
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in 

Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând 
mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, 

Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Rețele 
între Orașe 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.06.2020; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.81814/2020, raportul nr.81816/2020 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.83416/2020 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together 
(Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului 
Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  
măsura 2.2. Rețele între Orașe;  

 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.390/2014 al 
Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” 
pentru perioada 2014-2020 Componenta 2 - Implicare democratică și participare 
civică/măsura 2.2. Rețele între Orase, Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr.1296/2013, (UE) nr.1301/2013, (UE) nr.1303/2013, (UE) nr.1304/2013, (UE) 
nr.1309/2013, (UE) nr.1316/2013, (UE) nr.223/2014, (UE) nr.283/2014 și a Deciziei 
nr.541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr.966/2012, Deciziei 
de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de stabilire a 
„Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 
2009/336/CE din 20 aprilie de instituire a „Agenției Executive pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură” în aplicarea Regulamentului (CE) nr.58/2003 al Consiliului care 
prevede că Agenția este responsabilă pentru gestionarea granturilor ce vor fi acordate în 
cadrul programelor Uniunii delegate acesteia, inclusiv Programul Europa pentru cetățeni, 
Deciziei C (2018) 7435 a Comisiei din 13 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei C 
(2013) 9189 a Comisiei din 18 decembrie 2013 de delegare a competențelor către Agenția 
Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, în vederea îndeplinirii sarcinilor 
legate de implementarea programelor Uniunii în domeniile educației, audiovizualului și 
culturii, cuprinzând , în special, implementarea creditelor înscrise în bugetul general al 
Uniunii și alocarilor FED, Acordului de finanțare nr.615289 încheiat între Agenția 
Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură și Citta metropolitana di Milano; 



  

   În temeiul art.129, alin.2, lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139, alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă proiectul CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring 
Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în 
cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare 
democratică și participare civică,  măsura 2.2. Rețele între Orașe.   

  Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat între Zona Metropolitană Milano, Italia, ca lider 
de parteneriat şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de partener, 
în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului CAMELOT, 
conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă organizarea, în luna ianuarie 2022, în municipiul Craiova, a 
evenimentului internațional „Implicare democratică și participare civică”. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în relatia cu liderul de parteneriat, Zona Metropolitană 
Milano, să semneze acordul de parteneriat, precum și toate documentele necesare 
implementării proiectului. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 
 

 
 

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

   



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 81814 /10.06.2020 
 
          SE APROBA, 
             PRIMAR 
          Mihail Genoiu 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a  proiectului  

CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together 

(Orașe și metropole in Europa lucrand mai departe impreuna) 

 
Autoritatea Publica Locala, alaturi de 9 parteneri europeni, a depus  proiectul 

CAMELOT, iar Zona Metropolitana Milano , in calitate de Lider de parteneriat a 
semnat Decizia GRANT-ului nr 615289 in cadrul programului Europa pentru 
cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică, cu măsurile 
2.2. Retele intre Orase. 

 În afară de obiectivul global al aducerii Uniunii mai aproape de cetățeni, 
obiectivele generale ale programului sunt: să contribuie la înțelegerea, istoria și 
diversitatea Uniunii de către cetățeni si sa promoveze cetățeniei europene și 
îmbunătățirea condițiilor pentru participarea civică și democratică la nivelul 
Uniunii. 

Ca urmare a semnarii grantului, Consiliul Local al Municipiului Craiova 
trebuie sa semnenze un Acord de Parteneriat cu liderul de parteneriat, Zona 
Metropolitana Milano, Italia. 

Prin semnarea acestui Acord, Consiliul Local al Municipiului Craiova, in 
calitate de Partener, accepta grantul si este de acord sa implementeze activitatile 
proiectului sub propria responsabilitate si in conformitate cu toate obligatiile si 
conditiile stipulate in Acordul Bilateral de Parteneriat. 
Acordul de Parteneriat este valabil in perioada 2 martie 2020 - 28 februarie 2022, 
data depunerii Raportului Final la care va participa si partenerul. 

Municipiul Craiova va gazdui in luna ianuarie 2022 Evenimentul 
international Implicare democratica si participare civica prin intermediul 



grupurilor de activitate locala , in care factorii de decizie , institutiile publice etc. si 
cetatenii vor impartasi experiente si bune practici pentru deciziile administratiilor 
locale. 

Fata de cele mai sus mentionate, apreciem ca oportuna derularea  proiectului 
CAMELOT : Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe 
și metropole in Europa lucrand mai departe impreuna) in cadrul programului 
Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare 
civică,  măsura 2.2. Retele intre Orase si incheierea acordului de parteneriat cu 
Zona Metropolitana Milano, Italia, în vederea pregătirii şi implementării în comun 
a proiectului CAMELOT . 
 
