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Cabinet Secretar de Stat 

 

Nr. înreg.597/31.07.2018 

                                    

                                  ANUNŢ 

 

pentru selectarea a 2 parteneri, în vederea contractării şi implementării 

proiectului 

Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și 

structuri subordonate, 

depus spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și 

sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 

decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, 

în cadrul IP 8/2017 Sprijin pentru implementarea managementului calității, 

măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea 

legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare, 

În conformitate cu prevederile art. 28, 29 din OUG nr.40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020, cu modificările și completările ulterioare, ale art.34 din Hotărârea de Guvern 

nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență nr.40/2015, 

În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea și funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale cu modificările ulterioare, 

          În vederea contractării şi implementării proiectului  Sistem de management 

al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate(cod 

MySMIS 116834, cod SIPOCA 397), depus spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa 

prioritară  1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1. 

Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 

ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în 

concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/129/1/1(IP 8/2017), 

 
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)  selectează doi parteneri care îndeplinesc 

următoarele  condiţii preliminare: 

I. Organizație neguvernamentală (asociație, federație sau fundație) 

 

a) Să fie organizație neguvernamentală (asociație, federație sau fundație), înregistrată 

conform O.G. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare; 

b) Să aibă în obiectul de activitate realizarea de proiecte educaționale; 

c) Să fi implementat în calitate de beneficiar/ partener cel puţin un proiect finanțat din 

fonduri nerambursabile europene/norvegiene sau similar; 
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d) Să fi implementat  cel puțin un proiect în domeniul de referință (managementul 

calității/management instituțional); 

e) Să aibă experiență în activități de creștere a calității administrative a serviciilor 

publice în domeniul educațional. 

 

Candidaturile  care nu respectă  în totalitate condițiile preliminare mai sus 

menționate vor fi respinse. 

Activitățile proiectului sunt: 

A. 1 ldentificarea și analiza unor exemple de bune practici la nivel european în ceea 
ce privește sistemele și instrumentele de management al calității în educație cu 
accent pe procesul de implementare a CAF pentru educație, precum și realizarea de 
studii și analize relevante creșterii calității serviciilor publice educaționale; 
A. 2  Analiza structurii organizaționale la nivelul MEN, a inspectoratelor școlare, a 
caselor corpului didactic și a 12 structuri subordonate și identificarea grupului de 
evaluatori interni; 
A. 3 Implementarea CAF –activitate implementată exclusiv de MEN; 
A. 4 Promovarea bunelor practici CAF; 
A. 5 Formarea personalului MEN și a personalului din inspectoratele școlare, structurile 
subordonate, inclus în grupul țintă al proiectului, în domeniul managementului calității 
în scopul asigurării unei implementări optime a CAF; 
A. 6 Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor 
proiectului; 
A. 7 Management de proiect. 
 

Activităţile în care se pot implica partenerii sunt următoarele: 

Ofertanții pot depune candidaturi distincte pentru oricare dintre loturile de mai jos: 

Lotul I Lotul II 

Partener ONG 1 Partener ONG 2 

Actualizarea cererii de finanțare 

 

Actualizarea cererii de finanțare 

 

A.1 ldentificarea și analiza unor 
exemple de bune practici la nivel 
european în ceea ce privește sistemele 
și instrumentele de management al 
calității în educație cu accent pe 
procesul de implementare a CAF pentru 
educație, precum și realizarea de studii 
și analize relevante creșterii calității 
serviciilor publice educaționale 

A.4 Promovarea bunelor practici CAF 

A.2  Analiza structurii organizaționale la 
nivelul MEN, a inspectoratelor școlare, a 
caselor corpului didactic și a 12 
structuri subordonate și identificarea 
grupului de evaluatori interni  

A.5 Formarea personalului MEN și a 
personalului din inspectoratele școlare, 
structurile subordonate, inclus în grupul 
țintă al proiectului, în domeniul 
managementului calității, în scopul 
asigurării unei implementări optime a CAF 

A.6 Activități de informare și publicitate 
a obiectivelor, activităților și 
rezultatelor proiectului 

A.6 Activități de informare și publicitate a 
obiectivelor, activităților și rezultatelor 
proiectului 

A.7 Management de proiect A.7 Management de proiect 
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Bugetul total al proiectului este de 4.081.619,51 lei.  

 

Conţinutul dosarului de participare: 

1. Documente de funcţionare  a entităţii: 

 

(1) Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de 

activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie; 

(2) Certificatul de înregistare fiscală; 

(3) Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii trei ani; 

(4) Declarație pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajați în ultimii trei 

ani. 

 

2. Documente specifice: 

 

(1) Declaraţie pe propria răspundere (asumată de către reprezentantul legal) prin 

care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane 

necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a 

proiectului; 

(2) Scrisoare de intenţie (asumată de către reprezentantul legal) în care îşi asumă 

şi faptul că îndeplineşte condiţiile minimale pentru a fi selectat partener; 

(3) Documente relevante, care să ateste capacitatea entităţii de a implementa 

activităţile din proiect pentru care va fi selectată; 

(4) CV-urile Europass în limba română ale experţilor propuşi de entitate pentru a fi 

implicaţi în activităţile proiectului; 

 

Nota: În cazul în care nu sunt deja în relație contractuală cu entitatea care îi propune ca 

experți spre a fi implicați în activitățile proiectului, experţii ale căror CV-uri sunt depuse de 

către entitatea respectivă trebuie să dovedeasca disponibilitatea lor de a fi angajați de 

entitate pe perioada proiectului, în cazul în care proiectul obține finanțarea, iar entitatea 

respectivă devine partener în proiect. În consecință, se va depune, împreuna cu CV-ul Europass 

al expertului, și o Declarație de disponibilitate în acest sens. In cazul în care, din motive 

obiective, unul sau mai multi experți propuși devin indisponibili, organizația are obligația de 

a-i înlocui cu alti experți cu experiență similară. 

