
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
      PROIECT 
 
 

       HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitare Grup Şcolar 

ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi meserii”, 
a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat  

         
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 09.05.2014;  
   Având în vedere raportul nr.65792/2014 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitare 
Grup Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi meserii”, a cheltuielilor 
legate de proiect şi a acordului de parteneriat; 

  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale şi Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, 
modificată şi completată; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, 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 (cererea de finanţare) „Reabilitare Grup Şcolar ICM „George 

Bibescu” ca şcoală de arte şi meserii”, în vederea finanţării acestuia în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4: „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare, universitare 
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă acordul de parteneriat între unitatea administrativ-teritorială Municipiul 
Craiova –lider de proiect  şi Grupul Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova, în 
vederea implementării în comun a proiectului, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare Grup Şcolar ICM „George 
Bibescu” ca şcoală de arte şi meserii”, în cuantum de 14.848.451,86 lei(inclusiv 
TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli: 
a) cheltuieli neeligibile în sumă de 699.099,02 lei, achitate de către Grupul 

Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova înainte de semnarea contractului de 



finanţare, conform Ghidului Solicitantului pentru Axa 3.4. şi pentru care nu se 
impune solicitarea acestei cheltuieli în cadrul cererii de finanţare, conform 
centralizatorului privind valoarea lucrărilor executate şi a lucrărilor rămase de 
executat prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

b) cheltuieli eligibile în sumă de 14.149.352,84lei, din care: 
                   - 282.987,06 lei – contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în 
procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, 
                   - 13.866.365,78 lei – reprezentând finanţarea nerambursabilă în 
procent de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Art.4.Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
numele şi pe seama parteneriatului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 282.987,06 lei. 

   Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Reabilitare Grup Şcolar ICM „George Bibescu” ca şcoală de arte şi 
meserii”, se vor asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale - 
Municipiul Craiova. 

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
conditiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

   Art.7. Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova  - d-na Lia Olguţa Vasilescu, să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare, în numele Municipiului 
Craiova şi al partenerului. 

   Art.8.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico-Financiară şi Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 
(fost Grup Şcolar ICM „George Bibescu) vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR, 
   Lia-Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 

 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr. 65792/2014 

                                                                                                                             Se aproba, 
                                                                                                    PRIMAR, 

                                                                                      LIA – OLGUŢA VASILESCU 
 
 

RAPORT 
 
privind  aprobarea proiectului < Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca 
scoala de arte meserii > şi a cheltuielilor legate de proiect in vederea solicitarii unei 

finantari nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa 
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pre-

universitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 
 

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND) contribuind 
alături de celelalte Programe Operaţionale (PO) la realizarea obiectivului Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, 
respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi 
media dezvoltării statelor membre ale Uniunii Europene. 

Obiectivul global al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale 
durabile şi echilibrată teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor lor 
specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de 
creştere urbani, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a 
face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru 
muncă, viaţă şi petrecerea timpului liber. 

           Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare 
integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici 
active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe 
următoarele axe prioritare tematice: 
 Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-potenţiali poli de creştere 
 Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 
 Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
 Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 
 Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
 Axa 6 – Asistenţă Tehnică 
 

Axa prioritară ''Îmbunătăţirea infrastructurii sociale'' vizează crearea premiselor 
necesare pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea 
obiectivului european al coeziunii economice si sociale, prin imbunatatirea infrastructurii 

serviciilor de sanatate, educatie, sociale si pentru siguranta publica in situatii de urgenta. 



Domeniile majore de interventie in cadrul acestei axe prioritare sunt: 

3.1 reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; 
3.2 reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale; 

3.3 imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii 

in situatiile de urgenta; 

3.4 reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii 

educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare 

profesionala continua. 
 

Obiectivul specific al Domeniului major de interventie 3.4 „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” îl constituie 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale, a dotării şcolilor, a structurilor de 
cazare pentru studenţi şi a centrelor pentru formare profesională, în vederea asigurării 
unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare 
şi a adulţilor la procesul educaţional. Creşterea participării la procesul educaţional, ce va 
avea ca rezultat un nivel crescut al competenţelor profesionale în relaţia cu piaţa muncii 
de la nivel local va ajuta, şi ea, la rezolvarea problemei şomajului în rândul tinerilor. 

Dat fiind faptul ca au fost realocate fonduri nerambursabile in cadrul POR conform 
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, in luna martie 2014 a fost deschis 
un nou apel de proiecte in cadrul Axei 3, DMI 3.4 care se adresează solicitanţilor care, în 
calitate de autoritate contractantă, au încheiat un contract de lucrări în temeiul 

prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare pentru activitatea 

ce va face obiectul cereri de finantare depuse în cadrul acestui apel de proiecte.  



Contractul de lucrări mai sus-mentionat trebuie sa indeplineasca următoarele 

condiţii: 
• achiziţia a fost lansată in SEAP după 01.01.2007, 
• data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015 
• data ultimei plăţi către constructor să fie înainte de 31.12.2015. 

Astfel, Primaria Municipiului Craiova, la solicitarea unitatii de invatamant, 
intentioneaza sa solicite finantare in cadrul acestui apel de proiecte pentru continuarea 
lucrarilor deja demarate privind Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca 
scoala de arte meserii cu scopul de a imbunatati calitatea infrastructurii de educatie la 
una din unitatile de invatamant din municipiul Craiova, in vederea asigurarii unui proces 
educational la standarde europene. 

 

 

Obiectivele generale ale proiectului pentru care se solicita finantare sunt: 

• Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru 
asigurarea unui proces educaţional la standarde europene in municipiul Craiova. 

• Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din municipiul Craiova şi 
creşterea participării la educaţie a tinerilor. 

 Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie ale 
elevilor prin executarea in continuare a lucrarilor privind reabilitarea Grupului Scolar ICM 
George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii. 

In anul 2008, intre Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova si SC SCADT SA a fost 
incheiat contractul de executie lucrari nr.3047/03.09.2008, in suma totala de 7.785.123,67 
lei exclusiv TVA. Ulterior au fost incheiate urmatoarele acte aditionale: 

- actul aditional nr. 1, conform caruia valoarea contractului s-a majorat fata 
de valoarea initiala cu suma de 136.407,83 lei exclusiv TVA, 

- actul aditional nr. 2, conform caruia valoarea contractului aferenta actului 
aditional 1 s-a majorat cu suma de 29.187,66 lei exclusiv TVA,  

- actul aditional nr. 3, conform caruia valoarea contractului aferenta actului 
aditional 2 s-a majorat cu suma de 20.425,62 lei exclusiv TVA, 

- actul aditional nr. 4, conform caruia valoarea contractului aferenta actului 
aditional 3 s-a majorat cu suma de 2.040.571,91 lei exclusiv TVA ca urmare 
a actualizarii cu coeficientul de devalorizare a leului.  

Ca urmare a incheierii celor 4 acte aditionale, valoarea finala a contractului de 
executie lucrari nr.3047/03.09.2008 a devenit 10.011.716,69 lei exclusiv TVA. 

Conform contractului de lucrari mentionat anterior, pana la acest moment din 
valoarea totala a acestuia au fost executate lucrari de constructii in suma de 310.084,06 
lei exclusiv TVA, care ulterior au fost achitate de catre Grupul Scolar ICM George Bibescu 
Craiova. Astfel, au ramas de executat lucrari in valoare de 9.701.632,63 lei exclusiv TVA, 
lucrari care de altfel, fac obiectul prezentului proiect pentru care se solicita finantare in 
cadrul POR, axa 3, DMI 3.4. 



In urma elaborarii cererii de finantare ce are ca obiect realizarea lucrarilor ramase 
de executat si intocmirii bugetului acestui proiect, a rezultat o valoare totala a proiectului 
de 14.848.451,86 lei inclusiv TVA, care cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli: 

- 12.030.005,07 lei inclusiv TVA, cheltuieli privind realizarea lucrarilor ramase de 
executat: investitia de baza; 

- 783.100,53 lei inclusiv TVA, cheltuieli cu dotarile; 

- 1.044.061,72 lei inclusiv TVA, cheltuieli diverse si neprevazute; 

- 132.600 lei inclusiv TVA, cheltuieli cu comisioane, cote legale; 

- 76.820,46 lei inclusiv TVA, cheltuieli cu avize, acorduri, autorizatiiş 

- 40.157,26 lei inclusiv TVA, cheltuieli privind elaborarea proiectarii ramase de 
executat; 

- 36.407,80 lei inclusiv TVA, cheltuieli privind prestarea serviciilor de dirigentie 
santier pentru lucrarile ramase de executat; 

- 6.200 lei inclusiv TVA, cheltuieli privind realizarea masurilor de publicitate si 
informare ale proiectului: comunicate de presa de demarare, respectiv finalizare 
proiect cat si panou temporar si placa permanenta. 

- 699.099,02 lei inclusiv TVA, cheltuieli care au fost achitate de catre Grupul 
Scolar ICM George Bibescu Craiova . 

