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„PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN EDUCAȚIE PRIN INFORMARE, FORMARE
ȘI RESPONSABILIZARE”
Ministerul Educației Naționale, împreună cu partenerii Asociația pentru Implementarea Democrației
(AID) și Universitatea Titu Maiorescu (UTM), au organizat joi 26 septembrie 2013 conferința de
închidere și prezentare a rezultatelor proiectului „Prevenirea corupției în educație prin informare,
formare și responsabilizare” – SMIS 30342, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”.
La eveniment au participat domnul Remus Pricopie – Ministrul Educației Naționale, domnul
Gabriel Liviu Ispas – Secretar General Adjunct al Ministerului Educației Naționale, doamna
Vasilica Ștefania Duminică – Secretar de Stat pentru Învățământ Preuniversitar, doamna
Smaranda Angheni – Rector al Universității Titu Maiorescu, domnul Alexandru Cumpănașu –
Director, Asociația pentru Implementarea Democrației, domnul Marius Nistor – Președinte,
Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, domnul Simion Hancescu – Președinte,
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, inspectorii școlari generali, inspectori, directori ai
unităților de învățământ și reprezentanți ai elevilor (Consiliul Elevilor), totalizând aproximativ
220 reprezentanți ai sectorului educațional.
Proiectul a avut ca scop dezvoltarea unui management eficient al resurselor umane din Ministerului
Educației Naționale 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.
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În cadrul conferinței, participanților le-au fost prezentate rezultatele proiectului, precum și
documentele elaborate în cadrul acestui proiect. Cele mai relevante rezultate sunt:











1 diagnoză instituțională privind corupția la nivelul MEN și al instituțiilor subordonate realizată
(4 focus grupuri)
10 dezbateri regionale organizate în vederea consultării factorilor interesați cu privire la
conținutul strategiei anticorupție aferentă sectorului educațional
1 strategie anticorupție în educație elaborată prin utilizarea expertizei din domeniul public,
neguvernamental și universitar
1 seminar anticorupție și 6 ateliere de lucru organizate în vederea dezvoltării documentului
strategic
1 bază de date cu proceduri și instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul
educației, susceptibili de a genera fapte de corupție în rândul personalului decident din cadrul
MEN și structurile subordonate, funcțională
1.415 persoane instruite pe problematica corupției în educație și a modalităților de prevenire a
acesteia
4 ghiduri în domeniul anticorupție în educație realizate și distribuite
1 campanie de promovare a proiectului realizată prin intermediul unui spot TV, spot radio,
machetă pentru presa scrisă și campanie on-line
1 cercetare națională privind corupția și sistemul educațional

Mai multe informații despre activitățile și rezultatele proiectului puteți găsi pe site-ul proiectului
www.educatiepentruviitor.ro

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

