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Sub coordonatele: 

 Axa prioritara 2  “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii pe piaţa muncii” 

 Domeniul major de interventie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, implementează proiectul: 

 
„Evaluarea relevanţei  in oferta de formare pentru piaţa muncii  a 

învăţământului profesional prin analiza inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor” 

în parteneriat cu: 

  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Galati 

 Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei 

Sociale 

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Gorj 

 
  Perioada de implementare: august 2010 – decembrie 2012 
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Obiectivul general 

 

Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor învăţământului profesional în 

scopul cunoaşterii ratei de continuare a studiilor,  a duratei procesului de tranziţie de 

la şcoală la muncă, a factorilor de succes în acest proces, şi identificarea celor mai 

bune strategii de acţiune pentru a facilita inserţia socio-profesională a absolvenţilor.  

 

Obiectivele specifice 

 

  Crearea unei baze de date cu absolvenţii de SAM (şcoala de artă şi meserii) şi AC 

(anul de completare), nivel 1 si 2 de calificare din două promoţii, din judeţele Galaţi 

şi Gorj,  la 6 şi respectiv 12 luni de la absolvire.  

 Realizarea rapoartelor de analiza a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor în 

vederea adaptării strategiilor de facilitare a inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor  

 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii pentru identificarea acelor 

strategii care să optimizeze procesul de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pe baza 

rezultatelor monitorizării inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor 

 

Grupul ţintă 

 

Elevi, tineri absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic  nivelul 1 şi 2 de 

calificare, absolvenţi ai promoţiilor 2009 şi 2010 din judeţele Galaţi şi Gorj. 
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Buget 

 

 Valoarea totală a proiectului  - 3.804.023 lei 

 Contribuţia solicitantului - 570.604 lei 

 Asistenta financiara nerambursabilă - 3.233.420 lei 

 

Activităţi 

 
1. Constituirea, analiza şi validarea bazelor de date ce conţin informaţiile  grupului 

ţintă, în cele două judeţe. 

 

2. Elaborarea componentei dinamice a chestionarului ce se va aplica grupului ţintă. 

 

3. Anchete de teren pe bază de chestionar aplicat absolvenţilor de nivel 1 şi 2 a 

promoţiei 2009 şi 2010, care nu continuă studiile la următorul nivel de 

calificare, la un an, respective la 6 luni, de la absolvire, din judeţele Galaţi şi 

Gorj. 

 

4. Realizarea rapoartelor de analiza a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor 

promoţiei 2009, la un an de la absolvire, pentru cele 2 judeţe ale celor 2 regiuni. 

 

5. Realizarea, elaborarea şi validarea rapoartelor de analiza a inserţiei socio-

profesionale a absolvenţilor promoţiei 2010, la 6 luni de la absolvire, pentru 

cele 2 judeţe ale celor 2 regiuni. 
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Rezultate aşteptate 

 

 Oferta şcolară optimizată şi  planul de şcolarizare la nivel de judeţ, corelat cu cerinţele de 

dezvoltare locală; 

 Rapoarte de cercetare sociologica  privind inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă şi 

un raport comparativ între cele doua regiuni. 

 Operatori de ancheta abilitaţi în aplicarea de chestionare de ancheta sociologică (20 în 

fiecare judeţ din cele 2 regiuni)  

 Seminarii de informare privind rezultatele monitorizării inserţiei absolvenţilor.  

 Manageri de instituţii de învăţământ profesional si tehnic informaţi privind rezultatele 

monitorizării inserţiei absolvenţilor (20 din fiecare regiune), participanţi la sesiuni de 

diseminare  

 Buletinul final al proiectului care va cuprinde propuneri concrete, concluzii si rezultate ale 

analizelor comparative, o schema logica a procesului ce poate fi parcurs in vederea 

adaptării la nivel regional a ofertei educaţionale cu oferta de pe piaţa muncii, vor fi 

transmise către MECTS / CNDIPT, dar oferite si altor instituţii implicate in elaborarea de 

politici privind calitatea actului de formare profesional .  

 Se va amenaja şi dota un spaţiu în incinta clădirii beneficiarului care va deveni un Centru 

Judeţean de Monitorizare a Inserţiei Profesionale.  Acest centru va reuni periodic in 

spaţiul sau, oferind condiţii tehnice, specialişti, factori de decizie locală, pentru valorificarea 

rezultatelor obţinute  oferind continuitate obiectivelor atinse prin proiect.  

 Va fi realizată o bază de date care va fi populată cu informaţii despre absolvenţii de IPT ce 

vor fi actualizate la începutul şi sfârşitul fiecărui semestru şcolar şi conservată pe suport 

magnetic, servind drept suport pentru analizele comparative ulterioare. Pe baza informaţiilor 

cuprinse în baza de date vor fi realizare eşantioanele de investigat.  

 Informaţie in timp real in ceea ce priveşte rezultatele, progresul si plus valoarea aduse prin 

atingerea obiectivelor propuse.  
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Învăţământul tehnologic  gălăţean 

 

În anul şcolar 2010-2011, în  judeţul Galaţi din cele 36 de unităţi de învăţământ cu 

nivel liceal, 22 de unităţi sunt licee cu învăţământ tehnologic. 