Deoarece cheltuiala cu lucrarile executate in suma de 699.099,02 lei inclusiv TVA a 
fost achitata de catre Grupul Scolar ICM George Bibescu Craiova inainte de semnarea 
contractului de finantare, conform Ghidului Solicitantului pentru Axa 3.4, pentru proiectul 
actual devine o cheltuiala neeligibila si nu se impune solicitarea acestei cheltuieli in cadrul 
prezentei cereri de finantare. 
Sursele propuse pentru finantarea investitiei sunt: 
 Fonduri proprii: 282.987,06 lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile 
eligibile, in procent de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. 

Fonduri externe nerambursabile: 13.866.365,78 lei, reprezentand finantare 
nerambursabila in procent de 98% din valoarea totala eligibila a proiectului. 

Date fiind cele prezentate anterior si în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera 
d) din Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) 
din Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 759/2007 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin 
programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentul 
raport supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  

 

- Se aproba proiectul (cererea de finantare) cu titlul < Reabilitare Grup Scolar ICM 
George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii >, in vederea finantarii acestuia in 
cadul Programului Operational Regional, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă, conform Anexei nr. 1 la prezentul raport; 



- Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Municipiul Craiova - lider de proiect şi 
Grupul Scolar ICM George Bibescu Craiova, în vederea implementării în comun a 
proiectului, conform Acordului de parteneriat, anexat la prezentul raport (Anexa nr. 
2); 

- Se aprobă valoarea totală a proiectului < Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu 
Craiova ca scoala de arte meserii >, în cuantum de 14.848.451,86 lei (inclusiv TVA), 
care cuprinde urmatoarele cheltuieli: 
- Cheltuieli neeligibile in suma de 699.099,02 lei, achitate de catre Grupul Scolar 

ICM George Bibescu Craiova inainte de semnarea contractului de finantare, 
conform Ghidului Solicitantului pentru Axa 3.4, si pentru care nu se impune 
solicitarea acestei cheltuieli in cadrul prezentei cereri de finantare; Anexam la 
prezentul raport, Centralizatorul privind valoarea lucrarilor executate si a lucrarilor 
ramase de executat, (Anexa nr.3); 

-    Cheltuieli eligibile in suma de 14.149.352,84 lei din care: 
282.987,06 lei - contributia proprie la cheltuielile eligibile in procent de 2% din 
valoarea totala eligibila a proiectului 
13.866.365,78 lei - reprezentand finantare nerambursabila in procent de 98% din 
valoarea totala eligibila a proiectului 

- Se aproba contributia proprie in proiect a Consiliului Local al Municipiului Craiova in 
numele si pe seama parteneriatului, reprezentand contributia de 2% din valoarea 
eligibila a proiectului, in cuantum de 282.987,06 lei, reprezentand cofinantarea 
proiectului < Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte 
meserii >. 

- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului < Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte 
meserii >, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din 
bugetul propriu al UAT Municipiul Craiova. 

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

- Se împuterniceste Primarul Municipiului Craiova Lia Olguta Vasilescu să semeneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Craiova şi al 
Partenerului. 

 
       Director Executiv                              Sef Serviciu                               Sef Birou                          

   Monica Nastasa                           Cristiana Ghitalau                        Larisa Flori    

 
 
                         Intocmit, 

                                                                               insp.Roxana Pirsoi  insp. Oana Radulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



  

Ghidul Solicitantului 

Formular A - Cerere de finanţare  

 

<semnătura> 
 

<ştampila> 

  

Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă  

Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 
19.12.2013 
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ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

 

Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională __________________ 

Nr:  
Înregistrată de:  

 

Cod SMIS:  Semnătura 

 
Data 

 

 
 

TITLUL: Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de 
arte meserii 

0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)  

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

1.1. Solicitantul 

Denumirea solicitantului Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ -Teritorială  Municipiul 
Craiova si Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova 

Codul unic de înregistrare 4417214 

Adresa sediului solicitantului str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, Dolj, Romania 

Email consiliulocal@primariacraiova.ro 

Tipul solicitantului unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei 
publice locale) 

parteneriatelor dintre unităţile administrativ-teritoriale şi 
unităţi de învăţământ pre-universitar de stat aflate în domeniul 
public al acestora 

 

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului  

Numele Vasilescu C. Lia Olguta  

Funcţia Primar 

Numărul de telefon +40.251.415.177 

Numărul de fax +40.251.411.561 

Email consiliulocal@primariacraiova.ro 



  

Ghidul Solicitantului 

Formular A - Cerere de finanţare  

 

<semnătura> 
 

<ştampila> 

  

  

1.3. Persoana de contact  

Numele Nastasa M.Monica 

Funcţia Director Executiv, Directia Elaborare si Implementare Proiecte 

Numărul de telefon +40.251.419.589 

Numărul de fax +40.251.411.561 

Email Int.europa@primariacraiova.ro 

  

1.4. Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare 

Numele Stefan Ghe.Lucia 

Funcţia Director Executiv Adjunct, Directia Economico-Financiara 

Numărul de telefon +40.251.416.235 

Numărul de fax +40.251. 411.561 

Email luciastefan@ primariacraiova.ro 

  

1.5. Banca/Trezoreria 

Denumirea băncii 
(sucursalei) 

Trezoreria  Municipiului Craiova 

Adresa băncii Str. Mitropolit Firmilian, nr. 1, Craiova, Dolj 

Codul IBAN RO22 TREZ 29124840256 XXXXX 

2. CEREREA DE FINANŢARE 

2.1. Resursele materiale şi umane implicate în realizarea 
proiectului 

Activitățile legate de elaborarea si implementarea proiectului se realizează in cadrul Direcției 

Elaborare si Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Craiova cu sediul in str. A.I. 
Cuza, nr. 1. Aceasta directie cuprinde Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare, Biroul 
Managementul Financiar si Compartimentul Implementare Proiecte finantate din fonduri externe 
nerambursabile, conform organigramei aprobata prin HCL nr. 274/2011.  

In cadrul acestei directii, 26 functionari publici isi desfasoara activitatea de elaborare si 
implementare proiecte europene.  

Toti cei 26 functionari din cadrul acestei Directii au atributii si responsabilitati in domeniul 
scrierii si implementarii proiectelor cu finantare externa, indeplinind in cadrul echipelor de proiect 
diverse functii, cum ar fi manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil 
tehnic. 
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Principalele atributii ale Serviciului Proiecte si Programe de Dezvoltare constau in scrierea si 
depunerea pentru obtinerea de finantari nerambursabile externe si interne a proiectelor prioritare 
pentru municipiul Craiova.   

Principalele atributii ale Biroului Mangamentul Financiar constau in derularea contractelor de 
imprumut pentru proiectele aflate in implementare dar si intocmirea unui cash-flow riguros pentru 
cererile de prefinantare/rambursare aferente proiectelor si corelarea acestora cu graficele de 
executie ale executantilor lucrarilor. 

Principalele atributii ale Compartimentul Implementare Proiecte finantate din fonduri 
externe nerambursabile constau in implementarea si monitorizarea proiectelor prioritare ale 
municipiului Craiova pentru care se obtin finantari nerambursabile externe si interne.  

Asadar, Primaria Municipiului Craiova dispune de personal calificat pentru sustinerea 
implementarii oricarui tip de proiect cu finantare externa, indiferent de valoarea totala a 
proiectului, personal ce si-a demonstrat abilitatile de a gestiona bugetele proiectelor finantate din 
fonduri externe nerambursabile prin implementarea proiectelor derulate pana in prezent. 

In cadrul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte, birourile sunt dotate cu mobilier, 
tehnica de telecomunicatie (telefon, fax, telefonie mobila), tehnica de calcul  toti cei 20 salariati 
dispunand de calculator cu conexiune la Internet, birotica (copiatoare, imprimante). Toate aceste 
utilitati indeplinesc toate normele de securitate si ergonomie cerute de domeniul de activitate. 

Pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect, cele doua servicii din cadrul 
Directiei dispun de 2 copiatoare color A4,  multifunctional (fax, scanner, copiator), 6 imprimante, 
videoproiector cu ecran, 2 notebook-uri, aparat foto digital, aparat indosariat cu arcuri de plastic, 2 
linii telefonice.  

De asemenea, pentru derularea procedurilor de achizitii publice, Serviciul Achizitii dispune 

de o baza materiala solida constând in 10 calculatoare cu conexiune la internet, 2 multifuncționale, 2 

linii de telefonie pentru interior si exterior. 

Primăria Municipiului Craiova dispune de doua săli de ședințe, dotate cu aer condiţionat, 

aparatură de amplificare sonoră, retroproiector, videoproiector si flipchart,  echipamente care, după 
caz, vor fi puse la dispoziţia proiectului, în vederea bunei derulări a acestuia. Şedinţele de lucru şi 
celelalte întâlniri necesare derulării proiectului vor putea fi desfăşurate în bune condiţii în aceste 
săli, în mod gratuit, fără a fi nevoie de alocarea de costuri suplimentare în bugetul proiectului.  

