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Pregătirea s istemului
național de e-Administrație
în România

Ef icien t izarea
m onit orizăr ii
elec tron ice a d at elor
d in sis te mu l C DI

Cre șterea capacității
administrative a s is temului
public de CD I din România

P olit ici bazat e pe e vidențe și
im pac tul as upr a pieței f orței
de muncă

Int ernaționalizar e, echit ate
și m anage ment univers itar
pentr u un învățăm ânt
superior de calitat e

Pr egătir ea sistemului național de e-administrați e în
Români a
iulie 2012 – mai 2015

Scop:
Crearea unei administrații publice mai eficiente și eficace, prin pregătirea cadrului necesar pentru trecerea la un
sistem național de e-Administrație.

Sursa de finanțare:
Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional “Dezvoltarea Capacității Administrative”
(cod SMIS 32612).

Parte ne ri:
Universitatea Politehnica București (UPB)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)
Academia de Studii Economice (ASE)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
Centrul de Studii Avansate pentru Serviciile Electronice (e-CAESAR)
Asociația Managerilor și Administratorilor de Cercetare din România (RARMA)
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării,
Catedra de Administrație Publică
Asociația pentru Implementarea Democrației

Rez ultate în c ifre :

600

24
24

funcționari publici și personal
contractual formați
module de curs dezvoltate

8

focus grupuri derulate

2

vizite de studiu organizate

1

platformă de knowledge
sharing

1

platformă de instruire

sesiuni de instruire organizate

www.e-administratie.forhe.ro

Pr egătir ea sistemului național de e-administrați e în
Români a
iulie 2012 – mai 2015

Publicații:
În vederea instruirii funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică, au fost dezvoltate 22
de cursuri în domeniul e-Administrației și e-Guvernării. Acestea abordează teme variate și sunt disponibile atât în
format clasic, cât și în format digital, pe platforma de e-Learning a proiectului, learning.forhe.ro

1

Social Media pentru Administrația Publică

12

Interoperabilitate prin Servicii Web
pentru e-Administrație

2

Cum să măsurăm impactul Social Media în Administrația
Publică. Strategia de Social Media, Planificare și Măsurare

13

Servicii Cloud pentru Administrația
Publică

3

Managementul electronic documentar. Analiza automată
a informației documentare

14

Securitate rețele cupru, fibră și radio:
proiectare, planificare, testare și
certificare

4

Conținut electronic pentru e-Administrație

15

Securitatea sistemelor de calcul

5

Utilizarea noilor tehnologii în Administrația Publică

16

Securitatea aplicațiilor, atacuri
informatice și teste de penetrare

6

Proiectarea și implementarea fluxurilor de documente
electronice

17

Integritate și etică în Administrația
Publică

7

Sistemul e-Health (e-Sănătate Publică) în Administrația
Publică

18

8

Managementul proiectelor și modelarea proceselor din
Administrația Publică

CMS (Content Management System) Instrument de comunicare online pentru
Administrația Publică

19

Rețele sociale pentru Administrația
Publică

9

Marketing online pentru Administrația Publică

20

Funcționarul public și procesul de
descentralizare

10

Utilizarea soluțiilor informatice de tip eGuvernare și
Business Intelligence pentru Administrația Publică

21

Sisteme informaționale geografice în
Administrația Publică

11

Comerț Electronic pentru Administrația Publică

22

Servicii sociale și dialog cu cetățeanul

Pr egătir ea sistemului național de e-administrați e în
Români a
iulie 2012 – mai 2015

Publicații:
În cadrul întâlnirilor de revizuiri structurale au fost realizate 4 propuneri de revizuiri structurale care pot contribui la
îmbunătăţirea proceselor de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, astfel:
Str uc tura departam entelor IT de la
nivelul administraţiei publice

Interoper abilitate a sis te me lor infor matice
exis tente la nivelul administraţiei publice
centrale şi loc ale

Disponibile
aici

www. e-adm inistratie.forhe. ro/rezultate -obtinute
P rezenţa we b a ins tituţiilor din
administraţia publică locală şi centr ală

Com unicar ea online c u cetățenii și
inte rins tituțională în administrația
publică – platfor me de c omunicare online

Pr egătir ea sistemului național de e-administrați e în
Români a
iulie 2012 – mai 2015

learning.forhe. ro

Platforme:

P latform a de eLear ning: scopul acesteia este dezvoltarea competenţelor în domeniul administraţiei publice,
prin oferirea unui cadru de interacţiune între instructori şi cursanţi. Platforma de eLearning este disponibilă gratuit,
permiţând instructorilor să creeze activităţi de instruire la distanţă şi să aleagă materialele de instruire ce vor fi
utilizate. De asemenea, platforma oferă instructorului posibilitatea de a adăuga teme, de a evalua şi nota răspunsurile
fiecarui cursant. In plus, aceasta permite şi organizarea de webinars (sesiuni online asistate de profesor).

