partener în proiectul 

POSDRU /90/2.1/S/63840 „Monitorizarea inserţiei absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic pe piaţa 
muncii”, în care Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov  are calitatea de partener principal şi  al cărui obiectiv 
general este: analiza dimensiunii şi calităţii inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi 

tehnic (şcoala de arte şi meserii, an de completare, liceu tehnologic) şi conştientizarea rezultatelor acestei analize 

de către toţi factorii interesaţi din regiunile de dezvoltare, în vederea corelării ofertei educaţionale din IPT, cu 

aspiraţiile individului şi cu cerinţele de pe piaţa muncii. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Gestionarea eficienta a informaţiilor privind absolvenţii de IPT prin constituirea şi actualizarea 

permanenta a bazei de date specifice 

2. Determinarea dimensiunii şi calităţii inserţiei profesionale a absolvenţilor, a ratei de continuare a studiilor 

şi factorilor ce o determina, a variabilelor procesului de tranziţie a absolvenţilor de la şcoala la locul de muncă, prin 

realizarea anchetelor de teren pe bază de chestionar 

3. Creşterea gradului de adecvare a calificării deţinute de absolvenţii de IPT la locul de munca şi a nivelului 

de satisfacţie faţă de ocupaţia practicată, prin valorificarea analizei cantitative şi calitative privind inserţia 

absolvenţilor in cadrul instituţiilor responsabile cu oferta de calificare a elevilor şi a structurilor manageriale 

consultative 

4. Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională în sprijinul tranziţiei de la şcoala la viaţa 

activă

  Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională implică în derularea proiectului 

POSDRU /90/2.1/S/63840 „Monitorizarea inserţiei absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic pe piaţa 
muncii” unităţi şcolare liceale cu absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic. Realizarea anchetelor de teren şi 

prelucrarea datelor privind inserţia debutează cu colectarea  datelor despre absolvenţii de IPT – promoţia 2010. 

În acest sens, pentru fiecare unitate şcolară liceală cu absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic a fost 

numit un expert de specialitate pe termen scurt, responsabil cu încărcarea bazei de date. 
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