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Rezumat: Miza acestui articol este aceea de a oferi un set de explicaþii referitoare la
dinamica proceselor de schimbare organizaþionalã ºi la consecinþele acestora asupra evoluþiei în
timp a traseului organizaþional. Din punct de vedere teoretic, am utilizat atât abordarea dependenþei
de cale, cât ºi abordarea capabilitãþilor dinamice, aplicând în acelaºi timp un model al schimbãrii
organizaþionale. Pentru evaluarea schimbãrilor organizaþionale în domeniul finanþãrii învãþãmântului
superior am selectat ca obiect de studiu Unitatea Executivã pentru Finanþarea Învãþãmântului
Superior, a Cercetãrii, Dezvoltãrii ºi Inovãrii (UEFISCDI). Modelul de evaluare a schimbãrii pe
care îl elaborez se bazeazã pe modelul CIPP, fiind structurat în trei etape, ºi anume evaluarea
contextului schimbãrii, evaluarea proceselor de schimbare ºi evaluarea rezultatelor proceselor de
schimbare. În ultima parte a lucrãrii ofer o serie de recomandãri în ceea ce priveºte direcþiile de
acþiune viitoare ale UEFISCDI.
Cuvinte cheie: evaluare, schimbare organizaþionalã, dependenþã de cale, capabilitãþi
dinamice, procese de autoîntãrire
Abstract: The stake of this article is to offer a series of explanations regarding the dynamics
of organizational change processes and their consequences on the evolution of the organizational
path. From a theoretical point of view, I use the path dependence approach, as well as the dynamic
capabilities approach, applying at the same time a model of organizational change. In order to
evaluate the organizational changes which take place in the field of higher education financing I
have selected the Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and
Innovation (EUFHERDI) as the object of study. The model for evaluating organizational change
which I ellaborate is based on the CIPP model, being structured in three steps, which are the evaluation
of the context of change, the evaluation of the processes of change and the evaluation of the outcomes
of change processes. In the final part of the paper I offer a series of recommendations regarding the
future steps which should be taken by the EUFHERDI.
Keywords: evaluation, organizational change, path dependence, dynamic capabilities, selfenforcing processes

Introducere
Evaluarea schimbãrilor organizaþionale, ºi cu precãdere a schimbãrilor organizaþionale din
domeniul finanþãrii învãþãmântului superior din România reprezintã un subiect insuficient dezvoltat
în literatura de specialitate, cunoscându-se relativ puþine aspecte cu privire la cauzele schimbãrilor,
dinamica proceselor de schimbare ºi mecanismele de adaptare ale organizaþiilor la contextul în care
îºi desfãºoarã activitatea.1 Pentru a putea înþelege mai bine procesele de schimbare organizaþionalã,
dar ºi consecinþele acestora, consider cã trebuie oferite rãspunsuri la o serie de întrebãri, cum ar fi:
*
1
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•

Care sunt principalii factori care conduc la declanºarea proceselor de schimbare
organizaþionalã?
• Care este influenþa pe care contextul socio-economic ºi politic o are asupra evoluþiei traseului
organizaþional?
• Care sunt modalitãþile de realizare a schimbãrilor organizaþionale?
• Care sunt consecinþele proceselor de schimbare în termeni de creºtere a eficienþei ºi
competitivitãþii organizaþionale?
• Cum este afectat traseul unei organizaþii de procesele dependente de cale?
Prin urmare, obiectivul central al acestei lucrãri este acela de a oferi un set de explicaþii
referitoare la dinamica proceselor de schimbare organizaþionalã ºi la consecinþele acestora asupra
evoluþiei în timp a traseului organizaþional prin utilizarea unui model specific de evaluare a proceselor
de schimbare organizaþionalã. Lucrarea se va centra pe evaluarea schimbãrilor organizaþionale apãrute
în perioada 1999 - 2012 în cazul Unitãþii Executive pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior, a
Cercetãrii, Dezvoltãrii ºi Inovãrii din România, aceastã organizaþie fiind consideratã reprezentativã
pentru domeniul finanþãrii învãþãmântului superior din România.
Din punct de vedere teoretic, lucrarea se fundamenteazã pe douã abordãri pentru a explica
dinamica proceselor de schimbare organizaþionalã. Voi face apel în primul rând la abordarea
dependenþei de cale, aceasta putând sã ofere explicaþii în ceea ce priveºte influenþa evenimentelor ºi
a deciziilor din trecut asupra traseului organizaþional, subliniind în acelaºi timp rolul important pe
care contextul socio-economic ºi politic îl are asupra declanºãrii unor conjuncturi critice, care pot
conduce la schimbãri organizaþionale importante. Am utilizat de asemenea abordarea capabilitãþilor
dinamice, aceasta având rolul de a explica modul în care capabilitãþile unei organizaþii sunt dezvoltate,
selectate ºi gestionate în aºa fel încât sã fie asigurate randamente crescãtoare, eficienþa ºi
competitivitatea unei organizaþii.
Pentru elaborarea modelului de evaluare a schimbãrii organizaþionale am pornit de la modelul
CIPP elaborat de Stufflebeam ºi Shinkfield pentru evaluarea proiectelor ºi a programelor publice,
acesta fiind adaptat pentru evaluarea proceselor de schimbare organizaþionalã. Astfel, evaluarea
schimbãrii organizaþionale în cazul UEFISCDI a fost structuratã pe trei dimensiuni, ºi anume evaluarea
contextului schimbãrilor, evaluarea proceselor de schimbare organizaþionalã ºi evaluarea rezultatelor
proceselor de schimbare organizaþionalã.
Din punct de vedere metodologic am utilizat analiza de documente, fãcând apel atât la surse
primare, referitoare preponderent la legislaþia în vigoare aplicabilã UEFISCDI ºi la diverse rapoarte
elaborate de organizaþie, cât ºi la surse secundare de date din literatura de specialitate referitoare la
studiul organizaþiilor ºi al schimbãrilor organizaþionale. O parte din datele primare colectate au fost
obþinute prin aplicarea unui interviu structurat unor factori de decizie din cadrul UEFISCDI.
Previziunea a fost utilizatã pentru a trasa coordonatele evoluþiei UEFISCDI în perioada urmãtoare.

