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"Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se
implica în mod activ în direcţia implementării
măsurilor de descentralizare a învăţământului
preuniversitar"

ADMINISTRATIE
PUBLICA CENTRALA

Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în
cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al
Centrului de Formare de Asistenţi Suport în descentralizare din
Constanţa.
Finanţat din Fondul Social European şi derulat prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Proiectul strategic
"Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea
Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar", contract POSDRU/1/1.1/S/8 se
desfăşoară pâna la data de 31 octombrie 2011.
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• Europarlamentarul Cătălin Ivan apreciază
că Noua lege a Sănătaţii va izola România de
...
• Victor Ponta dă asigurări că toţi
parlamentarii PSD aflaţi în funcţie vor
rămâne ...
• Ceportiţăcrede Traian Băsescu că ar
deschide Legea sănătăţii ...
• Mircea Duşa:CCR repingeîntotdeauna
contestaţiile pe legi care au implicaţii ...
• Senatoarea Mihaela Popa propune vot
uninominal pentru viceprimarişi
vicepreşedinţii CJ

Primarii

www.machiavelli.ro

Consilii
Prefecturi
- De două săptămâni au început cursurile de formare a directorilor de unităţi şcolare din
învăţământul preuniversitar şi a inspectorilor şcolari din Inspectoratele Şcolare Judeţene în
domeniul descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar. Domnule Vladimir
Enăchescu, spuneţi-mi, vă rog, care este obiectivul principal al acestei etape din cadrul
Proiectului "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de
descentralizare a învăţământului preuniversitar"?
- Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea managementului şi a capacităţii unităţilor de
învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scară naţională. În
acelaşi timp, prin acest proiect se urmăreşte asigurarea serviciilor de consultanţă prin formarea unor
categorii profesionale cu competenţe specifice pentru implementarea descentralizării. Comunicarea
privind implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a
informaţiilor, informarea şi comunicarea prin constituirea unei biblioteci oficiale a descentralizării şi a
unei baze de date pentru monitorizare, acordarea de suport în domeniul descentralizării prin înfiinţarea
unor structuri operaţionale (birouri de asistenţă) la nivel central şi la nivel judeţean, precum şi
informarea în şcoli şi comunitate despre prevederile Strategiei descentralizării prin derularea unei
campanii de comunicare care să operaţionalizeze circuite de comunicare între birourile de asistenţă,
instituţiile care gestionează competenţe descentralizate şi media sunt principalele arii de competenţă în
care cursanţii sunt formaţi.
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- Câte persoane vor urma aceste cursuri şi care este ponderea fiecărui grup ţintă (directori de
şcoală, inspectori şcolari, inspectori din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului)?
- Beneficiarii întregului proiect sunt în număr de 1.766 de cursanţi, grupaţi în 3 categorii astfel:
Grupul 1: 1.000 de profesori membri ai Consiliilor de Administraţie din şcoli, din 42 de judeţe;
Grupul 2: 420 de membri ai Consiliilor locale din localităţi, din 42 de judeţe;
În această etapă de formare va participa însă Grupul 3 de beneficiari, constituit din 262 de persoane,
dintre care 126 de inspectori şcolari, 126 de directori de unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar şi
10 inspectori din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
- Care este modalitatea de structurare şi desfăşurare a cursurilor de formare?
- Toate disciplinele sunt abordate într-o manieră dinamică, stilul de susţinere a acestora este orientat în
direcţia satisfacerii nevoilor de cunoaştere ale cursanţilor, de aşa manieră încât să se dezvolte o
atmosferă de colaborare eficientă în vederea atingerii obiectivelor propuse. Disciplinele abordate diferă
ca număr de ore alocat în funcţie de aria de cuprindere şi aplicabilitate.

