CABINET SECRETAR GENERAL ADJUNCT

ANUNȚ NR.4
pentru selectarea partenerilor, entităţi private, în vederea depunerii de proiecte finanţate
din fonduri structurale nerambursabile, în care Ministerul Educației Naționale are
calitatea de beneficiar.
În conformitate cu art. 23 și 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru
obiectivul convergență, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă,
În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației Naționale,
În temeiul ordinului ministrului educației naționale nr.4180/10.07.2013 pentru
aprobarea Metodologiei privind selecția partenerilor, entități private, pentru proiectele finanțate
din fonduri structurale nerambursabile al căror beneficiar este Ministerul Educaţiei Naţionale,
I. Orice entitate privată care îndeplineşte criteriile poate depune dosar pentru a fi partener în
oricare din ideile de proiecte ale căror fişe sunt anexate la prezentul anunț.
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II.Pentru fiecare idee de proiect trebuie depus, sub sancţiunea descalificării, un dosar de
participare, conform art.4 din Metodologia de selecție aprobată prin ordinului ministrului
educației naționale nr.4180/10.07.2013.
Conţinutul dosarului de participare:
1. Documente de funcţionare a entităţii:
(1) Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de
activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;
(2) Certificatul de înregistrare fiscală.
(3) Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani;
(4) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 2 ani.
2. Documente specifice:
(1) Declaraţie de eligibilitate, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului. Condiții generale
(semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);
(2) Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în
implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
(3) Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);
(4) Documente relevante, care să ateste capacitatea entității private de a implementa
activitățile din proiect pentru care va fi selectată;
(5) CV-urile Europass în limba română ale experţilor cheie propuşi de entitatea privată
pentru a fi implicați în activitățile proiectului.
III. Entitățile trebuie să prezinte în ofertă și elemente de îmbunătățire a activităților avute în
vedere de beneficiar, să estimeze costurile pe care le vor avea în calitate de parteneri și să
prezinte experiența pe care o au în gestionarea unor proiecte.
Derularea, în calitate de beneficiar/partener, a unor proiecte finanțate din instrumente
structurale nerambursabile constituie un avantaj pentru entități.
Criterii de selecţie:
Selecţia se face pe bază de punctaj, cu un maxim de 100 de puncte.Propunerile care vor întruni
mai puţin de 75 de puncte nu vor fi selectate.
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Punctaj:
a) propunerea de desfăşurare a activităţii-50 de puncte;
b) corelarea bugetului cu activităţile propuse-50 de puncte.
Dosarele se depun zilnic în intervalul 0900-1600 , până vineri, 26.07.2013-ora 1400, la sediul
Ministerului Educației Naționale din Str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sector 1, camera 12,
parter.
Dosarul de participare va fi depus în plic/pachet închis, sigilat, având următoarele menţiuni:
Propunere entitate privată....... pentru ideea de proiect nr----, cu titlul.....
A nu se deschide înainte de 26.07.2013, ora 14.30.
Evaluarea dosarelor, anunţarea şi publicarea rezultatelor selecţiei, precum şi soluţionarea
contestaţiilor se va realiza conform prevederilor OMEN nr.4180/2013.
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