11000000+

conturi existente

24

module de curs

300

tutoriale video, simulări, evaluări, progresul învățării, suporturi de curs

ore de
cursuri online

Pr egătir ea sistemului național de e-administrați e în
Români a
iulie 2012 – mai 2015

Platforme:
P latform a de studii de caz cuprinde mai multe aplicaţii destinate administraţiei publice:

Regis tr u Ins tituţii Public e:
are ca principal obiectiv furnizarea de informații centralizate oferite de administraţia publică tuturor
beneficiarilor acesteia (cetăţeni şi mediul de afaceri): adrese de sedii cu localizare pe hartă, adrese de
e-mail ale reprezentanţilor instituţiilor, servicii, departamente, program de lucru, newsletter etc.

Regis tr u Evenimente Cetăţeni :
oferă posibilitatea cetăţenilor să semnaleze diverse probleme de interes public către instituţiile pe raza
cărora s-a produs evenimentul. Această aplicaţie este disponibilă atât în varianta web, cât şi mobile.

Regis tr u Stare Civilă
pune la dispoziţie servicii electronice inteligente care sa fie interoperabile cu alte baze de date.

Regis tr atura Electronică
este o soluţie de gestionare electronică a documentelor care circulă la nivelul unei instituţii, astfel încât
se pot aloca numere de intrare-ieşire şi se păstrează un istoric al traseului unui document.

Pr egătir ea sistemului național de e-administrați e în
Români a
iulie 2012 – mai 2015

Rez ultate:
Elaborare a viziunii pentr u administraţia public ă din Rom ânia
Rezultatul întâlnirilor a fost o viziune unitară ce reprezintă imaginea dezirabilă a administraţiei publice din
România, în funcţie de aspiraţiile, provocările, oportunităţile şi factorii schimbării prezenţi în orice societate.
In cadrul proiectului s-a desfaşurat şi consultarea online cu privire la obiectivele Strategiei pe ntru c ons olidar ea
Adm inis traţiei Publice 2014-2020. Pe baza datelor obţinute a fost posibilă o înţelegere mai bună a opiniei actorilor
relevanţi (practicieni şi experţi) cu privire la importanţa obiectivelor specifice ale Strategiei, la stadiul lor actual de
realizare şi la şansele de îndeplinire până în 2020. În plus, rezultatele consultării au permis şi o ierarhizare,
prioritizare a obiectivelor în funcţie de importanţa şi de progresul anticipabil în realizarea lor pe parcursul ciclului
strategic care a început în anul 2014.

Pr egătir ea sistemului național de e-administrați e în
Români a
iulie 2012 – mai 2015

Eve nimente:
Conferința de lansar e a proiectului a avut loc pe 21 februarie 2013, în București. La eveniment au participat
reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice și ai Ministerului Societății Informaționale, reprezentanți
din administrația publică centrală și locală, precum și persoane din universități și din mediul de afaceri românesc. În
cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului, grupul țintă vizat, facilitățile de instruire în
domeniul e-administrației și rezultatele așteptate.

Detalii
aic i

www. e-administratie.forhe. ro/evenimente-de-promovar e
Conferința de închidere a proiectului a avut loc pe 15 mai 2015, în București. La eveniment au participat
parteneri și reprezentanți din cadrul administrației publice locale și centrale, universităților și mediului economic.
În cadrul acestei conferințe au fost prezentate rezultatele obținute prin intermediul proiectului, cele două platforme
informatice dezvoltate: platforma de eLearning, platforma de studii de caz și funcționalitățile acestora. De asemenea,
au fost expuse propunerile de măsuri pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute.

Pr egătir ea sistemului național de e-administrați e în
Români a
iulie 2012 – mai 2015
Eve nimente:
Pe parcursul proiectului, au fost organizate o serie de evenimente având scopul de a promova proiectul şi de a
contribui la atingerea obiectivelor acestuia. Printre acestea, se numără: conferinţa de lansare a proiectului, sesiuni de
instruire, focus grupuri, vizite de studiu, întâlniri de lucru pentru propunerea de revizuiri structurale, evenimente de
promovare a facilităţilor de instruire în e-Administraţie, conferinţa de închidere a proiectului.
În cadrul celor 24 ses iuni de instruire au fost instruite 600 de persoane din administrația publică centrală și locală,
în vederea dezvoltării competențelor și abilităților pentru utilizarea instrumentelor TIC în activitatea zilnică.

Detalii
aic i

www. e-administratie.forhe. ro/ses iuni-de-ins tr uire
Eve nim ente de promovar e organizate în diferite oraşe din ţară, inclusiv în capitală. În cadrul acestor evenimente
s-au prezentat obiectivele proiectului, principalele activităţi desfăşurate în cadrul acestuia, grupul ţintă, cursurile
realizate pentru instruirea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică centrală şi
locală, precum şi rezultatele obţinute prin implementarea proiectului.

Detalii
aic i

www. e-administratie.forhe. ro/evenimente-de-promovar e

Pr egătir ea sistemului național de e-administrați e în
Români a
iulie 2012 – mai 2015

Eve nimente:
8 focus grupuri care au avut rolul de a identifica serviciile publice oferite cetățenilor și nevoile de instruire ale
personalului din administrația publică din România. În cadrul focus grupurilor au avut loc discuții care au permis
identificarea serviciilor de la nivelul instituțiilor din Administrația Publică Locală (APL) și Administrația Publică
Centrală (APC), a stadiului informatizării acestora, a echipamentelor utilizate și bunelor practici din cadrul instituțiilor
respective. Astfel, au fost identificate nevoile de instruire în domeniul e-administrației, în vederea optimizării
activității derulate la nivel de instituție, prin implementarea unor soluții de e-administrație. Totodată, informațiile
respective au fost utilizate pentru configurarea și completarea cursurilor de
formare gratuite, oferite funcționarilor publici și personalului contractual din APL și APC prin intermediul acestui
proiect.

