
 

 

 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT NR. 47 

 

 

Titlu proiect:  Îmbunătățirea managementului educațional preuniversitar în vederea creșterii 

nivelului de performanță prin raportare la standardele europene în domeniu 

 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 1, DMI 1.1  

 

Descrierea proiectului: Proiectul vizează îmbunătățirea și restructurarea sistemului de 

învățământ preuniversitar, prin realizarea unei analize de sistem în vederea identificării și 

elaborării de recomandări pentru îmbunătățirea managementului educațional și adaptarea 

acestuia la nevoile unei societăți bazate pe cunoaștere și la nevoile pieței. Proiectul își propune 

formarea unui număr de 1500 de persoane în domeniul managementului educațional, prin 

introducerea modelului educațional aplicat cu succes în Finlanda.  

 

Tip proiect: strategic, național, 8  regiuni de implementare  

 

Durată implementare:  18 luni 

 

Obiectiv general: Îmbunătățirea sistemului național de educație, prin realizarea unui analize 

sistemice a modului de funcționare a învățământului și identificarea punctelor forte precum și 

decalajele din sistem în vederea creșterii nivelului de performanță și flexibilizării sistemului de 

educație și a modului de adaptare la nevoile societății.  

 

Obiective specifice:  

OS1: Îmbunătățirea sistemului educațional prin revizuirea și îmbunătățirea instrumentelor/ 

procedurilor și metodologiilor pentru adaptarea la cerințele unui sistem educațional modern bazat 

pe performanță prin raportare la standardele europene în domeniu 

 

OS2:  Creşterea nivelului competenţelor în domeniul managementul educațional pentru 

personalul din învăţământul preuniversitar (1500 de persoane) prin acreditarea și furnizarea unui 

curs de Management educațional bazat pe modele de bună practică din Finlanda  

 

 OS3: Implicarea activa a actorilor procesului educativ (inspectori şcolari, profesori, elevi, 

personal cu funcții de conducere) precum şi a reprezentanţilor ai partenerilor sociali în educație 

in activități de analiză și revizuire a sistemului educațional pentru adaptarea acestuia la nevoile 

societății bazate pe cunoaștere și a pieței muncii  

 



 

OS4: Realizarea unei campanii de informare și conțtientizare în memebrilor grupului țintă dar și 

a în rândul publicului larg , cu privire la necesitatea reformării sistemului de educație și creșterii 

competențelor în domeniul managementului educațional  

 

 

Activităţile proiectului:  

 

Activitatea 1. Management de proiect  

Activitatea 2. Realizarea unei analize de sistem la nivelul învățământului preuniversitar și 

realizarea unui plan de măsuri pentru reforma în educație 

Activitatea 3. Idetificarea nevoilor de formare pentru personalul din educație  

Activitatea 4. Acreditarea unui curs de formare în domeniul managementul educațional bazat pe 

modelul de succes din Finlanda 

Activitatea 5.  Formarea unui numar de 1500 de persoane cu rol și atribuții de management în 

educație  

Activitatea 6.  Realizarea și implementarea unei campanii de conștientizare pentru creșterea 

gradului de implicare în procesul de reformă a tuturor actorilor relevanți din domeniu educație, 

precum și informarea publicului larg privind necesitatea schimbării și adaptării constante a 

ofertei educaționale la cerințele pieței.  

 

Parteneriat:  
Aplicant: Ministerul Educației Naționale  

Partener 1: FCG International Ltd Finlanda - partener transnational entitate cu personalitate 

juridică specializată în dezvoltarea de politici educaționale, cu experiență în implementarea 

proiecte cu finanțare europeană 

Partenerul 2: Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului profesional și tehnic - 

instituție publică subordonată Ministerul Educației Naționale cu rol și atribuții în realizarea de 

analize și dezvoltarea de politici de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic  

 

 

Partener 4: entitate privată, cu experiență în domeniul comunicării și relațiilor publice, cu 

experiență în domeniul dezvoltării și gestionării de campanii de informare și conștientizare.  

 

Activitățile în care va fi implicat partenerul 4 sunt: 

 

Activitatea 1. Management de proiect  

 

Activitatea 6.  Realizarea și implementarea unei campanii de conștientizare pentru creșterea 

gradului de implicare în procesul de reformă a tuturor actorilor relevanți din domeniu educație, 

precum și informarea publicului larg privind necesitatea schimbării și adaptării constante a 

ofertei educaționale la cerințele pieței.  

 

Buget total proiect: 3.000.000 Euro  

 


