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Proiect Strategic co-finanțat din Fondul Social European 

(FSE), prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POSDRU) 

Axa prioritară nr.1: ”Educația și formarea profesională în 

sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate 

pe cunoaștere” 

Domeniul major de intervenție 1.2: ”Calitate în 

învățământul superior” 

 

Ce urmărește 

  

 Continuarea și extinderea demersurilor realizate de 

UEFISCDI – CNFIS 

 

  Sprijinirea demersurilor pentru realizarea 

interoperabilității între sistemele informatice existente 

și facilitarea accesului la acestea 
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OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Consolidarea şi implementarea de instrumente integrate la 
nivel naţional, pentru urmărirea parcursului educațional al 
tinerilor și a angajabilității absolvenților de studii superioare  

 
 Furnizare date reale și consistente privind învățământul 

superior  

 Volum suficient de date pentru fundamentarea 
politicilor publice privind învăţământul superior 

 Contribuție la creșterea relevanței învăţământului 
superior pentru piața muncii 
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Sisteme informatice dezvoltate/ Componente proiect: 

 

 REGISTRUL EDUCAȚIONAL INTEGRAT 

 

 REGISTRUL MATRICOL AL 

UNIVERSITĂȚILOR DIN ROMÂNIA 

   

 STUDENŢI, ABSOLVENŢI ŞI PIAŢA MUNCII 

REI 
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Contribuții proiect 

 furnizare volum suficient de date reale privind 
învățământul superior și educația în general și, totodată, 
configurarea traseului educațional și profesional 

 acces larg la instrumente de utilizare și analiză date 

 consolidarea capacității universităților de a fundamenta 
strategii instituționale și de a îmbunătăți managementul 
universitar și corelarea cu piața muncii 

 consolidarea capacității de a fundamenta politici la nivel 
național 
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Elemente importante pentru sustenabilitate 
 utilizarea pe termen lung a instrumentelor dezvoltate și 

implementate la nivel național în cadrul proiectului, de 
către toți actorii din sistemul de învățământ superior 

 

 transfer de cunoștințe, competențe și abilități specifice, 
dobândite de utilizatorii formați, la nivel instituțional  

 

 operaţionalizare efectivă (pentru colectarea, gestionarea și 
analizarea datelor statistice privind învățământul superior, pentru 
aplicarea metodologiilor de finanțare a universităților de stat și 
pentru realizarea de studii și analize) 
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Cadru colaborativ consistent 
(rolul si contributia grupurilor de experti, de la 
nivelul universitatilor si institutiilor centrale, 

fiind foarte importante) 

 
MULȚUMIM TUTUROR! 