Detalii
aic i

www. e-administratie.forhe. ro/foc us -grupuri
2 viz ite de s tudiu în Olanda și Germania pentru documentarea în privința soluțiilor de e-Administrație existente
la nivelul acestor țări.

Detalii
aic i

www. e-administratie.forhe. ro/vizite -de-studiu

Cr ește re a c apac it ăți i ad mi ni str ati ve a si ste mu lu i p ub l ic d e
ce rc et are, d ez vol tare şi in ovare d i n Român i a, pe ntr u a r ăspu nd e
p e ter men sc ur t, m ed iu şi lu ng n evoi l or st rate gi ce d e de zvol tar e
ec onom i co-soc ial ă a Rom âni e i

sep te mb rie 2013 – noiem br ie 2015

Scop:
Creșterea capacității de planificare strategică a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CDI), pentru a
răspunde pe termen scurt, mediu și lung, nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României, prin
creșterea capacității instituționale a MENCS de a formula politici publice în domeniul CDI ce vor permite o mai
bună alocare a resurselor financiare.

Sursa de finanțare:
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional ”Dezvoltarea Capacității Administrative”
în perioada 2007 -2013 (PODCA - SMIS 37609).

Rez ultate în c ifre :

6

se siuni de formare în:

planificare strategică (2)
studii prospective și foresight

125

pers oane formate din:

MENCȘ
INCD

management strategic

administrația publică centrală

monitorizare şi evaluare

organizații neguvernamentale

formulare de politici publice
www.incd2020.ro

UEFISCDI

Cr ește re a c apac it ăți i ad mi ni str ati ve a si ste mu lu i p ub l ic d e
ce rc et are, d ez vol tare şi in ovare d i n Român i a, pe ntr u a r ăspu nd e
p e ter men sc ur t, m ed iu şi lu ng n evoi l or st rate gi ce d e de zvol tar e
ec onom i co-soc ial ă a Rom âni e i

sep te mb rie 2013 – noiem br ie 2015
Rapoarte:

Rap ort d e evalu are a gu vern an ţ ei
sis te mu lu i p u b lic d e cerce tare ,d ezvolt are
şi in ovare d in R omân ia 2007 – 2013

Sursa de finanțare:

Rap ort as u pr a st u d iulu i p ilot d e
rap ort are a c apit alu lu i in t elect u al

Sursa de finanțare:

Disponibil e
aic i

www. in cd 2020.ro/ro/re zu ltat e

Cr ește re a c apac it ăți i ad mi ni str ati ve a si ste mu lu i p ub l ic d e
ce rc et are, d ez vol tare şi in ovare d i n Român i a, pe ntr u a r ăspu nd e
p e ter men sc ur t, m ed iu şi lu ng n evoi l or st rate gi ce d e de zvol tar e
ec onom i co-soc ial ă a Rom âni e i

sep te mb rie 2013 – noiem br ie 2015

Platforme:

h ttp :// tagy. ue fiscd i. ro

Tagy
Platforma online care permite selectarea știrilor care constituie "semnale slabe“ (potențiale fenomene emergente),
încadrate pe o taxonomie proprie.

h ttp :// gre uc ean u. ue fiscd i. ro

Greuce anu
Platforma online de ierarhizare a unor “semnale slabe” de către persoane cu expertiză în domeniile respective.
Mecanism folosit, cu succes, în cadrul unor exerciții de orientare strategică a INCD-urilor.

Cr ește re a c apac it ăți i ad mi ni str ati ve a si ste mu lu i p ub l ic d e
ce rc et are, d ez vol tare şi in ovare d i n Român i a, pe ntr u a r ăspu nd e
p e ter men sc ur t, m ed iu şi lu ng n evoi l or st rate gi ce d e de zvol tar e
ec onom i co-soc ial ă a Rom âni e i

sep te mb rie 2013 – noiem br ie 2015

Eve nimente:

Conferința de lansar e
Reprezentanți ai instituțiilor publice centrale cu atribuții în domeniu, ai cercetării și ai mediului academic românesc,
precum și numeroase personalități publice au răspuns invitatiei de a participa la conferința de lansare a proiectului.

De tal i i
ai ci
www .i n cd 2020.ro/ r o/e ven i men te -d esfasu rat e

Conferința de închidere
În data de 23 noiembrie 2015 a fost organizată, la București, conferința de închidere a proiectului. Evenimentul a
avut printre participanți reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, dar şi experţi implicaţi în diferitele
activităţi ale proiectului. Cei prezenți au dezbătut principalele rezultate obținute prin intermediul proiectului,
încercând de asemenea să identifice direcții viitoare de continuare a eforturilor, pentru a contribui și mai departe la
creșterea nivelului de implementare a politicilor publice în sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare, în
conformitate cu prioritățile și bunele practici europene și internaționale.