 
 
  
                            Pt. Director Executiv,       
                                  Pirvu Nelu         
  
   

 
 
 



Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 81816/10.06.2020 
           

    PRIMAR 

Mihail Genoiu 
 

                                                                                                  
                                                                                                  Avizat, 

                                                                                                Pt Director Executiv 

                                                                                                       Daniela Militaru 
 

Raport  

privind aprobarea  proiectului  

CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward 

Together (Orașe și metropole in Europa lucrand mai departe impreuna) 

 

Autoritatea Publica Locala, alaturi de 9 parteneri europeni, a depus  
proiectul CAMELOT, iar Zona Metropolitana Milano , in calitate de Lider de 
parteneriat a semnat Decizia GRANT-ului nr 615289 in cadrul programului 
Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare 
civică, cu măsurile 2.2. Retele intre Orase. 

 În afară de obiectivul global al aducerii Uniunii mai aproape de cetățeni, 
obiectivele generale ale programului sunt: să contribuie la înțelegerea, istoria și 
diversitatea Uniunii de către cetățeni si sa promoveze cetățenia europeana și 
îmbunătățirea condițiilor pentru participarea civică și democratică la nivelul 
Uniunii. 

Ca urmare a semnarii grantului, Consiliul Local al Municipiului Craiova 
trebuie sa incheie un Acord de Parteneriat cu liderul de parteneriat, Zona 
Metropolitana Milano, Italia. 

Prin semnarea acestui Acord, Consiliul Local al Municipiului Craiova, in 
calitate de Partener, accepta grantul si este de acord sa implementeze activitatile 
proiectului sub propria responsabilitate si in conformitate cu toate obligatiile si 
conditiile stipulate in Acordul Bilateral de Parteneriat. 

Acordul de Parteneriat este valabil in perioada 2 martie 2020 - 28 
februarie 2022, data depunerii Raportului Final la care va participa si partenerul. 

Facem menţiunea că, în contextul situaţiei de criză generata de pandemia 
COVID-19 precum şi de masurile de prevenire şi combatere a acesteia,  au fost 
purtate discutii online despre modul de desfasurare a activitatilor proiectului, 
partenerii stabilind in acest interval de timp o replanificare a evenimentelor 
internationale derulate in cadrul acestuia si modalitatea de organizare a acestor 



evenimente.Toate aceste aspecte au fost transpuse in forma scrisa a acordului de 
parteneriat. Forma finala a acordului de parteneriat pe care il supunem aprobării 
a fost agreată de toti partenerii la data de 11 mai 2020.  

Acest proiect va promova coeziunea metropolelor și a orașelor, prin 
împărtășirea cunoștințelor specifice, subiecte ce vor fi dezbatute de-a lungul 
evenimentelor internaționale găzduite de parteneri.  

Activitatile proiectului constau in organizarea a 9 evenimente 
internationale bazate pe teme de interes comun privind managementul fondurilor 
europene. 

Proiectul va reprezenta o șansă pentru cetățeni și generațiile viitoare de a 
dezvolta o cetățenie activă și un puternic sentiment de incluziune și integrare. 

Principalul grup țintă al proiectului va fi reprezentat de cetățeni, factori de 
decizie, autoritatile locale, care sunt actori esențiali in realizarea unei guvernanțe 
incluzive și a unei cetățenii active. Fiecare partener va desfășura activități locale 
participative prin seminarii și ateliere. 

Municipiul Craiova va gazdui in luna ianuarie 2022 Evenimentul 
international Implicare democratica si participare civica prin intermediul 
grupurilor de activitate locala , in care factorii de decizie , institutiile publice etc. 
si cetatenii vor impartasi experiente si bune practici pentru deciziile 
administratiilor locale. 

CAMELOT dorește să fie o cale prin care cetățenii să devina o parte a 
istoriei europene.Proiectul va sprijini consolidarea unei identități și a unei 
cetățenii europene prin intermediul construirii unei rețele tematice a orașelor 
metropolitane europene prin schimbul de experiențe. 

Proiectul dorește să ofere cetățenilor posibilitatea de a interacționa și de a 
participa la construcția unei Europe tot mai aproape, făcând ca oameni din 
diferite țări să se întâlnească și să dezbată viitorul Europei, concentrându-se 
asupra modului de a rezolva lacunele dintre Europa și cetățeni; 

In cadrul proiectului se vor realiza: un chestionar pentru grupul tinta, o 
publicatie si un film documentar. 

Valoarea maxima a grantului este 148,680.00 EUR, iar Municipiul 
Craiova are alocata suma de 10.000 euro (pentru cazare, masa, resurse 
organizare eveniment Craiova, bilete deplasare si organizarea evenimentului). 

