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ANUNȚ 
privind rezultatul selectiei a 2 parteneri (1 partener universitate și 1 partener ONG), în vederea 
scrierii, depunerii şi implementării unui proiect privind creșterea integrității și reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea administrativă a Ministerului 
Educației Naționale, care se va depune spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa prioritară 2 
Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. 
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în cadrul 
Cererii de Proiecte POCA/440/2/2 (CP11/2018), ”Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul 
autorităților și  instituțiilor publice centrale”, cu nr. 663/02.10.2018, au fost depuse in termen 3 
oferte. 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
Ministerul Educației Naționale 

 

anunță rezultatele procesului de selecție a  2 parteneri (1 partener universitate și 1 

partener ONG), organizat în vederea în vederea scrierii, depunerii şi implementării unui proiect 
privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în 
activitatea administrativă a Ministerului Educației Naționale - Cererea de Proiecte 
POCA/440/2/2 (CP11/2018), ”Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și  instituțiilor 
publice centrale” 

Organizația nonguvernamentală selectată : 
Asociația pentru Implementarea Democrației (AID); 
Universitatea selectată : 
Universitatea Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”. 
 
Clasamentul candidaturilor: 
Organizații nonguvernamentale: 
Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) – 96 puncte; 
Universități: 
Universitatea Titu Maiorescu – 83,36 puncte; 
Universitatea Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” – 98 puncte. 
 
Eventualele contestații se pot depune în 24 de ore de la comunicare, direct la sediul  

Ministerului Educatiei Nationale din Str. G-ral Berthelot nr.28-30, sector 1, Bucuresti, et.1, cam.37, 
persoana de contact: Laurențiu Bîrsan, cât si pe adresa de e-mail: laurentiu.barsan@edu.gov.ro.           

 

 


