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INFORMAȚII DESPRE PROIECT
Proiectul
„Prevenirea
corupției în educație prin
informare, formare și
responsabilizare”,
cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul
Operațional
„Dezvoltarea
Capacității Administrative”,
implementat în perioada
iulie 2011 – septembrie
2013, a reprezentat o
inițiativă inovativă și de
anvergură,
în
contextul
eforturilor anticorupție ale
României din ultimii ani și
care
a
confirmat
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.

Dintre beneficiile implementării acestui proiect menționăm:
- O abordare strategică, pe termen mediu și lung, a Ministerului
Educației Naționale în eforturile de prevenire a corupției în educație
- Creşterea nivelului de pregătire profesională în domeniul anticorupție
a personalului de la nivelul MEN și de la nivelul organismelor sale
subordonate

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

OBIECTIVELE
PROIECTULUI:
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 MEN cu proceduri și
instrumente de monitorizare a
factorilor vulnerabili din
domeniul educație, susceptibili
de a genera fapte de corupție în
rândul personalului MEN și al
structurilor subordonate
4. Informarea și perfecționarea
personalului MEN din
inspectorate școlare și a
personalului din administrația
publică în domeniul prevenirii
și combaterii corupției, prin
instruirea a 1.400 de
funcționari
5. Creșterea vizibilității publice
a strategiei naționale
anticorupție în educație

DINTRE ACTIVITĂȚILE IMPLEMENTATE
ÎN ANUL 2013:
STRATEGIA ANTICORUPȚIE ÎN SECTORUL
EDUCAȚIONAL
În cadrul proiectului a fost elaborată Strategia anticorupție în educație,
sectorul educație fiind unul dintre sectoarele vulnerabile pentru care se
trasează linii directoare în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție.
În
perioada
iulie
–
septembrie 2013 au loc 10
dezbateri
regionale
în
vederea dezbaterii proiectului
strategiei
anticorupție
în
educație,
asigurându-se
astfel
un
proces
de
consultare publică amplu și
promovarea strategiei către
mai mulți actori relevanți din
cadrul sectorului educațional, la nivel regional și local.
Dezbaterile au fost organizate în regiunile: Sud Vest Oltenia (municipiul
Târgu Jiu), Sud Muntenia (municipiul Pitești, municipiul Ploiești și
municipiul Alexandria), Sud Est (municipiul Buzău), Nord Est
(municipiul Suceava), Vest (municipiul Deva), Nord Vest Crișana
(municipiul Cluj), Centru (municipiul Sibiu) și urmează dezbaterea din
regiunea București-Ilfov (municipiul București).
Dezbaterile regionale au beneficiat de prezența a aproximativ 300
factori cointeresați din sectorul educațional (cadre didactice,
părinți, elevi, reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene, mass
media, domnul Remus Pricopie – Ministrul Educației Naționale,
domnul Mihnea Costoiu – Ministrul delegat pentru învățământ
superior, cercetare științifică
și dezvoltare tehnologică,
E.S.
domnul
Duane
Butcher – Însărcinatul cu
Afaceri al Statelor Unite ale
Americii la București, alți
reprezentanți ai beneficiarului
și partenerilor, etc.).

Proiectul este cofinanțat
din Fondul Social
European, prin Programul
Operațional „Dezvoltarea
Capacității
Administrative”.
Pentru informații
detaliate despre
Programul Operațional
„Dezvoltarea Capacității
Administrative”, vă
invităm să vizitați
www.fonduriadministratie.ro

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

CAMPANIA DE PROMOVARE
„ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC NU ESTE DE VÂNZARE!”
Ministerul Educației Naționale a derulează
campania „ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC NU
ESTE DE VÂNZARE!”, prin intermediul unui
spot video, spot radio, machetă de presă
și campanie online.
Mesajul
campaniei
este
unul
de
conştientizare a factorilor decidenți și de
conducere
din
sistemul
educațional
preuniversitar, profesorii, părinții, elevii,
administrația publică centrală și locală,
publicul larg cu privire la proiect și care
urmărește să schimbe cultura privind
corupția la nivelul sistemului educațional
preuniversitar.
Materialele utilizate în cadrul campaniei le
puteți
vizualiza
la
următorul
link:
http://www.educatiepentruviitor.ro/centru-de-presa

CERCETARE SOCIOLOGICĂ PRIVIND CORUPȚIA

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

www.educatiepentruviitor.ro

Cercetarea sociologică privind corupția în sistemul de învățământ
preuniversitar a vizat 3 categorii (profesori, părinți și elevi), atitudinea
acestora față de corupție, forme de manifestare a acesteia, modul în
care cele trei categorii percep, definesc și identifică fapte de corupție,
furnizează indicii cu privire la incidența acestora, identifică factorii
declanșatori ai fenomenului, factori favorizanți, sugerează mijloace și
metode de prevenire/reducere a faptelor de corupție.
Cercetarea a fost realizată pe un număr de 1560 de persoane (elevi 550; părinți - 500; specialiști în domeniul educației din învățământul
preuniversitar - profesori, directori, inspectori ISJ și personal al
consiliilor de administrație din unități de învățământ - 510).
Rezultatele cercetării le puteți găsi pe pagina web a proiectului:
www.educatiepentruviitor.ro