Codul Administrativ prin art. 89 recunoaste dreptul unitatilor 
administrativ-teritoriale de a coopera si a se asocia, formand asociatii de 
dezvoltare intercomunitara.   Zonele metropolitane si aglomerarile urbane 
constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitatilor administrativ-
teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor si a obiectivelor 
de dezvoltare de interes comun. Totusi , autoritatile deliberative si executive de 
la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale componente isi pastreaza 
autonomia locala, in conditiile legii.  

Conform art. 84 din Codul Administrativ, autonomia locala se exercita de 
autoritatile administratiei publice locale. 



Municipiul Craiova este membru al Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara ZONA METROPOLITANA CRAIOVA , motiv pentru care in 
conformitate cu prevederile 89 din Codul administrativ coroborate cu cele ale 
art. 14 din Statut a fost notificata asociatia cu privire la intentia noastra privind 
implementarea proiectului CAMELOT : Cities And Metropolis in Europe 
Labouring Onward Together (Orașe și metropole in Europa lucrand mai departe 
impreuna) in cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - 
Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Retele intre Orase. 

Prin adresa nr. 18/15.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova sub numarul 84747/15.06.2020 Asociatia de dezvoltare intercomunitara 
ZONA METROPOLITANA CRAIOVA îşi exprimă acordul cu privire la 
implementarea proiectului CAMELOT de catre Consiliul Local al municipiului 
Craiova . 
 In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (9) , lit. a din Codul 
administrativ , consiliul local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și 
realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
local.  

Avand in vedere : 
 
 - REGULAMENTUL (UE) NR. 390/2014 AL CONSILIULUI din 14 

aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 
2014-2020 Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică/măsura 
2.2. Retele intre Orase. 
 - REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, 
(UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) 
nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 
 - Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 
2013 de stabilire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” 
și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE din 20 aprilie de instituire a a „Agenției 
Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” in aplicarea Regulamentului 
(CE) nr. 58/2003 al Consiliului care prevede ca Agentia este responsabila pentru 
gestionarea granturilor ce vor fi acordate in cadrul programelor Uniunii delegate 
acesteia, inclusiv Programul Europa pentru cetateni. 
 - Decizia C(2018) 7435 a Comisiei din 13 noiembrie 2018 de modificare a 
Deciziei C(2013) 9189 a Comisiei din 18 decembrie 2013 de delegare a 
competentelor catre Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual și Cultură, 
in vederea indeplinirii sarcinilor legate de implementarea programelor Uniunii 



in domeniile educatiei, audiovizualului si culturii , cuprinzand , in special , 
implementarea creditelor inscrise in bugetul general al Uniunii si alocarilor FED 
 - Acordul de finantare nr. 615289 incheiat intre Agenția Executiva pentru 
Educație, Audiovizual și Cultură si Citta metropolitana di Milano 

- art. 129, alin. 2 , lit e coroborat cu alin. 9 , lit. a din Codul Administrativ 
 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

  
1. aprobarea proiectului CAMELOT : Cities And Metropolis in Europe 

Labouring Onward Together (Orașe și metropole in Europa lucrand mai departe 
impreuna) in cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - 
Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Retele intre Orase. 

2. aprobarea acordului de parteneriat între Zona Metropolitana Milano, 
Italia, ca lider de parteneriat şi Consiliul Local al Municipiului Craiova , in 
calitate de partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului 
CAMELOT conform  Anexei 1 ce face parte integrantă din prezentul raport. 

3. aprobarea organizarii in ianuarie 2022 in Municipiul Craiova a 
evenimentului international Implicare democratica si participare civica. 

4. Imputernicirea Primarului Municipiului Craiova sa reprezinte Consiliul 
Local al Municipiului Craiova in relatia cu liderul de parteneriat ,Zona 
Metropolitana Milano,  să semneze acordul de parteneriat precum și toate 
documentele necesare implementării proiectului. 
 

 
  Pt. Director Executiv,      Pt. Sef Serviciu, 

   Pirvu Nelu     Bosoteanu Dana Mihaela

     

Viza CFP 

 

 

Intocmit, 

insp. Pirsoi Roxana 

 































 

          

 

 
Milano, 11th May 2020 
 
 

Bilateral Partnership Agreement between 
 

Città metropolitana di Milano 
 

and 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

PARTNERSHIP AGREEMENT 
 

 
between 

 
Città metropolitana di Milano 

represented by its 
LEAR – Legal Entity Appointed Representative Mr Carmine Pacente 

 
and 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova 
represented by  its 

Mayor Mr Mihail Genoiu 
 

 
 
 
 

This Convention must be sent to the Città metropolitana di Milano duly signed and in 
duplicate copy.
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PREAMBLE 

 

Whereas: 

- The Parties have submitted to the European Commission the Project entitled 

CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together under the 

Europe for Citizens program, Strand 2 – Democratic engagement and civic 

participation / Action 2.2 - Networks of Towns; 

- The Project has been approved and Grant Agreement Nr. 615289 has been signed 

between the EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) 

and Città metropolitana di Milano (Hereinafter the “Beneficiary”) for the 

implementation of the Project; 

- The Beneficiary has, among the priorities of its strategy the promotion of the 

process of economic, social and cultural integration of the European Union, in 

particular through the coordination among European cities and metropolitan areas 

and the EU institutions with a real involvements of citizens in the decision making 

process. 

