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Buget alocat: 4.892.870,30 lei, din care: 

 4.099.805,03  Fondul Social European; 

      87.992,28  

    705.072,99  

 

Obiectivul general al proiectului: Cre terea capacit ii institu ionale a MEN de aplicare a 

normelor, mecanismelor i procedurilor în materie de etic , integritate i anticorup ie la nivelul 

activit ii sale manageriale i administrative, în concordan  cu SCAP. 

Obiectivul general al proiectului corespunde Obiectivului specific 2.2 - Cre terea 

transparen ei, eticii i integrit ii în cadrul autorit ilor i institu iilor publice, conform ghidului 

solicitantului pentru Cererea de proiecte CP 11/2018 din cadrul Programului Opera ional 

Capacitate Administrativ  2014 -2020 (POCA). 

Prin obiectivul general al proiectului, care vizeaz  implementarea unui cadru procedural 

unitar pentru asigurarea eticii, integrit ii i conduitei anticorup ie în activitatea personalului 

cu func ii de conducere i execu ie la nivelul MEN i cu func ii manageriale la nivelul 

sistemului de înv mânt preuniversitar, proiectul se încadreaz  în realizarea i îndeplinirea 

obiectivelor specifice axei prioritare 2 din Programul Opera ional Capacitate Administrativ  

2014-2020. 

Aparatul administrativ al sistemului de educa ie trebuie s  r spund  preocup rilor cet enilor 

în privin a promptitudinii i calit ii în furnizarea serviciilor publice. Preg tirea angaja ilor din 

administra ia public  central  i local  din domeniul educa ie în domeniul politicilor 

de conformitate are în vedere achizi ionarea/ dezvoltarea/ consolidarea/ actualizarea de 

abilit i i competen e în domeniul integrit ii publice, a politicilor antifraud  i anticorup ie, 

astfel încât ace tia s  asigure derularea proceselor administrative sub auspiciul securiz rii 

împotriva vulnerabilit ilor. 

Scopul proiectului este consolidarea cadrului procedural de conformitate administrativ  i 

de implementare a standardelor legale de etic , integritate i anticorup ie adoptate de MEN, 

la nivelul MEN i al institu iilor subordonate, în scopul implement rii unor m suri din Strategia 

Na ional  Anticorup ie 2016-2020, respectiv m suri incluse în obiectivul specific 3.2. al SNA-

Cre terea integrit ii, reducerea vulnerabilit ilor i a riscurilor de corup ie în sistemul na ional 

de educa ie, precum i în Planul na ional de integritate al MEN pentru implementarea SNA 

2016-2020. 

 

 

http://www.poca.ro/
http://www.aid-romania.org/despre-noi/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro


Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Dezvoltarea i actualizarea unui cadru procedural unitar pentru asigurarea eticii, integrit ii 

i conduitei anticorup ie în activitatea managerial  i administrativ  a MEN care 

reglementeaz  organizarea i func ionarea sistemului de educa ie. 

2. Cre terea nivelului de educa ie anticorup ie în randul personalului angajat al MEN. 

3. Cre terea gradului de con tientizare public  a implement rii m surilor anticorup ie în 

domeniul educa ie, prin implementarea obiectivelor specifice proiectului propus, MEN 

dore te s  continue ini iativele din proiectele anterioare, s  le dezvolte i s  le 

îmbun t easc , astfel încât s  se ob in  premisele unui sistem integrat i actualizat de 

prevenire i combatere a corup iei în serviciile publice orientate c tre cet ean. Demersurile 

administrative, înso ite de dimensiunea de vizibilitate media a acestora, vor contribui la 

îmbun t irea serviciilor educa ionale oferite beneficiarilor. 

Proiectul contribuie la îmbun t irea capacit ii administrative a MEN i a unit ilor aflate în 

subordonare, r spunzând astfel m surilor prevazute în Programul Opera ional Capacitate 

Administrativ  2014-2020, respectiv sprijinirea autorit ilor i institu iilor publice în dezvoltarea 

de proceduri opera ionale privind m surile preventive anticorup ie.  

 

Rezultat  

1. Aplicarea unitar  a normelor, mecanismelor i procedurilor în materie de etic  i 

integritate în autorit ile i institu iile publice;  

2. Realizarea unei metodologii de cercetare privind mecanismele de aplicare si de 

raportare a m surilor de etic , integritate i prevenire a corup iei promovate la nivelul 

MEN. 

3. Efectuarea unui Raport de diagnoz  a mecanismelor existente în domeniul 

promov rii m surilor de etic , integritate i anticorup ie la nivelul MEN. 

4. Efectuarea unui Raport de evaluare a riscurilor i vulnerabilit ilor la corup ie în 

activitatea institu ional a MEN. 

5. Realizarea unui studiu a modelelor de etic , integritate i conduit  anticorup ie în 

gestionarea sistemului de educa ie din state membre UE. 

6. Realizarea de mecanisme i proceduri în domeniul conduitei anticorup ie în 

activitatea managerial  i administrativ  a personalului angajat în func ii de 

conducere i execu ie din MEN,institu ii coordonate si subordinate. 

7. Elaborarea unui Ghid privind prevenirea corup iei, etica i integritatea în sistemul de 

înva amânt. 

8. Îmbun t irea cuno tin elor i a competen elor personalului din autorit ile i institu iile 

publice în ceea ce prive te prevenirea corup iei. 

9. Realizarea de mese rotunde regionale, de ateliere de lucru, cu personalul MEN i 

factori interesa i (din structuri coordonate, parteneri sociali i ONG) din 

grupul inta si grupul support, realizarea unui seminar na ional pentru revizuirea 

Planului na ional de integritate al MEN pentru implementarea SNA 2016-2020 în 

domeniul educa ie.  

10. Realizarea unui acord cadru de colaborare încheiat între MEN - parteneri sociali  

ONG-uri, pentru organizarea periodic  a unor evenimente de consultare a factorilor 

implica i în procesul educa ional i de implicare a acestora în procesele de luare a 

deciziilor aferente sectorului educational, în grupuri tematice de lucru, pe teme de 

etica, integritate si anticorup ie în educa ie. 


