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Anunț finalizare proiect

Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea
eficacității organizaționale a Învățământului Superior prin stabilirea unui set de indicatori
specifici și crearea capabilității de gestionare și monitorizare a acestora”
Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 38732
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA):13.059.168,11 lei din care:


11.100.292,89 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;



1.958.875,22 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului a fost optimizarea și consolidarea proceselor instituționale de
monitorizare și raportare desfășurate de MECS prin implementarea unui sistem informatic
adecvat.
Scopul proiectului a fost acela de a realiza îmbunatățiri de structură și proces în ceea ce
privește gestionarea sistemului de Învățământ Superior, asigurându-se astfel creșterea
eficacității organizaționale a MECS.
Grupul ţintă al proiectului a fost format din 323 specialiști implicați în activități care vizează
Învățământul Superior din România.
Principalele activităţi ale proiectului au fost:
A1. Managementul proiectului;
A2. Asigurarea măsurilor de informare și publicitate privind derularea proiectului;

A3. Asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectului;
B1. Identificarea problemelor de comunicare şi legislative specifice procesului de finanţare a
sistemului de învaţământ superior prin realizarea de studii asupra cadrului legislativ existent şi
generarea de noi procese de lucru unificate;
B2. Dezvoltarea unor instrumente moderne de gestionare a resurselor financiare, uniformizare a
informațiilor din sistem, automatizare a procesării informaţiilor şi generare a rapoartelor;
B3. Instruirea utilizatorilor și administratorilor de sistem în vederea utilizării corespunzătoare a
sistemului implementat;
B4. Organizarea a două vizite pentru schimb de experiență și bune practici
B5. Instruirea a 40 de persoane din grupul țintă
B6. Realizarea unui studiu de impact
Durata proiectului: 32 luni, respectiv perioada 03.12.2012 – 02.08.2015.
Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:


un proces simplificat de acordare a finanţarilor de bază şi complementare aferente
universităţilor din România, prin definirea unor metodologii standard la nivel naţional de
transmitere, validare şi centralizare a datelor transmise de fiecare universitate în parte;



reducerea timpului necesar centralizării datelor şi calculării indicatorilor aferenţi;



elimnarea erorilor de procesare a datelor prin automatizarea întregului proces de stabilire
a cotelor de finanţare;



centralizarea sincronă a datelor necesare stabilirii plafoanelor bugetare aferente fiecărei
universităţi din Romania;



nivel de competenţe îmbunătățit pentru membrii grupului ţintă vizat de proiect, prin
susţinerea unor sesiuni de instruire de specialitate.

Persoană de contact: Gabriel Leahu - Manager de proiect, Secretar General MECS, telefon
+40 (21) 315 50 99, fax +40 (21) 405 63 00, email gabriel.leahu@medu.edu.ro
http://www.edu.ro