- Consiliul Local al Municipiului Craiova has, among the priorities of its strategy the 

encouragement of democratic and civic participation of citizens at Union level, by 

developing citizens' understanding of the Union policy making-process and 

promoting opportunities for social and intercultural engagement and volunteering at 

Union level.  

- Consiliul Local al Municipiului Craiova (Hereinafter the “Partner”) is an official 

partner within the project CAMELOT. 

 

 

 The Parties wish to specify or supplement, between themselves, the provisions of the 

Bilateral Partnership Agreement;  

 

Now, therefore, it is hereby agreed as follows: 
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By signing the Bilateral Partnership Agreement, the Partner accepts the grant and 

agrees to implement it under its own responsibility and in accordance with the 

Bilateral Partnership Agreement, with all the obligations and conditions it sets out. 

 

Article 1 – Duration of the Partnership Agreement 

This Partnership Agreement is valid from 2nd of March 2020 to 28th February 2022. The 

period 2nd March – 28th February 2022 is due to the correct submission of the final report 

to which the Partner shall contribute (See Article 4). 

 

Article 2 – The object of the Partnership Agreement is the “Implementation of the 
project CAMELOT” 
 
The Partner shall implement and assist in the implementation of all the activities as defined 

in Annex 1 (“Action plan”) within the overall implementation of the CAMELOT project 

and the list of tasks and roles detailed in Annex 1, in a spirit of cooperation and good faith. 

 

Article 3 – Compensation   

The Beneficiary financially supports the Partner for the implementation of the project, as 

described in the Annex B, with 10.000,00 Euros. 

The first instalment between 40% and 60% of the total amount will be submitted after 

signature of the Partnership Agreement and upon request for payment (see Annex C). 

The final rest of settlement will be paid following the Beneficiary’s receipt of the final 

balance by the European Commission (EC). Any expenses’ cuts by the EC would not be 

able to be paid. 

 

Article 4 – Report and supervision 

 

a) The Partner, without additional call, shall provide the Beneficiary with any 

information and documents essential for preparing the Final report. 

b) Irrespective of the obligation mentioned in 4.a., the Partner on the Beneficiary’s 

demand is obliged to make other usual information and documents available for the 

Beneficiary in relation to the project performance. 
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c) The Partner is obliged to provide the Beneficiary with all information and documents 

which are regarded as essential for evaluating the level of project realisation. 

d) To the extent determined in 4.a-c, the Partner is obligated to participate actively in 

the monitoring carried out by the EACEA, the European Commission or the Audit 

Board within the financial or operational audit to be carried out at the presence of 

the Partner. The obligation corresponding to the preceding sentence binds the 

Partner within the contract duration and within 5 years after its termination. 

e) The acceptance of the Final Report is conditioned upon the publication of the 

project-related information on the website of the Partner: in order to receive the 

payment of the grant the Partner must publish on its website (under the 

responsibility of the legal representative) the information containing the details on 

the implemented project (i.e. place and dates of the events, number of participants 

in the events per Country, brief description of the activities). The Final Report must 

clearly indicate the link to the Partner’s website allowing having access to the 

posted information. This information must be available on the website of the Partner 

for 6 months upon the accomplishment of the project (Annex D – Template to be 

used).  

 

Article 5 – Termination of the Partnership Agreement 

The signatories may terminate the contract by giving 30 days’ notice if the activities are not 

implemented following the action plan proposed. 

The Beneficiary may also suspend the payment of balance or request the reimbursement 

of the first instalment, should the Partner not be fulfilling its obligations. In the case of 

presentation of not satisfactory reports in due time, the Beneficiary reserves the right to 

demand the reimbursement of the instalments previously provided. 

 

Article 6 – Visibility and communication 

Any communication activity related to the action (including in electronic form, via social 

media, etc.) and any infrastructure, equipment and major results funded by the grant must: 

a) display the logo of the project; 

b) display the logo of Città metropolitana di Milano; 
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c) display the logo of Consiliul Local al Municipiului Craiova; 

d) display the “Europe for Citizens” logo. 

 

Use of signs and posters: whenever the action includes events for the public, signs and 

posters related to this action shall be displayed. This shall include the logos listed under 

points a-d. 

The Partner shall use the templates provided by the Beneficiary with regards to CAMELOT 

related activities and shall promote the project and disseminate its outputs throughout its 

network. It shall also provide the Beneficiary with all the necessary information concerning 

related-activities and outputs for their dissemination (through online and non-online when 

foreseen) means. 

