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Anunț finalizare proiect

Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță finalizarea proiectului „O nouă cultură a
descentralizării managementului educațional la nivel național”, codul SMIS al proiectului 37676
Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA): 18.068.761,16 lei din care:


15.358.446,99 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;



2.710.314,17 lei – cofinanţarea beneficiarului, pentru cheltuielile eligibile.

Obiectivul general atins prin implementarea proiectului a fost acela creștere a eficienței sistemului
de finanțare a unităților de învățământ preuniversitar din România.
Scopul proiectului a fost acela de a asigura creșterea eficienței sistemului de alocare a fondurilor
către instituțiile de învățământ preuniversitar și a modului de salarizare a personalului din aceste
instituții. Prin implementarea proiectului a fost asigurată eficientizarea modului de transmitere a
datelor între instituțiile implicate în sistemul de salarizare din instituțiile de învățământ preuniversitar.
De asemenea, prin proiect s-a asigurat creșterea competențelor personalului implicat în activitățile
specifice finanțării instituțiilor de învățământ preuniversitar din România.
Grupul ţintă al proiectului a fost format din 3337 specialiști implicați în activități care vizează
finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar din România.
Principalele activităţi ale proiectului:
A1. Managementul proiectului;
A2. Asigurarea măsurilor de informare și publicitate privind derularea proiectului;

B1. Realizarea unei evaluări privind implementarea în faza pilot a sistemului de eficientizare a
gestionării sistemului de salarizare din instituțiile de învățământ preuniversitar;
B2. Elaborarea de studii, analize, metodologii și proceduri privind finanțarea învățământului
preuniversitar de stat;
B3. Asigurarea infrastructurii hardware și software necesară pentru implementarea unor instrumente
informatice suport pentru sistemul de salarizare din instituțiile de învățământ preuniversitar;
B4. Implementarea unui sistem informatic pentru susținerea activităților specifice finanțării unităților de
învățământ preuniversitar;
B5. Organizarea unor conferințe județene pentru diseminarea informațiilor și sprijinirea adopției
sistemului;
B6. Organizarea a două vizite pentru schimb de experiență și bune practici;
B7. Formarea a 80 de persoane din grupul țintă în domeniul Managementului financiar al institutiilor
de învățământ preuniversitar;
B8. Organizarea de grupuri de lucru;
B9. Realizarea unui Studiu de impact privind rezultatele implementării proiectului;
B10. Organizarea de evenimente interactive destinate utilizatorilor sistemului informatic implementat
prin proiect;
Durata proiectului: 33 luni, respectiv perioada 20.12.2012 – 19.09.2015.
Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:


1 Raport de evaluare privind implementarea în faza pilot a sistemului de eficientizare a
gestionării sistemului de salarizare din instituțiile de învățământ preuniversitar;



1 Ghid metodologic realizat cu privire la finanțarea învățământului preuniversitar de stat;



1 Sistem informatic implementat pentru susținerea activităților specifice finanțării unităților de
învățământ preuniversitar și infrastructura aferentă



42 conferințe județene organizate pentru diseminarea informațiilor și sprijinirea adopției
sistemului;



2 vizite desfășurate pentru schimb de experiență și bune practici, în Italia și Irlanda;



78 participanți la cursul de formare în domeniul Managementului financiar al instituțiilor de
învățământ preuniversitar;



2 grupuri de lucru organizate în domeniul finanțării unităților de învățământ preuniversitar;



1 Studiu de impact realizat;



10 evenimente interactive organizate pentru utilizatorii sistemului informatic implementat prin
proiect;

Persoană de contact: Gabriel Leahu - Manager de proiect, Secretar General MECS, telefon +40
(21) 315 50 99, fax +40 (21) 405 63 00, email gabriel.leahu@medu.edu.ro
http://www.edu.ro

