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O R D I N 
pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 3071/2023 - Ghidul Solicitantului pentru 

lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, 

Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual 

 

 

Având în vedere prevederile: 

 

- Art. 25 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare,  

- Legea nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 

privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,  

- Hotărârea nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021,  

- Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență, 

- OUG 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a 

neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile 

alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate 

- Ordinul ministrului educației nr. 5732/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare și funcționare a învățământului dual, 

- Ordinul ministrului educației nr.6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind 

constituirea consorțiilor pentru învățământ dual,  

- Referat de aprobare nr.140/07.02.2023/DGIPRE. 
 

În temeiul art. 13 alin (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI 
emite prezentul ordin: 

 

 

Art. I. Subcapitolului 1.2., Capitolul 1. din Anexa la Ordinul ministrului educației  nr. 3071/2023, Ghidul 

Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și 
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Reziliență al României, Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, 

republicat, se modifică, după cum urmează: 

 

,,1.2. Tipul apelului de proiecte. Calendarul Apelului 

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 

În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, 

disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, cu respectarea termenului limită de depunere 

menționat mai jos. 

Calendarul apelului este următorul: 

activitatea data/ora perioada 

Apel deschis pentru depunerea de proiecte 17 noiembrie 2022 (ora 9.00) – 07 martie 2023 (ora 

23:59) 

Etapa I/evaluarea eligibilității solicitanților și 

proiectelor, inclusiv solicitare/răspuns clarificări, 

din care: 

10 martie – 23 martie 2023 

Evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor 10 -14 martie 2023 

Publicare listă inițială cu solicitanți acceptați/solicitanți 

respinși cu termen pentru eventuale contestații 

15 martie 2023 

Transmitere/Primire contestații 16 – 17 martie 2023 (ora 23:59) 

Soluționarea eventualelor contestații 18 - 23 martie 2023 

Publicare listă finală/etapa I 23 martie 2023 

Etapa II/evaluarea calitativă a proiectelor, inclusiv 

solicitare/răspuns clarificări, din care: 

24 martie - 10 aprilie 2023 

Evaluarea calitativă a proiectelor 24 martie – 02 aprilie 2023 

Publicare listă inițială cu solicitanți acceptați/solicitanți 

respinși cu termen pentru eventuale contestații 

03 aprilie 2023 

Transmitere/Primire contestații 04 - 05 aprilie 2023 (ora 23:59) 

Soluționarea eventualelor contestații 06 - 10 aprilie 2023 

Publicare listă finală/etapa II 10 aprilie 2023 

Selecția consorțiilor care vor fi finanțate 11 - 12 aprilie 2023 

Publicare listă finală  13 aprilie 2023 

Transmitere notificări 18 aprilie 2023 

Contractare 19 aprilie - 18 mai 2023 

 

Termen maxim de implementare a proiectelor: 30 iunie 2026. 

Implementarea integrală a investiției finanțate din PNRR va fi finalizată până la 30 iunie 2026.” 

   

Art. II. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia pe pagina de 

internet a Ministerului Educației.   

 

M I N I S T R U, 

Ligia DECA 
 

București, 

Nr. 3.663 

Data: 13.02.2023 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