Cr ește re a c apac it ăți i ad mi ni str ati ve a si ste mu lu i p ub l ic d e
ce rc et are, d ez vol tare şi in ovare d i n Român i a, pe ntr u a r ăspu nd e
p e ter men sc ur t, m ed iu şi lu ng n evoi l or st rate gi ce d e de zvol tar e
ec onom i co-soc ial ă a Rom âni e i

sep te mb rie 2013 – noiem br ie 2015

Eve nimente:
În cadrul proiectului au fost organizate:
9 mutual learning works hops
9 întâlnir i de pr oie ct
10 workshop-uri
6 ses iuni de formare

De tal i i
ai ci

www .i n cd 2020.ro/ r o/e ven i men te -d esfasu rat e

Eficien tiz area pr oce sului de m onitor izare e lec tronică a datelor
p rivind ac tivitățile și inf rastr uc turile din dom eniul c er ce tării și
d ezvolt arii, pr in im plem entare a de te hnologii mode rne TIC , cu
scopul de a de ser vi ne ce sarul inf ormațion al al be ne ficiarilor
ser viciilor M EN
decembrie 2013 – decembrie 2015

Scop:
Consolidarea rolului sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare în societate și creșterea vizibilității acestuia
pe plan european și internațional.

Sursa de finanțare:
Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 2
“Imbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”;
Domeniul Major de Intervenție 2.2 – „Imbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor” - COD SMIS 37678

Parte ne r:
Asociația pentru Implementarea Democrație (AID)

Rez ultate în c ifre :

183

persoane formate

466

zile de formare

întâlniri de lucru

44

instituții implicate

22

6

sesiuni de formare

5260

www.date-cdi.ro/

participanți instruiți prin
deschiderea accesului la
www.erris.gov.ro

Eficien tiz area pr oce sului de m onitor izare e lec tronica a datelor
p rivind ac tivitatile si inf rastr uc turile din dom eniul c er ce tarii si
d ezvolt arii, pr in im plem entare a de te hnologii mode rne TIC , cu
scopul de a de ser vi ne ce sarul inf ormat ion al al be ne ficiarilor
ser viciilor M EN
decembrie 2013 – decembrie 2015
Publicații:
Ghid privind cadrul de raportar e și m onitoriz are
a infras tructurilor de cer cetare

Ghid privind aplic area le gis lație i legată de
proprietate inte lectuală/invenții de s erviciu

disponibile
aici

www.date-cdi.ro/ro/rezultate
Ghid privind cerințele cadrului de raportare și
m onitorizar e a res ur selor umane din sis tem ul
național de cer cetare, dezvoltare și inovar e

http://iemu.forhe.ro

Ghid practic privind etica în cerc etarea
științifică

Eficien tiz area pr oce sului de m onitor izare e lec tronica a datelor
p rivind ac tivitatile si inf rastr uc turile din dom eniul c er ce tarii si
d ezvolt arii, pr in im plem entare a de te hnologii mode rne TIC , cu
scopul de a de ser vi ne ce sarul inf ormat ion al al be ne ficiarilor
ser viciilor M EN
decembrie 2013 – decembrie 2015
Publicații:
3 scenarii pr ivind rolul infras tr uc turilor de c ercetare pentr u dezvoltarea integrată ter itorială por nind de la
știință și inovar e

disponibile
aici

www.date-cdi.ro/ro/rezultate
Analiza a docume ntelor specifice
dome niului eticii în CDI
Analiza a probleme lor de etică
reflectate în doc um entele organis m elor
inte rnaționale
Studiu privind im ple mentarea
legislației naționale privind s is temul de
cer cetare, dezvoltare și inovar e
Studiu s ociologic privind perc epția
publicului în le gatură cu re spectarea
eticii în C DI
http://iemu.forhe.ro

Eficien tiz area pr oce sului de m onitor izare e lec tronica a datelor
p rivind ac tivitatile si inf rastr uc turile din dom eniul c er ce tarii si
d ezvolt arii, pr in im plem entare a de te hnologii mode rne TIC , cu
scopul de a de ser vi ne ce sarul inf ormat ion al al be ne ficiarilor
ser viciilor M EN
decembrie 2013 – decembrie 2015
Platforme:

www. erris .gov. ro

Regis tr ul Național al Infras tructurilor de Cer cetare
Engage in the Rom anian Res earch Infrastructur es System (ERRI S)
platforma reunește atât infrastructurile de cercetare publice cât și cele private, având ca scop creșterea gradului de
utilizare a serviciilor de cercetare din România și promovarea infrastructurilor la nivel național și internațional.

