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INFORMAȚII DESPRE PROIECT
Proiectul „Prevenirea corupției
în educație prin informare,
formare și responsabilizare”
reprezintă o inițiativă inovativă și
de
anvergură,
în
contextul
eforturilor
anticorupție
ale
României din ultimii ani, și care
confirmă
angajamentul
Ministerului Educației Naționale
în demersul de prevenire a
corupției în educație pe termen
mediu și lung, prin valorizarea
rolului fundamental pe care
educația îl deține.
În contextul responsabilităților României asumate în cadrul
Mecanismului de Cooperare și Verificare cu Comisia Europeană,
proiectul reprezintă o inițiativă proactivă a Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului în demersurile de prevenire a
corupției pe termen mediu și lung.
Iniţiativa realizării unei strategii dedicate sistemului educaţional, care
va viza atât prevenirea corupţiei din cadrul sectorului educaţie, cât şi
prevenirea corupţiei prin educaţie, este menţionată ca un demers
pozitiv în Raportul intermediar al Comisiei Europene din luna februarie
2012 și luna iunie 2012.

PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII DESPRE
PROIECT, VĂ RUGĂM SĂ
ACCESAȚI PAGINA WEB:
www.educatiepentruviitor.ro

„Din vara trecută până în prezent, s-a obținut de asemenea finanțare
din fondurile UE pentru o serie de proiecte în domeniul combaterii
corupției, inclusiv în Ministerul Educației, al Sănătății, al
Administrației și Internelor. A început procesul de punere în aplicare și
în prezent sunt așteptate rezultatele acestui proces." (Februarie 2012,
pag. 7)
„În sectorul educației au fost introduse câteva măsuri-pilot de
prevenire, cum ar fi propunerile Centrului Național de Integritate (de
exemplu, supravegherea video la examenele de bacalaureat), și este în
curs de elaborare o strategie sectorială în contextul unui proiect
anticorupție finanțat de UE.” (Iulie 2012, pag. 19)

OBIECTIVELE
PROIECTULUI:

DINTRE ACTIVITĂȚILE IMPLEMENTATE
1. Dezvoltarea unei strategii
anticorupție în educație prin
utilizarea unei expertize variate
din mediul guvernamental,
academic, neguvernamental,
expertizei unui alt stat membru
UE
2. Diagnoza instituțională
centrala şi regională a
fenomenului corupției în
educație, la nivelul
învățământului preuniversitar
3. Realizarea unei baze de date
la nivelul MECTS cu proceduri
și instrumente de monitorizare a
factorilor vulnerabili din
domeniul educație, susceptibili
de a genera fapte de corupție în
rândul personalului MECTS și
al structurilor subordonate

SEMINAR NAȚIONAL
În perioada 22-29 aprilie 2012 a
fost organizat la Bucureşti, un
seminar
naţional
la
care
au
participat 107 reprezentanţi ai
inspectoratelor
şcolare,
reprezentanţi ai primăriilor - membri
în consiliile de administraţie ale
acestora, reprezentanţi ai conducerii
MECTS,
reprezentanţi
ai
altor
instituţii relevante (Ministerul
Justiţiei,
Direcţia
Generală
Anticorupţie
din
cadrul
Ministerului
Administraţiei
şi
Internelor, etc.), reprezentanţi ai
partenerilor
Asociaţia
pentru
Implementarea Democraţiei şi
Universitatea Titu Maiorescu.

4. Informarea și perfecționarea
personalului MECTS din
inspectorate școlare și a
personalului din administrația
publică în domeniul prevenirii
și combaterii corupției, prin
Seminarul național a avut ca obiectiv implicarea factorilor cointeresaţi
instruirea a 1.400 de funcționari
(stakeholderi) de la nivel local şi central în procesul de realizare a unei
strategii integrate în domeniul anticorupţie în educaţie.
5. Creșterea vizibilității publice
a strategiei naționale
anticorupție în educație
În cadrul seminarului național au fost conturate obiectivele, direcţiile de
acţiune şi măsurile ce vor fi incluse în strategia anticorupție în educație
şi în planul de acţiune aferent acesteia.

Pentru orice informații
suplimentare, vă rugăm să
ne contactați la:

DIAGNOZĂ INSTITUȚIONALĂ PRIVIND RISCURILE LA
CORUPȚIE

email:
chiralaura@yahoo.com

În cadrul proiectului a fost realizată diagnoza fenomenului de risc care
favorizează proliferarea vulnerabilităţii la fapte de corupţie, existente la
nivelul învăţământului preuniversitar, fiind organizate 4 focus grupuri
distribuite regional, precum și o analiză și o evaluare cantitativă și
calitativă a fenomenului corupției din perspectiva altor factori
decizionali locali implicați în educație/din unitățile școlare de învățământ
preuniversitar (membri în consiliul de administrație al școlii)

Persoană de contact:
Laura Chira
Coordonator monitorizare
si implementare

Analiza-diagnostic a avut menirea de a oferi informații importante
despre specificitatea fenomenului corupției la nivelul învățământului
preuniversitar, dar și despre rolul pe care educația îl are în eforturile de
prevenire a corupției la nivelul societății românești, informații ce au fost
utilizate în cadrul procesului de dezvoltare a strategiei anticorupție în
educație, dezvoltată în cadrul proiectului.

tel. 021405 5610

Ministerul Educației
Naționale

Proiectul este cofinanțat
din Fondul Social
European, prin Programul
Operațional „Dezvoltarea
Capacității
Administrative”.

STRATEGIA ANTICORUPȚIE ÎN SECTORUL
EDUCAȚIONAL
Pentru informații
detaliate despre
Programul Operațional
„Dezvoltarea Capacității
Administrative”, vă
invităm să vizitați

În cadrul proiectului a fost elaborată proiectul Strategiei anticorupție în
educație si a planului sectorial anticorupție, sectorul educație fiind unul
dintre sectoarele vulnerabile pentru care se trasează linii directoare în
cadrul Strategiei Naționale Anticorupție.

www.fonduriadministratie.ro

Pentru informații
detaliate despre celelalte
programe cofinanțate de
Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

Versiunea intermediară a Strategiei anticorupție în educație se află, în
acest moment, la Ministerul Educației Naționale pentru revizuire și
obținerea consensului factorilor decizionali.
Ca urmare a finalizării versiunii intermediare a strategiei, aceasta va fi
dezbătută în cadrul unor conferințe organizate la nivel local prin
implicarea activă a factorilor cointeresați, rezultând astfel o versiune ce
va cuprinde feedback-ul grupului țintă asupra conținutului acesteia.

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.

Conţinutul acestui
material nu reprezintă în
mod obligatoriu poziţia
oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului
României.

www.educatiepentruviitor.ro

FORMARE PROFESIONALĂ

În perioada mai-octombrie 2012 au fost organizate, în cadrul
proiectului, cursuri de formare şi perfecţionare în scopul pregătirii
profesionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în educaţie,
ca rezultat 1415 beneficiari, dintre care:
• 1304 funcționari publici și contractuali reprezentanți ai
autorităților locale și instituțiilor de învățământ preuniversitar,
membri în consiliile de administrație ale unităților școlare din
învățământul preuniversitar
• 75 reprezentanți ai inspectoratelor școlare
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
• 36 funcționari publici
Tineretului și Sportului
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Suporturile de curs pot fi vizualizate pe site-ul
www.educatiepentruviitor.ro - secțiunea Materiale.
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