Fundamentare teoreticã - Dependenþa de cale ºi abordarea
capabilitãþilor dinamice
Din punct de vedere al fundamentãrii teoretice, pentru a analiza ºi explica procesele de
continuitate ºi de schimbare organizaþionalã mã voi baza pe abordarea dependenþei de cale, aceastã
abordare fiind intens utilizatã în ultimele douã decenii cu precãdere în studiile neoinstituþionale.
Pierson face distincþia între definiþia în sens larg a dependenþei de cale, care se referã la relevanþa
cauzalã a stadiilor precendente dintr-o secvenþã temporalã, în sensul cã „istoria conteazã“ (Pierson
2000, 252), ºi o definiþie în sens restrâns, conform cãreia, odatã aleasã o cale, costurile de schimbare
devin ridicate - deºi existã pe parcurs anumite momente în care opþiunile se pot schimba, limitãrile
impuse de aranjamentele instituþionale existente vor descuraja revenirea la alegerea iniþialã (Levi
2009, 120). Durand ºi Vergne nuanþeazã ºi mai mult conceptul de dependenþã de cale, susþinând cã
aceasta se manifestã în cadrul unei organizaþii „ca o proprietate a unor trãsãturi cum ar fi capabilitãþile,
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acestea fiind obþinute în condiþii restrictive, ºi anume atunci când acþiuni repetabile ºi de rutinã
menite sã ducã la îndeplinire anumite sarcini au o origine contingentã ºi sunt efectuate din ce în ce
mai eficient datoritã proceselor de întãrire“ (Durand ºi Vergne 2011, 366). Astfel, se face o distincþie
fundamentalã în sensul cã dependenþa de cale nu este privitã ca un proces în sine, ci ca o caracteristicã
a unor capabilitãþi din cadrul unei organizaþii, acestea fiind cele care sunt supuse unor procese de
autoîntãrire, devenind în cele din urmã dependente de cale.
Schreyogg ºi Sydow elaboreazã de asemenea o teorie a dependenþei de cale organizaþionale
în trei etape, fiecare dintre acestea având caracteristici structurale diferite – faza de preformare, faza
de formare ºi faza de închidere (lock-in).
Caracteristica principalã a fazei de preformare a dependenþei de cale este reprezentatã de
numãrul ridicat de opþiuni posibile din care se poate alege. Deºi Mahoney considerã cã în acest
moment alegerile iniþiale nu pot fi explicate pe baza unor evenimente anterioare sau a unor condiþii
iniþiale (Mahoney 2000, 511), Schreyogg ºi Sydow susþin faptul cã alegerea fãcutã în aceastã primã
fazã pentru o anumitã direcþie de acþiune poate fi influenþatã de evenimente istorice contingente.
Alegerea uneia dintre opþiunile posibile poate reprezenta momentul de declanºare al unui proces de
întãrire, acesta reprezentând o conjuncturã criticã în procesul de apariþie a dependenþei de cale (Koch,
Schreyogg ºi Sydow 2009, 691). Prin urmare, elementul definitoriu al acestei faze este contingenþa,
care presupune existenþa unui numãr ridicat de opþiuni disponibile, neºtiindu-se însã dinainte care
vor fi consecinþele alegerii unei anumite opþiuni.
În cea de-a doua fazã a dependenþei de cale, procesele de întãrire devin dominante, astfel încât
plaja de opþiuni devine din ce în ce mai restrânsã, fiind din ce în ce mai greu sã se revinã la alegerea
iniþialã (Koch, Schreyogg ºi Sydow 2009, 692). Dominanþa acestor procese de întãrire poate fi explicatã
cu ajutorul randamentelor crescãtoare. Randamentele crescãtoare se referã la faptul cã alegerea sau
îndeplinirea repetatã a unei acþiuni conduce în timp la obþinerea unor beneficii mai mari (Page 2006,
88). În momentul în care se dobândeºte un avantaj competitiv, feedback-ul pozitiv va duce la apariþia
fenomenului de închidere (Arthur 1994 apud Pierson 2000, 254). În cele din urmã, ca o consecinþã a
creºterii profiturilor ºi a beneficiilor, actorii vor fi motivaþi sã se concentreze pe alegerea pe care au
fãcut-o iniþial ºi sã continue pe calea respectivã.
În faza de închidere, plaja de opþiuni posibile devine din ce în ce mai restrânsã, ajungându-se
în cele din urmã la un tipar de acþiune dominant, ceea ce face ca orice alte opþiuni din afara câmpului
opþiunilor disponibile sã nu mai fie fezabile, manifestându-se astfel fenomenul de închidere. În cazul
organizaþiilor, Koch, Schreyogg ºi Sydow propun înþelegerea fazei de închidere într-un sens mai
puþin restrictiv. Astfel, se poate identifica o cale centralã pe care o urmeazã o organizaþie, însã pot
exista variaþii ºi schimbãri în tiparele reale de acþiune ale organizaþiilor. Cu toate acestea, existenþa
acestor mici variaþii ºi schimbãri nu înseamnã ca organizaþiile nu sunt închise într-un proces de
dependenþã de cale (Koch, Schreyogg ºi Sydow 2009, 694-696).
Variaþiile ºi schimbãrile tiparelor de acþiune ale organizaþiilor în contextul existenþei unei
dependenþe de cale pot fi explicate cu ajutorul abordãrii capabilitãþilor dinamice. Aceastã abordare
încearcã sã explice cum organizaþiile evolueazã de-a lungul unor traiectorii constrângãtoare ºi modul
în care acestea reuºesc sã facã sau nu faþã rigiditãþilor care sunt create ca urmare a dependenþei de
cale organizaþionale (Durand ºi Vergne 2011, 366). În esenþã, abordarea capabilitãþilor dinamice
încearcã sã demonstreze faptul cã, în ciuda existenþei unei dependenþe de cale ºi a fenomenului de
închidere, organizaþiile pot fi capabile sã selecteze opþiuni diferite chiar ºi în cea de-a treia fazã a
procesului dependenþei de cale.
