
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 

publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu 
program prelungit Elena Farago inclusiv Creșa nr. 8”  

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 08.01.2019; 
   Având în vedere expunerea de motive nr.478/2019, rapoartele nr.707/2019 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.789/2019 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 
aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit Elena Farago inclusiv 
Creșa nr. 8”;  
 În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârea de Guvern nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate 
a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 şi Ghidul 
solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu 
titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, anexă la Ordinul vice prim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale și administrației publice nr.4438/02.04.2018; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.1, art.45, alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program 
prelungit Elena Farago inclusiv Creșa nr. 8” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 
de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV. 

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 3.928.499,09 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 331.375,42 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

 
 
 



  

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din  
bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

 
 

 
 

                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 478/ 04.01.2019 

 

 

                                                                                        

Expunere de motive 
 
 

 

 In vederea contractarii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit ”Elena 
Farago” inclusiv Creșa nr. 8” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 
3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B - Clădiri rezidențiale, in conformitate cu Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin 
Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 4438/02.04.2018, data fiind Scrisoarea pentru 

demararea etapei precontractuale, propun aprobarea proiectului mai sus mentionat.  

 

 

 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

                                                                                                                              

                                                                               

 
                                                                                                                      D.E.I.P., 

                                                                                                 Dana Mihaela Bosoteanu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr. 707/04 .01.2019               
                                                                                                                                  Aprobat, 
                                                                                                                         Primar, 
                                                                                                                   Mihail Genoiu 
 
 
 
                                                                                                                        Director executiv D.E.F,   
                                                                                                                                 Lucia Stefan                    
                                          
 

 
RAPORT 

 
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 

Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv 
Creșa nr. 8” si a cheltuielilor legate de proiect, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in 

urma etapei de evaluare tehnica si financiara, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 
3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea 
B - Clădiri publice. 

 
 

 Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, 
alături de celelalte programe operaţionale (Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul 
Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de 
dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.   
          Prin Programul Operaţional Regional (POR), in cadrul Priorității de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, au fost finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor rezidenţiale.       

Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din mediul urban și rural, deținute (aflate în proprietate publică sau în administrare) de entitățile 
eligibile și ocupate (în care își desfășoară activitatea) de aceleași entități eligibile care le dețin și/sau de alte entități 
publice decât cele care le dețin, dar care se încadrează în categoria autorităților publice centrale, autorităților și 
instituțiilor publice locale, și care sunt clădiri de interes şi utilitate publică, civile (în care utilizatorul principal este 
omul) (cu excepția celor industriale).  

Obiectivul general al proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 
Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8” 
vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație, 
prin derularea de lucrari de interventie specifice, pentru imbunatatirea performantelor energetice a cladirii 
Gradiniței cu Program Prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8. 

 Obiectivul general sustine Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile 
publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice. 

 Obiectivele  specifice ale proiectului  sunt urmatoarele:  
1. Reabilitarea termica a unui corp de cladire apartinand Gradiniței cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv 
Creșa nr. 8, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu 
efect de sera. Prin implementarea proiectului se va obtine o cladire eficientă energetic usor de administrat, care sa 
asigure un climat interior corespunzator in ceea ce priveste calitatea aerului, confortul termic, vizual si acustic atat 
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pentru copii, cat si pentru cadrele didactice și nedidactice ce isi desfasoara activitatea in cadrul structurii de 
învățământ.  
2. Imbunatatirea confortului termic in cladirea apartanand Gradiniței cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv 
Creșa nr. 8 prin realizarea unor lucrari de eficientizare energetica a acesteia. 

Având în vedere oportunitatea oferită de POR in cadrul Priorității de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, autoritatea locala a depus cererea de finanţare cu 
„Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – 
Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8” în cadrul apelului de proiecte 
POR/2018/3/3.1/B/2/SV. 

La depunerea cererii au fost încărcate documentaţii de proiectare, faza DALI, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 408/27.09.2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții menționat mai sus, situat în municipiul Craiova, strada 
Revoluției nr.15. 

Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu politicile si strategiile europene si nationale, punand 
in practica masuri menite sa imbunatateasca conditiile de igiena si confort termic interior, să amelioreze aspectul 
urbanistic al localitatilor, sa reduca pierderile de caldura si consumurile energetice si, nu in ultimul rand, sa 
imbunatateasca ocuparea fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca temporare. 

Obiectivul proiectului propus la finantare raspunde obiectivului general al Strategiei Energiei a României 
pentru perioada 2007-2020, obiectiv ce consta in satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen 
mediu si lung, la un pret cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, 
in conditii de calitate, siguranţă in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile. 

Proiectul de fata este inclus in PAED Craiova, al carui obiectiv general este reducerea consumului final de 
energie din surse convenţionale si a emisiilor CO2 generate, prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea 
durabilă a surselor de energie regenerabilă. 

Sistemul de învăţământ românesc a trecut prin reforme importante în ultimele decenii, cu toate că există 
importante acţiuni nefinalizate. România a înregistrat o uşoară creştere în domeniul îngrijirii şi educaţiei timpurii a 
copiilor cuvârste între 3 şi 6 ani, rata brută a înscrierilor crescând de la 78,4% în 2011-2012 la 83,4% in 2016. 