Ambasadorul Canadei a
Primăria Municipiului Brad

vizitat

INSTRUIRE SI EDUCATIE
IN ADMINISTRATIA
PUBLICA
STRUCTURI ASOCIATIVE
ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE

• Parteneriat local pentru
construirea bazinului olimpic
deînot din Brăila
• CAPITAL:Proiectele imobiliare
intrateîn agonie vor muri anul
acesta

- Care sunt tematicile abordate în cadrul cursurilor şi care este rolul fiecăreia în formarea
grupului ţintă?
- Disciplinele abordate în cadrul Grupului ţintă 3 sunt următoarele: "Managementul organizaţiei şcolare
în contextul descentralizării sistemului educaţional", "Şcoala şi comunitatea", "Proiecte pentru
dezvoltarea comunitară", "Managementul resurselor financiare în organizaţia şcolară", "Contabilitate
pentru directori de unităţi şcolare/inspectori şcolari", "Aplicaţii IT în managementul şcolar", "Elemente de
economie socială", precum şi "Antreprenoriat". Toate aceste discipline urmăresc dezvoltarea unor
abilităţi conform celor exprimate în obiectivele anterior menţionate.
- Ce beneficii le aduce cursanţilor certificarea pe care o vor obţine în urma acestor cursuri de
formare?
- Pentru inspectorii şcolari şi directorii de unităţi şcolare, proiectul aduce următoarele beneficii: o nouă
abordare a managementului organizaţiei şcolare din perspectiva descentralizării; oportunitatea de a fi
formaţi în domeniul managementului educaţional, mai exact în antreprenoriat educaţional, economie
socială, proiecte educaţionale, contabilitate, managementul resurselor financiare, relaţii comunitare;
tratarea unor teme actuale atât în managementul educaţional, cât şi în managementul clasei, al relaţiilor
interpersonale, al proiectelor şi programelor educaţionale; capacitatea de a gestiona eficient situaţiile
determinate de descentralizarea sistemului de învăţământ; în plan personal, cunoştinţele şi abilităţile
primite şi formate în cadrul cursurilor vor crea în rândul cadrelor didactice, inspectorilor şi
reprezentanţilor MECTS o viziune mai amplă a procesului educaţional şi competenţele necesare
asigurării consilierii celor interesaţi în management educaţional şi în descentralizare.
De altfel, formarea obţinută în urma evaluării le oferă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în
direcţia implementării Strategiei de Descentralizare a Învăţământului Preuniversitar, la nivelul
organizaţiilor şi comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea.
- Din ce aţi remarcat până acum, cum a fost primită de către directorii de unităţi şcolare şi de
către inspectorii şcolari iniţiativa realizării unor astfel de cursuri?
- Cursanţii au îmbrăţişat cu entuziasm iniţiativa noastră de a susţine aceste cursuri şi au demonstrat

Editorial
Alegerile pentru primari:
de la Irinel Columbeanu, la
şansa pe care o aduce
2012
Un editorial de Laurenţiu Mihu, publicat în
cotidianul "România Liberă"
Citeste

Analiza
Ministrul Daniel Funeriu
cere autorităţilor locale să
plătească naveta cadrelor
didactice
Autorităţile locale sunt obligate să asigure naveta
cadrelor didactice si transportul elevilor, a
declarat ministrul Educaţiei Daniel Funeriu.
Citeste

Interviu
"RUD Florian Rieger
mobileaza orasele
Romaniei cu produse
ergonomice si estetice, la
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dorinţa de a participa, în acest sens putem observa şi numărul mare de înscrieri înregistrate. Implicarea
în cadrul activităţilor, precum şi deschiderea şi împărtăşirea experienţelor vin în sprijinul afirmaţiilor
anterioare.

• Mai multe licee din Timiş cu
promovabilitate slabă la Bac,
obligate să-şi reducă numărul ...
• Profesorul Corneliu Munteanu
a prezentat programul
managerial pe careîl propune
dacă va fi ...

- Ca asistent coordonator al Centrului de Formare Constanţa, care este opinia dumneavoastră
despre cursurile de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari din cadrul
Proiectului "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de
descentralizare a învăţământului preuniversitar"?
- Personal, consider această activitate ca fiind una extrem de dinamică, dar care, fiind orientată către
societate, ne solicită pe toţi cei implicaţi activ în acest proiect să fim orientaţi către viitor, să facem
posibil progresul, precum şi să transmitem acest suflu tuturor celor ce pot face o diferenţă în direcţia
urmărită.