Conceptul de capabilitãþi dinamice se referã la „activitãþi de ordin înalt care au legãturã cu
capacitatea managementului de a identifica ºi fructifica oportunitãþi, de a depãºi ameninþãrile, ºi de a
combina ºi reconfigura resurse specializate ºi cospecializate pentru a face faþã cerinþelor schimbãtoare
ºi pentru a susþine ºi amplifica stabilitatea organizaþionalã“ (Teece 2007, 1344). Capabilitãþile dinamice
se referã de asemenea la „abilitatea unei organizaþii de a integra, construi ºi reconfigura competenþe
interne ºi externe pentru a face faþã mediului în schimbare, reflectând astfel capacitatea unei organizaþii
de a crea noi forme de avantaje competitive în contextul dependenþei de cale“ (Pisano, Shuen ºi
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Teece 1997, 516). Trebuie remarcat accentul pus pe competenþele unei organizaþii ºi pe dezvoltarea
acestora în aºa fel încât organizaþia sã facã schimbãri marginale ale traseului dependent de cale, cu
rolul de a supravieþui în mediile aflate în schimbare.
Abordarea capabilitãþilor dinamice este structuratã pe trei dimensiuni centrale, ºi anume: nivelul
managerial, nivelul organizaþional si nivelul ramurii economice.
La nivelul managerial, Durand ºi Vergne susþin cã manangerii se pot adapta ºi pot beneficia de
dependenþa de cale dacã sunt capabili sã selecteze acele mecanisme de autoîntãrire de-a lungul cãii de
acþiune alese care sã le permitã sã se adapteze la situaþii noi ºi neprevãzute (Durand ºi Vergne 2011, 368374). Astfel, rolul managerului este acela de a determina cât de periculoasã este rigidizarea pentru activitatea
organizaþiei ºi de a încerca sã facã schimbãri în structura internã pentru a redinamiza organizaþia.
Cel de-al doilea nivel de analizã este reprezentat de nivelul organizaþional. Durand ºi Vergne
presupun cã atunci când mediul extern al organizaþiei este unul favorabil pentru procesele de
autoîntãrire pe care se bazeazã capabilitãþile dinamice ale unei organizaþii, dependenþa de cale poate
fi beneficã pentru o organizaþie, în timp ce existenþa dependenþei de cale într-un mediu nefavorabil
poate conduce la alegeri suboptime (Durand ºi Vergne 2011, 374-375).
Cel de-al treilea nivel de analizã propus de Durand ºi Vergne este reprezentat de nivelul
ramurii economice. Cei doi autori puncteazã faptul cã la nivelul unei ramuri economice se vor forma
o serie de capabilitãþi dinamice care sunt mai benefice pentru organizaþii, acestea înscriindu-se în
cele din urmã pe o dependenþã de cale, în timp ce presiunile externe de selecþie vor conduce la
renunþarea la capabilitãþile dinamice dependente de cale care nu sunt benefice pentru organizaþii
(Durand ºi Vergne 2011, 375-376). Datoritã presiunilor de selecþie în timp se va ajunge la o
omogenizare a capabilitãþilor dinamice de la nivelul unei ramuri economice, ceea ce va conduce la
apariþia fenomenului de închidere ºi la consolidarea dependenþelor de cale.

Evaluarea schimbãrilor organizaþionale în domeniul finanþãrii
învãþãmântului superior – cazul UEFISCDI
Modelul de evaluare a schimbãrii organizaþionale
Pentru a evalua schimbãrile organizaþionale prin care a trecut UEFISCDI în perioada de analizã
1999 – 2012 este necesarã construirea unui model de evaluare care sã rãspundã unei serii de întrebãri
cum ar fi: care sunt principalii factori care au contribuit la schimbarea organizaþionalã a UEFISCDI,
cum este afectat traseul organizaþional al organizaþiei de contextul socioeconomic ºi politic în care
aceasta funcþioneazã, care sunt principalii agenþi ai schimbãrii, care sunt factorii care au favorizat
procesele de schimbare, care sunt capabilitãþile dinamice susceptibile proceselor de autoîntãrire,
care sunt principalele rezultate ale procesului de schimbare.
Pentru a rãspunde acestor întrebãri am elaborat un model de evaluare a schimbãrii
organizaþionale structurat în trei etape, acesta reprezentând o adaptare a modelului CIPP elaborat de
Daniel Stufflebeam (Stufflebeam 2002, 279). Evaluarea contextului va urmãri sã ofere rãspunsuri la
întrebãri referitoare la mediul în care funcþioneazã organizaþia, contextul în care aceasta a apãrut,
identificarea potenþialelor probleme ºi a ameninþãrilor, dar ºi la identificarea conjuncturilor critice,
precum ºi a presiunilor interne ºi externe. Evaluarea proceselor de schimbare are drept obiectiv
identificarea ºi analizarea principalelor procese de schimbare organizaþionalã, finalitatea acestui demers
fiind aceea de a oferi o imagine de ansamblu asupra evoluþiei UEFISCDI ca organizaþie în perioada
1999 – 2012. Vor fi avute în vedere ºi procesele de autoîntãrire ºi de formare a dependenþei de cale,
ipoteza de lucru fiind aceea cã UEFISCDI se aflã în faza de preformare a unei dependenþe de cale.
Evaluarea rezultatelor proceselor de schimbare ne poate oferi rãspunsuri cu privire la eficienþa
organizaþionalã, precum ºi la necesitatea de a schimba traseul dependenþei de cale atunci când se
constatã ineficienþa organizaþiei sau de a menþine dependenþa de cale atunci când aceasta este beneficã
pentru organizaþie.
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1. Evaluarea contextului schimbãrii organizaþionale
Obiectivul evaluãrii contextului în care au loc schimbãrile organizaþionale în cadrul UEFISCDI
este acela de a oferi rãspunsuri la întrebãri referitoare la mediul în care funcþioneazã organizaþia,
contextul în care aceasta a apãrut, identificarea potenþialelor probleme ºi a ameninþãrilor, dar ºi la
identificarea conjuncturilor critice, precum ºi a presiunilor interne ºi externe care au condus la apariþia
proceselor de schimbare.
Din punct de vedere metodologic, evaluarea contextului s-a bazat în principal pe analiza
documentelor legislative care reglementeazã funcþionarea UEFISCDI, acestea putând oferi informaþii
relevante pentru înþelegerea contextului organizaþional ºi economic în care organizaþia îºi desfãºoarã
activitatea. Au fost utilizate de asemenea rezultatele obþinute în urma aplicãrii interviului structurat.