La nivelul Municipiului Craiova exista 26 de locatii in care sunt organizate activitatile dedicate 
prescolarilor. Dintre acestea, 7 locatii gazduiesc 2 forme de invatamant (anteprescolar si prescolar). Cresele isi 
desfasoara activitatea in baza unor protocoale de predare-primire incheiate intre Primaria Municipiului Craiova si 
fiecare gradinita si cresa in parte. Cladirile publice in care se desfasoara activitatile pentru invatamantul 
anteprescolar si prescolar sunt edificate in perioada 1974-1978, iar in decursul timpului, de la punerea in exploatare 
a construcţiei, au fost executate numai lucrari de amenajare care nu au afectat structura de rezistenţa, lucrari de 
intreţinere şi reparaţii curente, cladirile nefiind reabilitate din punct de vedere termic, impunandu-se, astfel, 
investitii in cresterea eficientei energetice la nivelul acestor cladiri. In toate aceste cladiri in care se desfasoara 
numai activitati sociale (invatamant/educatie), regimul de ocupare este semipermanent (12h/24, 5z/7, min 8 
luni/an), activitatea desfasurandu-se intre 6.30 - 19.00. 

Vechimea clădirilor şi instalaţiilor acestora, deficienţele din faza de concepţie, execuţie sau exploatare, 
exigenţele sporite actuale privind confortul şi performanţa energetică, nivelul necorespunzător al protecţiei termice, 
„scurgerile” de energie către exteriorul clădirii - vizibile în infraroşu, ne determină să constatăm că la acest moment 
există un potenţial ridicat de reducere a consumului de energie convenţională prin reabilitarea termică a clădirilor 
publice, potenţial care poate creşte semnificativ în cazul modernizării energetice a acestora. 

Clădirea Gradinitei ”Elena Farago”, inclusiv Cresa nr. 8 a fost construita în anul 1974, fiind incadrata in 
categoria Clădiri destinate învăţământului sau asimilate acestora, avand ca functiune gradinita si cresa.  

Principalele tipuri de lucrari propuse prin proiect sunt: reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a 
cladirii; reabilitarea termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea 
unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu; 
instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii 
aerului interior; reabilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat in cladire. 

 
Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 34758/28.12.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 

328/03.01.2019, proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr.8”, avand codul SMIS 
126160, a fost selectat pentru finantare si a fost demarata etapa precontractuala. 

Municipiul Craiova are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor 
aferente cererii de finanţare (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 98% din 
cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat. 

Astfel, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, valoarea 
totala a cererii de finantare „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 

aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8” este in 
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cuantum de 3.928.499,09 lei (inclusiv TVA) din care valoare totala eligibila 3.670.534,36 lei si valoare totala 
neeligibila de 257.964,73 lei. 

Având în vedere obligativitatea respectării termenului stabilit prin adresa ADR SV Oltenia nr. 
34758/28.12.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 328/03.01.2019, pentru îndeplinirea 
obligației menționate apreciem că se impune adoptarea de urgență de către consiliul local a unei hotărâri în acest 
sens. 

Fata de cele expuse,  in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din Legea nr. 215/2001 
republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/29.06. 2006 privind 
finantele publice locale, Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014-2020 şi Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, anexă la Ordinul vice prim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4438/02.04.2018: 

Prin prezentul raport, în vederea semnării contractului de finanţare şi implementării proiectului 
„Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – 
Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8”,  supunem Consiliului Local al 

Municipiului Craiova  următoarele: 
 

1.  Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8” în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV; 
 
2. Aprobarea valorii totale a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 

Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 
8”, in cuantum de 3.928.499,09 lei (inclusiv TVA); 
 
3. Aprobarea contribuției proprii în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 331.375,42 
lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 

Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 
8”; 
 
4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program 

prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 
asigura din  Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova. 
 
5. Asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
6. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, Mihail GENOIU, să semneze toate actele necesare și contractul 
de finantare in numele Municipiului Craiova. 
 
 
                     DEIP, 
        Dana Mihaela Bosoteanu                                     Birou Management Financiar, 

                   Marius Chetoiu 
 
 
 

                  Vizat CFP, 
            

 
 

 
 

Intocmit, 
                                      insp.  Alisa Grigorie                                            insp. Ramona Zegheanu                                                 
                                                                                                                          
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 789/ 04 .01.2019   

 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 707/2019  întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se 

propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a 

clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program 

prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8”, a valorii totale a acestuia, a contribuției proprii în proiect 

a Municipiului Craiova, a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului, asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. 

apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV 

- în conformitate cu cu art. 36 din Legea 215/2001 republicata privind administratia publica 

locala, Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 399/27.05.2015 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu 

modificările și completările ulterioare, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin Ordinul 

MDRAPFE nr. 4438/02.04.2018 ; 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 

 

 

           AVIZĂM FAVORABIL 

 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte pentru adoptarea, de către Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, a unei hotarâri privind aprobarea proiectului proiectului  „Creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu 
program prelungit Elena Farago inclusiv Creșa nr. 8”, a valorii totale a acestuia, a contribuției proprii în 

proiect, a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, 

asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte 
POR/2018/3/3.1/B/2/SV. 

 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                  Dana Mihaela Boșoteanu 
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