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INFORMAȚII GENERALE

Sursa: Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice

Parteneri:   Partener 1 – Asociația Centrul pentru Integritate

Partener 2 – Asociația Română pentru Evaluare și Strategie                          

Durata de implementare:   16 luni

Valoare totală: 18,694,429 lei din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 15.890.264,65 lei.



OBIECTIVUL GENERAL

Îmbunătățirea durabilă a capacității administrative a MEN și a instituțiilor aflate în
subordonarea sa prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI).



OBIECTIVE SPECIFICE

A. Identificarea problemelor specifice activităților de control managerial intern impuse de legislația în vigoare, 
prin realizarea unui studiu exhaustiv; 

B. Îmbunătățirea capacității de dezvoltare și implementare a sistemelor de control managerial intern a MEN și a 
instituțiilor subordonate;

C. Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților 
de control managerial intern; 

D. Creșterea competențelor personalului, prin activități de instruire specifică, pentru utilizarea sistemului 
dezvoltat prin prezentul proiect;



BENEFICII

1. creşterea eficienței şi transparenței activității  și a responsabilității publice

2. îmbunătățirea şi standardizarea procedurilor administrative, fundamentul sistemului de control 
managerial intern 

3. creşterea eficienței instituționale, simplificare administrativă, reducerea cheltuielilor, prin 
implementarea măsurilor de descentralizare prevăzute în legea educației naționale, mai ales a celor de 
decentralizare financiară

4. implementarea şi monitorizarea sistemului de control managerial intern al MEN și instituțiilor 
subordonate

5. instruirea personalului implicat în elaborarea și monitorizarea sistemului de control managerial intern 
prin dezvoltarea unor programe de formare adecvate



GRUP ȚINTĂ
705 funcționari publici şi personal contractual (care sunt implicați în 

punerea în aplicare a sistemului de control managerial) - ceea ce 
reprezintă administrația centrală și locală a sistemului național de 

educație și formare profesională. 
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A 1
• Managementul proiectului

A 2

• Organizarea procedurilor de achizitie si contractare, realizarea de achizitii, livrarea de servicii, produse, 
materiale, dotari

A 3
• Furnizarea serviciilor de audit extern al proiectului

A 4
• Asigurarea masurilor de informare si publicitate privind derularea proiectului



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

B 1 • Realizarea unei diagnoze privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern

B 2
• Realizarea de documente pentru sustinerea activitatilor de realizare si implementare a sistemelor de control managerial intern 

la nivelul MEN si al institutiilor subordonate

B 3
• Instruirea personalului din cadrul MEN si al institutiilor subordonate in ceea ce priveste ghidul metodologic dezvoltat in cadrul 

proiectului si integritatea in sistemul educational

B 4
• Asigurarea infrastructurii necesare implementarii unei aplicatii informatice pentru sustinerea sistemului de control managerial 

intern

B 5
• Dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic modern pentru sustinerea activitatilor specifice de control managerial 

intern din cadrul MEN si institutiile subordonate

B 6
• Instruirea personalului din cadrul MEN si al instututiilor subordonate pentru utilizarea corespunzatoare a sistemului 

B 7
• Evaluarea și monitorizarea impactului sistemului de control managerial din cadrul MEN



Activitatea B1 Realizarea unei diagnoze privind capacitatea de implementare a sistemelor de 
control managerial intern, va cuprinde următoarele sub-activități:

B 1.1
•Analiza documentara din perspectiva evolutiva, a cadrului legislativ şi managerial existent

B 1.2
•Analiza ex ante a percepției asupra sistemului de control  managerial intern 

B 1.3
•Elaborarea unui raport intermediar de diagnoza privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern

B 1.4
•Analiza raportului si formularea propunerilor de imbunatatire de catre expertii din cadrul MEN, implicati in implementarea proiectului

B 1.5
•Realizarea a 4 dezbateri pentru dezbaterea raportului intermediar cu personalul implicat in activitati specifice controlului managerial 
intern

B 1.6

•Elaborarea raportului final de diagnoza B1,  cu identificarea elementelor de disfuncţionalitate şi a riscurilor care pot afecta realizarea 
obiectivelor ministerului, respectiv direcţiilor generale/direcţiilor si stabilirea orientarilor/modalitaţilor de dezvoltare a SCMI



Activitatea B2 Realizarea de documente pentru susținerea activităților de realizare și implementare a sistemelor 
de control managerial intern la nivelul MEN și al instituțiilor subordonate, va cuprinde următoarele sub-

activități:

B 2.1

• Organizarea unei vizite de studiu pentru preluare de bune practici privind implementarea sistemelor de control 
managerial intern

B 2.2
• Realizarea unui Ghid metodologic privind implementarea sistemelor de control managerial intern

B 2.3
• Consultarea ghidului

B 2.4
• Tiparirea si distribuirea ghidului metodologic catre institutiile vizate de proiect

B 2.5

• Elaborare documente pentru sustinerea activitatilor de realizare si implementare a sistemelor de control managerial 
intern la nivelul MEN si al institutiilor subordinate



Activitatea B3 Instruirea personalului din cadrul MEN și al instituțiilor subordonate în ceea ce privește ghidul 
metodologic dezvoltat în cadrul proiectului și integritatea în sistemul educațional, va cuprinde 

următoarele sub-activități:

B 3.1

• Realizarea si tiparirea materialelor necesare pentru procesul de instruire 

B 3.2

• Instruirea personalului (21 grupe x 20 pers/grupa = 420 persoane x 3 zile)



Activitatea B4 Asigurarea infrastructurii necesare implementării unei aplicații informatice pentru susținerea 
sistemului de control managerial intern, va cuprinde următoarele sub-activități:

B 4.1
• Achizitionarea echipamentelor hardware

B 4.2

• Achizitionarea licentelor software necesare

B 4. 3
• Suport tehnic pentru instalarea şi configurarea echipamentelor achiziţionate in cadrul proiectului



Activitatea B6 Instruirea personalului din cadrul MEN și al instutuțiilor subordonate pentru utilizarea 
corespunzătoare a sistemului informatic realizat în cadrul proiectului, va cuprinde următoarele sub-

activități:

B 6.1 • Elaborarea si tiparirea materialelor necesare pentru procesul de instruire 

B 6.2
• Instruirea utilizatorilor finali (280 persoane)

B 6. 3 • Instruirea administratorilor de sistem 



REZULTATE AȘTEPTATE

 interviuri semistructurate ex ante pentru 24 de persoane cu functii de conducere din cadrul ministerului și 42 de inspectori școlari 
generali sau adjuncți (câte unul din fiecare județ)

 1200 de chestionare face to face pentru cadre didactice

 32 de focus grupuri cu personalul didactic (4 /regiune, din care 3 in mediul rural, 3 in mediul urban). 

 4 dezbateri organizate si desfasurate

 1 Raport final de diagnoza intocmit

 1 vizita de studiu organizata

 1 Ghid metodologic realizat

 1 seminar national organizat

 420 suporturi de curs tiparite

 420 persoane instruite 

 5 administratori de sistem instruiti

 705 rapoarte cu privire la implementarea sistemului SCMi

 1 raport privind Evaluarea și monitorizarea impactului sistemului de control managerial din cadrul MEN
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Vă mulțumim!


