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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; 

 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 
          

 
 

 

 

 
 

CURSURI AVÂND CA TEMATICĂ CONTROLUL MANAGERIAL INTERN ȘI  

INTEGRITATEA ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

În perioada 15-19 noiembrie 2015, se vor desfășura primele 7 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 primii 
155 de funcționari publici şi personal contractual (din 420 prevăzuți în cererea de 
finanțare), implicați în punerea în aplicare a sistemului de control managerial din 
sistemul de învățământ preuniversitar la nivel național. 
 
În perioada următoare, vor fi organizate încă o serie de sesiuni de instruire, cu aceeași 
tematică. 
 
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/ 
 

 
 

 

 

http://www.scmi-educatie.ro/membri/inregistrare/


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. 

 

Beneficiile instruirii sunt: 
 

 conștientizarea, în rândul personalului cu funcții de execuție și de 
conducere, a beneficiilor aplicării sistemului de control intern 
 

 crearea unui cadru de control intern și de gestionare a riscurilor, pe 
baza celor mai bune practici recunoscute pe plan internațional care pot 
fi folosite ca standarde de  referință pentru dezvoltarea unui cadru de 
control intern/ de gestionare a riscurilor din cadrul diferitelor activități 

 
 cunoașterea unor  instrumente suport care sprijină MECS și instituțiile 

subordonate în toate etapele de implementare a controlului managerial 
intern  

 
 îmbunătățirea competențelor personalului din sistemul de educație 

preuniversitar, pentru a utiliza eficient instrumentele create 
 
 

Pe parcursul implementării proiectului au fost realizate materiale de informare 
și publicitate (newslettere, mape de prezentare, pixuri, pliante, broșuri, roll-up-
uri și bannere), cu scopul promovării proiectului și a finanțatorului. 
 
Pe parcursul derulării proiectului au fost promovate informații cu privire la 
dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse. 
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