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COMUNICAT DE PRESĂ
UEFISCDI lansează trei sisteme informatice integrate
pentru învăţământul superior din România
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării (UEFISCDI) lansează vineri, 23 octombrie, sistemele informatice dezvoltate în cadrul
proiectului “Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă (INFOHE)”. Evenimentul va avea loc la Centrul de Conferințe al Institutului Național de Statistică,
Sala Amfiteatru, București (Bulevardul Libertății nr. 16), începând cu ora 9:00.
Cu această ocazie vor fi prezentate platformele „Registrul Educațional Integrat (REI)”,
„Registrul Matricol Unic (RMU)” cu funcţionalităţi exclusiv online și „Studenţi, Absolvenţi şi
Piaţa Muncii (SAPM)” – instrumente esențiale pentru îmbunătățirea capacitații sistemului de
învățământ superior de a oferi servicii educaţionale de calitate pentru managementul
universitar şi piaţa muncii.
Platforma REI asigură interoperabilitatea între sistemele de gestiune existente în sectorul
educaţional – învățământul preuniversitar, învățământul universitar şi formarea continuă,
precum şi cu sistemele de gestiune conexe – printr-o soluție de tip cloud, în vederea urmăririi
parcursului educațional şi profesional al unei persoane.
Platforma RMU asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții pentru toți anii
universitari și pentru toate ciclurile de studii în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale
1/2011. RMU va genera informaţii detaliate ce vor sta la baza formulării şi implementării
politicilor şi strategiilor din domeniu.
Platforma SAPM susţine dezvoltarea unor mecanisme instituționale în cadrul universităților
din România prin asigurarea accesului la instrumente de generare chestionare pentru
implementarea, în mod periodic, a studiilor privind monitorizarea inserției profesionale a
absolvenților de studii superioare.

Informaţii utile:
Prin proiectul INFO-HE s-au dezvoltat instrumente integrate la nivel național, pentru
urmărirea parcursului educațional al tinerilor și a angajabilității absolvenților de studii
superioare, în vederea îmbunătățirii capacității sistemului de învățământ superior de a
susține dezvoltarea economică şi socială şi de a creşte relevanţa acestuia pentru piața forței
de muncă.

Implementarea acestor instrumente va contribui la asigurarea unicității şi consistentței
datelor privind sistemul de învățământ superior, având un rol important în fundamentarea pe
termen mediu şi lung a politicilor şi strategiilor publice în domeniu.

Perioada de implementare: aprilie 2014 – decembrie 2015.
Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” (POSDRU).

Link-uri utile:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării (UEFISCDI)
www.uefiscdi.gov.ro
Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă (INFO-HE)
http://infohe.forhe.ro/
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