
  CABINET MINISTRU                                                
 
 

 

 

ORDIN    

 

 

privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului  Ministerului Educației Naționale 

privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional – 

POR/2016/4 

 

Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020, care cuprinde Axa Prioritară 4, 

prioritatea de investiții 4.4 – „Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare”: 

• Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la 

educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. 

• Obiectivul Specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de 

munca 

AXA PRIORITARĂ 4 – presupune sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de 

investiții 4.4 investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , 

obiectiv specific 4.4 creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație 

timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă în cadrul programului operațional 

regional (POR) 2014-2020, 

  Ținând seama că în Ghidul solicitantului la punctul 5.3.1, secțiunea 18 La depunerea cererii de 

finanțare se solicită (pentru unitățile de învățământ) Avizul Ministerului Educației Naționale; 

  Ca urmare a adreselor transmise Ministerului Educației Naționale de către unele unități 

administrativ-teritoriale, prin care se solicită Ministerului avizul privind oportunitatea investiției, 

  În baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 
   

Ministrul Educației Naționale 
 

emite prezentul ordin: 
 

 

Art. 1. Se numește comisia pentru acordarea Avizului Ministerului Educației Naționale privind 

oportunitatea realizării unor investiții efectuate de către autoritățile publice locale la unitățile de 

învățământ de educație timpurie antepreșcolară (creșe), preșcolară (grădinițe) și unitățile de învățământ 

profesional și tehnic, conform pct. 5.3.1 secțiunea 18 din Ghidul Solicitantului specific pentru Axa 

prioritară 4, prioritatea de investiții 4.1 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4.4 

investițiile în educație din cadrul POR în următoarea componență: 

 

Gabriel Liviu ISPAS  președinte – Secretar de Stat 

 

1. Florin MĂNUC   consilier juridic în cadrul DGJ 



2. Cosmin-Marius DRĂGUȚ consilier în cadrul DGÎSEP 

3. Roxana Ilie   consilier în cadrul DPI 

4. Viorica Preda   inspector general în cadrul DGETÎPG 

5. Silviu PARAGINĂ  inspector în cadrul DGMSPP 

6. Florin Gheorghe MĂRGINEAN  inspector de specialitate în cadrul CNDÎPT, supleant 

Alexandru Gabriel RADU - inspector de specialitate în cadrul CNDÎPT 

 

7. Gabriela Alina SAVU  inspector de specialitate în cadrul DPI - Secretar comisie 

 

Art. 2. Beneficiarii avizului vor depune la secretariatul comisiei documentele prevăzute în Ghidul 

solicitantului și documentele care se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3. (1) Comisia în urma analizării documentelor depuse urmează să acorde sau nu Avizul 

Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea investiției. 

 (2)  Modelul de Aviz este prezentat în Ghidul solicitantului 

Art. 4 Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din 

cadrul ministerului 
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DIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC, 
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Aviz de legalitate, 

 

Întocmit: Roxana Ilie 