1187

infrastructuri

17413

echipamente

4431

persoane

30. 06.2016
date disponibile la:

http://iemu.forhe.ro

6533

servicii

Eficien tiz area pr oce sului de m onitor izare e lec tronica a datelor
p rivind ac tivitatile si inf rastr uc turile din dom eniul c er ce tarii si
d ezvolt arii, pr in im plem entare a de te hnologii mode rne TIC , cu
scopul de a de ser vi ne ce sarul inf ormat ion al al be ne ficiarilor
ser viciilor M EN
decembrie 2013 – decembrie 2015
Platforme:

https://uefiscdi-direct .ro/brai n

P ortal dedic at res urselor umane din sis te mul de CDI
Br ain Rom ania 3.0
Comunitatea Brain Romania reunește majoritatea actorilor implicați în activități de cercetare și inovare, indiferent de
domeniul de activitate. Platforma a fost dezvoltata astfel încât să răspundă nevoilor particulare ale fiecărui utilizator,
informația fiind filtrată în funcție de interese și competențe specifice pentru a facilita accesul la noutățile relevante
pentru fiecare în parte.

30. 06.2016
date disponibile la:

http://iemu.forhe.ro

840

conturi

362

utilizatori au
completat cel
puțin 1 aptitudine

602

utilizatori au
completat cel
puțin 1 proiect

345

utilizatori au
completat cel puțin
1 diplomă de studiu

Eficien tiz area pr oce sului de m onitor izare e lec tronica a datelor
p rivind ac tivitatile si inf rastr uc turile din dom eniul c er ce tarii si
d ezvolt arii, pr in im plem entare a de te hnologii mode rne TIC , cu
scopul de a de ser vi ne ce sarul inf ormat ion al al be ne ficiarilor
ser viciilor M EN
decembrie 2013 – decembrie 2015

Eve nimente:
Conferința de lansar e a proiectului a avut loc în data de 14 mai 2014, la București, a prilejuit descrierea,
în fața reprezentanților instituțiilor publice centrale cu atribuții în domeniu, ai cercetării și mediului academic
românesc, a scopului și obiectivelor proiectului, a grupul țintă căruia i se adresează, precum și a rezultatelor și
elementelor de inovare și valoare adăugată ale acestuia.
d etali i
aic i

www. date-cdi. ro/ro/evenim ente-desfas ur ate

Conferinta Internaționalizare a învățământului s uperior și a cer cetării
organizat în data de 26 iunie 2015, în București, evenimentul a reunit peste 200 de persoane provenind din mediul
academic, organizații de cercetare. In cadrul evenimentului a fost lansată platforma ERRIS, dezvoltată pentru a veni
în sprijinul coordonatorilor infrastructurilor de cercetare publice/private din România și a celor care doresc să
beneficieze de serviciile oferite de aceste infrastructuri, stimulând colaborarea și participarea la rețele naționale și
internaționale de profil a comunității științifice din România.

http://iemu.forhe.ro

Eficien tiz area pr oce sului de m onitor izare e lec tronica a datelor
p rivind ac tivitatile si inf rastr uc turile din dom eniul c er ce tarii si
d ezvolt arii, pr in im plem entare a de te hnologii mode rne TIC , cu
scopul de a de ser vi ne ce sarul inf ormat ion al al be ne ficiarilor
ser viciilor M EN
decembrie 2013 – decembrie 2015

Eve nimente:
Conferința Națională de prom ovare a eticii în cerc etar ea științifică
5-7 octombrie 2015, la București, s-au purtat discuții, în ateliere de lucru tematice, menite să conducă la creionarea unor
sugestii și recomandări privind utilizarea tehnologiilor moderne TIC, cu scopul de a eficientiza procesul de monitorizare
electronică a datelor privind activitățile și infrastructurile din domeniul cercetării și dezvoltării.

Conferința finalizare proiect
Pe agenda evenimentului s-au regăsit prezentări privind principalele rezultate ale proiectului cum ar fi: platforma
ERRIS, invențiile de serviciu, problematica eticii în cercetare, dezvoltarea durabilă, proiectul Laser Valley - dezvoltare
urbană inteligentă.

detalii
aici
www. date-cdi. ro/ro/evenim ente-desfas ur ate

http://iemu.forhe.ro

Eficien tiz area pr oce sului de m onitor izare e lec tronica a datelor
p rivind ac tivitatile si inf rastr uc turile din dom eniul c er ce tarii si
d ezvolt arii, pr in im plem entare a de te hnologii mode rne TIC , cu
scopul de a de ser vi ne ce sarul inf ormat ion al al be ne ficiarilor
ser viciilor M EN
decembrie 2013 – decembrie 2015

Eve nimente:
Sesiuni de ins truir e, ateliere de lucru, întâlniri de lucru
în cadrul proiectului au fost organizate 6 sesiuni de instruire a grupului țintă, 2 ateliere de lucru, 22 întâlniri de lucru
care au avut ca scop îmbunătățirea procesului de monitorizare electronică a datelor/informațiilor privind activitățile,
rezultatele, personalul și infrastructurile din domeniul CDI.

detalii
aici
www. date-cdi. ro/ro/evenim ente-desfas ur ate

http://iemu.forhe.ro

Pol itic i bazate pe e vidențe și impactul asupr a pi eței forței
de munc ă
aprilie 2014 – decembrie 2015

Scop:
Consolidarea și implementarea de instrumente integrate la nivel național, pentru urmărirea parcursului educațional al
tinerilor și a angajabilității absolvenților de studii superioare.

Sursa de finanțare:
Proiect cofinanțat din ”Fondul Social European” prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 (POSDRU/155/1.2/S/ 141278).