 

Article 7 – Settlement of disputes 

The present agreement has been drafted in accordance with international legal rules and 

the Milan Court shall have jurisdiction in any disputes between the parties. 

 

 

 

The present convention is drafted in 2 identical copies in English language. 

 
 
 
 
 

Città metropolitana di Milano 
 

 
 

Mr. Carmine Pacente 

Consiliul Local al Municipiului 

Craiova 

 
 

Mr. Mihail Genoiu 
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Annex A: Action plan 
 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

02/03/2020 -  
31/03/2020 

Preparation activities All partners 

Detail activity: 
Activity 1 

During the first month of the project, the partners will discuss the action plan of the project and the 
technical and practical aspects of the project implementation, including the organization and timing 
of local activities. 
 

Tasks and 
Responsibilities • The Partner will participate and contribute to the preparation activities. 

 
 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

02/03/2020 - 
28/02/2022 

Website creation Online 

 
 

Detail activity: 
Activity 2 

 
 

A website in English will be realised at the beginning of the project. It will be used during the whole 
duration of the project and possibly beyond it, to share documentation on civic participation in local 
governance, on the project's activities and to inform on best practices. The cities partners will 
actively participate in the maintenance of the website, providing relevant documentation on local 
activities and international seminars. 

Tasks and 
Responsibilities • The Partner will contribute to the development of the project website. 

 
 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

02/03/2020 -  
31/03/2020 

Questionnaire All partners 

Detail activity: 
Activity 3 

 

A questionnaire will be prepared by the project partners in order to assess the knowledge of 
participants and to estimate the sense of belonging towards the European institutions. They will 
take into consideration the variety of actors involved and will be adapted to the type of events that 
will take place as well as the topics covered by the events. There will be two versions. One will be 
distributed before the targeted event and the other at the end. 

 

Tasks and 
Responsibilities • The Partner will contribute to the development of the questionnaire. 
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Date Type of activity Venue of the activity 

02/03/2020 - 
28/02/2022 

Local activities All partners 

Detail activity: 
Activity 4 

 

 
Each metropolitan city will organize and host participative local activities, that will involve citizens. 
They will be a place to discuss one of more or the topics of the international conferences, and will 
gather around 25 participants of status (youth, policy makers, foreigners living in the metropolitan 
areas, etc.), with the aim to actively involve them in the decision making process of metropolitan 
cities. 
 

Tasks and 
Responsibilities 

 
• The Partner will organise the local event. 
 

Please note: 
In order to be eligible the event must directly involve at least 25 participants. 

 
Please note: 
In order to be eligible the event must last at least 1 working day. 
 

 
 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

10/2020 - 
10/2020 

 
International event: 18th European Week of Regions and Cities – 
Empowering citizens “Eu funds to contrast COVID-19 emergency” 
 

Brussels, Belgium 

 
Detail activity: 

Activity 5 
 

 
The European Week of Regions and Cities is an annual four-day event during which cities and 
regions showcase their capacity to create growth and jobs, implement European Union cohesion 
policy, and prove the importance of the local and regional level for good European governance. 
 

Tasks and 
Responsibilities 

 

• The Partner sends 1 participant to the event. 
 

 
 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

11/2020 – 
11/2020 

International event: “European instruments regarding the 
development of the metropolitan dimension” 
 

Stuttgart, Germany 

Detail activity: 
Activity 6 

Due to urbanization, cities continue to spread and interact with its surrounding areas. Europe’s 
future highly relies on the sustainable development of these functional urban areas. Therefore, we 
would like to focus on European instruments that support the dimension of European metropolitan 
regions. Special emphasis will be given to the revision of the EU territorial agenda and the 
development of a new Leipzig Charta during the German EU Council Presidency.   
 

Tasks and 
Responsibilities 

• The Partner sends 2 participants to the event. 
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Date Type of activity Venue of the activity 

02/2021 - 
02/2021 

International event: “Management of the European funds and 
opportunities for metropolitan areas in the new MFF 2021 - 2027 -
A debate on the future of Europe” 
 

Milan, Italy 

Detail activity: 
Activity 7 

 

The event will focus on what it would be the best method to manage the European funds in the 
metropolitan areas. The debate will be concentrated on how the European funds can be used, and 
especially on how important they can be to improve the life of citizens. Participants will be included in 
the discussion on what kind help the European funds can give to the Metropolitan authorities and to 
its citizens. 

Tasks and 
Responsibilities 

 
• The Partner sends 2 participants to the event. 

