
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

  HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile 

eligibile aferente proiectului „PROFESIONIŞTII DE MÂINE” 
 

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

30.07.2020; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr.96084/2020, raportul nr.98693/2020 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr. 101924/2020 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile 
eligibile aferente proiectului „PROFESIONIŞTII DE MÂINE”;   
 În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 şi 2 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  şi art.19 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi d, coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, art.139 
alin.1, 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  finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

a sumei de 26.902,00 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic 
Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „PROFESIONIŞTII 
DE MÂINE”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Liceului Tehnologic Auto Craiova 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. 96084/ 06.07.2020 

                 Se aprobă, 

                                                                                               PRIMAR, 

                                                                                              Mihail GENOIU 

 

 

 

                                                                                        

Referat de aprobare 

 

privind finanțarea, de către Municipiul Craiova, a contribuției proprii a Liceului Tehnologic Auto 
Craiova la costurile eligibile aferente proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE” 

 
Liceul Tehnologic Auto Craiova a depus cererea de finanțare cu titlul „PROFESIONIȘTII DE 

MÂINE” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 - Educație și 
competențe, Prioritatea de investiții 10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare 
pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație 
și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, 
adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, 
inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectiv specific 6.14  - Creșterea participării la 
programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar 
non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14 
„Stagii de practică pentru elevi”, COD SMIS 130904. 

Dat fiind faptul că proiectul a fost selectat pentru finanțare, prin adresa nr. 1272/23.06.2020, 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 89008/23. 06.2020, completată cu adresa nr. 1478/ 
06.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 95951/06.07.2020, Liceul Tehnologic 
Auto Craiova ne informează cu privire la aprobarea cererii de finanțare și solicită sprijin pentru 
asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului.  

Față de cele expuse, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
asigurarea finanţării, în suma de 26.902,00 lei, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Craiova, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic Auto Craiova la costurile eligibile 
aferente proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”.  

                                                               

Pt. Director executiv, 
Nelu Pîrvu 

 

 

 

Pt. Șef Serrviciu,                                                                   Birou Management Financiar, 
    Dana Mihaela Boșoteanu  Marius Chetoiu 

 
 

           Întocmit, 
                                                                                                      insp. Ramona Zegheanu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 98693/       .07.2020 

                                                                                           Se aprobă, 
                                                                                                           Primar, 

                                                                                                          Mihail Genoiu  
 
 
 
                                                                                                      

                                                                                                                                          Vizat, 
                                                                                                                 Direcția Economico - Financiară, 
                                Daniela Militaru  

 
 

RAPORT 
privind aprobarea participării cu fonduri din Bugetul de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Craiova la asigurarea contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova  
pentru derularea proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”, în cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Obiectiv 
specific 6.14, apelul de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”, Cod SMIS 

130904 

 
 

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele 
specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel 
investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind, totodată, la 
atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) - implicit al fondurilor 
Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare 
economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.      

Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive și pentru 
stimularea activității economice în zonele mai puțin dezvoltate îl reprezintă asigurarea disponibilității 
unei forțe de muncă „gata de lucru”, care să răspundă nevoilor în creștere ale mediului de afaceri. 

Alături de susținerea nemijlocită a participării la educație începând de la cele mai fragede vârste, 
POCU încurajează continuarea învățării pe tot parcursul vieții, aceasta contribuind la prelungirea vieții 
active, la creșterea oportunităților pe piața muncii și, în general, la asigurarea unei vieți de o mai bună 
calitate.   

Incluziunea socială şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă a intervențiilor care urmăresc 
promovarea unei dezvoltări echilibrate şi coeziunea socială. Reducerea prevalenței sărăciei și a 
excluziunii, îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi de sănătate de calitate, dezvoltarea economiei 
sociale, vor fi urmărite la nivel de program, în vederea promovării incluziunii sociale şi combaterii 
sărăciei, în conformitate cu prevederile strategiilor naţionale relevante şi contribuind la obiectivele 
asumate în acest domeniu. În acest sens, POCU încurajează considerarea resursei umane provenite din 
rândul grupurilor vulnerabile ca și resursa umană fără de care dezvoltarea României în următorii ani este 
imposibilă. 

 Liceul Tehnologic Auto Craiova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Economiei 
Sociale și Asociația CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia a solicitat 
finanțare pentru proiectul cu titlul „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”, în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv - 
Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la 
educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, 
inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și 
crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de 
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ucenicie, Obiectiv specific 6.14  - Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a 
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI, în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”, COD 
SMIS 130904. 
         Proiectul „PROFESIONIȘTII DE MÂINE” are ca obiectiv general contribuția la creșterea ratei de 
participare a elevilor Liceului Tehnologic Auto Craiova la programe de învăţare la locul de muncă 
preponderent în domeniul industriei auto și componente. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
1.  Dezvoltarea, până la finalul proiectului, a competențelor profesionale pentru 182 de elevi ai Liceului 
Tehnologic Auto din Craiova - prin derularea stagiilor de practică a acestora la agenți economici, 
preponderent din industria auto și componente, cu coduri CAEN aferente direcțiilor de politică industrială 
menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. 