Rez ultate în c ifre :

289

77
87

www.infohe.forhe.ro

persoane formate în vederea
utilizării platformei RMU
persoane formate în vederea
utilizării platformei REI

55

persoane formate în vederea
utilizării platformei SAPM

11

sesiuni de formare în vederea
utilizării platformei RMU

6

sesiuni de formare în vederea
utilizării platformei REI

2

sesiuni de formare în vederea
utilizării platformei SAPM

studenți formați

Pol itic i bazate pe e vidențe și impactul asupr a pi eței forței
de munc ă
aprilie 2014 – decembrie 2015

www. rei. gov.ro

Platforme:

Regis tr ul Matricol Unic (R MU) asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat
și particulare din România, pentru toți anii universitari și pentru toate ciclurile de studii. RMU constituie un demers
susținut de centralizare şi standardizare a datelor din sistemul de învăţământ superior, în scopul eficientizării
activităţii administrative şi îmbunătăţirii capacităţii de a fundamenta strategii instituţionale şi politici naţionale în
învăţământul superior.
Totodată, implementarea sistemului RMU determină eficientizarea procesului de raportare prin degrevarea efortului
instituțional de raportare multiplă. Aceasta va contribui, în același timp, la creșterea transparenţei instituționale, a
responsabilității universităţilor, precum şi a încrederii publice în sistemul național de învăţământ superior.

90
190.000

universități de stat și private înregistrate

studenți înmatriculaţi în anul I de studii, la ciclurile de licență,
master și doctorat

Pol itic i bazate pe e vidențe și impactul asupr a pi eței forței
de munc ă
aprilie 2014 – decembrie 2015

www. rei. gov.ro

Platforme:

Regis tr ul Educațional Inte grat (REI ) oferă acces la parcursul educațional și profesional al unei persoane
prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educațional – învățământul preuniversitar, învățământul
universitar și formarea continuă, precum şi a altor sisteme de la nivelul unor sectoare publice de interes.
De asemenea, REI integrează și un modul de actualizare și generare a nomenclatoarelor pentru învățământul superior,
asigurând unicitatea nomenclatoarelor utilizate la nivelul sistemului educațional.

45, 30 % *

studenți de gen masculin

54, 70% *

studenți de gen feminin

*Statistici generate conform datelor colectate prin RMU pentru anul universitar 2015-2016, anul I de studiu, la
data de 4 iulie 2016.

Pol itic i bazate pe e vidențe și impactul asupr a pi eței forței
de munc ă
aprilie 2014 – decembrie 2015

Platforme:

www. sap m .f orh e. ro

Studenţi, Abs olvenţi şi Piaţa M uncii (SAP M) pune la dispoziția universităților din România resursele tehnice
expertiza și suportul profesional necesare pentru derularea și analiza studiilor privind integrarea pe piaţa muncii a
absolvenţilor de învăţământ superior, şi, totodată, sprijină instituțiile în implementarea de cercetări corespunzătoare
profilelor și intereselor acestora.

într-un interval de patru ani de zile, aprox. 60% dintre absolvenții de învățământ superior au schimbat cel
puțin două locuri de muncă, fie trecând dintr-un domeniu de activitate în altul, fie dintr-un tip de munca în
altul;
cei mai mulți absolvenți cu contract pe durată nedeterminată pot fi întâlniți în domeniul industriei și
construcțiilor (91%) și sănătății (79%), iar cei mai puțini în domeniul agriculturii (55%);
cei mai mulţi dintre absolvenţii de învăţământ superior, indiferent de domeniul fundamental de studii în care
au diploma de licenţă, au o vechime de doi ani de zile în locul de muncă actual, cu excepţia ştiinţelor
umaniste, artelor şi sportului (unde vechimea este de un an).

Pol itic i bazate pe e vidențe și impactul asupr a pi eței forței
de munc ă

aprilie 2014 – decembrie 2015

Eve nimente:
Conferința de lansar e a proiectului a avut loc în data de 14 mai 2014 și a reunit reprezentanţi ai universităților
institutelor naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare, Academiei Române, mediului privat, societăţii civile, cât şi
reprezentanţi ai structurilor de decizie cu atribuţii în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

Detalii
aici

h tt p : //in f ohe .f orh e. ro/even ime nt e/con f erin t e-s em inar ii/
Eve nim entul de lansar e a sis tem elor inform atice a avut loc în 23 octombrie 2015, ocazie cu care au fost
prezentate cele trei platforme dezvoltate în cadrul proiectului, contribuţiile aduse şi rezultatele aşteptate în urma
operaţionalizării acestora. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor centrale, universităţilor,
mediului privat şi societăţii civile.

Pol itic i bazate pe e vidențe și impactul asupr a pi eței forței
de munc ă
aprilie 2014 – decembrie 2015

Eve nimente:
Conferința de finaliz are a proiectului, organizată în data de 10 decembrie 2015, a reunit reprezentanți
ai universităților, institutelor naționale de cercetare, dezvoltare și inovare, Academiei Române şi membrii CNFIS
din ultimii 20 de ani. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele obținute în proiect și modul
în care acest demers susţinut de centralizare şi standardizare a datelor din sistemul de educaţie va contribui la
eficientizarea activităţii administrative şi îmbunătăţirii capacităţii de a fundamenta strategii instituţionale şi politici
naţionale în învăţământul superior.