Data de 26 august 1999 este consideratã momentul de început al analizei, aceasta reprezentând
momentul în care s-au pus bazele Centrului de Management pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior
ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare (CMFISCSU) prin Ordonanþa nr. 62/24 august 1999, publicatã
în Monitorul Oficial nr. 405 din 26 august 1999. Din punct de vedere juridic, CMFISCSU era o
instituþie publicã cu personalitate juridicã, aflatã în subordinea Ministerului Educaþiei Naþionale. Din
punct de vedere administrativ, CMFISCSU avea rolul de a „asigura activitatea executivã a Consiliului
Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice
din Învãþãmântul Superior privind alocarea prin competiþie a resurselor financiare de la bugetul de
stat ºi din alte venituri, pentru învãþãmântul superior ºi cercetarea ºtiinþificã, precum ºi gestionarea
acestor resurse în raporturile cu câºtigãtorii competiþiilor“ (Ordonanþa Nr. 62 din 24 august 1999).
Din punctul meu de vedere, momentul înfiinþãrii CMFISCSU reprezintã prima conjuncturã criticã
apãrutã în faza de preformare, care va conduce la apariþia proceselor de autoîntãrire ºi la conturarea
mai clarã a traseului organizaþional.
Începând cu anul 2007 este implementat în România Planul Naþional de Cercetare, Dezvoltare
ºi Inovare pentru perioada 2007 – 2013, articolul 6 alin. 1) din Hotãrârea de Guvern nr. 475 din 23
mai 2007 prevãzând faptul cã programele care vor fi cuprinse în cadrul Programului Naþional II vor
fi coordonate în sistem descentralizat de cãtre UEFISCDI (Hotãrârea de Guvern nr. 475/23 mai
2007). Astfel, odatã cu implementarea Planului Naþional II, UEFISCDI dobândeºte atribuþii ºi
competenþe noi, fiind nevoitã ca organizaþie sã îºi dezvolte noi capabilitãþi pentru a putea duce la
îndeplinire noile atribuþii care i-au fost conferite, acest moment reprezintând o nouã conjuncturã
criticã în procesul de dezvoltare a traseului organizaþional ºi a dependenþei de cale a UEFISCDI.
Coordonatele procesului de formare a dependenþei de cale sunt influenþate din nou de contextul
economic, social ºi politic în anul 2010, UEFISCDI trecând printr-o reorganizare a structurii interne
ºi o lãrgire suplimentarã a atribuþiilor sale. Ordonanþa de urgenþã nr. 74 din 1 iulie 2010 este actul
normativ care consfinþeºte comasarea UEFISCDI cu alte douã organizaþii cu profil similar, ºi anume
Centrul Naþional de Management Programe ºi Agenþia Managerialã de Cercetare ªtiinþificã, Inovare
ºi Transfer Tehnologic – Politehnica, ceea ce a condus la dobândirea unui numãr semnificativ de
atribuþii noi (Ordonanþa de Urgenþã nr. 74 din 1 iulie 2010). În urma aplicãrii interviului structurat
am constatat faptul cã logica pe care s-a bazat Guvernul României a fost într-adevãr eficientã din
punct de vedere administrativ, respondenþii subliniind faptul cã prin constituirea unei singure agenþii
de finanþare s-a produs o uniformizare a procedurilor existente la nivel instituþional.
În perioada 2010 – 2012 traseul organizaþional pe care s-a înscris UEFISCDI rãmâne unul
stabil. Trebuie remarcate însã o serie de modificãri care sunt propuse în proiectul de lege pentru aprobarea
Ordonanþei de Urgenþã nr. 74 din 1 iulie 2010. În primul rând, unul dintre amendamente propune ca
UEFISCDI sã devinã organ de specialitate al MECTS. Deºi acest lucru presupune în continuare o
relaþie de subordonare, este evidenþiatã importanþa pe care UEFISCDI a dobândit-o ca organizaþie ca
urmare a experienþei semnificative acumulate în urma implementãrii programelor din Planul Naþional
II ºi a proiectelor strategice pentru învãþãmântul superior. Un alt aspect important este legat de propunerea
ca UEFISCDI sã îºi poatã înfiinþa posturi suplimentare finanþate din fonduri proprii, acest lucru
reprezentând în esenþã o creºtere a independenþei. Mai mult decât atât, este propus ca UEFISCDI sã
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aibã dreptul de a contracta ºi finanþa proiectele care sunt selectate fãrã a mai fi necesarã aprobarea
prealabilã a MECTS, ceea ce constituie de asemenea o creºtere semnificativã a independenþei (Raportul
nr. XXVIII/61/06.04.2011 al Comisiei pentru Învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport).
Evaluarea contextului a contribuit la demonstrarea existenþei contingenþei în procesul de
formare a dependenþei de cale, fiind identificate de asemenea mai multe conjuncturi critice care au
modelat traseul organizaþional al UEFISCDI.

2. Evaluarea proceselor de schimbare organizaþionalã
Evaluarea proceselor de schimbare din cadrul UEFISCDI este structuratã în trei etape. Într-o
primã etapã va fi analizatã evoluþia independenþei UEFISCDI în raport cu ceilalþi actori din sistem,
aceasta putând sã ofere rãspunsuri legate de influenþa pe care ceilalþi actori din mediul extern o pot
avea asupra traseului organizaþional al UEFISCDI. În cea de-a doua etapã voi realiza o analizã
comparativã a competenþelor ºi atribuþiilor UEFISCDI pentru perioada 1999 – 2012, obiectivul fiind
acela de a identifica principalele schimbãri care au avut loc, tipul acestora, dar ºi efectul asupra
traseului organizaþional. În al treilea rând este vizatã evaluarea modului în care implementarea
proiectelor strategice pentru învãþãmântul superior a contribuit la creºterea capacitãþii administrative
a UEFISCDI, obiectivul acestui demers fiind acela de a demonstra impactul semnificativ al
implementãrii proiectelor strategice asupra evoluþiei UEFISCDI ca organizaþie.
Evaluarea proceselor de schimbare va fi realizatã prin prisma unui model al schimbãrii
organizaþionale, fiind identificate diferite tipuri de schimbare în cadrul unei organizaþii, precum ºi
factorii care conduc la producerea schimbãrii.
Mahoney ºi Thelen diferenþiazã patru tipuri de schimbare instituþionalã, acestea putând fi
transpuse ºi în cazul organizaþiilor. Primul tip de schimbare prezentat de cei doi autori este schimbarea
prin dizlocare (displacement), care este un proces abrupt, presupunând de cele mai multe ori schimbãri
radicale (Mahoney ºi Thelen 2010, 16).
