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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; 

 funcţionari publici şi 

personal 

contractual, 

implicaţi în punerea 

în aplicare a 

sistemului de 

control managerial 

din sistemul de 

învăţământ 

preuniversitar la 

„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 noiembrie-decembrie 2015, s-au desfășurat 19 sesiuni de instruire având 
ca tematică ghidul metodologic privind implementarea sistemului de control 
managerial intern și integritatea în sistemul educațional. 
 
Sesiunile de instruire au fost realizate gratuit prin intermediul proiectului pentru 420  
de funcţionari publici şi personal contractual, implicaţi în punerea în aplicare a 
sistemului de control managerial din sistemul de învăţământ preuniversitar la nivel 
naţional. 
 
 

           

                                                                            



nivel naţional. 

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. 

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE ȘI PREZENTARE A REZULTATELOR PROIECTULUI 

           În data de 17.12.2015, la Hotel Ibis Parlament, a avut loc conferința de închidere 
și prezentare a rezultatelor proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a 
MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control 
managerial intern (SCMI)” – SMIS 37635, organizată de Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Integritate 
(ACI) și Asociația Română pentru Evaluare si Strategie (ARES), parteneri în cadrul 
proiectului.  

 
La eveniment au participat domnul Gabriel Ispas – Secretar de Stat, 

reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice, inspectori 
școlari generali, inspectori generali adjuncți, inspectori școlari, reprezentanți ai 
partenerilor. 

În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile implementate și rezultatele 
obținute ale proiectului, impactul acestuia, lecții învățate și recomandări pentru viitor.  
 

         

 

 

 

Va informăm că pagina web a proiectului www.scmi-educatie.ro a fost actualizată, 

inclusiv secțiunea Publicații, unde puteți găsi documentele elaborate în cadrul 

proiectului. 
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