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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 
 

 
În perioada 24 – 27 iulie 2015, la Sinaia, a fost organizat un seminar național în vederea 
prezentării și consultării ghidului metodologic privind implementarea sistemelor de 
control managerial intern realizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficacității 
organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de 
control managerial intern (SCMI)”  - cod SMIS 37635.  

 

Seminarul național a avut ca obiectiv 
prezentarea și obținerea de feedback de la 
reprezentanți ai sistemului educațional de la 
nivel central și local cu privire la ghidul 
metodologic privind implementarea 
sistemelor de control managerial intern, 
document realizat în cadrul proiectului mai sus 
menționat. 
 

Seminarul național a avut inclusiv ateliere de 
lucru în vederea analizei detaliate a ghidului 
metodologic, înainte de elaborarea variantei 
finale a documentului, asigurându-se, în acest 
fel, inserarea feedback-ului participanților.  
 

La seminarul național au participat 
reprezentanți ai tuturor organismelor vizate de 

proiect, membri ai grupului țintă, precum și alți specialiști care sunt implicați în 
domeniul vizat de proiect.  
 
Pentru a vizualiza versiunea de lucru a ghidului, dezbătută la seminarul național, vă 
rugăm să consultați pagina web a proiectului www.scmi-educatie.ro 
http://www.scmi-educatie.ro/evenimente/seminar-scmi-sinaia/ 
 

http://www.scmi-educatie.ro/
http://www.scmi-educatie.ro/evenimente/seminar-scmi-sinaia/


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. 

          

 

 

 

 
 

 

OFERTĂ DE CURSURI AVÂND CA TEMATICĂ CONTROLUL MANAGERIAL INTERN ȘI 
INTEGRITATEA ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

 
În perioada următoare, se vor desfășura 21 de sesiuni de instruire având ca tematică 
ghidul metodologic privind implementarea sistemului de control managerial intern și 
integritatea în sistemul educațional. 
 
Sesiunile de instruire se vor realiza gratuit prin intermediul proiectului pentru 420 de 
funcționari publici şi personal contractual, implicați în punerea în aplicare a sistemului 
de control managerial din sistemul de învățământ preuniversitar la nivel național. 
 
Durata sesiunilor de instruire va fi de 3 zile iar înscrierile încep cu data de 01 
septembrie 2015. Persoanele interesate sunt rugate să transmită datele de contact la 
adresa de email florina.dobre@aci-eu.org pentru a fi contactate de echipa de proiect. 
 
Pentru a fi la curent cu toate informațiile despre activitățile proiectului, calendarul 
sesiunilor de instruire și alte informații utile, vă rugăm să vă înregistrați la următorul 
link: http://www.scmi-educatie.ro/membri/inregistrare/ 
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