
 

 

 
 

     

 

  

 
“Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților 

de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice 
– EXCELENȚĂ” 

 
 
ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE a implementat proiectul 
”Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților 
de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice 
– EXCELENȚĂ”, Cod MySMIS 113039/Cod SIPOCA 200. 
 
Proiectul a beneficiat de finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 
180/10.07.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
 
Valoarea totală a proiectului: 987.116,21 lei din care asistența financiară nerambursabilă 
reprezintă de 967.373,86 lei, iar contribuția proprie de 19.742,35 lei. Perioada de 
implementare a proiectului, conform Contractului de finanțare nerambursabilă: 16 luni (10 
iulie 2018-9 noiembrie 2019). Activitățile proiectului au vizat întreg teritoriul României. 
 
Obiectivul general care a fost atins prin implementarea proiectului a vizat îmbunătățirea 
procesului de elaborare participativă a politicilor publice în domeniul învățământului 
superior, pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii 
în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea 
fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc de muncă în alte țări. Acest 
lucru s-a realizat prin creșterea capacității de a formula și a promova politici publice 
alternative la cele inițiate de Guvern, având ca scop dezvoltarea și introducerea unor 
sisteme și standarde în administrația publică, orientate către cetățeni și mediul de afaceri, 
în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice din România. 
 
Grupul țintă vizat a fost reprezentat de un număr de 144 de persoane: reprezentanți ai 
organizatiilor non-guvernamentale, reprezentanți ai partenerilor sociali reprezentantivi în 
domeniu și personal din autorități/instituții publice locale (personal de conducere și de 
execuție).  
 
Activitățile desfășurate și principalele rezultate obținute:  
- A fost elaborată și diseminată o analiză națională cu privire la cauzele exodului 
absolvenților de învățământ superior. Această analiză a servit de asemenea la 
fundamentarea dezbaterilor privind necesitatea formulării de politici publice în domeniul 
Învățământului Superior;  
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- A fost desfășurată o caravană națională care a acoperit toate regiunile de dezvoltare a 
României. Evenimentele desfășurate, de tip masă rotundă cu aplicabilitate de workshop au 
permis o mai bună fundamentare a celor 2 propuneri de politici publice elaborate;  
- Au fost organizate 4 sesiuni de instruire în domeniul elaborării de propuneri de politici 
publice și 4 sesiuni de instruire în domeniul managementului strategic;  
- Au fost elaborate două propuneri de politici publice, care vin în spijinul dezvoltării 
facilităților necesare reducerii exodului de absolvenți ai învățământului superior, 
respectiv: ”Măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și 
a absolvenților de studii superioare” și ”Reducerea fenomenului de migrație a acestora 
pentru găsirea unui loc de munca în alte țări”. Cele două propuneri de politici publice au 
fost diseminate prin materiale în format tipărit și prin promovare în mediul online;  
- A fost creat un sistem online de monitorizare și evaluare a politicilor publice, de 
consolidare a dialogului social și civic care va avea inclusiv un rol de sprijinire a reducerii 
exodului de absolvenți ai învățământului superior; 
- A fost elaborat un manual de bune practici, care va reprezenta un standard cu 
aplicabilitate in sectorul public si privat privind implementarea instrumentelor/ sistemelor 
dezvoltate prin proiect. 
 

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație 
mun. Târgu-Jiu,Calea Severinului nr. 195A, jud. Gorj 

website: https://munciminromania.ro 
e-mail: office@asociatiaexcelsior.ro 

https://www.facebook.com/munciminromania/ 
 
 
 

 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
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