• Protecția căluților de mare a
fost negociată de studenții
Universității ...

aboneaza-te gratuit la Newsletter !

• Premierul Emil Boc a semnat
numirea medicului Andrei
Georgescuîn funcţia de
subsecretar de ...

Afirma Bogdan Dragomir - Directorul de
Vanzari Mobilier Urban al companiei RUD
Florian Rieger, în interviul acordat portalului
Administratie.ro.
Citeste

Compania saptamanii
Cea mai importantă
modernizare din istoria
CET Bacău se realizează
cu ajutorul companiei
Elsaco
La sfârşitul lunii noiembrie 2011 a fost semnat
contractul privind modernizarea CET Bacău, o
lucrare importantă pentru toţi locuitorii oraşului,
care va permite trecerea la tehnologii de ultimă
generaţie, cu ajutorul cărora energia electrică şi
termică vor fi produse prin cogenerare de înaltă
eficienţă.
Lucrările
de
modernizare
şi
eficientizare, în valoare de peste 2,4 milioane
euro,vor fi executate de un consorţiu condus de
Elsaco Electronic şi vor dura 16 luni.
Citeste

Pentru a fi in permanenta la curent cu ultimele noutati si informatii din domeniu,
• Băsescu:Legea sănătăţii
deschideo
portiţăadministraţiilor locale; ...

standarde de calitate
germana"

Alte articole din Organizatii

• Sistemul actual integrat de
urgenţă este eficient, susţin
rectorii Universităţilor de ...

Eveniment
Gala "Premiile de
excelenţă
Administratie.ro" a reunit
la Poiana Braşov peste
150 de participanţi

Produse si Servicii
• Banca Metalica Stella

Pe 27 octombrie, la hotelul Piatra Mare din
Poiana Braşov a avut loc cea de-a VII-a ediţie a
Galei
"Premiile
de
excelenţă
Administratie.ro", eveniment organizat de
Portalul www.Administratie.ro, Agenţia OSC şi
Primăria Municipiului Braşov.
Citeste

• Banca Modulara Olympia Nova
• Sistem modular de sezut
Exposit
• Aparat Fitness Twistgym
• Aparat Fitness Trackgym

CELE MAI NOI ARTICOLE
Ce "portiţă" crede Traian Băsescu că deschide Legea sănătăţii administraţiilor locale; "ar
putea cumpăra salvări în loc de panseluţe"
Primăria Satu Mare anunţă investiţii de aproape 40 de milioane de lei în 2012
Aristotel Căncescu: "Bugetul CJ Braşov pe 2012 abia asigură supravieţuirea, nici nu
poate fi vorba de investiţii noi"

Semnal Editorial
"Răspunderea penală a
funcţionarului public"

Marian Oprişan: "Primăriile şi consiliile judeţene nu vor avea bani să cumpere ambulanţe,
sunt la limita subzistenţei"
Editura
Hamangiu
a
publicat
volumul
"Răspunderea penală a funcţionarului
public", scris de Carmen Maria Mihalache.
Cartea are 280 de pagini şi poate fi achiziţionată
la preţul de 29 de lei.
Citeste

Idei pentru Lideri
Ce aplicatii sa pui pe iPad

un articol de Cezar Caluschi
Un manager modern trebuie sa fie pregatit in
permanenta sa adopte noile tehnologii si sa le
testezi cat mai repede cu putinta. Asa am trecut
de la laptopurile IMB Thinkpad/Lenovo la cele
Sony. Asa am trecut de la telefoanele Nokia la
iPhone. Asa mi-am luat primele e-readere: Sony
Reader de la Sony, Kindle de la Amazon sau
Nook de la Barnes & Noble. Si tot de aceea
m-am asezat la primele cozi on-line in aprilie
2010 ca sa-mi cumpar un iPad.
Citeste
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