Prin urmare, Municipiul Craiova, în calitate de lider de parteneriat, va pune la dispoziţie 
toate echipamentele şi instrumentele necesare implementării acestui proiect în bune condiţii, 
precum şi spaţiile pentru birouri şi pentru desfăşurarea întâlnirilor de lucru.  

3. DESCRIEREA PROIECTULUI ŞI A ACTIVITĂŢILOR DIN CEREREA DE FINANŢARE  

3.1. Localizarea proiectelor 

Statul: ROMÂNIA 

Regiunea de dezvoltare: Sud Vest Oltenia 

Judeţul: Dolj 
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Municipiul / sectorul: Craiova 

3.2. Descrierea proiectelor  

3.2.1. Obiectivele cererii de finanţare  

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND) contribuind alături de celelalte 
Programe Operaţionale (PO) la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea 
disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor 
membre ale Uniunii Europene. 

Obiectivul global al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi 
echilibrată teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor lor specifice, cu accent pe 
sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea mediului 
de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab 
dezvoltate, locuri atractive pentru muncă, viaţă şi petrecerea timpului liber. 

           Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, 
bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a 
activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare 
tematice: 
 Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-potenţiali poli de creştere 
 Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 
 Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
 Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 
 Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
 Axa 6 – Asistenţă Tehnică 
 

Axa prioritară ''Îmbunătăţirea infrastructurii sociale'' vizează crearea premiselor necesare 
pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului 
european al coeziunii economice si sociale, prin imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate, 
educatie, sociale si pentru siguranta publica in situatii de urgenta. 

Domeniile majore de interventie in cadrul acestei axe prioritare sunt: 
3.1 reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate; 
3.2 reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 
3.3 imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in 
situatiile de urgenta; 
3.4 reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua. 
 
Obiectivul specific al Domeniului major de interventie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă” îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
educaţionale, a dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi a centrelor pentru 
formare profesională, în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a 
creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional. Creşterea participării la 
procesul educaţional, ce va avea ca rezultat un nivel crescut al competenţelor profesionale în 
relaţia cu piaţa muncii de la nivel local va ajuta, şi ea, la rezolvarea problemei şomajului în rândul 
tinerilor. 

Reabilitarea şi modernizarea prin POR  a infrastructurii educationale preuniversitare au ca 
scop imbunatatirea  calitatii si ridicarea serviciilor de educatie la standardele europene, cu implicatii 
pozitive asupra gradului de participare a tinerilor, repectiv a populatiei la educatie, formare 
profesionala si piata muncii. 
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In cadrul Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Craiova a fost evidentiata lipsa bazei 
materiale in domeniul educatiei. Din punct de vedere al infrastructurii, la nivelul învăţământului 
preuniversitar există multe probleme, care afectează negativ procesul de pregătire şi formare. 

Astfel, Primaria Municipiului Craiova isi propune reabilitarea Grup Scolar ICM George Bibescu 
Craiova ca scoala de arte meserii cu scopul de a imbunatati calitatea infrastructurii de educatie la 
una dintre cele mai importante unitati de invatamant din municipiul Craiova, in vederea asigurarii 
unui proces educational la standarde europene. 

Obiectivele generale ale proiectului sunt: 

• Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru asigurarea unui 
proces educaţional la standarde europene in municipiul Craiova. 

• Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din municipiul Craiova şi creşterea 
participării la educaţie a tinerilor. 

 Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie prin 
Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii. 

           Proiectul Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii se 
integreaza în iniţiativa naţională privind învăţământul  a Strategiei Generale de Dezvoltare a 
Învăţământului Preuniversitar prin contributia la îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, 
contributia la creşterea procesului educaţional prin dotarea laboratoarelor pe specialităţi si 
favorizează incluziunii sociale a absolvenţilor prin adaptarea specialităţilor la piaţa  muncii si in 
Direcţiile de Dezvoltare Stabilite de Ministerul Educaţiei pentru 2008-2013 prin asigurarea calitatii 
în educaţie, contributia la dezvoltarea infrastructurii şcolare si contributia la integrarea tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor în sistemul educaţional; 

            Impactul realizat la nivel local, prin implementarea proiectului, constă atât în reabilitarea 
infrastructurii educaţionale cât şi creşterea calităţii actului educaţional, cu efect direct asupra 
dezvoltării capitalului uman din zona municipiului, ca premisă a unei dezvoltări durabile de ansamblu 
a municipiului Craiova. 

3.2.2 Contextul proiectelor 

 

 
Componenta educaţională face din Municipiul Craiova un centru important pentru zona 

metropolitana, prin faptul că dispune de o infrastructură completă şi complexă. Unele instituţii se 
remarcă printr-o tradiţie îndelungată, şi o recunoaştere la nivel naţional, datorită calităţii actului 
educaţional, reliefat prin rezultate pozitive obţinute cu ocazia diverselor concursuri naţionale dar şi 
internaţionale. 
       Învăţământul in Municipiul Craiova este integrat existând toată structura de învăţământ, de la 
cel preşcolar până la cel universitar şi post-universitar. 
       Învăţământul liceal este bine reprezentat în Municipiul Craiova, aici existând licee de mare 
tradiţie, de referinţă la nivel naţional. Este acoperită, prin oferta educaţională, întreaga pleiadă de 
specializări, competenţa cadrelor didactice fiind în majoritatea cazurilor ireproşabilă, lucru probat 
de rezultatele elevilor, cu prilejul diverselor concursuri şcolare. 
       În Municipiul Craiova funcţionează un număr de 29 instituţii şcolare liceale de stat (colegii 
naţionale, colegii tehnice, licee, grupuri şcolare, şcoli normale) şi 1 instituţie liceală privată, 

 Valoare la începutul perioadei 
de implementare 

Valoare medie previzionată pe 
următorii 5 ani  

Numărul de elevi ce va beneficia de  
infrastructura de învăţământ 

reabilitate/ modernizate/ echipate 

650 800 
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totalizând un număr de 19234 elevi.  
       Învăţământul post-liceal craiovean se află în strânsă legătură cu cel liceal fiind corelat 
proporţional cu numărul de locuitori, resursele şi specializările economice ale zonei. Şcolile post-
liceale s-au orientat corect în ceea ce priveşte oferta de specializări neavând în curricullumul lor 
meserii fără viitor. 

La 1 septembrie 1990 - ia naştere Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 urmare a reorganizării reţelei 
şcolare, prin divizarea Liceului Industrial „Nicolae Titulescu”. Primul colectiv a fost format din 30 
cadre didactice şi 546 elevi, repartizaţi în 14 clase, cu specializările: Electrician, montator 
întreţinere şi reparaţii instalaţii electrice industriale şi echipamente de automatizare, 
Electromecanic auto, Lăcătuş mecanic, Tinichigiu auto, Mecanic maşini şi utilaje, Prelucrător prin 
aşchiere, Sudor, Vopsitor. Sediul şcolii se afla în clădirea atelierelor Liceului Teoretic "Nicolae 
Titulescu".  

Începând cu anul  1991 şcoala devine şcoală pilot şi şcoală asociată UNESCO, statut cu care 
se mândreşte şi azi. 

În anul 1994 - Şcoala este inclusă în programul de reforma a învăţământului, coordonat de 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ("Management" şi "Predarea fizicii pe bază de concepte"), iar în 
1995 - Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3, în urma unei severe selecţii, devine Şcoală pilot în Programul Phare 
– VET RO 9405, familia ocupaţională „Mecanică şi tehnologia materialelor”. În cadrul programului, 
cadrele didactice din şcoală au elaborat 20 standarde ocupaţionale, 17 standarde de pregătire 
profesională pentru şcoala profesională şi postliceală, pentru meserii cu pregătire de bază în 
domeniul mecanic, electromecanic şi electric. De asemenea au fost elaborate 3 curricula pentru anul 
I Şcoala profesională şi postliceală, 7 curricula pentru anul al II-lea, ghiduri pentru aplicarea 
programelor analitice, precum şi 19 portofolii metodologice pentru aplicarea programelor analitice la 
anul II Şcoala profesională. 

La  10.02.1997 - Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 se mută într-un nou local, cu 24 săli de clasă, 3 
laboratoare şi o sală de sport, situat pe strada Constantin Brâncoveanu nr. 101. 

De la 01 septembrie 1997 - Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 devine Grupul Şcolar I.C.M. "George 
Bibescu", la propunerea consiliului profesoral, iar în perioada 2000-2002 - Grupul Şcolar I.C.M. 
„George Bibescu” Craiova, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, este desemnat "unitate 
reprezentativă". 

Începând cu anul 2005 , şcoala este acreditată ca Academie Locală CISCO.  În cadrul 
Academiei, se desfasoara cursurile "HP Fundamentals of IT Essentials I: PC Hardware and Software" si 
"HP Fundamentals of IT Essentials II: Network Operating Systems", în limbile engleza sau franceza. 