(5) Detalierea activităţilor în care partenerul se poate implica şi evidenţierea 

elementelor de plusvaloare pe care le poate aduce în derularea proiectului; 

(6) O estimare fundamentată a costurilor (care nu devine obligatorie sub aspectul 

maximal) pe care partenerul le va avea în derularea activităţilor sale în cadrul 

proiectului. 

 

Criterii de selecţie: 

Selecţia se face pe bază de punctaj, cu un maxim de 100 de puncte. Propunerile care 

vor întruni mai puţin de 75 de puncte nu vor fi selectate. 

Punctaj: 
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I. Experienţa în domeniul activităţilor din proiect pentru care partenerul va fi 

selectat – maxim 50 de puncte; 

II. Prezentarea activităţilor în care partenerul se va implica şi corelarea bugetului 

propriu estimat cu activităţile pe care le va derula – maxim 50 de puncte. 

 

 

 

Detaliere criterii de selecție: 

 

 

I. Experienţa în domeniul activităţilor din proiect pentru care partenerul va fi selectat 

– maximum 50 de puncte: 

I.1 Entitatea implementează în prezent / a implementat în ultimii 5 ani 

proiecte finanțate din fonduri nerambursabile europene/ norvegiene sau 

similar –max.12 p. Se vor acorda maximum 4 puncte / proiect prezentat; 

I.2 Entitatea implementează în prezent / a implementat în ultimii 5 ani 

proiecte în domeniul de referință (managementul calității/management 

instituțional)– max. 12 p. Se vor acorda maximum 6 puncte / proiect 

prezentat; 

I.3. Echipa de experți propusă dovedește experiență în realizarea 

activităților pentru care este depusă oferta de parteneriat, respectiv: 

- realizarea de analize, studii, rapoarte, ghiduri (pentru Lotul I) - 

max.20 p. 

- formare personal (pentru Lotul II) - max.20 p. 

Se vor acorda maximum 4 puncte / expert propus. 

I.4.Entitatea are experiență în: 

- în domeniul realizării de analize, studii, rapoarte, ghiduri privind 

managementul calității/management instituțional, realizate în ultimii 

trei ani(pentru Lotul I)-max.6 p.  

- în domeniul formare de personal (cel puțin un program de formare în 

domeniul managementul calității/management instituțional, derulat sau 

aflat în derulare în ultimii 3 ani) (pentru Lotul II) – max. 6 p. 

 

 

II. Prezentarea activităţilor în care partenerul se va implica şi corelarea bugetului 

propriu estimat cu activităţile pe care le va derula – maximum 50 de puncte. 

                      II.1  Activitățile în care se va implica partenerul sunt prezentate în mod 
logic și coerent – max. 10 p.; 
                    II.2 Costurile estimate sunt detaliate și corelate cu activitățile și 
subactivitățile descrise-max. 10 p.; 
                      II.3 Costurile estimate sunt justificate amănunțit și sunt fundamentate– 
max. 15 p.; 
                    II.4 Există un raport optim între activitățile proiectate și costurile 
estimate pentru realizarea acestora – max. 15 p. Punctajul maximum se va acorda pentru 

cel mai mic buget propus dintre toate ofertele care îndeplinesc condițiile preliminare. 
Următoarele oferte se punctează după următorul algoritm de calcul: (Bugetul minim/bugetul 
ofertat)×15p, unde bugetul minim este bugetul cel mai scăzut dintre candidaturile depuse care 
îndeplinesc condițiile preliminare, iar bugetul ofertat este bugetul candidaturii evaluate. 
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NOTĂ: depunerea de oferte sau selectarea unui partener NU 

CREEAZĂ OBLIGAȚII PENTRU MEN decât în măsura contractării proiectului și 

în limitele Acordului de Parteneriat. 

 

 

Dosarele se depun în perioada 6-10.08.2018 între orele 09.00-16.00 

la sediul  Ministerului Educatiei Nationale din Str. G-ral Berthelot nr.28-30, 

sector 1, București, parter, cam.8, persoana de contact: Alina Mușat. 

 

 Dosarul de participare va fi depus în plic/ pachet închis, sigilat, având 

următoarele menţiuni: 

 

 Propunere………..(numele entităţii) pentru Apelul de selecţie pentru  

parteneri în vederea depunerii şi implementării unui proiect POCA, privind 

Sistemul de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și 

structuri subordonate, beneficiar Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 A nu se deschide înainte de 10.08.2018, ora 16.00. 

           Clarificari și/sau informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mail 

alina.musat@edu.gov.ro. 

 

Secretar de Stat 

PETRU ANDEA    