Cel de-al doilea tip de schimbare este schimbarea prin suprapunere (layering), care presupune
ataºarea unor reguli noi celor deja existente, ceea ce poate conduce la o schimbare a modului în care
regulile anterioare structurau comportamentul instituþional. Trebuie remarcat faptul cã procesul de
suprapunere poate fi vãzut ca fiind dependent de cale, deoarece opþiunile disponibile pentru schimbare
depind în mare mãsurã de deciziile ºi opþiunile alese anterior (Schickler 2001, 15-16).
Schimbarea prin deviere (drift) se manifestã atunci când caracterul ºi efectele pe care le produce
o instituþie sunt schimbate în mod fundamental fãrã a exista modificãri semnificative în ceea ce
priveºte structura internã sau seturile de reguli. Acest tip de schimbare se manifestã atunci când au
loc transformãri ale contextului în care funcþioneazã instituþia, dar ºi în ceea ce priveºte obiectivele
pe care agenþii doresc sã le atingã prin instituþia respectivã (Hacker 2005, 42).
Schimbarea prin conversie (conversion) este ultimul tip de schimbare instituþionalã propus de
cei doi autori. În cazul schimbãrii prin conversie, seturile de reguli formale rãmân în general aceleaºi,
schimbarea producându-se prin reinterpretarea ºi aplicarea acestora în mod diferit (Hacker 2005, 17).
În literatura privind schimbarea organizaþionalã se face de asemenea o distincþie între alte
douã tipuri de schimbare, ºi anume schimbarea de gradul I (first-oder change) ºi schimbarea de
gradul II (second order change). Schimbarea de gradul I se referã la procesele de schimbare care îºi
au originea din interiorul organizaþiei, fiind conectatã cel mai frecvent cu mecanismele de adaptare
ale organizaþiei la schimbãri ale contextului în care funcþioneazã. Pe de altã parte, schimbarea de
gradul II reprezintã o schimbare care se produce în interiorul organizaþiei datoritã presiunilor externe
foarte puternice. În cele mai multe cazuri, schimbarea este una radicalã, modificându-se semnificativ
trãsãturile organizaþiei (Boal, Fox-Wolfgramm ºi Hunt 1998, 87-88).
Din punct de vedere metodologic, evaluarea se va baza pe analiza de documente, fiind avute
în vedere atât surse primare, cum ar fi legislaþia care reglemeteazã activitatea UEFISCDI, dar ºi surse
secundare, cum ar fi articole de specialitate. În plus, vor fi utilizate informaþii obþinute în urma
aplicãrii interviului structurat.
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2.1 Evoluþia independenþei UEFISCDI în raport cu ceilalþi actori din domeniul finanþãrii
învãþãmântului superior
Analiza relaþiei dintre UEFISCDI ºi celelalte organizaþii din câmpul organizaþional al finanþãrii
învãþãmântului superior are rolul de a evidenþia modul în care persistenþa în timp a raporturilor
specifice dintre organizaþii poate conduce la apariþia proceselor de autoîntãrire ºi implicit de formare
a dependenþei de cale, dar ºi cum existenþa ºi autoîntãrirea unor capabilitãþi dinamice pot conduce la
schimbãri ale relaþiilor dintre organizaþii ºi la modelarea unui nou traseu.
Încã din momentul înfiinþãrii sale, UEFISCDI a avut statutul de instituþie publicã cu
personalitate juridicã, fiind subordonatã Ministerului Educaþiei. Relaþia de subordonare se aplicã ºi
faþã de CNFIS ºi CNCSIS, elaborarea documentaþiei pentru alocarea resurselor financiare pentru
finanþarea învãþãmântului superior ºi a cercetãrii ºtiinþifice fãcându-se prin respectarea deciziilor
emise de cele douã organizaþii (Legea 202 din 2 iunie 2009).
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþã nr. 74 din 1 iulie 2010 vine cu o serie
de propuneri care au rolul de a creºte independenþa UEFISCDI în raport cu Ministerul Educaþiei. Unul
dintre amendamente presupune eliminarea necesitãþii de a obþine avizul Ministerului Educaþiei pentru
coordonarea ºi implementarea proiectelor ºi programelor de dezvoltare instituþionalã, de sistem ºi de
cercetare ºtiinþificã. Mai mult decât atât, se propune ca UEFISCDI sã poatã elabora ºi implementa
proiecte cu finanþare naþionalã sau internaþionalã din proprie iniþiativã ºi sã aibã dreptul de a contracta
ºi finanþa proiectele selectate fãrã aprobarea prealabilã a Ministerului Educaþiei. Una dintre cele mai
importante propuneri se referã la posibilitatea ca UEFISCDI sã îºi înfiinþeze posturi din venituri proprii
(Raportul nr. XXVIII/61/06.04.2011 al Comisiei pentru Învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport), ceea ce ar
reprezenta o creºtere semnificativã a independenþei sale ca organizaþie în raport cu Ministerul Educaþiei.
Consider cã aceste posibile modificãri în relaþia UEFISCDI cu Ministerul Educaþiei se datoreazã
dezvoltãrii unor capabilitãþi dinamice care au declanºat procese de autoîntãrire. Se evidenþiazã astfel
o stabilizare a traseului organizaþional ºi îndreptarea mai clarã cãtre o opþiune din câmpul opþiunilor
disponibile, conturându-se un traseu dependent de cale.
2.2 Evoluþia atribuþiilor ºi a competenþelor UEFISCDI
Analiza legii nr. 150 din 26 iulie 2000 prin care se înfiinþeazã Unitatea Executivã pentru
Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare scoate în evidenþã în Articolul
3 cinci atribuþii principale (Legea nr. 150 din 26 iulie 2000). Acestea pot fi grupate în douã categorii
de bazã, ºi anume atribuþii legate de asigurarea funcþiilor executive pentru CNFIS ºi CNCSIS ºi
atribuþii legate de finanþarea învãþãmântului superior.
În prima categorie de atribuþii se încadreazã administrarea ºi gestionarea resurselor destinate
CNFIS ºi CNCSIS, asistarea celor douã organizaþii în procesul de aplicare a politicilor Ministerului
Educaþiei ºi asigurarea unei relaþii bune cu instituþiile de învãþãmânt superior ºi alte instituþii ºi
organizaþii publice. Aceste elemente constituie capabilitãþi dinamice de ordin inferior, fiind susceptibile
formãrii unei dependenþe de cale ca urmare a rutinizãrii.