Detalii
aici
h ttp:// in foh e.forh e.r o/eve ni men te/c onfe rin te-s emi nar ii/

I nte rnațio naliz are , e c hitate și manag e me nt
univ e rs itar pe ntru
un î nv ățământ s upe rio r de c alitate
aprilie 2014 – noiembrie 2015

S c o p:
Creșterea calității în sistemul de învățământ superior, în contextul European al Procesului Bologna, prin îmbunătățirea
abordării strategice a universităților din România la nivel local, național și internațional, în concordanță cu prevederile
Legii nr 1/2011 a Educației Naționale (LEN).

S urs a de f inanțare :
Proiect cofinanțat din “Fondul Social European” prin Programul Operațional “Dezvoltarea Resurselor Umane”
(POSDRU) 2007 - 2013 ( cod136180)

Parte ne ri:
Asociația Internatională a Universităților (IAU)
Școala națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)
Asociația pentru Democrație (AID)

Re z ultate î n c if re :

450

25
25

persoane formate în proiect

1 15

experți români

instituții implicate în proiect

18

experți străini

sesiuni de formare schimburi
de bune practici

62

evenimente organizate

I nte rnațio naliz are , e c hitate și manag e me nt
univ e rs itar pe ntru
un î nv ățământ s upe rio r de c alitate
aprilie 2014 – noiembrie 2015

Public ații:
Cadrul S trate g ic pe ntru I nte rnațio naliz are a
Î nv ățăm ântului S upe rio r din Ro m ânia.
Analiz ă și Re c o m andări publicație elaborată
cu scopul dezvoltării unei politici naționale
comprehensive privind internaționalizarea
învățământului superior din România.
Documentul este fundamentat prin studiile
instituționale de auto-evaluare întreprinse de 20 de
universități românești participante în proiectul
IEMU, care au fost urmate de vizite de planificare
strategică ale echipelor de experți români și străini
care s-au angajat în discuții cu reprezentanți ai
universităților într-un exercițiu interactiv care a
implicat mai multe părți interesate pentru a crea o
perspectiva a internaționalizării învățământului
superior românesc până în 2025.

D i s po ni bi l ă
ai c i
http:// uefiscdi.gov.ro/U pload/370bd06a-979b-4b40-8632-fa65781e50d4.pdf

http://iemu.forhe.ro

Blue print al une i s truc turi pe ntru pro m o v are a
s is te m ului de î nv ățăm ânt s upe rio r din
Ro m ânia - document operațional
care sprijină implementarea strategiei pentru
internaționalizarea învățământului superior din
România și care oferă patru scenarii posibile privind
dezvoltarea unei structuri care să promoveze IS din
România.
Printre altele, publicația are ca scop, eficientizarea și
îmbunătățirea coordonării activităților de promovare
peste hotare a informațiilor cu privire la sistemul
învățământului superior din România, dar și
sprijinirea și implicarea instituțiilor de învățământ
superior în activitățile lor de marketing internațional.

D i s po ni bi l ă
ai c i
http:// uefiscdi.gov.ro/U pload/33f53e86-ea59-4acc-9be5-90ff56415ca8.pdf

Internaționalizar e, echitate și management
unive rsitar pe ntru
un învățământ superior de calitate
aprilie 2014 – noiembrie 2015

Publicații:
Ghid practic privind internaționalizarea
învățăm ântului s upe rior r omânes c
publicație concepută pentru cei interesați de
dezvoltarea internaționalizării educației în
învățământul superior, membri ai comunității
academice și administrative din cadrul instituțiilor
de învățământ superior.
Scopul ghidului este de a oferi celor interesați de
dimensiunea internaționalizării învățământului
superior o definire a tuturor aspectelor asociate
conceptului de internaționalizare a educației,
diferite perspective privind metodele de dezvoltare
a internaționalizării educației, exemple de bună
practică, tendințe la nivel global, avantajele și
oportunitățile dezvoltării internaționalizării,
barierele și obstacolele care stau în calea dezvoltării
acestei dimensiuni.

Studiu de impact privind politic ile de echitate deja
im plem entate „P olitici publice pr ivind echitatea în
învățăm ântul superior.
Document ce analizeaza politici de echitate deja
implementate, in 8 universitati din Romania: bursele
sociale, serviciile sociale si locurile speciale pentru
romi. Scopul acestei analize a fost sa urmareasca modul
de implementare al acestor politici la nivelul
universitatilor din Romania, impactul acestor politici in
ultimii 10 ani si sa ofere o serie de recomandari pentru
imbunatatirea acestor politici la nivel national si
institutional.
”White P ape r” privind ec hitatea în învățământul
superior
Publicația trece în revistă problemele identificate în
sistem și propune o serie de soluții aliniate unor
direcții considerate prioritare pentru îmbunătățirea
echității în învățământul din România, la toate
nivelurile de educație. Soluțiile propuse au vizat
etapele de pregătire în ciclurile inferioare
învățământului superior, de tranziție între cicluri și de
studiu în cadrul unui program de învățământ superior.
Ghid de bune prac tici în dome niul
m anage me ntului unive rsitar
Ghidul cuprinde o serie de exemple de bună-practică
privind managementul universitar pentru instituțiile de
învățământ superior și le oferă o serie de soluții la
problemele identificate în comunitatea de practicieni
din domeniul managementului universitar.
Docum ente de îmbunătățire a m anagem entului
unive rsitar