Şcoala este Centru pentru formarea adulţilor in meseriile tinichigiu carosier si mecanic auto 
(autorizat in 2006), operator introducere, validare si prelucrare date; iniţiere în comunicarea in 

limba engleza și tinichigiu vopsitor auto (autorizat in 2009); sudor. 

 
Baza materială 
Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale precum şi asigurarea unui climat de siguranţă 

pentru elevii şcolii, au constituit obiective prioritare atât pentru conducerea şcolii cât şi pentru 
întreg colectivul de cadre didactice. 

 
Aspecte generale 
Domeniul de activitate  ÎNVĂŢĂMÂNT 
Anul de construire (punere în 

funcţiune) 
1997 

Suprafaţa construită /desfăşurată Local+sală sport - 
3353,52 m² 

Număr niveluri (regim de înălţime) p+3 
Clasificare construcţie (civilă, de 

producţie, de depozitare, cu funcţiuni 
Civilă 
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mixte) 
Structura de rezistenţă a 

construcţiei (structură metalică, beton 
armat, zidărie, lemn, mixtă etc.) 

Mixta 

 
Spaţiile de învăţământ au devenit suficiente pentru desfăşurarea activităţii în două schimburi 

(18 săli de curs, 8 cabinete de specialitate, 3 laboratoare de ştiinţe, 3 laboratoare de tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor cu 58 de calculatoare conectate la Internet, 8 ateliere şcoală, o sală 
sport) şi oferă condiţii optime formării complexe a elevilor. Cu sprijinul permanent al unui Comitet 
de părinţi de excepţie, în ciuda unei situaţii materiale de cele mai multe ori modeste, s-a reuşit 
întreţinerea localului, achiziţionarea de mobilier nou, tehnică de calcul performantă, un autocamion 
IVECO şi un autoturism Renault necesare efectuării orelor de conducere auto de către elevii şcolii. 

 
Şcoala dispune de:  

• 3 laboratoare de informatică 
• 1 laborator de fizică 
• 1 laborator de chimie 
• 8 cabinete specializate: 

- Desen Tehnic, 
- Legislaţie rutieră şi Mecanică auto, 
- Testare şi diagnosticare auto 
- Electric şi Laborator pentru controlul automat al proceselor tehnologice (APCL) 
- Multifuncţional; 

• bibliotecă 
• 18 săli de clasă 
• 1 sală de sport 
• 1 sală de gimnastică 

8 ateliere şcoală 
 

În anul şcolar 2013 – 2014 în şcoala au fost înscrişi 637 elevi, dintre care la cursurile de zi 
(liceu), un nr. 365 elevi. De asemenea, şcoala oferă cursuri pentru completarea studiilor prin 
învăţământ seral, la care au fost înscrişi 143 cursanţi şi prin şcoala postliceală, 4 clase cu –  110  elevi 
şi învăţământ profesional cu durata de 2 ani,  19 elevi. 

În anul şcolar 2013 – 2014, unitatea de învăţământ funcţionează cu un număr de 28 de clase, 
repartizate astfel: 

 

Mecanică Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 

Mecanică Tehnician mecatronist IX – liceu zi 

Electric Tehnician electrician electronist auto 

Electronică, 
automatizări Tehnician-operator tehnică de calcul 

Mecanică Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 

Mecanică Tehnician mecatronist 
X– liceu zi 

Electric Tehnician electrician electronist auto 

Electronică, 
automatizări Tehnician-operator tehnică de calcul 

Mecanică Tehnician mecatronist 

XI– liceu zi 

Mecanică Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 
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Electric Tehnician electrician electronist auto 

Electric Tehnician electrician electronist auto 

Electronică, 
automatizări Tehnician-operator tehnică de calcul 

Mecanică Tehnician mecatronist 

Mecanică Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 

Electric Tehnician electrician electronist auto 

XII– liceu zi 

Electric Tehnician electrician electronist auto 

X– şcoala 
profesională Mecanică Mecanic auto 

IX– liceu seral Mecanică Tehnician transporturi 

X– liceu seral Mecanică Tehnician transporturi 

XII– liceu 
seral Mecanică Tehnician transporturi 

XIII– liceu 
seral Mecanică Tehnician transporturi 

XIV– liceu 
seral Mecanică Tehnician transporturi 

Informatică Tehnician echipamente periferice şi 
birotică I– şcoala 

postliceală 
Informatică Tehnician echipamente periferice şi 

birotică 

Informatică Tehnician echipamente periferice şi 
birotică II– şcoala 

postliceală 
Informatică Tehnician echipamente periferice şi 

birotică 
 
Furnizorul de educaţie  dispune de resurse umane cu următoarea componenţă: 
- personal didactic:  49  persoane 
- personal didactic auxiliar: 7 persoane 
- personal nedidactic: 13 
 
Pentru anul şcolar 2014 – 2015, Liceul Tehnologic „George Bibescu” îşi propune şcolarizarea 

unui număr de 724 de elevi, repartizaţi în 30 de clase astfel: 
1. Învăţământ liceal (zi + seral) – 21 de clase; 
2. Şcoala profesională  - 4 clase; 
3. Şcoala postliceală – 5 clase, 

 
după următoarea structură: 
 

Electronică, 
automatizări Tehnician-operator tehnică de calcul 

Mecanică Tehnician mecatronist IX – liceu zi 

Electric Tehnician electrician electronist auto 

Mecanică Tehnician mecatronist X– liceu zi 

Mecanică Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 
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Electric Tehnician electrician electronist auto 

Electronică, 
automatizări Tehnician-operator tehnică de calcul 

Mecanică Tehnician mecatronist 

Mecanică Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 
XI– liceu zi 

Electric Tehnician electrician electronist auto 

Electronică, 
automatizări Tehnician-operator tehnică de calcul 

Mecanică Tehnician mecatronist 

Mecanică Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 

Electric Tehnician electrician electronist auto 

XII– liceu zi 

Electric Tehnician electrician electronist auto 

IX– şcoala 
profesională Mecanică Tinichigiu-vopsitor auto 

IX– şcoala 
profesională Mecanică Mecanic auto 

X– şcoala 
profesională Mecanică Mecanic auto 

XI– şcoala 
profesională Mecanică Mecanic auto 

IX– liceu seral Electric Tehnician electrotehnist 

X– liceu seral Mecanică Tehnician transporturi 

XI – liceu 
seral Mecanică Tehnician transporturi 

XII– liceu 
seral 

Electronică, 
automatizări Tehnician în automatizări 

XIII– liceu 
seral Mecanică Tehnician transporturi 

XIV– liceu 
seral Mecanică Tehnician transporturi 

Informatică Tehnician echipamente periferice şi 
birotică 

Transporturi Tehnician diagnostic auto I– şcoala 
postliceală 

Transporturi Tehnician transporturi interne şi 
internaţionale 

Informatică Tehnician echipamente periferice şi 
birotică II– şcoala 

postliceală 
Informatică Tehnician echipamente periferice şi 

birotică 
 
Proiecte finantare europeana 
 

Liceul tehnologic „George Bibescu” are experienţă în derularea proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă, astfel: 
 
- PROIECTE POSDRU: 
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1. La data de 1 martie 2009, Grupul Şcolar „George Bibescu” a demarat proiectul „Calificare la 
standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier” – (CMATC). Acest proiect a 
fost  finanţat din FSE, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU), AP 2 DMI 2.3. - dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin 
activităţi destinate calificării si recalificării angajaţilor. Derulat pe parcursul a 12 luni, proiectul a 
fost implementat in parteneriat cu Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica, SC BASICRA 
PROD SERV SRL si service-urile auto S.C. Plusauto S.R.L, S.C. OZ Maraton SRL si SC Rokor Trading SRL 
şi a avut ca obiectiv creşterea gradului de adaptabilitate al angajaţilor prin calificarea/ recalificarea 
în meseria de mecanic-auto si tinichigiu-carosier, conform standardelor europene, prin dobândirea de 
abilităţi în utilizarea tehnologiilor informatice de comunicare si prin conştientizarea opţiunilor de 
dezvoltare profesionala pe o piaţă dinamica a muncii. 
2. În perioada august 2010-ianuarie 2011, în parteneriat cu SC Basicra Prod Serv SRL, Liceul 
tehnologic „George Bibescu” din Craiova, a implementat proiectul „Centru de informare, orientare 
şi calificare profesională – CIOCP”. In cadrul proiectului s-au derulat cursuri de calificare în meseria 
de tinichigiu vopsitor auto, autorizate CNFPA. 
De asemenea, a fost înfiinţat şi un Centru de informare şi orientare profesională, cu sediul în strada 
Ştirbei Vodă nr. 9, unde persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de informaţii, 
consiliere si orientare profesionala gratuite si/sau au fost înscrie într-o bază de date în vederea 
identificării unui loc de muncă.Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” 
în cadrul Axei Prioritare 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1. -  „Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de ocupare”  având un buget de 1366676 lei. 
3. Partener în cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU „Masuri active in vederea cresterii 
sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate” , al cărui beneficiar a fost SC 
AUTOMONZA SRL.  
4. În 2012, prin concurs, liceul obţine statutul de partener la proiectul “ VIA - Vocaţie, Interese, 

Autocunoaștere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional” al cărui beneficiar este SC 

Profiles International SRL, Braşov. 
LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BIBESCU” a depăşit la punctaj colegii renumite din Craiova, 

fiind cea de-a doua instituţie de învăţământ preuniversitar din Craiova admisă în proiect. 
Obiectivul principal a constat în evaluarea psihoaptitudinală, respectiv consilierea şi 

orientarea psihoaptitudinală a unui număr de 60 elevi, din cadrul instituţiei. 
 