Cei 182 de elevi - dintre care minim 138 vor fi în ultimul an de studiu și 20 din mediul rural - vor 
fi selectați în urma evaluării aptitudinilor profesionale, ce se va realiza în cadrul activității de consiliere și 
orientare profesională A1. Stagiile de practică (A 3) vor fi organizate la agenți economici din industria 
auto și componente cu care liceul va încheia convenții de practică în cadrul activității A 2.  

Rezultatele/efectele îndeplinirii obiectivului vor consta în faptul că 182 de elevi ai Liceului 
Tehnologic Auto vor fi familiarizați cu cerințele și cu condițiile de la potențialul lor loc de muncă după 
absolvirea liceului și că agenții economici își vor putea recruta, din rândul acestora, viitorii angajați - cel 
puțin 40 dintre elevi urmând să se angajeze la finalizarea studiilor.  

De asemenea, cei 50 de elevi care vor activa în cadrul firmelor de exercițiu (A 4) vor putea să 
aplice în cadrul acestora metodele de organizare a muncii deprinse în cadrul practicii. 
2. Plasarea pe piața muncii a minim 40 de absolvenți certificați care au participat la stagiile de practică 
la locul de muncă organizate în cadrul proiectului. 

Cei 138 de participanți la stagiile de practică la locul de muncă din clasele terminale vor fi 
consiliați în vederea ocupării unui loc de muncă (A1). În vederea motivării acestora, în cadrul activității 
A2 vor fi organizate întâlniri de informare cu părinții/tutorii elevilor și întâlniri cu potențialii angajatori - 
inclusiv vizite la locurile de muncă unde elevii efectuează practica. 

Rezultatele îndeplinirii acestui obiectiv vor fi minim Y întâlniri de informare a familiilor/tutorilor, 
X vizite la partenerii de practică/potențiali angajatori și cel puțin 40 de elevi participanți la stagiile de 
practică la locul de muncă organizate în cadrul proiectului care își vor găsi un loc de muncă după 
obținerea certificatului de calificare/competențe profesionale. 
3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 50 de elevi participanți la stagiile de practică la locul de 
muncă în cadrul a 5 firme de exercițiu până la sfârșitul proiectului.  
  Dintre cei 182 de participanți la stagiile de practică la locul de muncă, 50 vor fi selectați în cadrul 
A1 pentru a-și dezvolta competențele antreprenoriale în cadrul unor firme de exercițiu (A4). 

Rezultatele îndeplinirii acestui obiectiv vor fi minim 5 firme de exercițiu care vor funcționa în 
cadrul liceului și 50 de participanți la stagiile de practică la locul de muncă organizate în cadrul 
proiectului care își vor dezvolta competențele antreprenoriale în cadrul acestor firme. 
         Rezultatele așteptate ale proiectului proiectului sunt următoarele: 
1. 200 de elevi consiliați; 
2. 40 de absolvenți angajați; 

Rezultatul va fi atins atât în urma consilierii elevilor pentru carieră (A1), cât și prin facilitarea 
contactului între elevi și viitorii angajatori în cadrul A 3 și prin intervenția familiilor - în urma activităților 
de informare a acestora de la A2. 
3. Minim 30 elevi care își vor continua studiile la încetarea calității de participant. 

Dintre cei 182 de elevi care vor efectua stagiile de practică la diverși agenți economici în cadrul 
proiectului, minim 30 își vor continua studiile la ieșirea din grupul țintă: fie își vor finaliza studiile 
liceale/ profesionale (dacă nu sunt în an terminal), fie se vor înscrie într-un ciclu superior de învățământ 
(universitar sau liceal la seral) după absolvire. 
4. Minim 200 de întâlniri cu familiile/tutorii elevilor și/sau cu agenții economici potențiali parteneri de 
practică sau angajatori. 