În planul de şcolarizare actual, filiera tehnologică,  în învăţământul preuniversitar 

gălăţean există: 

 4 profiluri 

 14 domenii 

 Calificări profesionale 

o Nivel 1 – 25 calificări 

o Nivel 2 – 27 calificări 

o Nivel 3 – 40 calificări 

Proiectul are la bază datele statistice ale judeţului Galaţi care sunt conform tabelelor 

ataşate. 
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PROFIL DOMENIU CALIFICARE PROFESIONALĂ 
NUMAR 

ELEVI 

Resurse naturale 
şi protecţia 
mediului 

Agricultură 

Agricultor culturi de câmp 17 

Lucrător în creşterea animalelor 30 

Lucrător în cultura plantelor 59 

Tehnician agronom 61 

Tehnician horticultor 59 

Tehnician în agricultură 162 

Tehnician pentru animale de companie 114 

Zootehnist 32 

Agricultură Total 534 

Fabricarea produselor 
din lemn 

Tehnician în prelucrarea lemnului 
8 

Fabricarea produselor din lemn Total 8 

Industrie alimentară 

Brutar - patiser - preparator produse făinoase 90 

Lucrător în morărit şi panificaţie 47 

Lucrător în morărit şi panificaţie  60 

Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, 
legume şi fructe 

29 

Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor 33 

Preparator produse din carne şi peşte 17 

Preparator produse din lapte 16 

Tehnician analize produse alimentare 570 

Tehnician în industria alimentară 282 

Tehnician în industria alimentară  68 

Tehnician în industria fermentativă şi 
prelucrarea legumelor şi fructelor 

81 

Tehnician în prelucrarea produselor de origine 
animală 

80 

Tehnician morărit panificaţie şi paste făinoase 107 

Industrie alimentară Total 1480 

Protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 504 

Protecţia mediului Total 504 

Resurse naturale şi protecţia mediului Total 2526 

Servicii 

Comerţ 

Comerciant vânzător 69 

Lucrător în comerţ 105 

Tehnician în activităţi de comerţ 91 

Comerţ Total 265 

Economic 

Tehnician în activităţi economice 816 

Tehnician în activităţi economice  89 

Tehnician în administraţie 420 

Economic Total 1325 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

Coafor stilist  62 

Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 58 

Lucrător pentru estetica şi igiena  corpului 
omenesc 

30 

Estetica şi igiena corpului omenesc Total 150 

Turism şi alimentaţie 
Cofetar - patiser 25 

Lucrător hotelier 27 
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Lucrător în alimentaţie 
150 

Lucrător în alimentaţie                    20 

Lucrător în hoteluri 18 

Organizator banqueting 249 

Tehnician în gastronomie 153 

Tehnician în hotelărie 35 

Tehnician în turism 846 

Tehnician în turism - bilingv 99 

Turism şi alimentaţie Total 1622 

Servicii Total 3362 

Tehnic 

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 

Lucrător finisor pentru construcţii 45 

Lucrător instalator pentru construcţii 44 

Lucrător în structuri pentru construcţii 25 

Mozaicar montator placaje  37 

Tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii 

72 

Tehnician în construcţii şi lucrări publice 314 

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 90 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Total 627 

Electric 

Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele 
electrice 

19 

Electrician exploatare joasă tensiune 19 

Lucrător în electrotehnică 88 

Tehnician electrotehnist 204 

Tehnician energetician 71 

Tehnician în instalaţii electrice  105 

Tehnician metrolog 12 

Electric Total 518 

Electromecanică 

Electromecanic centrale electrice 26 

Electromecanic material rulant 16 

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale 21 

Lucrător în electromecanică 17 

Lucrător operator în energetică 15 

Tehnician electromecanic 78 

Electromecanică Total 173 

Electronică automatizări 

Lucrător în electronică şi automatizări 12 

Tehnician în automatizări 649 

Tehnician în telecomunicaţii 19 

Tehnician operator tehnică de calcul 433 

Electronică automatizări Total 1113 

Fabricarea produselor 
din lemn 

Lucrător în tâmplărie 
40 

Fabricarea produselor din lemn Total 40 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 93 

Lucrător în tricotaje - confecţii 130 

Tehnician designer vestimentar 352 

Tehnician în industria textilă 249 
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Industrie textilă şi pielărie Total 824 

Mecanică 

Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase 
plastice 

30 

Lăcătuş mecanic prestări servicii 30 

Lăcătuş mecanic prestări servicii  33 

Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri 204 

Lucrător în marină 19 

Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră 27 

Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră  32 

Lucrător în mecanică de motoare 159 

Lucrător în prelucrări la cald 37 

Marinar 23 

Mecanic agricol 48 

Mecanic auto 165 

Motorist nave 29 

Sudor 70 

Tehnician construcţii navale 28 

Tehnician în prelucrări la cald 48 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 576 

Tehnician mecatronist  936 

Tehnician prelucrări mecanice 21 

Tehnician proiectant CAD 379 

Tehnician transporturi 349 

Tinichigiu vopsitor auto 41 

Mecanică Total 3284 

Tehnic Total 6579 

Turism şi 
alimentaţie 

Turism şi alimentaţie 
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie 

129 

Turism şi alimentaţie Total 129 

Turism şi alimentaţie Total 129 

Grand Total 12596 

 


