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PROCES VERBAL 

AL COMISIEI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE SELECȚIE 

A PARTENERILOR ÎN CADRUL 

 

 

Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) Apel proiecte nr. 4 

 

Medgidia – Comunitate unită prin educație pentru toți 
 

Axa Prioritară nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții 

în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții, 

Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea 

accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de 

calitate,inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și 

formare.  

 

Comisia constituită în baza dispoziției nr.42/24.11.2016, emisă de Directorul Liceului 

Teoretic ”Nicolae Bălcescu” Medgidia  

DECIDE: 

 

anularea procedurii de selecție a partenerilor în cadrul Axei Prioritare nr. 6 Incluziune socială și 

combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare 

profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10i. 

Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea 

educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate,inclusiv prin căi 

formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare.  

 

Motivație: 

 

Ca urmare a publicării anunțului de selecție pe site-ul www.nicolaebalcescu.ro privind selecția 

partenerilor în cadrul Axei Prioritare nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul 

tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a 

școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și 

învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru 

reintegrare în educație și formare, din cauza zilelor libere din peioada 30.11.2016-02.12.2016, 

http://www.nicolaebalcescu.ro/
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decise de Guvernul României, nu s-a putut realiza obligația de a fi public anunțul de selecție cel 

puțin 10 zile. 

 

Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar și va fi afișat pe site-ul 

www.nicolaebalcescu.ro. Candidaturile depuse de potențialii parteneri vor fi returnate fără a fi 

deschise, fiind însoțite de o copie a prezentului proces verbal. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

 

 

PROF. MARIUS ȘTEFĂNIȚĂ FURTUNĂ 

 

 

 

http://www.emedgidia.ro/

