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BENEFICIAR: 

 MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ŞI 

CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

 

PARTENERI: 
 ASOCIAȚIA 

CENTRUL PENTRU 

INTEGRITATE 

 ASOCIAŢIA 

ROMĂNĂ PENTRU 

EVALUARE ŞI 

STRATEGIE 

 

GRUPUL ŢINTĂ al 

proiectului este 

reprezentat de: 

 personal de 

conducere şi 

execuţie al 

Ministerului 

Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice 

şi al instituţiilor 

aflate în 

subordonarea sa; 

 705 funcţionari 

publici şi personal 

contractual, 

implicaţi în punerea 

în aplicare a 

sistemului de 

control managerial 

din sistemul de 

învăţământ 

preuniversitar la 

nivel naţional. 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICACITĂTII ORGANIZAŢIONALE A MECS ŞI A 
INSTITUŢIILOR SUBORDONATE PRIN DEZVOLTAREA SISTEMULUI 
DE CONTROL MANAGERIAL INTERN (SCMI)” - SMIS 37635 
 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT 
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în colaborare cu Asociaţia Centrul pentru 
Integritate şi Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie, implementează în 
perioada august 2014-decembrie 2015 proiectul „Îmbunătăţirea eficacităţii 
organizaţionale a MEN şi a instituţiilor subordonate  prin dezvoltarea sistemului de 
control managerial intern (SCMI)” - SMIS 37635, proiect cofinanţat din Fondul 
European prin Programul Operaţional ”Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. 
 

Stabilirea sistemelor de control intră în 
responsabilitatea managementului fiecărei 
entităţi publice şi trebuie să aibă la bază 
standardele elaborate de Ministerul Finanţelor 
Publice. Sistemele de control managerial trebuie 
dezvoltate ţinând cont de specificul legal, 
organizaţional, de personal, de finanţare etc. al 
fiecărei entităţi publice în parte. 
 

Creşterea eficienţei, transparenţei activităţii 
și a responsabilităţii publice solicită 
administraţiei centrale și deconcentrate a 
școlii românești îmbunătăţirea şi 
standardizarea procedurilor administrative, 
fundamentul sistemului de control 
managerial intern ce va fi dezvoltat prin 
prezentul proiect.  

 
Prin rezultatele care vor fi dezvoltate, proiectul contribuie la  îndeplinirea obiectivelor 
Ministerului Educaţiei și Cercetării Știinţifice şi ale instituţiilor aflate în coordonarea şi 
subordonarea sa, la nivel naţional.  
          

 
 

 

 

 

 



 

DINTRE 

REZULTATELE 

AȘTEPTATE ALE  

PROIECTULUI: 

 
 1 raport de analiză 

privind capacitatea 
de implementare a 
sistemelor de 
control managerial 
intern; 

 
 1 ghid metodologic 

privind 
implementarea 
sistemelor de control 
managerial intern; 

 

 1 analiză 
comparativă privind 
sistemul de control 
managerial intern și 
1 analiză privind 
transpunerea 

procedurilor de 
transparență 
decizională la nivelul 
MECS și instituțiilor 
subordonate; 

 
 420 de persoane din 

cadrul MECS şi al 
instituţiilor 
subordonate 

instruite în ceea ce 
priveşte ghidul 
metodologic 
dezvoltat în cadrul 

proiectului şi 
integritatea în 
sistemul 
educaţional; 

 
 Dezvoltarea şi 

implementarea unui 
sistem informatic 
modern pentru 
susţinerea 
activităţilor specifice 
de control 
managerial intern 

din cadrul MECS şi 
instituţiilor 
subordonate; 
 

 Conferinţe, 
dezbateri, seminar 
naţional, etc. 

 

 

DINTRE ACTIVITĂȚILE IMPLEMENTATE 
 
CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI 
 

În data de 9.02.2015 a avut loc conferinţa de prezentare a proiectului „Îmbunătăţirea 
eficacităţii organizaţionale a MEN şi a instituţiilor subordonate prin dezvoltarea 
sistemului de control managerial  intern (SCMI)” - SMIS 37635. 

La eveniment au participat domnul Sorin 
Mihai Cîmpeanu – Ministrul  Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice, domnul Eugen Orlando 
Teodorovici – Ministrul Fondurilor Europene, 
domnul Gigel Paraschiv - Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, domnul Vasile Şalaru – Secretar de 
Stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice, domnul Gabriel Liviu 
Ispas – Secretar General Adjunct în cadrul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice şi manager de proiect, 
reprezentanţi ai federaţiilor sindicale din 
educaţie FSE Spiru Haret şi FSLI, inspectori 
şcolari generali, inspectori generali 
adjuncţi, inspectori şcolari din toate 
judeţele, precum şi alţi reprezentanţi ai 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice şi ai partenerilor. 

           

În cadrul conferinţei au fost prezentate obiectivele, activităţile şi rezultatele aşteptate 
ale proiectului „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a MEN şi a instituţiilor 
subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”, SMIS 
37635, proiect cofinanţat din Fondul European prin Programul Operaţional 
”Dezvoltarea Capacităţii Administrative” şi aflat în implementare în perioada august 
2014 - decembrie 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ați primit acest 

newsletter de la un 

prieten? 

VĂ PUTEȚI ABONA 

ȘI DVS. PE SITE-UL 

PROIECTULUI: 

 

www.scmi-

educatie.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.fonduriadministr

atie.ro 

Pentru informații 

detaliate despre 

celelalte programe 

cofinanțate de 

Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro 
 

Conţinutul acestui 

material nu reprezintă 

în mod obligatoriu 

poziţia oficială a 

Uniunii Europene sau 

a Guvernului 
României. 

DEZBATERI PRIVIND CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A SISTEMELOR DE CONTROL 
MANAGERIAL INTERN  LA NIVEL MECS ŞI AL INSTITUŢIILOR SUBORDONATE 

 
În cadrul proiectului au fost realizate 4 dezbateri în vederea prezentării şi discutării 
raportului intermediar de diagnoză privind capacitatea de implementare a sistemelor 
de control managerial intern la nivelul MECS şi al instituţiilor subordonate, raport 
realizat, de asemenea, în cadrul proiectului. 

 
Dezbaterile au fost organizate la Craiova, 
Constanţa, Iași și Cluj Napoca iar scopul 
acestora a fost acela de a prelua cele mai bune 
practici de la specialişti implicaţi in 
implementarea SCMI şi de a colecta idei pentru 
raportul 
final de 
diagnoza 

privind capacitatea de implementare a 
sistemelor de control managerial la nivelul 
MECS şi al instituţiilor subordonate, care va 
putea fi accesat online de către toţi specialiştii 
din cadrul instituţiilor subordonate MECS 
implicaţi în acest tip de activităţi. 
 
La dezbateri au participat experţi tehnici SCMI şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării Ştiinţifice, reprezentanţi din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean din 

judeţul unde a avut loc dezbatere, directori de 

grădiniţe, şcoli generale şi licee ale judeţului 

respectiv, cât şi reprezentanţi ai partenerilor. 

 

 

 

                                                          

 

 

 

Implementarea corespunzătoare a proiectului va permite dezvoltarea capacităţii 

administrative a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a instituţiilor 

subordonate şi a instituţiilor aflate în coordonarea sa prin implementarea unor 

instrumente moderne specifice sistemului de control managerial intern. 
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