 
 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

03/2021 - 
03/2021 

International event: “ITI instrument for the Urban Agglomeration” 
 

Zagreb, Croatia 

Detail activity: 
Activity 8 

 

The City of Zagreb will organize and host the international event related to the EU territorial 
instruments aimed for fostering development of the metropolitan areas since the City of Zagreb plays 
the role of the Intermediary Body for the ITI instrument for the Urban Agglomeration of Zagreb. The 
aim of the event it to raise awareness on the importance of the ITI mechanism for development of 
metropolitan areas and initiate debates on the project of key importance. 
 

Tasks and 
Responsibilities 

• The Partner sends 2 participants to the event. 

 
 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

05/2021 - 
05/2021 

International event: “Metropolitan Areas and ITI - Integrated 
Territorial Investments” 
 

Porto, Portugal 

Detail activity: 
Activity  9 

 

AMP will organize and host the international conference “Metropolitan Areas and ITI - Integrated 
Territorial Investments". Policy-makers, metropolitan governments, public institutions, stakeholders, 
local actors and citizens will debate and present some good practices. The event would be 
attended by international participants as well as local ones. 
 

Tasks and 
Responsibilities 

 

• The Partner sends 2 participants to the event. 
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Date Type of activity Venue of the activity 

07/2021 - 
07/2021 

International event: “Capitalization of ESIF projects of urban and 
metropolitan governments and citizens involvement” 
 

Barcelona, Spain 

Detail activity: 
Activity 10 

 

AMB will organize a seminar on capitalization of ESIF projects in urban and metropolitan territories 
in order to present the programs and to promote and increase citizen participation within these 
projects. Besides local stakeholders and Camelot partners we'll invite the European Commission, 
the managing authority of the ERDF OP for Catalonia. We'll aim at creating a link between this 
activity with the local action group of the RiConnect URBACT project (Metropolitan government of 
Porto is a partner). 

Tasks and 
Responsibilities 

 

• The Partner sends 2 participants to the event. 

 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

 
10/2021 –  
10/2021 

 
International event: “Smart Metropolis” 

 
Gdańsk, Poland 
 

 
 
 
 

Detail activity:  
Activity 11 

The Smart Metropolis Congress is an annual international conference which creates a space 
where: 

1. local governmental decision makers are identifying the challenges on the metropolis issues (f.e. 
how to find the optimal way of communication between decision makers of the metropolitan, 
regional and state level) in simple language, 

2. influential and recognizable politicians (such as Robert Biedron, former Mayor of the city of 
Słupsk) are involved 

3. current problems that are vital in nationwide perspective are discussed (f.e. role of small towns 
in the metropolises) 

4. journalists and influencers are convinced to support metropolitan initiatives, 

5. metropolises are shown as the laboratories of knowledge, ideas and good practice, including 
implementation EU and international projects. 

6. novelties in governance/new trends in managing the metropolitan areas are presented. 

 

 
Tasks and 

Responsabilities 

 

• The Partner sends 2 participants to the event. 

 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

11/2021 - 
11/2021 

International event: “The role of culture in European relations” 
 

Bari, Italy 

Detail activity: 
Activity 12 

 

In the current global context, the European cultural model, which consists of the diverse cultures 
that shape it, is often considered a benchmark to refer to. The Metropolitan City of Bari intends to 
launch a forum and offer a platform for discussion focusing on the following issues: cultural 
Heritage; European Cultural Relations. The main institutions and experts from both public and 
private sector will be involved, as well as universities, practitioners and civil society organisations. 
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Tasks and 
Responsibilities 

 

• The Partner sends 2 participants to the event. 

 
Date Type of activity Venue of the activity 

01/2022 - 
01/2022 

International event: “Democratic engagement and civic 
participation” 
 

Craiova, Romany 

 
Detail activity: 
Activity 13 

 

The Municipality of Craiova will host the international event “Democratic engagement and civic 
participation” through local activity groups where policy-makers, public institutions etc. and citizens 
will share experiences and best practices for local government decisions. 

Tasks and 
Responsibilities 

 
•••• The Partner will organise the international event. 

 
 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

02/03/2020 -  
28/02/2022 

Documentary production Milan 

Detail activity: 
Activity 14 

 

A documentary will be shot during the duration of the project, presenting the various partners and 
their initiatives for civic participation. It will focus on the debates carried out at local level and during 
the international seminars. It will present the results obtained during the project and it will be 
disseminated during the final event. It will also be accessible directly from the website of the project. 

Tasks and 
Responsibilities 

 
•••• The Partner will contribute to the production of the video according to the guidelines 

developed by the coordinator. 

 
 
 

Date Type of activity Venue of the activity 

02/03/2020 -  
28/02/2022 

Publication production Online 

 
Detail activity: 
Activity 15 

 

A publication will be elaborated and disseminated to the project participants and it will also be 
available directly on the project website. This publication will present the results of the project and 
local events. 