Atribuþiile legate de finanþarea învãþãmântului superior devin însã mai complexe, referinduse în special la elaborarea documentaþiei necesare pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul
de stat ºi din alte venituri pentru finanþarea învãþãmântului superior ºi a cercetãrii ºtiinþifice universitare,
dar ºi la asigurarea proceselor de selectare, auditare a proiectelor propuse spre finanþare de CNFIS ºi
CNCSIS ºi a desfãºurãrii competiþiilor pentru granturi. Atunci când sunt luate individual, aceste
atribuþii se pot traduce prin capabilitãþi dinamice de ordin inferior, însã prin agregarea acestora rezultã
o capabilitate dinamicã de ordin înalt de coordonare a finanþãrii învãþãmântului superior ºi a cercetãrii
ºtiinþifice universitare.
În anul 2008, presiunea externã de îndeplinire a obligaþiilor asumate de cãtre România în
cadrul Uniunii Europene face ca responsabilitatea pentru implementarea programelor ºi proiectelor
strategice din PNII sã fie delegatã UEFISCDI. Astfel, prin Ordonanþa de urgenþã nr. 124 din 2008
UEFISCDI dobândeºte douã noi categorii de atribuþii (Ordonanþa de Urgenþã nr. 124 din 1 octombrie
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2008). În primul rând, UEFISCDI devine coordonator al proiectelor ºi programelor prevãzute în
Planul Naþional II ºi al proiectelor strategice pentru învãþãmântul superior finanþate prin POS-DRU.
În acest moment se contureazã o nouã capabilitate dinamicã de ordin înalt, ºi anume capabilitatea de
coordonare ºi gestionare a programelor ºi proiectelor strategice. Cea de-a doua atribuþie se referã la
desfãºurarea de activitãþi de cercetare ºi realizarea de studii necesare pentru evaluarea ºi monitorizarea
rezultatelor ºtiinþifice ºi pentru elaborarea studiilor de impact, precum ºi la realizarea unor studii
prospective pentru fundamentarea politicilor pe termen mediu ºi lung în domeniile ºtiinþei, al tehnologiei
ºi al învãþãmântului superior. Astfel, devine necesarã crearea unei noi capabilitãþi dinamice de ordin
superior în cadrul organizaþiei, care poate fi numitã generic capabilitatea de cercetare ºi dezvoltare.
Influenþa presiunilor externe se face din nou resimþitã în evoluþia traseului dependent de cale
al UEFISCDI în anul 2010, moment în care are loc fuziunea prin comasarea dintre UEFISCSU,
Centrul Naþional de Management Programe ºi Agenþia Managerialã de Cercetare ªtiinþificã, Inovare
ºi Transfer Tehnologic – Politehnica. Aceastã conjuncturã criticã aduce modificãri substanþiale în
ceea ce priveºte activitatea UEFISCDI, care îºi menþine pe de o parte atribuþiile anterioare ºi dobândeºte
pe de altã parte un set important de atribuþii noi care aparþineau iniþial celorlalte douã organizaþii.
Dupã cum se va observa în cele ce urmeazã, Articolul 3 din Ordonanþa de guvern nr. 74 din 30
iunie 2010 (Ordonanþa de Urgenþã nr. 74 din 1 iulie 2010) completeazã ºi clarificã seturile de atribuþii
deja existente, adãugând însã ºi seturi noi de atribuþii. În ceea ce priveºte categoria de atribuþii referitoare
la gestionarea proiectelor ºi a programelor strategice, sunt specificate clar toate activitãþile care se
subsumeazã acesteia. Trebuie remarcate douã noi atribuþii care se referã la faptul cã UEFISCDI
poate propune ºi coordona programe multidisciplinare ºi proiecte de dezvoltare în acord cu prioritãþile
naþionale ºi internaþionale, dar ºi faptul cã organizaþia poate sã atragã pe baze competitive resurse
financiare din surse naþionale ºi internaþionale ºi sã rãspundã cererilor de piaþã prin negocierea de
contracte cu beneficiarii. Toate aceste atribuþii noi reprezintã în esenþã capabilitãþile dinamice de
ordin inferior care combinate contribuie la funcþionarea capabilitãþii dinamice de gestionare a
proiectelor ºi programelor strategice.
În perioada 2010 – 2012 atribuþiile UEFISCDI nu suferã modificãri. Trebuie avut însã în
vedere proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã nr. 74 din 1 iulie 2010, deoarece
existã o serie de amendamente care propun schimbãri în ceea ce priveºte atribuþiile UEFISCDI
(Raportul nr. XXVIII/61/06.04.2011 al Comisiei pentru Învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport). În primul
rând, în ceea ce priveºte categoria de atribuþii legatã de gestionarea proiectelor ºi a programelor
strategice este propus ca UEFISCDI sã poatã elabora ºi implementa proiecte cu finanþare naþionalã
sau internaþionalã din alte resurse decât cele pe care le gestioneazã. Acest lucru evidenþiazã în mod
clar influenþa efectelor de învãþare, dar ºi a randamentelor crescãtoare, deoarece dezvoltarea,
gestionarea ºi implementarea proiectelor ºi programelor strategice a condus la o creºtere a capacitãþii
administrative ºi a expertizei UEFISCDI, ceea ce permite o lãrgire a sferei de atribuþii în aceastã
zonã. Prin urmare, traseul organizaþional este situat în continuare într-o zonã cu mai multe opþiuni
disponibile, fiind mai puþin susceptibil fenomenului de închidere.
Analiza atribuþiilor UEFISCDI în perioada 1999 – 2012 demonstreazã faptul cã, din punct de
vedere al evoluþiei traseului organizaþional, UEFISCDI se încadreazã în continuare în faza de
preformare a dependenþei de cale. În plus, propunerile de modificãri incluse în proiectul de lege
pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþã nr. 74/2010 indicã o stabilizare a traseului instituþional,
manifestându-se de asemenea consecinþele proceselor de autoîntãrire a capabilitãþilor dinamice de
ordin inferior.