- PROIECTE LEONARDO DA VINCI: 
1. Pregătirea practică-drumul cel mai sigur dintre şcoală şi cariera! LLP-LdV/IVT/2009/RO/016 
Proiect finanţat în cadrul programului Leonardo da Vinci 
Început la date de 19 octombrie 2009, proiectul a vizat 30 elevi ai Grupului Scolar George Bibescu 
Craiova, nivel 2,  domeniul mecanic, calificarile profesionale mecanic auto si tinichigiu vopsitor auto. 
Au beneficiat de mobilităţi în Germania şi Polonia în luna februarie 2010. Elevii au fost îndrumaţi de 
instructori cu experienţă ce au lucrat cu practicanţi din toată Europa. 
Obiectivul proiectului îl reprezintă facilitarea inserţiei viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii, prin 
dezvoltarea parteneriatelor şcoala-agent economic, in vederea dobândirii de către elevii din clasele 
terminale a competentelor relevante pentru locul de munca, precum si prin conştientizarea 
opţiunilor de dezvoltare profesionala. Activităţile prevăzute au promovat  dezvoltarea de 
parteneriate între şcoala românească şi companii europene in scopul transferului de bune practice si 
asigurării calităţii în formare profesionala, dezvoltarea competentelor lingvistice si a abilitaţilor de 
comunicare in limba germana si engleza a beneficiarilor ca urmare a perioadei petrecute intr-un 
mediu social cultural străin cat si adaptarea la mediul social European si extinderea orizontului socio-
cultural al participanţilor. 
2.ECVET-ASSET TRANSFER DE CREDITE ÎN PREGĂTIREA PRACTICĂ EUROPEANĂ 2011. Astfel că un 
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număr de 8 elevi ai şcolii pregătiţi de doamnele profesor Georgeta Ţuică şi Carmen Marcu  au fost în 
luna februarie în Bourgoin Jallieu (Franţa) pentru două săptămâni şi au experimentat aplicarea 
unităţii 1, Managementul sistemelor de stabilitate ale vehiculului. Rezultatele  obţinute de elevii 
români au fost din cele mai bune, ei reuşind să fie testaţi de specialiştii francezi şi au obţinut 29 
puncte din totalul de 30 puncte. 
3.ECVET-ASSET Proiectul de dezvoltare a sistemului de credite pentru învăţământul profesional şi 
tehnic  
4. Facilitarea integrării pe piaţa muncii prin mobilităţi Leonardo da Vinci 
5. Formare profesionala prin mobilităţi LdV- oportunitate spre o cariera de succes - proiect în 
derulare 

De asemenea, şcoala a beneficiat de finanţare şi în cadrul Programului de Granturi pentru 
Dezvoltare Şcolară, runda de finanţare 2007 pentru proiectul “Laborator pentru controlul automat al 
proceselor tehnologice”, număr de referinţă: 539-28-PGDS-DJ-2007-B/U 
Profesorii şi elevii şcolii s-au implicat şi în diverse proiecte, programe şi concursuri ale Uniunii 
Europene. În colaborare cu Asociaţia „Mereu pentru Europa”, structura gazda a Centrului Europe 
Direct Craiova in parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, şcoala a participat la proiectul 
„Micul cetăţean european”, la   o serie de activităţi dedicate Zilei Europei. 

De asemenea, a organizat campania de informare "EU...RO-votez pentru un viitor european!". 
în parteneriat cu Asociaţia Mereu pentru Europa din Craiova, Biroul de Informare al Parlamentului 
European în România, Primăria Craiova si Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. 
Scopul campaniei a fost acela de a explica cetăţenilor judeţului Dolj modul de funcţionare a 
Parlamentului European, implicarea acestei instituţii în viata cetăţenilor europeni şi importanţa 
participării la vot. 

În anul 2007 Concursul "Europa la liceu", iniţiativă a Reprezentantei Comisiei Europene in 
Romania a propus un exerciţiu de comunicare vizuala având ca tema "România. Filmat in Europa". 
Premiul al II-lea a fost câştigat filmul “Me &my friends” al echipei “Eagles” formata din Andrei 
Georgescu, Marius Georgescu si Marian Popescu, elevi ai Grupului Şcolar George Bibescu şi s-a 
calificat pentru faza naţională. La nivel naţional, proiectele au fost evaluate de un juriu format atât 
din specialişti în arta filmului, cât şi din membri ai Reprezentantei Comisiei Europene. Gala de 
premiere a concursului Europa la liceu, faza naţională a avut loc la Bucureşti. Echipa “Eagles” a 
Grupului Scolar George Bibescu din Craiova a obţinut un premiu special (rezultatele concursului au 
fost anunţate si pe site-ul dedicat : http://www.europa-la-liceu.ro/?id=26) 
        Elevii scolii noastre participă  atât la concursuri tehnice, ştiinţifice şi sportive cât şi la 
concursuri extraşcolare: 
- Astfel, în anul şcolar 2004 – 2005: Popescu Gabriel si Gheorghe Alexandru au obţinut premiul I la 
Concursul Naţional de Informatica Aplicata, Sfetcu Delia – premiul I la Olimpiada Interdisciplinara 
Tehnica – clasa a X-a, Stan Ionut şi Georgescu Cristian – premiul II, respectiv III la Olimpiada 
Interdisciplinara Tehnica secţiunea Electronica si automatizări, Patru Constantin – premiul II 
Olimpiada Interdisciplinara Tehnica secţiunea tehnician transporturi, Cimpoaca Marius Cosmin, 
Petrisor Mihaita şi Tita Marin – premiul III la Concursul Judeţean pe Meserii secţiunea mecanic auto, 
Covacu Marian, Ionescu Mihai şi Tica Marian – premiul III la Concursul Judeţean pe Meserii secţiunea 
tinichigiu vopsitor auto. 
-Faza naţională: 
 -menţiuni      
 -2011, Concursul Naţional ”Cel mai bun elev practicant”elevul Cristian Paraschiv 
     - premiul I 
 -  2007, Concurs profesional, mecanic auto, elevul PETRIŞOR DAVID PETRU  
     -menţiuni      
  - 2004, Olimpiada interdisciplinară tehnică, elevul PĂTRU CONSTANTIN ADRIAN 
 -Faza  judeţeană:  
-premiul I  
 -2009, Concursul profesional pt. Calificările obţinute prin anul de completare elevul Cioroboiu 
Laurenţiu 
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- 2010, Olimpiada interdisciplinară din aria curriculară Tehnologii, elevul Cimpoacă Marius 
 -2008, Olimpiada interdisciplinară tehnică, tehnician mecatronist, clasa a XI-a, elevul BIŢU 
CONSTANTIN  
 -2008, Olimpiada interdisciplinară tehnică, tehnician transporturi, clasa a XII-a ruta progresivă, 
elevul PETRIŞOR DAVID PETRE  
 -2008, Olimpiada interdisciplinară tehnică, tehnician transporturi, clasa a XIII-a ruta progresivă, 
elevul TUDOR IONIŢĂ IULIAN  
 -2007, Olimpiada interdisciplinară tehnică,tehnician transporturi,clasa a XII-a ruta progresivă, elevul 
BĂLĂ MARIUS BOGDAN  
- 2007, concurs profesional, mecanic auto,clasa a XI-a, elevul PETRIŞOR DAVID PETRU  
 - 2007, concurs profesional, tinichigiu vopsitor auto, clasa a XI-a, elevul VIENESCU COSTEL MARIUS  
 - 2006, concurs profesional, mecanic auto, clasa a XI-a, elevul TRĂNCULESCU CLAUDIU  
-premiul II 
- 2010, Concurs de îndemânare în poligon,Elevul Borhan Florin 
- 2010, Olimpiada interdisciplinară din aria curriculară Tehnologii, elevul Gîrleanu Ovidiu 
- 2012, Olimpiada interdisciplinară din aria curriculară Tehnologii, elevul  Luca Ionuţ 
- 2008, Concurs profesional, tinichigiu vopsitor auto, clasa a XI-a, elevul MORENCIU MĂDĂLIN  
 -2007, Olimpiada interdisciplinară tehnică, mecanică,clasa a XII-a, Elevul FIERARU RĂZVAN  
 - 2007, Concurs profesional, mecanic auto, clasa a XI-a, elevul LĂCĂTUŞU CONSTANTIN  
- 2007, Concurs profesional, tinichigiu vopsitor auto, clasa a XI-a, elevul BOBOC SILVIU COSTINEL 
 - 2006, Concurs profesional, mecanic auto, clasa a XI-a,  elevul BĂLĂ MARIUS  
 - 2006, Concurs profesional, mecanic auto, clasa a XI-a, elevul FĂLCOI  BOGDAN) 
 - 2006, Concurs profesional, tinichigiu vopsitor auto, clasa a XI-a, elevul PREDUŢ ADRIAN 
-premiul III  
-2009, Concursul profesional pt. Calificările obţinute prin anul de completare elevul Becheru Sergiu 
- 2010, Olimpiada interdisciplinară din aria curriculară Tehnologii, elevul Morenciu Mădălin 
- 2008, Olimpiada interdisciplinară tehnică, tehnician transporturi, clasa a XII-a ruta progresivă, 
elevul LĂCĂTUŞU CONSTANTIN  
-2008, Olimpiada interdisciplinară tehnică, tehnician transporturi, clasa a XIII-a ruta progresivă, 
elevul BĂLĂ MARIUS  
- 2008, Concurs profesional, mecanic auto, clasa a XI-a,  elevul DUMITRU FLORIN  
- 2007, Concurs profesional, mecanic auto, clasa a XI-a, elevul ZAMFIR FLORIN ALIN  
- 2007, Concurs profesional, mecanic auto, clasa a XI-a,  elevul DELCEA SILVIU CĂTĂLIN    - 2006, 
Concurs profesional, tinichigiu vopsitor auto, clasa a XI-a, elevul BUNGET ELVIS MARIUS  
- 2006, Concurs profesional, tinichigiu vopsitor auto, clasa a XI-a, elevul VASILCA RAUL  
- 2005, Concurs pe  meserii, mecanic auto, clasa a XI-a, elevul CIMPOACĂ MARIUS  
-Concursuri şi olipiade sportive 
-Locul I Cupa „24 Ianuarie” – volei feminin 2010 
-Locul II Olimpiada Naţională a sportului şcolar - fotbal băieţi, 2011 şi 2013 
-Locul I Olimpiada Naţională a sportului şcolar -  faza judeţeană, fotbal băieţi -2007 
- Locul III Fotbal feminin „Cupa Liceelor” judeţ, 2010 
- Locul II Cupa „Traian Demetrescu”, fotbal, 2013 
- Locul III Cupa Universităţii din Craiova 2014, concurs la care au participat toate echipele de liceu 
din Judeţul Dolj 
- Locul II la Olimpiada Naţională a sportului şcolar 2014, 
- Locul II Olimpiada Naţională a sportului şcolar, tenis de masă, 2012,  
- În anii 20012,2013,2014, liceul a obţinut locul I la Concursul…. Violenţa şcolară 
 
