
 
 

 

CABINET SECRETAR DE STAT 

Nr.: 607/PA/21.08.2018 

 

 

ANUNȚ 

privind rezultatul selecției a 2 parteneri organizații nonguvernamentale, în vederea contractării și 
implementării proiectului Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și 
structuri subordonate, depus spre finanţare în cadrul 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 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 Ordonanței de urgență nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu modificările și completările ulterioare,  

 

Ministerul Educației Naționale 

anunță rezultatele procesului de selecție a partenerilor organizații nonguvernamentale, organizat în 
vederea contractării și implementării proiectului Sistem de management al calității pentru Ministerul 
Educației Naționale și structuri subordonate, privind dezvoltarea capacității administrative a MEN, depus 
spre finanţare în cadrul POCA 2014-2020: 

Organizația selectată pentru implementarea proiectului este Asociația pentru Implementarea Democrației. 

Clasamentul candidaturilor: 

Nr. Aplicant Lot Punctaj 

1. Asociația pentru Implementarea Democrației I 85,00 

2. Asociația pentru Implementarea Democrației II 79,00 

3. Asociația EDUC I 68,85 

Selectarea ca partener în cadrul proiectului Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației 
Naționale și structuri subordonate nu generează obligații în sarcina Ministerului Educației Naționale sau a 
celor selectați, decât în măsura în care proiectul este contractat, în condițiile contractului de finanțare și 
doar pentru elementele convenite în acordul de parteneriat. 

Eventualele contestații privind rezultatele procesului de selecție se pot depune în termen de 24 de ore de la 
comunicare/ publicare, direct la sediul Ministerului Educatiei Nationale, Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 28-30, 
Biroul 8, parter, sector 1, București sau la adresa de email claudia.teodorescu@edu.gov.ro. Persoana de 
contact: Claudia Elena Teodorescu, consilier. 
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