Tasks and 
Responsibilities 

•••• The Partner will contribute to the production of the publication according to the 
guidelines developed by the coordinator. 
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Annex B: Budget 
 
ITEMS Unit type Unit cost Unitary 

number 
TOTAL 

International event in Craiova (Activity 13) 

1.1 Accommodation for international 
participants 

Per pax 170 17 pax * 2 
nights 

€ 2.040,00 

1.2 Meals for international participants Per pax 140 17 pax * 2 
lunch and 2 

dinner 

€ 1.700,00 

1.3 Event coordination and materials Per event 1 € 1.480,00 

  Sub-total € 5.220,00 

Travel costs for the international events (Activities 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

2.1 Round-trip tickets travel for 2 
delegates 

Per pax 270 2 pax * 7 
events 

€ 3.780,00 

  Sub-total € 3.780,00 

Local Activity (Activity 4) 

2.1 Organisation of the local activity Lump sum 1000 1 € 1.000,00 
  Sub-total € 1.000,00 
TOTAL   € 10.000,00 
 

The following additional costs will be covered by the project: 

- Accommodation, board and all other direct costs for the international events (Activities 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) are covered directly by the event organiser. 
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Annex C: template request for payment 

 

Città metropolitana di Milano 

Via Vivaio 1 

20122 Milano 

Italy 

 

 

                                                                                                   

 

 

Subject: Request for payment - Project CAMELOT 

Hereby we kindly ask you the advance of Euros as first instalment for the activities that 

City of Zagreb as a project partner, will implement within the project CAMELOT (Cities 

And Metropolis in Europe Labouring Onward Together). 

 
Date Description of expenditures Amount in Euro 

 
 First instalment (60%) – implemetation 

of project activities CAMELOT 
€ 6.000,00 

 

 Total amount € 6.000,00 

 
at the following bank account: 
 
 
BANK DETAILS here 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



 

          

 1

 
 
Best regards, 

 

 

11th May 2020                                                                                   
                                                                                                

                                                                  Consiliul Local al Municipiului Craiova 
 

Mayor Mr Mihail Genoiu 
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Annex D – Template for the website 
 

 

 
 

  

The project « CAMELOT» was funded with the support of the 
European Union under the Programme "Europe for Citizens" 

 

  

Applicable to the Strand 2.2 – "Networks of Towns" 
 

8 events have been carried out within this project: 
 
Event 1 
Participation: The event involved  ...  citizens, including  ....  participants from the city of ... (country), 

.... participants from the city of .... (country) etc. 
Location / Dates: The event took place in ... (city, country), from  dd/mm/yyyy  to dd/mm/yyyy 
Short description:  The aim of the event was N.. 

 
Event 2 
Participation: The event involved  ...  citizens, including  ....  participants from the city of ... (country), 
.... participants from the city of .... (country) etc. 

Location / Dates: The event took place in ... (city, country), from  dd/mm/yyyy  to dd/mm/yyyy 
Short description:  The aim of the event was N.. 
 
Event 3 
Participation: The event involved  ...  citizens, including  ....  participants from the city of ... (country), 
.... participants from the city of .... (country) etc. 

Location / Dates: The event took place in ... (city, country), from  dd/mm/yyyy  to dd/mm/yyyy 
Short description:  The aim of the event was N.. 
 
Event 4, 5, etc. 

 

 
 



  

 
 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.83416 / 11.06.2020   

 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

    

              Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.81814 /10.06.2020 
 - Raportul nr. 81816/10.06.2020 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, prin care 

se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptarea unei hotarâri privind : 
1. aprobarea proiectului CAMELOT : Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together 

(Orașe și metropole in Europa lucrand mai departe impreuna) in cadrul programului Europa pentru 

cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Retele intre Orase. 

2. aprobarea acordului de parteneriat între Zona Metropolitana Milano, Italia, ca lider de parteneriat 
şiConsiliul Local al Municipiului Craiova , in calitate de partener, în vederea pregătirii şi implementării în 

comun a proiectului CAMELOT conform  Anexei 1 ce face parte integrantă din prezentul raport. 
3. aprobarea organizarii in noiembrie 2021 in Municipiul Craiova a evenimentului international 

Implicare democratica si participare civica. 

4. Imputernicirea Primarului Municipiului Craiovasa reprezinte Consiliul Local al Municipiului 
Craiova in relatia cu liderul de parteneriat ,Zona Metropolitana Milano,  să semnezea cordul de parteneriat 

precum și toate documentele necesare implementării proiectului. 

              - REGULAMENTUL (UE) NR. 390/2014 AL CONSILIULUI din 14 aprilie 2014 de instituire a 

programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 Componenta 2 - Implicare democratică și 

participare civică/măsura 2.2. Retele intre Orase. 
 - REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUIdin 18 iulie 2018privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 

nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 

Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 

 - Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de stabilire a 

„Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE din 
20 aprilie de instituire a a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” in aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului care prevede ca Agentia este responsabila pentru 

gestionarea granturilor ce vor fi acordate in cadrul programelor Uniunii delegate acesteia, inclusiv 

Programul Europa pentru cetateni. 

