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Proiecte cofinan Ńate din Fondul Social European prin 

Programul Opera Ńional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2 013 

 

Bucure şti, 

4 februarie 2010 

Comunicat de pres ă 

 

 

Prima reuniune interna Ńional ă a Comitetului de Avizare a proiectelor strategice 

pentru reforma sistemului de înv ăŃământ superior românesc  

 

 

În perioada 4-5 februarie 2010 , se desfăşoară la Palatul Parlamentului  din Bucureşti, Sala 

„Drepturile Omului”, prima reuniune interna Ńional ă a Comitetului de Avizare a proiectelor 

strategice pentru reforma sistemului de înv ăŃământ superior românesc . 

Reuniunea face parte din agenda evenimentelor prevăzute în cadrul celor cinci proiecte 

strategice pentru învăŃământul superior derulate de Unitatea Executiv ă pentru Finan Ńarea 

ÎnvăŃământului Superior şi a Cercet ării Ştiin Ńifice Universitare (UEFISCSU)  şi finanŃate de 

Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013”. Cele cinci proiecte strategice sunt: “Calitate şi Leadership pentru ÎnvăŃământul 

Superior din România”, “Doctoratul în Şcoli de ExcelenŃă”, “Studii doctorale în România”, 

“ÎmbunătăŃirea Managementului Universitar” şi “Registrul Matricol Unic”. 

Proiectul “Calitate şi Leadership pentru Înv ăŃământul Superior Românesc“ urmăreşte 

construcŃia unei viziuni pe termen lung (orizont 2025) asupra învăŃământului universitar din 

România, viziune asumată de către actorii cheie din sistem şi de societate în ansamblul său. 

Viziunea va fundamenta politicile la nivelul sistemului universitar, constituind totodată un reper 

pentru poziŃionarea strategică a universităŃilor. 
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“Ori de câte ori vorbim de politici pe termen lung avem în vedere sintagma „self fulfilling 

prophecy”, ca rezultat dorit al unui proces complex de construcŃie a unei viziuni pe termen lung. 

Discutăm împreună de un viitor pe care ni-l dorim, despre care ştim că este provocator și 

credibil și decidem că, indiferent de cine trebuie să ia decizia, obiectivul a fost clar definit. 

Provocarea cheie a proiectului Calitate şi Leadership pentru Înv ăŃământul Superior 

Românesc  este construcția acestei "self fulfilling prophecy": viziunea 2025. Cei interesați și 

afectați de sistemul de învățământ superior participă la întâlniri față în față (ateliere de lucru, 

focus grupuri, ateliere de dezvoltare scenarii, conferințe) sau în mediul virtual, on-line. Nu este 

vorba de consens, concluziile finale fiind acceptate prin negociere. Întregul proces este unul de 

comunicare și negociere la nivelul societăŃii care acum, la un an de proiect, ne-a dus la 

construcŃia aproape finală a celor patru scenarii de succes pentru învăŃământul superior 

românesc." a afirmat prof. dr. ing. Adrian Curaj , coordonator al proiectului şi preşedinte al 

AutorităŃii NaŃionale pentru Cercetare ŞtiinŃifică.  

 

Proiectul „Doctoratul în Şcoli de Excelen Ńă – evaluarea calit ăŃii cercet ării în universit ăŃi şi 

creşterea vizibilit ăŃii prin publicare ştiin Ńific ă”  urmăreşte elaborarea, testarea şi 

implementarea unei metodologii care să asigure evaluarea internaŃională a calităŃii cercetării în 

universităŃi, susŃinerea şcolilor de excelenŃă precum şi creşterea capacităŃii de publicare 

ştiinŃifică la nivel instituŃional şi individual, cu impact asupra calităŃii programelor doctorale. 

