
 

 

 
 

 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Titlul proiectului: “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității 

reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN”  

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16 

 

 

 

Prima conferință regională de consultare publică a  

 „METODOLOGIEI ȘI GHIDURILOR PRIVIND EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA” 

 

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu 

Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS) organizează, în data de 25 octombrie 2019, la 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București - Aula 

Facultății de Biotehnologii, Etajul I, prima conferință regională de consultare publică 

a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul 

superior din România”. 

La conferință vor participa aproximativ 50 cadre didactice cu funcția de 

rector/prorector și/ sau responsabili ai Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității 

din cadrul instituțiilor de învățământ superior situate în municipiul București și în 

județul Ilfov. 

Materialele draft propuse consultării publice referitoare la Metodologia și Ghidurile 

privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România au fost 

elaborate în cadrul Rezultatului 1 de experții Băncii Mondiale, contractați de ARACIS 

în proiectul SIPOCA 16 cu titlul Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul 

superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de 

calitate QAFIN, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1: Administrație 

publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și 

introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează 

procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu 

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP). 

Aceste materiale sunt o primă formă a setului de documente care, după etapa 

consultărilor publice, vor fi definitivate și vor reprezenta Rezultatul 1 al proiectului 
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QAFIN; ele au fost elaborate de un grup de experți ai Băncii Mondiale care au colaborat 

cu experții selectați de ARACIS, precum și cu personalul ARACIS, al MEN și al consiliilor 

subordonate MEN. 

Proiectul QAFIN este implementat de MEN-UMPFE în parteneriat cu ARACIS, pe o 

perioadă de 42 de luni (29.05.2017 - 28.11.2020), valoarea totală eligibilă a proiectului 

fiind de 16.070.930,24 lei din care 13.496.988,01 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii 

Europene. 

Scopul proiectului QAFIN constă în realizarea și punerea în aplicare a politicilor 

publice bazate pe dovezi, respectiv corelarea planificării strategice cu bugetarea pe 

programe. 

Activitățile proiectului QAFIN sunt implementate cu asistența tehnică a experților 

Băncii Mondiale. 

Pe lângă Rezultatul 1, alte rezultate prevăzute în proiectul QAFIN sunt: 

▪  Elaborarea unei noi Metodologii de evaluare a universităților în scopul 

clasificării instituționale și al ierarhizării programelor de studii; 

▪ Realizarea unui Studiu cu privire la date și bune practici la nivel european 

privind asigurarea calității și clasificarea în învățământul superior, precum 

și asupra impactului practicilor curente în domeniu, la nivel național; 

▪ Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ARACIS și 

dezvoltarea Manualului de proceduri interne; 

▪ Elaborarea Manualului de proceduri cu privire la rolul și competențele MEN și 

ale consiliilor subordonate, respectiv ARACIS, în ceea ce privește asigurarea 

calității și la modul de colaborare între cele două instituții; 

▪ Instruirea/informarea personalului din cadrul MEN și al consiliilor 

subordonate (CNCS, CNADTCU, CNFIS), din cadrul ARACIS și al instituțiilor de 

învățământ superior cu privire la implementarea metodologiilor elaborate, 

inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare; 

▪ Participarea personalului din cadrul MEN și al ARACIS la schimb de bune 

practici cu alte agenții de asigurarea a calității în învățământul superior, 

listate în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (European 

Quality Assurance Register - EQAR). 

 

Pentru mai multe informaţii privind conferința regională și despre proiectul QAFIN, 

puteţi contacta echipa de proiect la adresa proiect.qafin@pmu.ro sau puteți accesa 

pagina web a MEN-UMPFE http://proiecte.pmu.ro și/ sau a ARACIS 

http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/  

http://proiecte.pmu.ro/
http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/

