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LA FINAL DE PROIECT
Ministerul
Educației
Naționale
împreună
cu
partenerii
Universitatea Titu Maiorescu din
București
și
Asociația
pentru
Implementarea Democrației anunță
finalizarea proiectului „Prevenirea
corupției
în
educație
prin
informare,
formare
și
responsabilizare”, cofinanțat din
Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
„Dezvoltarea
Capacității
Administrative”.
În acest context, echipa de
implementare
vă
mulțumește
pentru interesul și implicarea dvs.
în acest proiect, înțelegerea de care
ați dat dovadă și efortul depus
astfel încât activitățile să fie
implementate cu succes.
Considerând
că
sectorul
educațional rămâne o prioritate
pentru România, vă asigurăm de
tot sprijinul nostru și suntem
convinși că vom colabora din nou
cu beneficiarii acestui proiect.

PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII DESPRE
PROIECT, VĂ RUGĂM SĂ
ACCESAȚI PAGINA WEB:

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE PREZENTARE A
REZULTATELOR PROIECTULUI

www.educatiepentruviitor.ro

Ministerul Educației Naționale împreună cu partenerii au organizat în
cursul zilei de joi 26 septembrie 2013 conferința de închidere și
prezentare a rezultatelor proiectului.

OBIECTIVELE
PROIECTULUI:

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.

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

În cadrul conferinței, participanților le-au fost prezentate rezultatele
proiectului, precum și documentele elaborate în cadrul acestui proiect.

Cele mai relevante rezultate sunt:
• 1 un sistem informatic care creează și operaționalizează doua
instrumente inovative pentru sesizarea faptelor de corupție.
- Prin apelarea unui număr de telefon Telverde
0800801100
- Postarea sesizărilor direct pe portal
www.edu.ro (Sesizează fapte de corupție aici!)
http://www.educatiepentruviitor.ro/ (Acces portal)
direct la http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

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

Sistemul informatic asigură introducerea pe doua canale de
informare a sesizarilor privind actele de corupție în învățământul
preuniversitar. Aceste canale colecteaza sesizări într-un format
standard, punându-le în cel mai scurt timp la dispoziția
Ministerului Educaţiei Naționale pentru soluționare.
• 1 diagnoză instituțională privind corupția la nivelul MEN și al
instituțiilor subordonate realizată prin intermediul a 4 focus
grupuri organizate la Pitești și București.
• 10 dezbateri regionale organizate în vederea consultării factorilor
interesați cu privire la conținutul strategiei anticorupție aferentă
sectorului educațional, dezbateri organizate la nivelul tuturor
regiunilor României, cu participarea a aproximativ 300 de factori
cointeresați din sectorul educațional (cadre didactice, părinți, elevi,
reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene, mass media),
asigurându-se în acest fel, un amplu proces de consultare
• 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 la București pentru o
perioadă de 6 zile
• 1.415 persoane instruite pe problematica corupției în educație și
a modalităților de prevenire a acesteia
• 4 ghiduri în domeniul anticorupție în educație elaborate
 Ghid privind mijloacele legale de prevenire și combatere a
faptelor de corupţie în sectorul educație;
 Ghid privind standardele de integritate aplicabile în sectorul
educație;

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

www.educatiepentruviitor.ro

ÎMPREUNĂ PUTEM
SCHIMBA
VIITORUL!

 Ghidul deontologic al funcționarilor și personalului
contractual, membri în consiliile de administrație a
unităților de învățământ și din cadrul inspectoratelor
școlare;
 Ghid privind modalități practice de identificare a proceselor
instituționale de gestiune și management, vulnerabile la
corupție
• 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
Rezultatele cercetării le puteți găsi pe pagina web a proiectului:
www.educatiepentruviitor.ro