“Am speranŃa că la finalizarea acestui proiect, România va avea un sistem coerent de evaluare 

a performanŃelor în cercetarea ştiinŃifică şi universităŃile vor fi clasificate în concordanŃă cu 

misiunea asumată şi cu performanŃele obŃinute în activitatea de cercetare ştiinŃifică. Am, de 

asemenea, speranŃa că, în urma unui asemenea exerciŃiu naŃional, activitatea de cercetare în 

universităŃi va fi restructurată şi va contribui la creşterea vizibilităŃii României în domeniul ştiinŃei 

şi educaŃiei” a susŃinut prof. dr. ing. Ioan Dumitrache , coordonatorul proiectului. 
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Proiectul „Studii Doctorale în România”  urmăreşte restructurarea şi consolidarea sistemului 

naŃional de studii doctorale pentru a facilita programele doctorale şi postdoctorale să contribuie 

efectiv la formarea unor cercetători cu performanŃă recunoscută internaŃional şi astfel să asigure 

vizibilitatea şi recunoaşterea talentului tinerilor cercetători români pregătiŃi în Ńară. 

Prof. univ. dr. Lazar Vl ăsceanu, coordonatorul proiectului a explicat: “În cadrul acestui proiect 

se propune un nou cod de organizare şi funcŃionare a studiilor universitare de doctorat, ce va fi 

pilotat în cursul anului universitar 2010/2011 în mai multe universităŃi. Scopul proiectului este de 

a se ajunge la un nou sistem performant de formare a tinerilor cercetători. Proiectul este 

complementar cu proiectul "Doctoratul în Şcoli de ExcelenŃă - Evaluarea calităŃii cercetării în 

universităŃi şi creşterea vizibilităŃii prin publicare ştiinŃifică". 

 

Proiectul strategic „Îmbun ătăŃirea managementului universitar ” a fost conceput pentru a crea 

premisele unui învăŃământ relevant şi receptiv la nevoile specifice ale economiei, prin 

dezvoltarea capitalului uman din universităŃi. Astfel, se va constitui o comunitate de practicieni 

conectaŃi între ei cu ajutorul unei platforme de cunoaştere şi comunicare, în mediul virtual, 

capabilă să asigure comunicarea şi schimbul de experienta şi bune practici între membrii 

acestei comunităŃi. 

„În contextul în care Romania a devenit un stat membru al Uniunii Europene, iar instituŃiile de 

învăŃământ superior din țara noastră trebuie să se impună într-o societate bazată pe cunoastere 

şi într-un mediu concurenŃial, am gândit proiectul ”ÎmbunătăŃirea Managementului Universitar” 

conştientizând faptul că un management viabil de formare adecvată, actuală, a reprezentanŃilor 

universităŃilor, cu diferite responsabilităŃi decizionale, eficientizează activităŃile de conducere a 

instituŃiilor de învăŃământ superior.” a explicat Magdalena Crînga şu, coordonator al proiectului 

şi director adjunct al UEFISCSU. 
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Proiectul „Registrul Matricol Unic ”  contribuie la îmbunătăŃirea managementului administrativ 

în învăŃământul superior românesc şi la consolidarea rolului universităŃilor în raport cu cerinŃele 

societăŃii civile şi ale pieŃei muncii, inclusiv pe plan european, prin dezvoltarea unei baze de 

date integrate pentru gestionarea informaŃiilor referitoare la studenŃi, care va contribui la 

fundamentarea politicilor şi strategiilor publice în domeniu. 

Prof. univ. dr. ing. Radu Mircea Damian  coordonatorului proiectului a aratat că: „Având în 

vedere necesităŃile actuale din sistemul de învăŃământ superior, prin realizarea proiectului se 

doreşte obŃinerea unei imagini consistente a capitalului uman implicat, precum şi a unor 

informaŃii detaliate şi transparente, ce vor sta la baza formulării şi implementării politicilor şi 

strategiilor din domeniul educaŃiei. Rezultatul proiectului va fi un instrument important pentru 

managementul şi asigurarea calităŃii în învăŃământul superior, care va stimula creşterea 

competitivităŃii sistemului, creşterea relevanŃei acestuia în raport cu piaŃa muncii, facilitarea 

procesului de management şi vizibilitatea informaŃiilor din instituŃiile de învăŃământ superior, 

date ce vor fi raportate în timp real.” 

 

 

 

 

Pentru mai multe informatii vizitati site-ul www.fo rhe.ro  sau contactati: 

Adriana Tran, Responsabil Relatii Publice 

Tel: 0740202064 

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului  Superior si a Cercetarii Stiintifice 

Universitare (UEFISCSU),  

Bd. Schitu Magureanu 1, et.3 Sector 5, 050025, Bucu resti 

www.forhe.ro   

e-mail: presa.proiecte@uesfiscsu.ro   