         Proiectul face parte dintr-o viziune mai larga de dezvoltare a conducerii unitatii de 
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invatamant, pe langa proiectul de imprejmuire a cladirii liceului, realizat in anul 2009, cu finantare 
de la Consiliul Local al Municipiului Craiova si proiectul de inlocuire tamplarie interioara si 
exterioara, realizat in anul 2007 cu finantare de la Ministerul Educatiei Nationale, inter-relationand si 
conducand impreuna la modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale cu impact direct 
asupra cresterii calitatii procesului de invatamant din Municipiul Craiova. 
 

3.2.3 Potenţialii beneficiari ai proiectelor   
 

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de cei 650 de elevi ai colegiului si 49 cadre didactice 
care prin reabilitarea corpului de laboratoare vor beneficia de conditii de invatare la standarde 
europene.   
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3.3. Calendarul activităţilor cererii de finantare 

 Anul 1 Anul 2 

Nr. 
Crt 
 

Activitate/   subactivitate 
 

Poziţia/persoana 
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A. ACTIVITATI DESFASURATE DUPA 
DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE  

  

            

   

1 Monitorizarea implementarii 
proiectului 

Manager proiect 
-Manager achiziţii 
-Manager tehnic 
-Manager 
financiar 

  

            

   

2 Informare şi publicitate                  

2.1 Comunicate presa -Asistent manager                  

2.2 Achizitie şi montare panou temporar şi 
placa vizibilitate proiect  

- Manager achiziţii 
-Manager tehnic 

  

            

   

3. Urmarire  executie  lucrari prin diriginti de santier   
            

   

3.1 Achizitie servicii dirigentie santier 
-Manager proiect 
-Manager achiziţii 
-Manager tehnic 

  

            

   

3.2 Prestare servicii de dirigentie santier -Manager proiect 
-Manager tehnic 

  
            

   

4 Execuţia lucrărilor                   
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4.1 Execuţia lucrărilor 
-Manager proiect 
-Manager 
financiar 
-Manager tehnic 

  

            

   

4.2 Achizitie dotari 

Manager proiect 
-Manager achiziţii 
-Manager tehnic 
-Manager 
financiar 

  

            

   

4.3 Recepţia lucrărilor -Manager tehnic                  
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3.4 

Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare 

 

3.5 Indicatori 

 

 

3.4. Sustenabilitatea investitiilor 

Municipiul Craiova, in calitate de lider al parteneriatului proiectului va asigura managementul 
acestuia prin echipa de proiect si alte departamente care gestioneaza tipurile de activitati propuse a 
se realiza in cadrul proiectului. 

Municipiul Craiova si-a asumat responsabilitatea prin Declaratia de angajament anexata 
prezentei cereri de finantare ca va asigura menţinerea proprietatii facilităţilor construite/ 
modernizate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a 
acordat finanţare şi să nu gajeze sau ipotecheze bunurile construite/ modernizate/ extinse / 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea 
perioadei de implementare a proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, 
intretinerea si functionarea infrastructurii nou realizate pe o perioada de minim 5 ani dupa 
finalizarea proiectului. 

INDICATORI Valoare la începutul 
perioadei de implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei 
de implementare  

Rezultat imediat (direct)   

Unităţi de învăţământ reabilitate/ 
modernizate/ extinse / echipate - 
infrastructura pentru educaţie 
preuniversitară în mediul urban  

0 1 

Rezultate induse (indirecte) 

(efecte pe termen mediu/lung) 

  

Numar elevi inscrisi in  unitatea  de 
invatamant 

650 800 

Numar elevi  aparţinând grupurilor de 
populaţie dezavantajate  inscrisi în  
unitatea  de învăţământ  

100 150 
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Fiind o institutie a administratiei publice locale, sustenabilitatea institutionala a proiectului 
este asigurata. Cladirea in care functioneaza Grupul Scolar ICM George Bibescu ramane in  
proprietatea Municipiului Craiova si in administrarea Grup Scolar ICM George Bibescu . 

Ca urmare a implementarii proiectului, respectiv ,,Reabilitare Grup Scolar ICM George 
Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii’’ se va crea si dezvolta o infrastructura de educatie care 
sa raspunda exingentelor actuale ale procesului de invatamant. 

Sustenabilitatea proiectului va fi abordată din mai multe perspective:  

• Transferabilitate 

• Abordare integrată  

• Sustenabilitate financiară  

• Sustenabilitate din punct de vedere al resurselor umane implicate  
 

Transferabilitate - proiectul vizeaza promovarea extinsa a rezultatelor obtinute, prin 
sustinerea dezvoltarii ulterioare a proceselor educationale la nivelul instituţiilor implicate, cât şi prin 
replicarea la nivelul altor instituţii, prin activităţi de promovare directă, prin afisarea pe website a 
rezultatelor proiectului, prin  sesiuni de diseminare a bunelor practici, în final modelul propus 
putând fi preluat, îmbunatatit şi dezvoltat. 

Abordare integrata - proiectul vizeaza şi un impact la nivel de politici şi strategii 
educaţionale, având în vedere că la final va propune un model validat, inovativ de intervenţii 
funcţionale pentru dezvoltarea şi îmbunatatirea proceselor educationale desfăşurate in laboratoarele 
nou reabilitate, model care sa fie preluat si extins şi la alte segmente ale sistemului educational.  
  Sustenabilitatea financiară  

Resursele financiare necesare întreţinerii şi exploatării infrastructurii nou reabilitate vor 
proveni de la Bugetul Local al Municipiului Craiova 

Astfel, din bugetul local va fi asigurata finantarea complementara a unitatii de invatamant 
care va consta in asigurarea cheltuielilor de capital, cheltuielilor sociale si a altor cheltuieli asociate 
procesului de invatamant preuniversitar de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a 
educatiei nationale cu completarile si modificarile ulterioare. 

