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Noi perspective în educație
Ministerul Educației Naționale implementează, în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020, proiectul
Noi perspective în educație – NPE, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă. Acest demers este desfășurat în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, Asociația pentru
Implementarea Democrației și Asociația C4C Communication for Community.
Noi perspective în educație vizează optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite de administrația publică din domeniul educației, prin crearea unui cadru normativ predictibil și stabil și prin
dezvoltarea unei politici publice bazată pe orientările strategice în învățământul preuniversitar și
universitar la orizontul 2030.
Implementarea proiectului va genera:
 Analiza de sistem a fondului activ al actelor normative din domeniul educației (învățământ
preuniversitar, învățământ universitar);
 Documentul de politică publică Educația 2030;
 Studiu de impact ex-ante privind implementarea pachetului actelor normative sistematizate/
simplificate și politica publică Educația 2030;
 Acte normative din domeniul învățământului preuniversitar și universitar sistematizate și
simplificate;
 Personal din administrația publică format în relație cu patru aspecte cheie relevante: argumentarea intervenției legislative, natura și amploarea intervenției legislative, prioritizarea și
alocarea resurselor, programe și roluri instituționale.
Pentru obținerea acestor rezultate vor fi implicați atât experți din cadrul Ministerului Educației
Naționale și din cadrul instituțiilor partenere, precum și experți externi, recrutați printr-un proces
transparent de selecție. Totodată, proiectul implică un demers constant de consultare publică cu
privire la rezultatele intermediare și finale, inclusiv prin evenimente de consultare directă, dezbateri
și ateliere de lucru.
Alocarea bugetară stabilită prin Contractul de Finanțare pentru obținerea rezultatelor estimate este
3.000.000,00 lei. Din această sumă, 2.506.078,48 lei o reprezintă contribuția eligibilă nerambursabilă
din Fondul Social European. Proiectul Noi perspective în educație – NPE are codul SIPOCA 398 și codul
MySMIS 116793.
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