Dispon ibil
aic i
http://uefiscdi.gov.ro/Upload/19bb0071-bc38-4855-9344-cb3e091bcb5d.pdf

http://iemu.forhe.ro

Document de îmbunătățire a managementului strategic;
Document de îmbunătățire a managementului
resurselor umane;
Document de îmbunătățire a managementului
financiar: strategie de finanțare. Studiu de caz:
Universitatea de Vest din Timișoara

Internaționalizar e, echitate și management
unive rsitar pe ntru
un învățământ superior de calitate
aprilie 2014 – noiembrie 2015

Rapoarte:
19 strate gii instituționale privind
inte rnaționalizarea educație i
Plecând de la premisa că fiecare universitate, în
conformitate cu autonomia universitară, își
definește propria strategie universitară, cu ajutorul
unui grup de experți de la nivel național și
internațional instituțiile au fost asistate în realizarea
a 20 de strategii institutionale în domeniul
internationalizării educației care au fost mai apoi
aprobate de către senatele sau rectoratul
universităților. Acestea pot fi consultate aici:
http://iemu.forhe.ro/internationalizare/strategii-insti
tutionale/

1 studiu de impact pr ivind politicile de echitate
deja im ple mentate burse sociale, servicii sociale
și locuri speciale pentru romi
1 doc um ent viziune de dezvoltare a echității în
sis te mul educ ațional rom ânes c ce cuprinde
direcții strategice de dezvoltare a echități în
învățământului superior (”White paper”)
P ropuner i m ăsuri de cre ștere a e chității în
învățăm ântul superior

Docum ent de analiza preliminară a nevoilor de
form are a practicienilor din domeniul
managementului universitar

Platforma:

www.studyinromania.gov.ro

Portalul StudyinRomania – este prima platformă complexă care promovează învățământul superior românesc la
nivel global, contribuind la atragerea studenţilor naționali și internaţionali, în programe de studiu din oferta
educaţională a universităţilor româneşti. Platforma oferă informații privind:Sistemul de învățământ superior din
România, avantajele studenților străini care studiază în România, programele de studiu în limbi străine, inscrierea
candidaților în cadrul acestor programe de studiu, obținerea vizei de studiu/ permisului de rezidență, viața de zi cu
zi și facilitățile de care beneficiază studenții în România.
Până în prezent www.studyinromania.gov.ro are peste 2800 de programe de studii in 14 limbi străine din cadrul a
39 de universități românești.

http://iemu.forhe.ro

Internaționalizar e, echitate și management
unive rsitar pe ntru
un învățământ superior de calitate
aprilie 2014 – noiembrie 2015

Eve nimente:
Con f erin ța in ter națion ală ”F ut u re of H igh er E d uc ation :
Bologn a Rese arch ers ’ Con fe ren ce”

ediția a-2-a găzduită de Biblioteca Națională a Românie,
în perioada 24-26 noiembrie 2014
Evenimentul a reunit peste 200 de cercetători în domeniul
educației din toată lumea și a avut ca rezultat, publicarea
volumului ”The European Higher Education Area:
Between critical reflections and future policies” sub egida
editurii Springer – Open Access.

Conferința Națională pr ivind managem entul univer sitar a reunit, pe 17 aprilie 2015, peste 80 de membri ai
comunității de practicieni în domeniul managementului universitar. Organizată sub forma a 3 sesiuni paralele,
conferința și-a propus să reprezinte prima întâlnire a unei viitoare comunități de practicieni în domeniul
managementului universitar și să identifice din discuțiile cu aceștia o serie de nevoi de formare ulterioară în vederea
îmbunătățirii domeniului managementului universitar.
3 întâlnir i de viz iune privind internaționaliz area învățământului superior având ca scop construirea unor
scenarii de viitor privind viziunea asupra internationalizării educației din România alături de experți și actori
interesați de domeniu. Cele trei intâlniri au avut la bază metoda „world-cafe”. Rezultatele au pus bazele Cadrului
Strategic pentru Internaționalizarea Învățământului Superior din România. Analiză și Recomandări.

http://iemu.forhe.ro

Internaționalizar e, echitate și management
unive rsitar pe ntru
un învățământ superior de calitate
aprilie 2014 – noiembrie 2015

Eve nimente:
Conferinta Internaționalizare și echitate în învățământul superior : construind un sce nar iu m ai bun
pentr u viitordesfășurată în perioada 23-24 septembrie 2015 a avut ca scop consultarea principalilor
actori privind rezultatele proiectului.
Sesiunile conferinței au fost structurate în jurul a două teme majore: ”Aspirând spre un sistem echitabil de
învățământ superior” și “Internationalizarea Învățământului Superior o premisă necesară pentru calitate”.

www.iem u.f orhe. ro/conf erinta

http://iemu.forhe.ro

