
                                       

CABINET MINISTRU

       

 

 

 

 

O R D I N 

 

 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție, analiză și soluționare contestații a 

proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte 

„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe” 

 

 

Având în vedere:  

 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; 

 Ordin ME nr. 6423/19.12.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului pentru lansarea 

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

(PNRR), Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învățământ preuniversitar și a unităților conexe;  

 Ordin ME nr. 4142/29.06.2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru 

clasele V—VIII; 

 Ordin ME nr. 4143/29.06.2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-

învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de 

educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani; 

 Ordin ME nr. 4144/29.06.2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru 

învățământul primar; 

 Ordin ME nr. 3497/30.03.2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de 

învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice; 

 Ordinul ME nr. 3677/14.02.2023 pentru modificarea OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea 

standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente 

tehnologice. 

 Referat de aprobare nr.471/DGIPRE/10.03.2023 

  În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, 

 



                                       

CABINET MINISTRU

       

 

 

 

 

Ministrul Educației 

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1. Se aprobă Metodologia de evaluare și selecție, analiză și soluționare contestații a 

proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, 

prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin. 

 

 Art. 2. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării și Direcția Generală pentru  Implementarea Proiectului „România Educată” duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 

 

 

Ministru, 

Ligia DECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 

Nr. 3.862/17.03.2023 

 

 

 

 