2.3 Creºterea capacitãþii administrative prin implementarea proiectelor strategice pentru
învãþãmântul superior
În perioada octombrie 2008 – noiembrie 2011, UEFISCDI a dezvoltat ºi implementat cinci
proiecte strategice în domeniul învãþãmântului superior, ºi anume Calitate ºi Leadership pentru
Învãþãmântul Superior Românesc, Studii Doctorale în România – Organizarea ªcolilor Doctorale,
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Doctoratul în ªcoli de Excelenþã – Evaluarea Calitãþii Cercetãrii în Universitãþi ºi Creºterea Vizibilitãþii
prin Publicare ªtiinþificã, Îmbunãtãþirea Managementului Universitar ºi Registrul Matricol Unic.
Prin analizarea rezultatelor obþinute am constatat cã proiectele strategice în învãþãmântul
superior implementate de UEFISCDI au prezentat un grad înalt de atingere a obiectivelor. Acest
lucru se poate explica prin faptul cã metodologiile de management al proiectelor au fost dezvoltate ºi
actualizate constant pentru a face faþã noilor provocãri apãrute pe parcursul implementãrii, iar fondurile
alocate au fost gestionate eficient, ceea ce denotã o creºtere a capacitãþii administrative a UEFISCDI
ca urmare a acumulãrii experienþei în gestionarea proiectelor.
Aceastã creºtere a capacitãþii administrative a UEFISCDI poate fi explicatã ºi prin prisma
competenþelor ºi capabilitãþilor formate în aceastã perioadã de implementare a proiectelor strategice
pentru învãþãmântul superior. Astfel, implementarea proiectelor a presupus dezvoltarea unor
competenþe de dezvoltare de platforme de e-learning, dar ºi de proiectare de sisteme informatice,
competenþe de elaborare a unor metodologii de evaluare ºi de documente strategice, competenþe de
pregãtire ºi dezvoltare a resurselor umane, competenþe de evaluare.
Trebuie remarcat faptul cã o parte semnificativã dintre competenþele necesare pentru
implementarea proiectelor nu existau în interiorul UEFISCDI la începutul perioadei de implementare,
astfel încât pentru fiecare proiect în parte a fost necesarã angajarea pe perioadã determinatã a unor
specialiºti care sã poatã acoperi necesarul de resurse umane pentru implementarea fiecãrui proiect în
parte, dar ºi competenþele ºi capabilitãþile necesare. Are loc astfel un transfer de competenþe ºi
capabilitãþi între mediul extern organizaþiei, reprezentat în aceastã situaþie de specialiºtii angajaþi
pentru implementarea proiectelor, ºi mediul intern al organizaþiei.
Începând din anul 2012, UEFISCDI este responsabilã de coordonarea, gestionarea ºi
implementarea a patru noi proiecte strategice pentru învãþãmântul superior. Putem constata astfel o
continuare a traseului organizaþional iniþiat din anul 2008, ceea ce poate conduce la apariþia proceselor
de autoîntãrire la nivelul capabilitãþilor dinamice de nivel inferior datoritã rutinizãrii.
Fig. 1 – Evoluþia traseului organizaþional ca urmare a proceselor de schimbare

Figura 1 sintetizeazã principalele rezultate obþinute în urma evaluãrii proceselor de schimbare2.
În urma analizãrii variabilelor propuse se poate ajunge la concluzia cã în perioada de referinþã 1999
– 2012 UEFISCDI a trecut printr-un proces complex de schimbare organizaþionalã. Perioada 2010 –
2012 denotã o stabilizare a traseului organizaþional al UEFISCDI ºi o consolidare a organizaþiei. Se
2
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constatã apariþia unor procese de autoîntãrire la nivelul capabilitãþilor dinamice de ordin inferior ºi
superior, aceasta fiind favorizatã de existenþa randamentelor crescãtoare obþinute prin eficienþa ºi
eficacitatea acþiunilor UEFISCDI.

3. Evaluarea rezultatelor proceselor de schimbare
Obiectivul etapei de evaluare a rezultatelor proceselor de schimbare este acela de a oferi o
imagine de ansamblu asupra principalelor consecinþe pe care procesele de schimbare organizaþionalã
le-au avut asupra evoluþiei UEFISCDI în perioada 1999 – 2012.
Din punct de vedere metodologic am utilizat atât analiza datelor pentru a interpreta rezultatele
obþinute în urma evaluãrii proceselor de schimbare, cât ºi previziunea, aceastã fiind utilã în realizarea
de predicþii privind evoluþia traseului organizaþional. Am utilizat de asemenea date obþinute în urma
aplicãrii interviului structurat ca sprijin pentru realizarea predicþiilor privind evoluþia ulterioarã a
UEFISCDI.
În ceea ce priveºte evoluþia traseului organizaþional al UEFISCDI, rezultatele interviului denotã
faptul cã abordarea este una de adaptare atât la cerinþele pieþei, cât ºi la deciziile factorilor politici.
Acest lucru demonstreazã faptul cã managementul UEFISCDI este conºtient de influenþa puternicã
pe care o exercitã contextul socio-economic ºi politic asupra eficienþei ºi competitivitãþii sale, dar ºi
faptul cã managementul este capabil sã selecteze ºi sã dezvolte acele capabilitãþi dinamice care îi pot
asigura competitivitatea pe piaþã ºi în cele din urmã supravieþuirea ca organizaþie. Trebuie remarcat
de asemenea cã schimbãrile care au avut loc în perioada de analizã sunt schimbãri prin suprapunere,
adãugându-se reguli, atribuþii, competenþe noi în urma fiecãrei schimbãri, ceea ce a condus la o
ajustare a atenþiei acordate pentru fiecare componentã care alcãtuieºte activitatea organizaþiei.
Acumularea expertizei în zona de coordonare ºi implementare a proiectelor ºi programelor
strategice a condus la dezvoltarea unor capabilitãþi dinamice ºi competenþe care reprezintã premisele
acestor schimbãri de gradul I, provenite din interiorul organizaþiei. Putem constata astfel faptul cã în
toatã perioada de analizã, dar cu precãdere în ultimii trei ani, managementul UEFISCDI a ºtiut sã
gestioneze presiunile externe, adaptându-se noilor cerinþe ale pieþei, dar ºi deciziilor ºi presiunilor
politice. Mai mult decât atât, rezultatele obþinute în urma evaluãrii proceselor de schimbare denotã o
creare a unei culturi organizaþionale proprii bine definite.
