


STRUCTURA RAPORTULUI DE ȚARĂ PE IPT 2012

Ø Capitolul 1 Factorii externi care influențează IPT

Ø Capitolul 2 IPT din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți

Ø Capitolul 3 Calificările în IPT

Ø Capitolul 4 Promovarea participării la IPT



CAPITOLUL 1 : FACTORI EXTERNI

Ø Introducere în sistemul IPT din România

Ø Factori politici și socio-economici care determină caracteristicile IPT și

influențează performanța acestuia (piața muncii, demografie, migrație, educație)

Ø Statistici privind: piața muncii (ocupare, șomaj), educație (rata de participare în

învățământul profesional), structura economiei pe activități economice,



CAPITOLUL 2:  IPT DIN PERSPECTIVA ÎNVĂȚĂRII 
PERMANENTE
Ø Diagrama sistemului național de educație și formare cu evidențierea rutelor (atât

bazate pe școală cât și bazate pe muncă) pe care tinerii și adulții le au la
dispoziție precum și a posibilităților de transfer

Ø Cadrul legislativ și finanțarea IPT, rolul partenerilor sociali
Ø Condițiile de admitere în IPT sau de transfer către alte rute educaționale
Ø Profesori și formatori IPT (calificări, roluri și responsabilități)
Ø Statistici privind: rate de participare (pe grupe de vârstă, sexe, profiluri de

pregătire), numărul absolvenților, finanțarea programelor (public/privat), rate de
abandon școlar (comparație între educația generală și IPT)

Ø Alte programe de formare (dedicate grupurilor vulnerabile)
Ø Statistici privind: investițiile firmelor în formare profesională (pe sector de

activitate), participare adulților la învățarea permanentă



CAPITOLUL 3: CALIFICĂRILE  IPT

Ø Descrierea mecanismelor și procedurilor implementate pentru a asigura un 
echilibru între cerințele pieței muncii și oferta IPT

Ø Procedurile de introducere/actualizare, validare și evaluare a unor noi calificări 

Ø Reglementarea feedback-ului piața muncii- sistem de educație și formare

Ø Mecanismele de asigurare a calității educației

Ø Tipuri de calificări oferite de IPT

Ø Metode folosite pentru a obține proiecții ale cerințelor pieței muncii (ocupații, 
calificări)

Ø Validarea educației formale și informale, tipuri de calificări



CAPITOLUL 4: PROMOVAREA PARTICIPĂRII LA IPT

Ø Instrumentele dedicate încurajării și sprijinirii IPT pentru diferite grupuri țintă

Ø Instrumente financiare, instrumente de reglementare, servicii de consiliere

Ø Statistici privind: Ratele de participare (în funcție de instrumentele folosite), 

volumul și sursa finanțării


