
 

 

 

Nr. .................................................... 

 

COMUNICARE 

privind selectarea partenerilor organizații neguvernamentale și universități în vederea 

scrierii, depunerii și implementării proiectelor privind dezvoltarea capacității administrative a 
Ministerului Educației Naționale de a implementa măsuri anticorupție reglementate de SNA 
2016-2020 în domeniul educație,  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 nr. 5/2017 „Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională Anticorupție 
la nivelul autorităților și  instituțiilor publice centrale”. 

  

In conformitate cu art. 28 şi 29 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structural şi utiliyarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 93/2016 pentru adoptarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40 /2015 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structural şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, 

Ministerul Educației Nationale 

anunță câștigătorii procesului de selecție derulat pentru selectarea unui partener organizație 

neguvernamentala și un partener universitate în vederea scrierii, depunerii şi implementării 

privind dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale de a 

implementa măsuri anticorupție reglementate de SNA 2016-2020 în domeniul educație,  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., anunt publicat pe site-ul MEN cu nr. 

517/GLI/25.09.2017: 

Partenerul - organizație neguvernamentală selectat este Transparency International 
Romania cu punctajul total de 86,36 puncte. 
  

Asociația Institutul pentru Politici Publice a fost descalificată pentru candidatură neconformă, 
Asociația Română pentru Evaluare și Strategie a obținut un punctaj de 75,19 puncte, iar 
Asociația pentru Implementarea Democrației  a obținut un punctaj de 75,2 puncte. 
 



 Partenerul - universitate selectat este Universitatea Titu Maiorescu cu punctajul de 100 
puncte. 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative a obținut un punctaj de 99,8 puncte 

Selectarea ca partener intr-un proiect care se va depune spre finantare nu genereaza obligatii in 

sarcina Ministerului Educatiei Nationale sau a celor selectati, decat in masura in care proiectul a 

fost contractat si doar pentru elementele convenite in acordul de parteneriat. 

Evaluarea  pentru partenerul ONG 
 

Criterii Punctaj maxim Punctaj acordat 

    

1. Experienţa în domeniul 
activităţilor din proiect pentru 
care partenerul va fi selectat – 
maxim 50 de puncte 

 

Asociația 
Română 
pentru 
Evaluare și 
Strategie 
 

Asociația 
pentru 
Implementarea 
Democrației 
 

Transparency 
International 
Romania 

1.1Experiență în 
domeniul 
implementării de 
măsuri de 
anticorupție, etică și 
integritate 
organizațională 

max.10 puncte 

10 10 10 

1.2 Competențe în 
elaborarea de 
analize, studii, 
rapoarte și 
documente de 
politici publice în 
domeniul 
promovării 
transparenței, 
eticii, integrității și 
anticorupției; 

max.15 puncte 

15 15 15 

1.3 Experiență în 
organizarea 
campaniilor 
publice și altor 
acțiuni similare, 
privind etica, 
integritatea, 
prevenirea  și 
combaterea 
corupției  

max.8 puncte 

6 8 8 



1.4 Experiența echipei 
propuse, corelată cu 
activitățile proiectului 

 
max.17 puncte 

 
 

14,3 8,2 14,16 

Total 1 45,3 41,2 47,16 

Prezentarea activităţilor în care 
partenerul se va implica şi corelarea 
bugetului propriu estimat cu activităţile 
pe care le va derula – maxim 50 de puncte 

   

2.1 Activitățile în care 

se va implica 

partenerul sunt 

prezentate în mod 

coerent și sunt 

adecvate proiectului  

max.10 puncte 

7 0 10 

2.2 Corelarea între 

activitățile propuse și 

bugetul estimat   

                max. 
40 puncte, din 
care: 

22,89 35 29,2 

2.2.1 Detalierea 

bugetului  
max.10 puncte 

10 4 10 

2.2.2 Estimarea 

bugetului propus 

pentru partener 

maxim 30 

puncte pentru 

cel mai mic 

buget propus; 

următoarele 

oferte se 

punctează după 

următorul 

algoritm de 

calcul: 

(Bugetul 

minim/bugetul 

ofertat) x 30 

puncte; unde 

bugetul minim 

este bugetul cel 

mai scăzut din 

candidaturile 

depuse, iar 

bugetul ofertat 

este bugetul 

12,89 30 19,2 



candidaturii 

evaluate 

Total 2  29,89 35 39,2 

TOTAL  75,19 75,2 86,36 
 

Evaluarea  pentru partenerul Universitate 

Criterii Punctaj maxim Punctaj acordat 

 Universitatea 
Titu 
Maiorescu 

Școala 
Națională de 
Studii Politice 
și 
Administrative 

2. Experienţa în domeniul activităţilor din proiect 
pentru care partenerul va fi selectat – maxim 50 de 
puncte 

 

