
PROCEDURA DE OBȚINERE

A

AVIZULUI MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE



CONDIȚIE DE ELIGIBILITATE ÎN CADRUL AXEI 

PRIORITARE 10

 Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale

 Solicitantul va demonstra continuitatea investiţiei pe durata de timp scursă de la
depunerea cererii de finanţare până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după
implementarea proiectului. Această durată include evaluarea şi selecţia cererii de
finanţare, durata de implementare a proiectului şi 5 ani după finalizarea implementării
proiectului.

 Solicitantul de finanțare va face dovada continuității investiției prin prezentarea unui aviz
din partea Ministerului Educaţiei Naţionale privind necesitatea şi oportunitatea proiectului



DOCUMENTE NECESARE ACORDARE AVIZ M.E.N.

 Cerere pentru eliberarea Avizului privind necesitatea și oportunitatea proiectului, emisă de UAT, și
Chestionarul privind baza materială, conform modelelor din Ghidul solicitantului

 Acordul Inspectoratului Școlar Județean privind oportunitatea investiției

 Declarație pe proprie răspundere a conducătorului UAT-ului că, imobilul în cauză face parte din
domeniul public local și dovada că acesta face parte din domeniul public al UAT, că este liber de
sarcini și că nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la
situația juridică și nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului
comun.

 Declarație pe proprie răspundere a conducătorului UAT-ului că, unitatea de învățământ nu va fi
comasată/nu i se va restrânge activitatea pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după terminarea lucrărilor

 Referat privind necesitatea și oportunitatea investiției

 Pentru creșe și grădinițe noi, o situație la nivelul UAT-ului privind numărul de cereri de înscriere în
învățământul preșcolar, raportat la numărul de locuri deja existente în unitățile de învățământ

 Pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic – Avizul consultativ din partea Consorțiilor
Regionale însoțit de o recomandare de ierarhizare la nivel regional a unităților IPT care sunt propuse
pentru finanțare pentru investiții în infrastructură



CEREREA PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI M.E.N. -

MODEL

Cerere pentru eliberarea Avizului privind

Necesitatea şi oportunitatea Proiectului...........................................

Către,

Ministerului Educaţiei Naţionale

Consiliul Local/ Judeţean.............................................., cu sediul în..............................................................cod fiscal/cod unic de 
înregistrare..............................telefon/fax....................reprezentată prin d-na/d-nul.....................în calitate de ........................, solicităm eliberarea 

Avizului privind necesitatea şi oportunitatea proiectului, în vederea obţinerii finanţării în cadrul Proiectului..................... derulat prin Axa 
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 

Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Anexăm Chestionarul privind baza materială. 

Data Semnătura şi ştampila



PROCEDURĂ

PROCEDURA DE OBȚINERE

A

AVIZULUI CONSULTATIV DIN PARTEA 

CONSORȚIILOR REGIONALE PENTRU UNITĂȚILE 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC



 UAT care au în intenție depunerea de proiecte pentru unități de învățământ
profesional și tehnic vor solicita avizul consultativ din partea Consorțiilor
Regionale prin depunerea unei adrese:

• fie în format letric, pe adresa str. Spiru Haret, nr. 10-12, sector 1, București,
CP 010176,

• fie în format scanat, pe adresa de e-mail vet@tvet.ro,

• fie pe faxul CNDIPT, respectiv 021 312 54 98.

 În termen de maxim 8 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, membrii
Consorțiului Regional au obligația să acorde aviz favorabil/nefavorabil.

mailto:vet@tvet.ro


ADI ITI DELTA DUNARII

Vă mulțumim!

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI 
DELTA DUNĂRII

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, Corp legătură Consiliul Județean Tulcea, etaj 2, 
Camera 226

Tel: 0372.684.790
Fax: 0372.684.817

www.itideltadunarii.com
www.facebook.com/itideltadunarii

http://www.itideltadunarii.com/

