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EDUCAŢIA MAI APROAPE DE NOI PRIN DEBIROCRATIZARE
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS),în calitate de beneficiar, împreună cu
partenerul Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) au organizat luni, 07 decembrie 2015, la
Rin Grand Hotel București, conferința de închidere și prezentare a rezultatelor proiectului PODCA cod SMIS 37655

„Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de
instrumente moderne de management și monitorizare”, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” 2007-2013,.

La eveniment au participat: domnul Gabriel Liviu ISPAS – Secretar de Stat pentru Învățământul
Preuniversitar al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, domnul Alexandru
CUMPĂNAȘU – Președinte Asociația pentru Implementarea Democrației , doamna Monica ANISIE Director, Direcția Inspecție Școlară, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, membri
ai echipei de proiect ai MENCS, reprezentanți ai furnizorului de servicii informatice, Asocierea S&T
Romania și Everlight Solutions, având ca subcontractori SIVECO Romania și Frontal
Communication, inspectori școlari generali, inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ
preuniversitar, totalizând aproximativ 87 reprezentanți ai sectorului educațional.
Proiectul a avut ca scop dezvoltarea capacității organizaționale a MENCS și a organizațiilor din sistemul
educațional prin utilizarea unei soluții informatice ce vizează consolidarea managementului strategic la nivelul
învăţământului preuniversitar, prin folosirea unor instrumente de monitorizare, evaluare şi control în unităţi de
învăţământ, inspectorate şcolare judeţene şi MENCS.
În cadrul conferinței, participanților le-au fost prezentate rezultatele proiectului, precum și documentele
elaborate în cadrul acestui proiect.
Cele mai relevante rezultate sunt:


Sistemul informatic integrat (MonMedu) de management si monitorizare pentru creșterea calității și
debirocratizarea sistemului educațional preuniversitar din România, structurat pe 5 module:

Modulul portal de comunicare și interacțiune cu societatea civilă
Modulul gestiunea și prelucrarea documentelor de inspecție și control periodic la nivelul
unităților de învățământ
3. Modulul de gestiune a portofoliului profesorului
4. Modulul gestiunea programelor școlare CDS și CDL, gestionate la nivelul unităților de
învățământ preuniversitar și comunităților locale
5. Modulul gestiunea proiectelor și activităților extra curriculare derulate la nivelul unităților de
învățământ
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 400 de persoane din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și din instituțiile
coordonate, precum și din cadrul Inspectoratelor Școlare Județene și din cadrul Inspectoratului
Municipiului București, instruite pentru utilizarea sistemului informatic;
 1015 persoane din 1000 de unități de învățământ preuniversitar, instruite pentru utilizarea sistemului
informatic;
 1 studiu la nivel național privind birocrația în învățământul preuniversitar și propuneri de
debirocratizare a acestuia;
 1 set de 10 proceduri unitare la nivel de sistem, pentru asigurarea și menținerea calității și
debirocratizarea învățământului preuniversitar;
 8 focus grupuri regionale de dezbatere;
 1 raport de prognoză privind modalități de debirocratizare a sistemului de învățământ preuniversitar;
 1 seminar național de consultare cu actorii interesati si implicati în debirocratizarea învățământului
preuniversitar;
 1 studiu privind calitatea sistemelor educaționale la nivel internațional – indicatori relevanți;
 1 studiu privind evaluarea calității din perspectiva descentralizării – modele europene.
Mai multe informații despre activitățile și rezultatele proiectului puteți găsi pe site-ul proiectului
http://debirocratizareineducatie.ro/
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe dna. Laura Chira, Manager de Proiect, tel.
021 405 56 10, e-mail: chira.laura@medu.edu.ro.

