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Nr. 732/146587_POCU/09.12.2022        

APROBAT, 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

DECIZIE 

privind anularea procedurii de achiziție de servicii organizare ateliere de lucru - 

mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului Profesionalizarea 

carierei didactice – PROF  

Având în vedere: 

- Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021 pentru proiectul Profesionalizarea 

carierei didactice – PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 

146587,                              

- prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile din Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice,  

- Ordinul Ministerului Educației nr. 3482/11.03.2021, privind punerea în aplicare a 

procedurii operaționale/procedură proprie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică/acordurilor cadru de servicii sociale și alte servicii specifice, 

prevăzute în anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările și completările ulterioare, cu valoarea estimată fără TVA mai mică 

decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7 alin.1 lit. d) 

- OME nr. 3495/16.03.2021 privind componența echipei de management și implementare 

pentru proiectul POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 - 

Profesionalizarea carierei didactice-PROF, 

- OME nr. 3798/14.05.2021 privind aprobarea posturilor în afara organigramei 
Ministerului Educației și a CM 418/16.12.2021, 

- OME 6043/04.10.2022 privind delegarea unor atribuții domnului Secretar de Stat Bogdan 
CRISTESCU, 

- Referatului de necesitate pentru achiziție prin procedură proprie Nr. 
627/POCU_146587/11.11.2022, 

- Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice  „Profesionalizarea carierei didactice”, AP 
6/PI 10.1/OS 6.5 și 6.6, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.5 –Creșterea numărului 
de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții 
digitale de tip TIC în procesul de predare și Obiectivul specific 6.6 –Îmbunătățirea 
competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea 
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promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei 
școli incluzive 

- Procedura Proprie aprobată prin OME nr. 3482/11.03.2021 procedură 
operațională/procedura proprie de atribuire a contractelor de achiziție publică/ 
acordurilor cadru de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 la 
Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, cu 
valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7 alin. 
1 lit. d) 

- Instrucțiuni  privind achiziția de servicii organizare evenimente-ateliere de lucru 

mentorat didactic la caietul de sarcini – nr. 627/1/11.11.2022 

- Caiet de sarcini achiziție servicii organizare ateliere de lucru - mentorat didactic ca 
suport la activitatea A6 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, POCU/904/6/25/Operațiune 
compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Beneficiar: Ministerul Educației – nr. 627/2/ 
POCU_146587/11.11.2022 

- Decizia privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția de servicii 

organizare ateliere de lucru mentorat didactic, ca suport la activitatea A6 în cadrul 

proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

CAPITAL UMAN 2014 – 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 

146587 Beneficiar: Ministerul Educației – nr. 638/POCU_146587/22.11.2022 

- Raportul privind anularea procedurii de achiziție de servicii organizare ateliere de lucru 
- mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului Profesionalizarea 
carierei didactice – PROF- nr. 731/POCU_146587/09.12.2022 

 
În conformitate cu legislația comunitară și națională privind gestionarea proiectelor cu 

finanțare externă nerambursabilă în perioada de implementare, 

Managerul de proiect 
emite prezenta decizie: 

 

Art. 1. Se anulează procedura de achiziție de servicii organizare ateliere de lucru - mentorat 

didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice 

– PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 POCU/904/6/25/Operațiune 

compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587. 

Art. 2. Achiziția se va relua la o dată ulterioară. 

 

Manager proiect,                                                                       Aviz legalitate, 

Anca-Denisa PETRACHE                                                               Consilier juridic                                                                         

                                                                                                Diana Alinta ROȘU

       


