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STRATEGIA DE DEZVOLTARE

CONTEXT
Învăţământul tehnic şi profesional cunoaşte o perioadă de dezvoltare
continuă, datorată în principal faptului că România, şi în special Muncipiul
Bucureşti şi Judeţul Ilfov prezintă o concentrare a pieţei de outsourcing în
domeniul tehnic (auto, prelucrări mecanice, producție de componente şi
subansamble) iar acest start în dezvoltare trebuie să se realizeze după
principii de planificare strategică adaptate la necesităţile pieţei şi în
concordanţă cu cerinţele impuse de cei ce generează locuri de muncă.
Şcoala, ca principal formator de competenţe pentru a deveni competitivă şi
atractivă, trebuie să identifice aceste necesităţi astfel încât absolvenţii să fie
integraţi unitar pe piaţa muncii. O abordare desosebită se acordă
învăţământului dual, concept recent adoptat în învăţământul românesc.
Astfel devine prioritară elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional și Tehnic din Muncipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, proiect pilot
dezvoltat de ASCEDO International în parteneriat cu:
 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov
 Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
 Camera de Comerţ şi Industrie a Județului Ilfov

ACTORI ȘI REZULTATE

SCOPUL STRATEGIEI

Dezvoltarea Învățământului Profesional și
Tehnic din Municipiul București și Județul
Ilfov prin identificarea de necesități și direcții
de acțiune conform cu cerințele pieții pentru
a pune bazele dezvoltării socio - economice.

JUSTIFICARE
În fundamentarea scopului proiectului au stat la bază abordarea unitară a
învăţământului profesional și tehnic din Muncipiul Bucureşti şi județul Ilfov
raportat la agenţii economici care sunt concentraţi cu precădere în judeţul
Ilfov, pe cale de consecinţă, strategia îşi propune prin auditul situaţiei
existente dar şi prin analiză SWOT, stabilirea unor direcţii strategice
menite să reducă discrepanța între direcţiile de formare profesională şi
necesităţile pieţei.
Din datele diseminate în studiile anterioare apare necesitatea de forţă de
muncă calificată conform cerinţelor actuale iar strategia îşi propune
identificarea de mecanisme reale în ocuparea locurilor de muncă actuale
cât şi inserţia absolvenţilor pe piaţă muncii și generarea de noi locuri de
muncă.

OBICTIVE

OBIECTIVE STRATEGIEI
Strategia îşi propune prin auditul situaţiei existente şi prin analiză SWOT,
stabilirea unor direcţii strategice menite să reducă discrepanța între direcţiile de
formare profesională şi necesităţile pieţei.
Realizarea unei radiografii a stadiului de dezvoltare a învățământului profesional
și tehnic și a gradului de maturitate a parteneriatelor public-private.
Crearea unor instrumente de lucru la nivel regional care să consolideze
parteneriatele public-private și să faciliteze inserția pe piața muncii a
absolvenților de învățământ profesional și tehnic dar și să monitorizeze gradul de
angajabilitate al absolvenților.
Elaborarea unor strategii de analiză a performaței (Benchmarking, Balanced
Scorecard (BSC) și Indicatori de performanță (KPI)) la nivel strategic, managerial
și operațional, pentru măsurarea planificării în învățământul profesional și tehnic
(Plan Managerial și Plan Operațional).
Identificarea comenzii sociale pentru învăţământul profesional şi tehnic și a
domeniilor prioritare pentru formarea profesională iniţială și continuă de la
nivelul regiunii București-Ilfov;

PARTENERI
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București

Camera de Comerț și Industrie a Județului Ilfov
ASCEDO International

PARTENERI

BENEFICIARI

Beneficiari
Companii private de pe raza Municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov
Unități de școlare care dezvoltă Învățământ Profesional și Tehnic
Cadrele didactice ale Învățământului Profesional și Tehnic
Elevii din cadrul instituţiilor de Învățământ Profesional și Tehnic
Comunitatea locală şi regională (Primărie, Consiliul Județean)
Instituții cu implicare directă în comunitatea locală (AJOFM, ANAF)

AVANTAJ COMPETITIV

Unitățile școlare cu profil profesional și tehnic de
pe raza Municipiului București și Județul Ilfov vor avea
acces la instrumente moderne de planificare
strategică instituțională în realizarea

Planului de Acțiune al Școlii.

REZULTATE
Strategia de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi
Tehnic din Municipiului Bucureşti şi Judeţul Ilfov
Radiografia actuală a Învățământului Profesional și
Tehnic din Municipiul București și Județul Ilfov.
Radiografia actuală a mediului economic cu profil
tehnologic cu privire la necesitățile de formare a
personalului
Măsuri și Plan de Acțiune pentru dezvoltarea
Învățământului Profesional și Tehnic CORELAT CU
OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Oferta educaţională adaptată la necesităţile pieţei
locurilor de muncă Și fundamentarea cifrei de
Școlarizare ANUALE