Municipiul Craiova, prin finantarea complementara a unitatii de invatamant va asigura din 
bugetul local si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate anual prin legea 
bugetului de stat cu aceasta destinatie, finantarea urmatoarele categorii de cheltuieli: 

a) investitii, reparatii capitale, consolidari; 

b) subventii pentru internate si cantine; 

c) cheltuieli pentru evaluarea periodica nationala a elevilor; 

d) cheltuieli cu bursele elevilor; 

e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); 

f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 
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g) cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din invatamantul 
preuniversitar, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit; 

h) cheltuieli pentru concursuri scolare si activitati educative extrascolare organizate in cadrul 
sistemului de invatamant; 

i) cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, pentru personalul angajat, 
prescolari si elevi; 

j) gestionarea situatiilor de urgenta; 

k) cheltuieli pentru participarea in proiecte europene de cooperare in domeniul educatiei si 
formarii profesionale. 

Sustenabilitatea din punct de vedere al resurselor umane implicate 

Un rol important in continuarea activitatilor proiectului il prezinta  experienta functionarilor 
publici care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor publice locale in abordarea  problemelor 
de infrastructura si in derularea proiectelor cu finantare nerambursabila 

Proiectul poate fi un bun exemplu de implementare in regiune contribuind la imbunatatirea 
calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării scolii pentru asigurarea unui proces educaţional la 
standarde europene in municipiul Craiova. 

 Proiectul are, de asemenea, un impact social si de stimulare a procesului de invatare prin 
reabilitarea infrastructurii educationale. 

Implementarea cu succes a proiectului se va constitui intr-un exemplu de performanta si va 
spori gradul de punere in aplicare  a strategiilor de dezvoltare locala, regionala si nationala, corelate 
cu cele de la nivel european. 

3.5. Informare şi publicitate 

In vederea respectarii cerintelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilitatii 
contributiei comunitare la proiect se vor intreprinde urmatoarele activitati de informare si 
publicitate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional 

        1. Comunicat de presa lansare proiect 

 Comunicatul de presa va fi publicat in prima luna de implementare a proiectului si va lansa in 
mod oficial demararea proiectului. Structura comunicatului va fi in conformitate cu regulile 
prevazute in Manualul de identitate vizuala pentru Programul Operational Regional si va raspunde la 
intrebarile cheie care furnizeaza o informatie completa, respectiv, cine, ce, unde, cand, cum si de 
ce. Astfel, comunicatul de lansare a Proiectului „Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova 
ca scoala de arte meserii’’ de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova, va include logo-ul 
Guvernului Romaniei, cel al beneficiarului, al Uniunii Europene, titlul comunicatului, data emiterii 
lui, logo-ul Fondurilor Structurale dar si logo-ul Regio. De asemenea, acesta va cuprinde informatii 
cheie despre proiect si va dezvolta elementele principale cuprinse in paragraful de debut, detalii de 
evolutie, termene, etape ale proiectului, precum si, numele si datele de contact ale persoanei care 
in cazul unor solicitari, poate oferi mai multe informatii si detalii.  

 2. Panou pentru afisare temporara 
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 O alta activitate de informare si publicitate va fi amplasarea unor panouri temporare pentru 
santiere in constructie care contin elemente obligatorii conform Manualului de Identitate Vizuala 
precum, numele proiectului si al beneficiarului, valoarea sa, data inceperii si termenul limita de 
finalizare, organismul intermediar, autoritatea de management, logo-ul Uniunii Europene si al 
Guvernului Romaniei, logo-ul Regio si cel al Fondurilor Structurale. Panourile nu vor fi lipsite nici de 
sloganul „Investim in viitorul tau!” si nici de textul, „Regio este co-finantat de Uniunea Europeana 
prin Fondul European de Dezvoltare Regionala” iar cel putin 25% din suprafata sa va fi alocata 
contributiei Uniunii Europene. Panoul va fi amplasat in locul cel mai potrivit din punct de vedere al 
vizibilitatii (in ceea ce priveste vizibilitatea si in conformitate cu reglementarile din Romania) astfel 
incat cei care sunt in trecere sa-l poata citi si sa inteleaga natura proiectului. Panoul va fi expus pe 
toata perioada implementarii proiectului si inca 6 luni dupa incheierea acestuia.  

 3. Placa pentru amplasare permanenta 

 La 6 luni dupa finalizarea lucrarilor, panoul pentru afisare temporara va fi inlocuit cu o placa 
permanenta explicativa. Aceasta placa va respecta modelul celor prezentate in Manualul de 
Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional, respectiv, va mentiona faptul ca proiectul 
a fost selectionat prin intermediul Regio si ca acesta este partial finantat de Uniunea Europeana prin 
Fondul European de Dezvoltare Regionala.  

 4. Comunicat de presa finalizare proiect 

 Comunicatul de presa va fi publicat in ultima luna de implementare a  proiectului si va 
cuprinde o informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul local cu cea mai mare 
audienta. Aditional acestor informatii, comunicatul va include aceleasi elemente obligatorii ca si cel 
publicat la inceperea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul 
Operational Regional. 

Nr. Activitatea de informare şi 
publicitate 

Durata estimată/ Perioada de 
desfasurare 

Costuri estimate 

1. Comunicat de presa – privind 
inceperea proiectului 

Prima luna a începerii implementării 
proiectului. 

1000 lei (fara TVA) 

 

2. Panou pentru afisare temporara Întreaga perioada a implementării 
proiectului, plus inca 6 luni după 
încheierea acestuia. 

1 X 1500 lei = 1500 
lei (fara TVA) 

 

3. Placa pentru amplasare permanenta Amplasare permanenta la 6 luni 
dupa finalizarea lucrarilor. 

1 X 1500 lei = 1500 
lei (fara TVA) 

 

4. Comunicat de presa – privind 
finalizarea proiectului 

Ultima luna a finalizării proiectului. 1000 lei (fara TVA) 

 



Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă  

 

 

 

Ghidul Solicitantului 

Formular standard A - Cerere de finanţare proiect 

 

  

<semnătura> 
 

<ştampila> 

    

 

3.6. ACHIZIŢIILE PUBLICE  

 [ Vă rugăm să completaţi tabelul privind planul achiziţiilor publice (planul de atribuire a 
contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii): 

Atenţie! Atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii trebuie să 
respecte prevederile OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. De 
asemenea, în această secţiune trebuie incluse toate contractele de achiziţie publică, 
indiferent de procedura de atribuire urmată, ca o condiţie pentru eligibilitatea 
cheltuielilor astfel efectuate pentru fiecare proiect din cererea de finanţare. 
Beneficiarul de finanţare este răspunzător de modul de derularea a procesului 
de atribuire, precum şi de tipul de procedură aleasă, în conformitate cu 
prevederile legale naţionale şi comunitare. Nerespectarea legislaţiei naţionale şi 
comunitare în domeniul achiziţiilor publice este subiect de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Se vor 
avea in vedere prevederile articolului 23 din OUG 34/2006 actualizata. 

Specificaţi, de asemenea, data (estimată a) lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea/ 
actualizarea documentaţiei tehnico-economice (după caz) ] 

Achiziţii publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare  

Nr. 
crt. Obiectul contractului Valoarea 

contractului (Lei) 

Data 
începerii 

procedurii 

Data 
finalizării 
procedurii 

Procedura 
urmată 

1 Achizitie executie lucrari 10.281.439 31.07.2008  Licitatie 
deschisa 

Nota 1 Valoarea de atribuire, in lei, fara TVA 
Achiziţii publice preconizate după depunerea cererii de finanţare 

Nr. 
crt. Obiectul contractului 

Valoarea estimată 
a contractului 

(Lei) 

Data 
estimativă a 

începerii 
procedurii  
(ex: sem. / 

anul 1) 

Data 
estimativă a 

finalizării 
procedurii 
(ex:sem. I/ 

anul 1) 

Procedura 
propusă  

1 Achizitie comunicat de 
presa incepere proiect 

1.000 Luna 1 Anul 1 Luna 1 Anul 1 Achizitie 
directa 

2 Achizitie panou temporar 1.500 Luna 1 Anul 1 Luna 2 Anul 1 Achizitie 
directa 

3 Achizitie dirigentie de 
santier 

29.361,13 Luna 1 Anul 1 Luna 2 Anul 1 Achizitie 
directa 

4 Achizitie dotari 631.532,69 Luna 9 Anul 1 Luna 1 Anul 2 Cerere de 
oferta 

5 Achizitie placa 
permanenta 

1.500 Luna 3 Anul 2 Luna 4 Anul 2 Achizitie 
directa 

6 Achizitie comunicat de 
presa finalizare proiect 

1.000 Luna 4 Anul 2 Luna 4 Anul 2 Achizitie 
directa 
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4. FINANŢAREA PROIECTELOR 