Trebuie remarcat însã faptul cã propunerile care vizeazã creºterea independenþei UEFISCDI
în raport cu Ministerul Educaþiei nu au devenit încã realitate, proiectul de lege pentru aprobarea
Ordonanþei de Urgenþã nr. 74 din 1 iulie 2010 aflându-se în dezbatere încã din anul 2011, trecând
astfel mai mult de doi ani fãrã ca acesta sã fie aprobat. Acest lucru poate indica o rezistenþã la
schimbare, venitã în principal din partea unor stakeholderi care ar putea fi afectaþi de aceastã creºtere
a independenþei ºi autonomiei UEFISCDI, observându-se din nou influenþa pe care contextul în care
organizaþia funcþioneazã o poate avea asupra modelãrii traseului organizaþional.
Un alt aspect care consider cã va avea o influenþã semnificativã în modelarea ºi întãrirea
traseului organizaþional al UEFISCDI este reprezentat de implementarea noilor proiecte strategice
pentru învãþãmântul superior în perioada 2012, acestea vizând cu precãdere consolidarea sistemului
de asigurare a calitãþii în învãþãmântul superior, dar ºi perfecþionarea sistemului de calificãri. Acest
lucru marcheazã conturarea unei noi capabilitãþi dinamice de ordin superior de asigurare a calitãþii
învãþãmântului superior, aceasta bazându-se însã la rândul ei pe capabilitatea dinamicã de gestionare
ºi implementare a proiectelor strategice pentru învãþãmântul superior.
În concluzie, consider cã procesele de schimbare prin care a trecut UEFISCDI în perioada de
analizã 1999 – 2012 au avut drept consecinþã o consolidare a organizaþiei ºi a identitãþii sale. Totuºi,
stabilitatea nu trebuie asociatã în mod necesar cu fenomenul de închidere a traseului organizaþional,
deoarece dezvoltarea constantã de noi competenþe ºi capabilitãþi poate asigura existenþa unei plaje de
opþiuni suficient de diverse, care sã permitã un anumit grad de libertate managerialã.
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Concluzii ºi recomandãri
Evaluarea contextului a demonstrat existenþa contingenþei în procesul de formare a dependenþei
de cale, fiind identificate mai multe conjuncturi critice care au modelat traseul organizaþional al
UEFISCDI. În perioada urmãtoare consider cã UEFISCDI ar trebui sã menþinã un grad ridicat de
adaptare la evoluþia contextului, pentru a putea face faþã posibilelor dificultãþi pe care le presupune
parcurgerea unei crize economice.
Evaluarea proceselor de schimbare organizaþionalã a fost structuratã pe patru dimensiuni,
fiecare dintre acestea contribuind la identificarea principalelor transformãri suferite de UEFISCDI în
perioada de analizã 1999 – 2012.
În primul rând a fost vizatã o analizã a evoluþiei independenþei UEFISCDI în raport cu ceilalþi
actori din domeniul finanþãrii învãþãmântului superior, în urma cãreia am constatat faptul cã în perioada
1999 – 2010 au fost predominante relaþiile de subordonare a UEFISCDI faþã de Ministerul Educaþiei,
ceea ce a condus la apariþia proceselor de autoîntãrire. Totuºi, se poate observa o evoluþie în perioada
2010 - 2012, atunci când se propune o creºtere a independenþei ºi autonomiei UEFISCDI. Propunerea
acestei schimbãri de ordinul I, venitã din interiorul organizaþiei, denotã formarea unei culturi ºi
identitãþi organizaþionale proprii, coroboratã cu o creºtere a capacitãþii administrative, traseul
organizaþional fiind astfel remodelat. În opinia mea, este recomandat ca UEFISCDI sã continue sã
facã presiunile necesare pentru adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanþei de Guvern
nr. 74 din 1 iulie 2010, aceasta fiind singura modalitate prin care creºterea independenþei sale în
raport cu Ministerul Educaþiei sã poatã fi consfinþitã formal.
Analiza evoluþiei atribuþiilor UEFISCDI a scos în evidenþã o tendinþã de creºtere a atribuþiilor
organizaþiei, ajungându-se în prezent la un set complex de sarcini ºi responsabilitãþi, care presupune
existenþa unor capabilitãþi dinamice de ordin inferior ºi mai ales de ordin superior care sã asigure un
grad ridicat de eficienþã ºi randamente crescãtoare.
O altã direcþie este reprezentatã de evaluarea modului în care implementarea proiectelor ºi a
programelor strategice pentru învãþãmântul superior a contribuit la o creºtere a capacitãþii
administrative a UEFISCDI. În urma demersului analitic am constatat cã implementarea ºi coordonarea
acestor proiecte ºi programe a contribuit la o stabilizare a traseului organizaþional al UEFISCDI în
perioada 2008 – 2012 ºi la o consolidare a capabilitãþii de gestionare a proiectelor ºi programelor
strategice. Pe termen mediu ºi lung consider cã UEFISCDI ar trebui sã punã accent pe dezvoltarea
componentei de coordonare ºi implementare atât a proiectelor ºi programelor strategice, cât ºi a
diferitelor proiecte cu finanþare internã sau internaþionalã.
În urma evaluãrii rezultatelor proceselor de schimbare am constatat faptul cã procesele de
schimbare organizaþionalã au condus la dezvoltarea organizaþiei, la consolidarea acesteia, dar ºi la
impunerea sa ca lider atât în ceea ce priveºte finanþarea învãþãmântului superior, cât ºi în ceea ce
priveºte managementul cercetãrii ºtiinþifice din România. Este de remarcat de asemenea tendinþa de
a creºte independenþa UEFISCDI faþã de Ministerul Educaþiei, aceasta venind ca o consecinþã normalã
a dezvoltãrii expertizei, a competenþelor ºi capabilitãþilor specifice. Pe termen mediu ºi lung consider
cã UEFISCDI ar trebui sã încerce sã atragã surse suplimentare de finanþare de la partenerii externi
pentru a dezvolta noi proiecte ºi programe care sã stimuleze creºterea calitãþii în învãþãmântul superior.
De asemenea, cred cã este necesarã construirea unei relaþii strânse de colaborare cu Agenþia Românã
de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior pentru a pune în valoare expertiza acestei organizaþii
în domeniul asigurãrii calitãþii în învãþãmântul superior, favorizându-se astfel dezvoltarea ºi
implementarea unor proiecte care sã aibã rezultate vizibile.
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