REZULTATE
Forţă de muncă conformă cu cerințele și
necesităţile actuale ale comunității mediului de
afaceri cu profil tehnologic
Baze de date cu gradul de Angajabilitate al
absolvenţilor de Învățământ Profesional și Tehnic
Baze de date la nivel regional cu personal şi locuri
de muncă în industria TEHNOLOGICĂ ȘI
MONITORIZAREA TRASEULUI ABSOLVENȚILOR
Constituirea unui CORP comun de specialiști
pentru implementarea și monitorizarea strategiei
Exemple de bune practică replicabile la nivel
regional şi naţional

ACȚIUNI ÎN PROIECT
1. Elaborarea unui plan complex de acţiuni validat şi asumat de toţi partenerii în proiect care va conţine
următoarele secţiuni: obiective generale, obiective specifice, acţiuni, rezultate, indicatori de realizare,
resurse umane, surse de finanţare, parteneri.
2. Auditul situaţie existente.
3. Focus group şi workshop-uri de prezentare şi diseminare a datelor.
4. Analiză SWOT şi PESTEL cu prezentarea matricilor cadrul logic.
Analiză SWOT se va realiza secvențional pe următoarele domenii:
administrativ, curricular, relaţii intra şi intercomunitar, resurse umane,
parteneriate.

5. Direcţii de acţiune.
6. Plan de implementare.
7. Indicatori de monitorizare.
8. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Învăţământului Profesional și Tehnic
din Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov.

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Pune la dispoziţie datele referitoare la instituţiile de învăţământ profesional și tehnic
de stat sau private de pe raza Municipiului Bucureşti;
Pune la dispoziţie date statistice proprii privind planurile de şcolarizare ale
învăţământului profesional și tehnic de pe raza Municipiului Bucureşti;

Asigură cadrul metodologic pentru implementarea proiectului în instituțiile de
învăţământ profesional și tehnic de pe raza Municipiului Bucureşti;
Asigură resurse umane specializate (inspectori de specialitate) în învăţământul
profesional și tehnic de pe raza Municipiului Bucureşti;
Participă la analizele specifice (studii sectoriale, analize SWOT / PESTEL) cu experţi
instituționali proprii;
Asigură cadrul necesar desfăşurării întâlnirilor focus group şi a grupurilor de lucru;
Asigură cadrul de diseminare a Strategiei de Dezvoltarea a Învăţământului Profesional
și Tehnic prin organizarea unei conferinţe de presă instituţionale la sfârşitul
proiectului.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV

Pune la dispoziţie datele referitoare la instituţiile de învăţământ profesional și tehnic
de stat sau private de pe raza judeţului Ilfov;
Pune la dispoziţie date statistice proprii privind planurile de şcolarizare ale
învăţământului profesional și tehnic de pe raza judetului Ilfov;
Participă la analizele specifice (studii sectoriale, analize SWOT / PESTEL) cu experţi
instituționali proprii;

Asigura cadrul necesar desfăşurării întâlnirilor focus group şi a grupurilor de lucru.

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Pune la dispoziţie baze de date cu firmele din domeniile sectoriale;
Pune la dispoziţie date statistice proprii;
Participă la diseminarea rezultatelor studiilor şi a strategiei;
Asigură resurse umane (experţi) proprii pentru analizele statistice şi focus grup şi
grupuri de lucru.

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI ILFOV

Pune la dispoziţie baze de date cu firmele din domeniile sectoriale;
Pune la dispoziţie date statistice proprii;
Participă la diseminarea rezultatelor studiilor şi a strategiei;
Asigură resurse umane (experţi) proprii pentru analizele statistice şi focus grup şi
grupuri de lucru.

ASCEDO INTERNATIONAL
Asigură metodologia de implementare a proiectului (metododologie proprie) şi asigură
managementul proiectului cu echipă de management de proiect certificată;

Realizează studii de opinie (elevi, cadre didactice/ agenţi economici);
Asigură centralizarea şi analiză statistică a datelor obţinute de la partenerii din proiect;
Realizează rapoarte de studii, rapoartele de progres, rapoartele de inception şi finalizare a
contractului;
Elaborează Strategia de Dezvoltare a Învăţământului Profesional și Tehnic din Municipiului
Bucureşti şi judeţul Ilfov;
Realizează prezentările multimedia pentru prezentarea rezultatelor;
Asigură experţi şi personal de backstopping pentru toate fazele de implementare a proiectului;
Asigură comunicarea inter-instituţională cu partenerii;
Organizează întâlniri de lucru/ focus grupuri împreună cu partenerii proiectului în locaţiile puse la
dispoziţie de către aceştia;
Participa la diseminarea rezultatelor şi a strategiei alături de parteneri.

CONTACT PARTENERI
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Victor Stelian FEDORCA
stelianfedorca@gmail.com
0744.652.476

Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov
Bianca DAVID
plecatalaresita@yahoo.com
0731.239.579

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București
Anca APALAGHIEI
anca.apalaghiei@ccib.ro
0745.756.260

Camera de Comerț și Industrie a Județului Ilfov
Răzvan STOICA
razvan.stoica@ccilfov.ro
0727.891.011

ASCEDO International
Cornel BERTEA HANGANU
cornel.bertea@ascedo.ro
0744.388.615

E-mail:
strategie.ipt@ascedo.ro
Tel: 0744 38 86 15
Tel: 0744 65 24 76

Vă mulţumesc!
Cornel Bertea Hanganu
ASCEDO INTERNATIONAL

