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FIȘĂ DE PROIECT NR. 45 

 

Titlu proiect: L-CONSAD”Parteneriat pentru cresterea calitatii managementului educational in 

unitatile de invatamant liceal" 

 

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

Descrierea proiectului: Proiectul are un caracter strategic national prin abordarea unitara la nivel 

naţional a dezvoltarii de standarde/instrumente/proceduri specifice de activitate necesare membrilor 

CA din unitati scolare liceale, precum si prin elaborarea/acreditarea si furnizarea unui program de 

formare special destinat acestora. Proiectul se va implementa in  toate judetele din regiunile de 

dezvoltare ale Romaniei, inclusiv Bucuresti. 

 

Obiectiv general:  Imbunătăţirea managementului şi capacităţii învăţământului preuniversitar liceal 

de a asigura calificări relevante pentru nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere si 

restructurarea sistemului de învăţământ preuniversitar, inclusiv perfecţionarea personalului şi 

promovarea inovării; instituirea unui sistem coerent si unitar de instrumente, metodologii si proceduri 

de management educational prin care se va imbunatati capacitatea institutionala a unitatilor de 

invatamant  liceal si modul de  exercitare a functiilor de conducere si administrare astfel incat sa 

conduca la cresterea gradului de manifestare a autonomiei manageriale de tip descentralizat al 

unităţilor  scolare liceale 

Obiective specifice: 

OS 1: Cresterea gradului de profesionalizare in exercitarea atributiilor membrilor CA din unitati 

liceale, la nivel national, prin elaborarea, validarea si implementarea unui sistem coerent si unitar de 

instrumente/proceduri/metodologii de activitate, in sprijinul optimizarii managementului educational 

scolar, asigurarii calitatii, perfectionarii personalului si promovarea inovarii 

OS 2: Dezvoltarea competentelor profesionale specifice pentru 1500 de membri ai CA din unitati 

liceale, la nivel national si persoane cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din 

inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MEN sau aflate în coordonarea/subordinea 

acestuia prin participarea la un program de formare elaborat in cadrul proiectului 

OS 3: Crearea unei retele nationale de formare, colaborare, de resurse si bune practici in domeniul 

activitatii structurilor de conducere a unitatilor scolare gimnaziale din Romania, a persoanelor cu 

functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si 

locale ale MEN sau aflate in coordonarea/subordinea acestuia prin intermediul unui instrument 

informatic suport 

OS 3: Constientizarea membrilor CA din unitati liceale din Romania si a persoanelor cu functii de 

conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale 

MEN sau aflate in coordonarea/subordinea acestuia cu privire la importanta cunoasterii, elaborarii, si 

implementarii unor proceduri de lucru unitare, in vederea  asigurarii calitatii si a inovarii manageriale, 

precum si a formarii specifice prin actiuni de promovare, diseminare si multiplicare de ghiduri si alte 

materiale rezultate in urma derularii proiectului 

Activităţile proiectului: 

A.0. Managementul proiectului  

A.1. Activitati de informare si publicitate: 
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A.2. Organizarea activitatilor de derulare proiect la nivel national,  regional, judetean si unitati de 

invatamant: 

A.3. Vizite de studiu in scoli de traditie in managementul educational din uniunea europeana  

A.4. Elaborarea programului "parteneriat pentru cresterea calitatii managementului educational in 

unitatile de invatamant liceal": 

A.5. Design, realizare, implementarea si mentenanta unei platforme informatice care va integra 

functionalitatile necesare derularii proiectului 

A.6. Implementarea programului l-consad "parteneriat pentru cresterea calitatii managementului 

educational in liceu" 

A7. Evaluarea finala a rezultatelor proiectului si diseminarea acestora 

 

Parteneriat:  

Aplicant: Ministerul Educaţiei Naţionale 

 

Profilul partenerilor: 

 

Partener 1: Entitate privată, cu expertiză în domeniul metodelor de imbunatatire a calitatii educatiei si 

capacitate de organizare la nivel national. 

Partener 2: Entitate privată, cu expertiză în domeniul  organizarii si coordonarii activitatilor la nivel 

national  

Partener 3: Entitate privată, specializată în realizarea de resurse educaționale digitale.  

 

 

Buget total proiect: 2.970.000 EUR 

 

Aplicant:1210000 EUR 

Ministerul Educației Naționale 

 

Parteneri: 

P1= 705000 EUR 

P2=495000 EUR 

P3=560000 EUR 

 

 


