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Data: 25.04.2019 

privind finalizarea proiectului “Dezvoltarea capacităţii Ministerului Educaţiei  

Naţionale de monitorizare şi prognoză a evoluţiei ȋnvăţămȃntului superior 

 ȋn raport cu piaţa muncii”, cod SIPOCA 3/ cod MySMIS: 117842 

 

Ministerului Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Academia Română anunță finalizarea implementării 

proiectului “Dezvoltarea capacităţii Ministerului Educaţiei Naţionale de monitorizare şi prognoză a 

evoluţiei ȋnvăţămȃntului superior ȋn raport cu piaţa muncii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară nr. 1: Administraţie publică şi 

sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific nr. 1.1: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune 

ȋn administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, ȋn 

concordanţă cu SCAP.  
 

Proiectul s-a derulat pe  o perioadă de  34,5 luni și a vut o valoare de 18.332.590,40 LEI, din care valoarea 

cofinanțării Uniunii Europene a fost de 15.396.417,88 LEI. 
 

Derulat sub sloganul “Universitățile pregătesc viitorul: Absolvenți competenți pentru România”, proiectul a 

avut ca scop dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale de a elabora politici bazate 

pe evidențe, pentru îmbunătățirea ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățământ superior, precum și o mai 

bună corelare a acestora cu nevoile pieței muncii. 
 

Urmare implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 

 Mecanism de monitorizare a învățământului superior din România; 

 Analiza privind calitatea din perspectiva relevanței programelor oferite de universități pe domenii de 

specializare, cu potențial de  dezvoltare regională; 

 Studiu de impact al strategiilor și al diferitelor intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior, 

asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor; 

 Analiza privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora 

prognoze; 

 Ghid de bune practici privind consilierea în universităţi; 

 Ghid de bune practici pentru realizarea stagiilor de practică; 

 Realizarea unui mecanism de comunicare și participare la procesul decizional realizat privind implicarea 

universităților în procesul de dezvoltare regională; 

 Înființarea Centrului de Profesionalizare a Managementului Universitar (CPMU) prin Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr. 4218/01.08.2018 și realizarea politicii publice pentru operaţionalizarea acestuia; 

 În cadrul CPMU au fost instruite 537 de persoane cu funcții de conducere din universități și 50 persoane din 

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe teme de bună guvernanță, leadership, management universitar, 

planificare strategică, monitorizare și evaluare politici, programe. 
 

Analizele, studiile și metodologiile au fost elaborate de experții selectații de către Academia Română, pe baza 

cercetărilor realizate la nivel local, regional și national, în cadrul universităților de stat din România.  
 

Persoană de contact: Petrovici Merima - manager proiect 

                                                                                           e-mail: office.uipffs@edu.gov.ro 

Anunț de presă  