În cadrul activității A2 vor fi organizate atât întâlniri cu agenți economici relevanți - cu care liceul 
va încheia noi convenții de practică - cât și cu familiile elevilor din grupul țintă pentru ca acestea să ia 
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cunoștință de condițiile de muncă oferite de angajatori și să își încurajeze copiii să se angajeze după 
absolvire. 
5. 182 elevi participanți la stagiile de practică la locul de muncă 

Rezultatul va face obiectul exclusiv al activității A3, dar la îndeplinirea sa va contribui și 
încheierea unor noi convenții de practică în cadrul A2. 
6. minim 138 de elevi certificați 

Rezultatul va fi facilitat de participarea elevilor la stagiile de practică (A3), deoarece examenul 
pentru certificatul de calificare profesională conține și o probă practică.      
7. 5 firme de exercițiu funcționale 

FDES va asigura dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor în Y firme de exercițiu ce 
vor fi înființate începând din prima lună de proiect în cadrul activității A4. Domeniile de activitate ale 
firmelor de exercițiu vor corespunde celor ale agenților economici unde elevii vor face stagiile de practică 
și, implicit, profilelor de studii ale claselor din care provin aceștia - astfel încât elevii să aibă ocazia să 
valorifice atât cunoștințele teoretice dobândite la clasă, cât și experiența de la locul de practică. Având în 
vedere că, la începutul carierei de antreprenor, viitorii absolvenți vor înființa cel mai probabil 
microîntreprinderi. Formele de organizare ale firmelor de exercițiu vor fi fie SRL cu un număr restrâns de 
acționari, fie cooperative cu număr minim de membri. Numărul de firme de exercițiu va fi suficient de 
mare pentru ca toți elevii care vor activa în cadrul lor să poată exersa și roluri antreprenoriale/ 
manageriale, nu doar de execuție. 
8. 50 de elevi implicați în activitățile firmelor de exercițiu  

50 de elevi dintre cei 182 care vor efectua stagiile de practică la locul de muncă (A3) - selectați în 
cadrul A1 - vor fi inițiați în antreprenoriat și în managementul afacerilor în cadrul activității A4. Aceștia 
vor învăța principiile de bază ale antreprenoriatului, cum se planifică o afacere și cum se inițiază și se 
conduce o întreprindere în domeniul de activitate în care efectuează practica și vor exersa diverse roluri în 
cadrul celor 5 firme de exercițiu.   

Proiectul „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”, cu o durată de 24 luni, are o valoare totală de 
2.375.849,19 lei, iar valoarea totală eligiblă este, de asemenea, 2.375.849,19 lei, așa cum este prevăzut în 
Secțiunea Buget - Activități și cheltuieli din cadrul Cererii de finanțare. Această valoare este repartizată în 
cadrul parteneriatului astfel: 
- Liceul Tehnologic Auto Craiova cu 1.345.089,00 lei; 
- Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale cu 325.737,99 lei; 
- Asociația CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia cu 705.022,20 lei. 

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Orientări privind accesarea finanțărilor în 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru Instituţii publice finanţate integral din 
venituri proprii si/sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele 
fondurilor speciale si Instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale 
finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale, contribuţia proprie a 
solicitantului este de 2% din valoarea cheltuielior eligibile.  

Avînd în vedere cele precizate mai sus și în conformitate cu prevederile Cererii de finanțare și a 
Acordului de parteneriat din 11.09.2019 (pe care îl anexăm prezentului raport) contribuția proprie a 
Liceului Tehnologic Auto Craiova este în sumă de 26.902,00 lei, respectiv 2% din 1.345.089,00 lei, 
valoare ce îi revine acestuia în cadrul parteneriatului. 

În data de 23.06.2020, Liceul Tehnologic Auto Craiova a fost înștiințat, prin sistemul electronic 
MYSMIS, despre faptul că ”Cererea de finanțare PROFESIONIȘTII DE MÂINE/130904 … a ajuns în 
statusul selectat pentru finanțare”. 
   Prin adresa nr. 1272/23.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 89008/23.06. 
2020, completată cu adresa nr. 1478/06.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
95951/06.07.2020, Liceul Tehnologic Auto Craiova ne informează cu privire la aprobarea cererii de 
finanțare aferentă proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE” și solicită sprijin pentru asigurarea 
contribuţiei proprii în cadrul proiectului. 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 
respectiv: ”În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se 
cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi a proiectelor ai căror 
beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora”, precum art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 
64/2009, respectiv: ”În bugetele beneficiarilor care sunt entităţi publice locale finanţate integral din 



4 
 

venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării 
proiectelor proprii finanţate din instrumente structurale”,  

   În temeiul art. 129, alin. (2) lit. b și d, coroborat cu alin. (4) lit. a și alin (7) lit. a,  art. 196 alin. (1) 
lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 19 Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale,  

Prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
finanţarea, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a sumei de 26.902,00 lei, 
reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic Auto Craiova la cheltuielile eligibile 
aferente proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”. 

 
 

       D.E.I.P., 
Nelu Pîrvu 

 
 
 

 
                                                                                                                Biroul Management Financiar,                                          
                                                                                                                          Marius Chetoiu 
                                                                                                            
                                                                                                                                                             
 
                         Vizat CFP, 
                                                                                                                                Întocmit, 
                                                                                                                               insp. Ramona Zegheanu         
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