  

1.1 Experienţă în domeniul în 
domeniul eticii, integrității, 
prevenirii și combaterii corupției; 

 

max.5 puncte 

5 5 

1.1 Competențe în elaborarea de 
programe de 
formare/proiecte/activități în 
vederea creșterii gradului de 
conștientizare și a nivelului de 
educație anticorupție; 

max.10 puncte 

10 10 

1.2 Experiență în derularea de 
activități de informare și  
formare in domeniul eticii, 
integrității, prevenirii și 
combaterii corupției în 
sistemul educațional; 

max.15 puncte 

15 15 

1.4  Experiență în elaborarea de 
analize, studii, rapoarte și 
documente de politici publice pe 
teme de etică, integritate și 
anticorupție în sistemul 
educațional. 

max.5 puncte 

5 5 

1.5 Experiența echipei propuse, 
corelată cu activitățile proiectului 

 
max.15 puncte 

 
 

15 15 

Total 1 50 50 



Prezentarea activităţilor în care partenerul se va implica şi 
corelarea bugetului propriu estimat cu activităţile pe care 
le va derula – maxim 50 de puncte 

  

2.1 Activitățile în care se va implica 

partenerul sunt prezentate în mod 

coerent și sunt adecvate 

proiectului  

max.10 puncte 

10 10 

2.2 Corelarea între activitățile 

propuse și bugetul estimat   
                max. 40 
puncte, din care: 

  

2.2.1 Detalierea bugetului  max.10 puncte 10 10 

2.2.2 Estimarea bugetului propus 

pentru partener 

maxim 30 puncte 

pentru cel mai mic 

buget propus; 

următoarele oferte se 

punctează după 

următorul algoritm de 

calcul: 

(Bugetul 

minim/bugetul 

ofertat) x 30 puncte; 

unde bugetul minim 

este bugetul cel mai 

scăzut din 

candidaturile depuse, 

iar bugetul ofertat 

este bugetul 

candidaturii evaluate 

30 29.8 

Total 2  50 49.8 

TOTAL  100 99.8 
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COMUNICARE 

privind selectarea partenerilor organizații neguvernamentale și universități în vederea 

scrierii, depunerii și implementării proiectelor privind dezvoltarea capacității administrative a 
Ministerului Educației Naționale de a implementa măsuri anticorupție reglementate de SNA 
2016-2020 în domeniul educație,  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 nr.5/2017 „Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională Anticorupție 
la nivelul autorităților și  instituțiilor publice centrale”. 

 
In conformitate cu art. 28 şi 29 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structural şi utiliyarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 93/2016 pentru adoptarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structural şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, 

 

Ministerul Educației Nationale 

anunță câștigătorii procesului de selecție derulat pentru selectarea unui partener organizație 

neguvernamentala și un partener universitate în vederea scrierii, depunerii şi implementării 

privind dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale de a 

implementa măsuri anticorupție reglementate de SNA 2016-2020 în domeniul educație,  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., anunt publicat pe site-ul MEN cu nr. 

518/GLI/25.09.2017: 

Partenerul - organizație neguvernamentală selectat este Transparency International 
Romania cu punctajul total de 95,50 puncte. 
  

Asociația Institutul pentru Politici Publice a fost descalificată pentru candidatură neconformă, 
Asociația Română pentru Evaluare și Strategie a obținut un punctaj de 83,78 puncte, iar 
Asociația pentru Implementarea Democrației  a obținut un punctaj de 75,2 puncte. 
 



 Partenerul – universitate selectat este Școala Națională de Studii Politice și 
Administrative cu punctajul de 100 puncte. 
Universitatea Titu Maiorescu  a obținut un punctaj de 89 puncte. 