4.1. Bugetul CERERII DE FINANŢARE 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
capitolelor şi 
subcapitolelor 

Cheltuieli 
neeligibile, 

inclusiv 
TVA 

Cheltuieli 
eligibile TVA eligibila TOTAL ELIGIBIL 

(RON) TOTAL 

-1 -2 -3 -4 -5 (6)=(4)+(5) -6 

1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziţia şi amenajarea terenului 

1.1 Amenajarea 
terenului 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 
Amenajări pentru 
protecţia 
mediului 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Cap.2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2.1 

Canalizare, 
alimentare cu 
apa, alimentare 
cu gaze naturale, 
agent termic, 
energie 
electrica, 
telecomunicatii, 
radio -tv, etc. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 
Obţinerea de 
avize, acorduri şi 
autorizaţii 

12,852.00 61,951.98 14,868.48 76,820.46 89,672.46 

3.3 Proiectare şi 
inginerie 

298,440.00 32,384.89 7,772.37 40,157.26 338,597.26 

3.4 Consultanţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.5 Asistenţă tehnică 6,000.00 29,361.13 7,046.67 36,407.80 42,407.80 

  TOTAL CAPITOL 
3 317,292.00 123,698.00 29,687.52 153,385.52 470,677.52 

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi 
instalaţii 

148,266.69 8,879,267.89 2,131,024.29 11,010,292.18 11,158,558.87 

4.2 
Utilaje si 
echipamente 
tehnologice si 
functionale 

0.00 689,159.56 165,398.29 854,557.85 854,557.85 

4.3 
Dotări  

0.00 631,532.69 151,567.84 783,100.53 783,100.53 

4.4 
Echipamente IT 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 
4 148,266.69 10,199,960.14 2,447,990.42 12,647,950.56 12,796,217.25 

5 Cap.5 -  Alte cheltuieli 

5.1 Organizarea de 
şantier 

0.00 133,189.55 31,965.49 165,155.04 165,155.04 

5.1.1 Lucrari de 
constructii 

0.00 133,189.55 31,965.49 165,155.04 165,155.04 

5.1.2 
Cheltuieli conexe 
organizării de 
şantier 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.2 Cote legale 12,807.00 132,600.00 0.00 132,600.00 145,407.00 

5.3 Cheltuieli diverse 
şi neprevăzute 

220,733.33 841,985.26 202,076.46 1,044,061.72 1,264,795.05 

  TOTAL CAPITOL 
5 

233,540.33 1,107,774.81 234,041.95 1,341,816.76 1,575,357.09 

6 Cap.6 - Cheltuieli pentru audit, informare şi publicitate 

6.1 
Cheltuieli de 
publicitate si 
informare 

0.00 5,000.00 1,200.00 6,200.00 6,200.00 

6.2 Audit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 
6 0.00 5,000.00 1,200.00 6,200.00 6,200.00 
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7 Cap.7 – Alte cheltuieli neeligibile 

7.1 Alte cheltuieli 
neeligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL GENERAL 699,099.02 11,436,432.95 2,712,919.89 14,149,352.84 14,848,451.86 

 

4.2. SURSE DE FINANŢARE  

 Prezentaţi detalierea surselor de finanţare, conform tabelului: 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a proiectului, 
din care : 

14,848,451.86 

a. Valoarea neeligibilă a 
proiectului 

699,099.02 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 14,149,352.84 

II Contribuţia proprie în proiect, 
din care : 

982,086.08 

a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli eligibile 

282,987.06 

b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli neeligibile, inclusiv 
TVA aferent 

699,099.02 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

13,866,365.78 
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5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE 
 

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a 
se derula conform descrierii.  

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se 
deruleze sau ar putea fi întârziate. 

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele 
solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă. 

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului Penal. 

 

Data: 

 

Prenumele şi numele  

Vasilescu Lia Olguta  

 Semnătura 
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 Acord de parteneriat 
 

Art. 1. Părţile 

1. Unitatea Administrativ Teritoriala  Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7, 
codul fiscal 4417214 având calitatea de lider de proiect (partener 1) 
 

2. Liceul Tehnologic „George Bibescu”, cu sediul în Craiova, strada Constantin Brâncoveanu nr 101,  
codul fiscal 4711643– având calitatea de partener 2 

 
au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei 
părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului: Reabilitarea Liceulul Tehnologic „George Bibescu” Craiova ca 
şcoală de arte şi meserii, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi 
a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.  

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 
Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: 

 
Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

 
Lider de proiect (Partener 1) In calitate de Solicitant, UAT MUNICIPIUL CRAIOVA are o 

contributie majora in toate aspectele-cheie ale proiectului: 
majoritatea membrilor echipei de implementare fac parte din 
personalul institutiei, asigură cea mai mare parte a resurselor 
materiale: 3 birouri proiect, logistica necesara si de asemenea, 
personal de specialitate.  
Astfel, Partenerul 1 va fi responsabil de coordonarea si 
implementarea tuturor activitatilor proiectului, va stabili 
metodologia de implementare si monitorizare a intregului 
proiect. Metodologia de implementare aleasa va asigura 
controlul asupra obtinerii rezultatelor prin derularea 
activitatilor si eficienta realizarii obiectivelor specifice ale 
proiectului. Procedurile de evaluare interna ce vor fi realizate 
de catre echipa de management a proiectului, vor urmari 
indicatorii de buna performanta a proiectului si vor cuprinde 
evaluari pe parcurs si o evaluare finala. Astfel, pe parcursul 
implementarii proiectului vor fi realizate rapoarte intermediare 
si un raport final privind implementarea proiectului si atingerea 
obiectivelor specifice si a indicatorilor stabiliti. Solicitantul s-a 
implicat in elaborarea cererii de finantare si a documentelor 
anexa si va asigura furnizarea de expertiza, resurse umane si 
materiale pentru buna desfasurarea a activitatilor proiectului. 
De asemenea, va asigura cota de cofinantare a proiectului. 
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Echipa de management desemnata de liderul de proiect fixeaza 
responsabilitatile, stabileste activitatile si termenele de 
realizare, stabileste graficul intalnirilor ulterioare ale echipei si 
planului comun de actiune, asigura spatiul de desfasurare a 
intalnirilor şi urmăreşte respectarea graficului lucrărilor şi a 
standardelor de calitate. Liderul de proiect realizeaza controlul 
la nivelul fiecarui membru al echipei proiectului, prin intalniri 
periodice ale membrilor echipei si pe tipuri de activitati.  De 
asemenea, urmareste indeplinirea obiectivelor proiectului, 
factorii potentiali de risc, activitatile de control si eficienta 
acestora cat si eficienţa utilizarii resurselor umane şi materiale, 
 

Partener 2 Liceul Tehnologic „George Bibescu” este implicat in toate 
activitatile proiectului, atat cele din etapa de elaborare, cat si 
in cele de implementare. De asemenea, partenerul 2 va 
participa în echipa de management a proiectului şi va asigura 
locaţiile şi dotarea necesara pentru anumite activităţi din cadrul 
proiectului. 

 
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei) 282.987,06 (TVA 24%) 

2%   
Partener 2 0% 

 
(3) Plăţi 
 Plăţile pentru proiect vor fi făcute de către liderul de proiect pe baza facturilor emise de către 

contractori. 
 Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 
b) Codul SMIS al proiectului şi menţiunea „Proiect finanţat din POR”.  
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Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

 Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 21/03/2014 şi 31 decembrie 2020.  
 Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 dec 2020.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1) 

Drepturile liderului de proiect 
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi 

documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică. 

Obligaţiile liderului de proiect 
(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 
financiare. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să 
fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar POR.  

(5) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 

(6) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost autorizate ca eligibile. 

(7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile 
care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 
proiectului), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste 
obligaţii. 

(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 
cauzat prejudiciul.  

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

Drepturile partenerilor 2, 3, n 
(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 

către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul 

de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi 

despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii 
ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării 
de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. 

Obligaţiile partenerilor 
(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 
(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul 
elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să  aplice menţiunea „Conform cu originalul” pe copiile documentelor 
suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare. 

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 
proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
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Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să 
verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din 
instrumente structurale.  

(9) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plata, rapoartelor de 
progres. 

(10) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar 
cu liderul de proiect.     

Art. 7. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă 
de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 
această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale 
titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au 
fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 
obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea 
proiectului.  

Art. 8. (1) Părţile au obligaţia sa se asigure ca nu se vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii 
de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ 
extins. 

(2) Părţile au obligaţia sa se asigure ca nu se vor desfăşura alte activităţi economice în scopul obţinerii 
de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – modernizat/ 
extins, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a 
cestora către terţe părţi (imobilul şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 
publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală). 

Art. 9. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate 
părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de 
finantare . 
Semnături 
Lider de proiect 
(Partener 1) 

Lia Olguta Vasilescu 
Primar Municipiul Craiova  
 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 Cauc Petre 
Director 
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