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● realizarea la nivelul Biroului
Central, a setului de documente care
vor forma bibliografia “oficialã” a
descentralizãrii; redactarea de ghiduri şi
de metodologii specifice pe domeniile
descentralizãrii, studii de caz, analize
ale situaţiei în alte ţãri etc.
● înfiinţarea birourilor de asistenţã
la nivelul Direcţiilor judeţene de
învãţãmânt sau în alte locaţii închiriate
şi la nivel central.
Beneficiile implementãrii proiectului
Printre beneficiile importante obţinute în
urma implementãrii acestui proiect se
numãrã:
 transparenţa actului decizional
(accesul cetãţenilor la informaţia publicã
şi participarea acestora la luarea
deciziei);
 valorizarea resursei umane, care
subliniazã necesitatea recunoaşterii
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cadrelor didactice ca factori esenţiali ai
dezvoltãrii comunitare;
 transferul de competenţã
administrativã şi financiarã, de la nivel
central, la administraţia publicã localã
prin: restructurarea reţelei şcolare,
finanţarea, gestionarea şi dezvoltarea
bazei materiale, mobilitatea personalului
didactic;
 transferul sumelor alocate
învãţãmântului de la bugetul de stat
spre administraţia localã şi spre unitãţile
de învãţãmânt pentru: cheltuieli de
personal, cheltuieli pentru consolidãri,
investiţii şi reparaţii capitale, subvenţii
pentru cantine şi internate şcolare,
cheltuieli privind facilitãţile de transport,
cheltuieli pentru concursuri şcolare,
cheltuieli pentru bursele elevilor;
Pe termen lung, beneficiile
proiectului se vor evidenţia prin
egalitatea de şanse, dezvoltarea
durabilã, inovaţie si abordarea
interregionalã.

Formare de consilieri şi
asistenţi suport pentru
implementarea
Strategiei de descentralizare a
învăţământului preuniversitar
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Proiect finanţat din Fondul Social
European şi implementat de cãtre
Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi
Inovãrii, în parteneriat cu Academia
de Studii Economice Bucureşti,
The Red Point şi Agenţia OSC

Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului
general al Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a
Resurselor Umane- POS DRU şi se înscrie în domeniul major
de intervenţie 1.1. Acces la educaţie şi formare profesionalã
iniţialã de calitate.

Acest proiect urmãreşte operaţiunea
indicativã de dezvoltare şi implementare
de instrumente şi mecanisme în
vederea îmbunãtãţirii învãţãmântului
preuniversitar, inclusiv acţiuni
inovatoare şi sprijin pentru dezvoltarea
personalului în contextul
descentralizãrii, formarea/ dezvoltarea
de reţele de comunicare pentru
îmbunãtãţirea managerialã a funcţionãrii
unităţii şcolare, pentru diseminarea
bunelor practici şi pentru raportarea
periodicã a rezultatelor obţinute din

monitorizarea competenţelor
descentralizate.
Scopul proiectului
Prin proiect se urmãreşte creşterea
gradului de autonomie managerialã de
tip descentralizat a unitãţilor şcolare, prin
acordarea de orientare şcolarã şi
consiliere, precum şi susţinerea formãrii
personalului cu atribuţii de îndrumare şi
control în aplicarea unor noi forme de
management educaţional.
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Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl
constituie îmbunãtãţirea
managementului şi a capacitãţii
unitãţilor de învãţãmânt de a gestiona
schimbãrile impuse de procesul de
descentralizare la nivel naţional.
Obiectivele specifice ale proiectului
● asigurarea serviciilor de
consultanţã prin formarea unor categorii
profesionale cu competenţe specifice
pentru implementarea descentralizãrii;
● comunicarea privind
implementarea descentralizãrii la nivel
naţional;
● informarea celor implicaţi prin
constituirea unei biblioteci oficiale a
descentralizãrii şi a unei baze de date
pentru monitorizare;
● acordarea de suport în
domeniul descentralizãrii prin înfiinţarea
unor structuri operaţionale (birouri de
asistenţã) la nivel central şi judeţean;
● informarea în şcoli şi în
comunitate despre prevederile strategiei
descentralizãrii prin derularea unei

campanii de comunicare care sã
operaţionalizeze circuite de comunicare
între birourile de asistenţã, instituţiile
care gestioneazã competenţe
descentralizate şi media;
Grupurile ţintã
Grupurile ţintã identificate pentru
implementarea proiectului sunt: 1000 de
profesori membri ai CA , 420 de
consilieri locali, 126 de inspectori şcolari
şi 126 de persoane dintre membri ai CA
şi inspectori formaţi ai birourilor de
asistenţã.
Activitãţile proiectului
● organizarea şi desfãşurarea de
cursuri de formare pentru categoriile de
actori responsabili pentru
implementarea Strategiei de
descentralizare în domeniile:
comunicare, cunoştinţe generale despre
descentralizare, management
educaţional, IT;
● configurarea site-ului
www.edudescentralizare.ro (accesibil şi
de pe site-ul www.edu.ro );