 
Evaluarea  pentru partenerul ONG 

 

Criterii Punctaj maxim Punctaj acordat 

    

3. Experienţa în domeniul 
activităţilor din proiect pentru 
care partenerul va fi selectat – 
maxim 50 de puncte 

 

Asociația 
Română 
pentru 
Evaluare și 
Strategie 
 

Asociația 
pentru 
Implementarea 
Democrației 
 

Transparency 
International 
Romania 

1.1Experiență în 
domeniul 
implementării de 
măsuri de anticorupție, 
etică și integritate 
organizațională 

max.10 puncte 

10 10 10 

1.4 Competențe în 
elaborarea de 
analize, studii, 
rapoarte și 
documente de 
politici publice în 
domeniul 
promovării 
transparenței, eticii, 
integrității și 
anticorupției; 

max.15 puncte 

15 15 15 

1.5 Experiență în 
organizarea 
campaniilor publice 
și altor acțiuni 
similare, privind 
etica, integritatea, 
prevenirea  și 
combaterea 
corupției  

max.8 puncte 

6 8 8 

1.4 Experiența echipei 
propuse, corelată cu 
activitățile proiectului 

 
max.17 puncte 

 
 

17 8,2 14,16 



Total 1 48 41,2 47,16 

Prezentarea activităţilor în care 
partenerul se va implica şi corelarea 
bugetului propriu estimat cu activităţile 
pe care le va derula – maxim 50 de puncte 

   

2.1 Activitățile în care se 

va implica partenerul 

sunt prezentate în mod 

coerent și sunt 

adecvate proiectului  

max.10 puncte 

10 0 10 

2.2 Corelarea între 

activitățile propuse și 

bugetul estimat   

                max. 
40 puncte, din 
care: 

25,78 35 38,34 

2.2.1 Detalierea 

bugetului  
max.10 puncte 

10 4 10 

2.2.2 Estimarea 

bugetului propus 

pentru partener 

maxim 30 

puncte pentru 

cel mai mic 

buget propus; 

următoarele 

oferte se 

punctează după 

următorul 

algoritm de 

calcul: 

(Bugetul 

minim/bugetul 

ofertat) x 30 

puncte; unde 

bugetul minim 

este bugetul cel 

mai scăzut din 

candidaturile 

depuse, iar 

bugetul ofertat 

este bugetul 

candidaturii 

evaluate 

15,78 30 28,34 

Total 2  35,78 35 48,34 

TOTAL  83,78 75,2 95,50 

 



 

Evaluarea  pentru partenerul Universitate 

Criterii Punctaj maxim Punctaj acordat 

 Universitatea 
Titu 
Maiorescu 

Școala 
Națională de 
Studii Politice 
și 
Administrative 

4. Experienţa în domeniul activităţilor din proiect 
pentru care partenerul va fi selectat – maxim 50 de 
puncte 

 

  

1.1 Experienţă în domeniul în 
domeniul eticii, integrității, 
prevenirii și combaterii corupției; 

 

max.5 puncte 

5 5 

1.3 Competențe în elaborarea de 
programe de 
formare/proiecte/activități în 
vederea creșterii gradului de 
conștientizare și a nivelului de 
educație anticorupție; 

max.10 puncte 

10 10 

1.4 Experiență în derularea de 
activități de informare și  
formare in domeniul eticii, 
integrității, prevenirii și 
combaterii corupției în 
sistemul educațional; 

max.15 puncte 

15 15 

1.4  Experiență în elaborarea de 
analize, studii, rapoarte și 
documente de politici publice pe 
teme de etică, integritate și 
anticorupție în sistemul 
educațional. 

max.5 puncte 

5 5 

1.5 Experiența echipei propuse, 
corelată cu activitățile proiectului 

 
max.15 puncte 

 
 

15 15 

Total 1 50 50 

Prezentarea activităţilor în care partenerul se va implica şi 
corelarea bugetului propriu estimat cu activităţile pe care 
le va derula – maxim 50 de puncte 

  



2.1 Activitățile în care se va implica 

partenerul sunt prezentate în mod 

coerent și sunt adecvate 

proiectului  

max.10 puncte 

10 10 

2.2 Corelarea între activitățile 

propuse și bugetul estimat   
                max. 40 
puncte, din care: 

  

2.2.1 Detalierea bugetului  max.10 puncte 10 10 

2.2.2 Estimarea bugetului propus 

pentru partener 

maxim 30 puncte 

pentru cel mai mic 

buget propus; 

următoarele oferte se 

punctează după 

următorul algoritm de 

calcul: 

(Bugetul 

minim/bugetul 

ofertat) x 30 puncte; 

unde bugetul minim 

este bugetul cel mai 

scăzut din 

candidaturile depuse, 

iar bugetul ofertat 

este bugetul 

candidaturii evaluate 

19 30 

Total 2  39 50 

TOTAL  89 100 

 

 

 