 - Decizia C(2018) 7435 a Comisiei din 13 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei C(2013) 9189 a 
Comisiei din 18 decembrie 2013 de delegare a competentelor catre Agenția Executiva pentru Educație, 

Audiovizual și Cultură, in vederea indeplinirii sarcinilor legate de implementarea programelor Uniunii in 

domeniile educatiei, audiovizualului si culturii , cuprinzand , in special , implementarea creditelor inscrise 
in bugetul general al Uniunii si alocarilor FED 

 
 



  

         

 

 
           - Acordul de finantare nr. 615289 incheiat intre Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual și 

Cultură si Citta metropolitana din Milano 
            - art. 129, alin. 2 , lit e coroborat cu alin. 9 , lit. a din Ordonanta Guvernului nr.57 /2019 privind 

Codul Administrativ 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 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 : 
1. aprobarea proiectului CAMELOT : Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together 

(Orașe și metropole in Europa lucrand mai departe impreuna) in cadrul programului Europa pentru 
cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Retele intre Orase. 

2. aprobarea acordului de parteneriat între Zona Metropolitana Milano, Italia, ca lider de parteneriat 

şi Consiliul Local al Municipiului Craiova , in calitate de partener, în vederea pregătirii şi implementării în 

comun a proiectului CAMELOT conform  Anexei 1 ce face parte integrantă din prezentul raport. 

3. aprobarea organizarii in noiembrie 2021 in Municipiul Craiova a evenimentului international 
Implicare democratica si participare civica. 

4. Imputernicirea Primarului Municipiului Craiova sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului 

Craiova in relatia cu liderul de parteneriat ,Zona Metropolitana Milano,  să semneze acordul de parteneriat 

precum și toate documentele necesare implementării proiectului. 

 

 

 

 

        Director Executiv,               Întocmit, 
        Ovidiu Mischianu                                         consilier juridic 

                                                                                                  Claudia Calucică 
 
 
 











































































































   

                                                                                                   
 

DIRECŢIA ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 79517 /04 .06.2020 

 

 

Catre, 

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

 

Zona Metropolitana Craiova 

 

Municipiul Craiova, prin Primar, in calitate de reprezentant al Unitatii 
Administrativ Teritoriale, in conformitate cu prevederile art.154, alin.6, coroborat cu 
art.89, alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ raportat la art.14, din 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, Zona Metropolitana Craiova, prin 
prezenta va  

 
 

NOTIFICA 

 

 

intentia Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 
privind implementarea proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe 
Labouring Onward Together (Orașe și metropole in Europa lucrand mai departe 
impreuna) in cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare 
democratică și participare civică,  măsura 2.2. Retele intre Orase. 

 
Autoritatea Locala, alaturi de 9 parteneri europeni, a depus  proiectul CAMELOT, 

iar Zona Metropolitana Milano, in calitate de Lider de parteneriat a semnat Decizia 
GRANT-ului nr 615289. În afară de obiectivul global al aducerii Uniunii mai aproape de 
cetățeni, obiectivele generale ale programului sunt: să contribuie la înțelegerea, istoria și 
diversitatea Uniunii de către cetățeni si sa promoveze cetățeniei europene și 
îmbunătățirea condițiilor pentru participarea civică și democratică la nivelul Uniunii. 

Ca urmare a semnarii grantului, Consiliul Local al Municipiului Craiova trebuie sa 
incheie un Acord de Parteneriat cu liderul de parteneriat, Zona Metropolitana Milano, 
Italia. 

Prin semnarea acestui Acord, Consiliul Local al Municipiului Craiova, in calitate 
de Partener, accepta grantul si este de acord sa implementeze activitatile proiectului sub 
propria responsabilitate si in conformitate cu toate obligatiile si conditiile stipulate in 
Acordul Bilateral de Parteneriat. 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



   

Acordul de Parteneriat este valabil in perioada 2 martie 2020 - 28 februarie 2022, 
data depunerii Raportului Final la care va participa si partenerul. 

Fata de cele mai sus mentionate , va rugam a va exprima acordul cu privire la 
intentia Consiliului Local al Municipiului Craiova de a implementa proiectul 
CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și 
metropole in Europa lucrand mai departe impreuna) in cadrul programului Europa pentru 
cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Retele 
intre Orase. 

 
                                            Primar, 

                                     Mihail Genoiu 
 

                                                                                   Pt Director Executiv 

                                                                               Nelu Pirvu 

 

 

 

                                                                                  Pt Sef Serviciu 

                                                                                Dana Mihaela Bosoteanu 

 

 

 

                                                                                      Intocmit 

                                                                                      Insp.Roxana Pirşoi 
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