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„PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN EDUCAȚIE PRIN INFORMARE, FORMARE
ȘI RESPONSABILIZARE”

Ministerul Educației Naționale, împreună cu partenerii Asociația pentru Implementarea Democrației
(AID) si Universitatea Titu Maiorescu (UTM), anunță finalizarea activității de formare din cadrul
proiectului „Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare”, proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității
Administrative”.
Scopul acestui proiect este dezvoltarea unui management eficient al resurselor umane din Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și structuri aflate în subordinea sa și din administrația
publica cu roluri și atribuții în domeniul educației, prin consolidarea și dezvoltarea unui sistem de
cunoștințe și practici de specialitate la nivelul funcțiilor de conducere și execuție în vederea
implementării strategiei naționale anticorupție în educație.
În cadrul proiectului, au fost organizate 57 de sesiuni de formare prin intermediul cărora au fost
formați 1415 reprezentanți ai Ministerului Educaţiei, inspectoratelor școlare și administrației publice
locale, cu roluri în domeniul educației, în domeniul prevenirii și combaterii corupției în domeniul
prevenirii.
Tematica generală de curs a fost formată din trei module: modul 1 - Legislație, modul 2 Managementul activității unității de învățământ, respectiv Modul 3 - Comunicare și conduită inter și
intra instituțională.
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Programul de formare a fost acreditat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr.3599/23.03.2012 ca și Program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și
strategiile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, conform art.244 alin (5) lit. e) și
f) din Legea educației naționale nr.1/2011 - cu durata de 56 de ore, 14 credite profesionale
transferabile, în conformitate cu Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.564/2011.

Suporturile de curs pot fi descărcate de pe site-ul proiectului www.educatiepentruviitor.ro

„Activitatea de formare a reprezentat o provocare pentru întreaga echipă de implementare a
proiectului, datorită numărului mare de participanți. Având în vedere nivelul de apreciere al
participanților la această activitate (94% pentru întreaga organizare și desfășurare a activității de
formare), considerăm activitatea încheiată cu succes” a declarat domnul Gabriel Ispas – Managerul
proiectului.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să o contactaţi pe doamna Laura Chira - Coordonator
monitorizare si implementare (MEN), tel. 0214055610, email chiralaura@yahoo.com

