
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
      PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări de 
reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, 

a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat  
         
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014;  
   Având în vedere raportul nr.129725/2014 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări 
de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, 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  modificarea art.3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.206/2014 şi vor avea următorul conţinut: 
           „Art.3.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de reparaţii capitale corp 

laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, în cuantum de 2.744.972,98 
lei (inclusiv TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli: 
a) cheltuieli neeligibile în sumă de 164.779,62 lei, din care 119.995,42 lei sunt 

achitate de către Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova” înainte de semnarea 
contractului de finanţare, fiind încadrate ca şi cheltuieli neeligibile 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 2.580.193,36 lei, din care: 



                   - 51.603,87 lei – contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în 
procent de 2%din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
                   - 2.528.589,49 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 51.603,87 lei.” 

   Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico-Financiară şi Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova 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. 129725/ 

                                                                                                                                Se aproba, 
                                                                                                    PRIMAR, 

                                                                                      LIA – OLGUŢA VASILESCU 
 
 
 

RAPORT 
privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 206/09.05.2014 pentru aprobarea 
proiectului aprobarea proiectului <Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la 
Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova> 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 reabilitarea corpului de laboratoare ale Colegiului ,,Stefan 
Odobleja’’ Craiova 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 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 de reparatii capitale corp laboratoare la 
Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ din municipiul Craiova. 

 In anul 2010, intre Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova si SC ALDU CONSTRUCT SRL a 
fost incheiat contractul de executie lucrari si proiectare pentru elaborare PT+CS+DDE 
nr.4046/22.12.2010, in suma totala de 2.294.031,16 lei inclusiv TVA. Ulterior a fost 
incheiat  actul aditional nr. 2/09.04.2014, conform caruia valoarea contractului s-a 
majorat fata de valoarea initiala pana la suma de 2.455.996,82 lei inclusiv TVA, ca urmare 
a actualizarii cu coeficientul de devalorizare a leului. 

Conform contractului de lucrari mentionat anterior, pana la acest moment din 
valoarea totala a acestuia au fost executate lucrari de constructii si elaborare 
documentatii de proiectare in suma de 119.995,42 lei inclusiv TVA din care: 69.000 lei – 
proiectare si 50.995,42 lei – lucrari de constructii, care ulterior au fost achitate de catre 
Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova. Astfel, au ramas de executat lucrari si elaborare 
documentatii de proiectare in valoare de 2.336.001,40 lei, 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 2.748.156,75 lei inclusiv TVA, care cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli: 

- 2.334.669,02 lei inclusiv TVA, cheltuieli privind realizarea lucrarilor ramase de 
executat: investitia de baza si dotari; 

- 233.466,90 lei inclusiv TVA, cheltuieli diverse si neprevazute; 
- 24.477 lei, Comisioane, cote legale; 
- 1.332,38 lei inclusiv TVA, cheltuieli privind elaborarea PT+CS+DDE ramase de 

executat; 
- 28.016,03 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. 

- 119.995,42 lei inclusiv TVA din care: 69.000 lei – proiectare si 50.995,42 lei – 
lucrari de constructii, care au fost achitate de catre Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ 
Craiova. 

Deoarece cheltuiala cu lucrarile executate in suma de 119.995,42 lei a fost achitata 
de catre Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/09.05.2014, s-a aprobat parteneriatul cu 
instituţia de învăţământ, valoarea totală a proiectului şi suportatea cheltuielilor legate de 
proiect, astfel: 

- valoarea totala a proiectului în sumă de 2.748.156,75 lei inclusiv TVA; 
- sursele propuse pentru finantarea investitiei: 

 Fonduri proprii: 52.563,23 lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile 
eligibile, in procent de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. 

Fonduri externe nerambursabile: 2.575.598,10 lei, reprezentand finantare 
nerambursabila in procent de 98% din valoarea totala eligibila a proiectului. 

Prin adresa nr. nr. 16014/22.07.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 
sub numărul 107125/23.07.2014, ADR SV Oltenia ne-a adus la cunoştinţă identificarea la 
nivelul AM-POR a surselor de finanţare disponibile pentru apelul de proiecte deschis în 2014 
pe domeniul de intervenţie 3.4, ca urmare proiectul „Lucrari de reparatii capitale corp 
laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova” trece în etapa de contractare, 
totodată fiind solicitate o serie de clarificări care au avut ca efect modificarea valorilor 
aprobate iniţial prin Hotărârea nr. 206/2014. 

Astfel, conform bugetului proiectului actualizat, pe care îl anexăm la prezentul 
raport, valoarea totală a proiectului „Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la 
Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova” este de 2.744.972,98 lei (inclusiv TVA), fiind 
formată din: 
- Cheltuieli eligibile in suma de 2.580.193,36 lei din care: 216.383,49 lei contributia 
proprie la cheltuielile eligibile in procent de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului şi 
2.528.589,49 lei finantare nerambursabila in procent de 98% din valoarea totala eligibila a 
proiectului 
- Cheltuieli neeligibile in suma de 164.779,62 lei, din care 119.995,42 lei sunt sume 
achitate de catre Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova inainte de semnarea contractului de 
finantare, fiind încadrate ca şi cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului POR, 
Axa de intervenţie 3, Domeniul major de intervenţie 3.4; 

 

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 modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 206/09.05.2014, astfel:  

Articolele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

„Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrari de reparatii capitale corp 
laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova”, în cuantum de 2.744.972,98 lei 
(inclusiv TVA), care cuprinde urmatoarele cheltuieli: 

a) Cheltuieli neeligibile in suma de 164.779,62 lei, din care 119.995,42 lei sunt sume 
achitate de catre Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova inainte de semnarea 



contractului de finantare, fiind încadrate ca şi cheltuieli neeligibile conform 
Ghidului solicitantului Axa 3.4 si pentru care nu se impune solicitarea acestei 
cheltuieli in cadrul cererii de finantare, conform centralizatorului privind valoarea 
lucrarilor executate si a lucrarilor ramase de executat prevazut in anexa nr.3 care 
face parte integranta din prezenta hotarare; 

b) Cheltuieli eligibile in suma de 2.580.193,36 lei din care: 
51.603,87 lei - contributia proprie la cheltuielile eligibile in procent de 2% din 
valoarea totala eligibila a proiectului 
2.528.589,49 lei - reprezentand finantare nerambursabila in procent de 98% din 
valoarea totala eligibila a proiectului” 

 „Art. 4. Se aproba contributia proprie in proiect a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova in numele si pe seama parteneriatului, în procent de 2% din valoarea eligibila a 
proiectului, in cuantum de 51.603,87”. 

 
       Director Executiv                               

   Monica Nastasa                            

 
 
                      Intocmit, 

insp. Oana Radulescu 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
       
 
 

HOTĂRÂREA NR.206 
privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări de reparaţii capitale 

corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, 
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.65701/2014 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 
Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări de 
reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, a 
cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95, 96, 98, 99 şi 103/2014; 

  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) „Lucrări de reparaţii capitale corp 

laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, 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 Colegiul „Ştefan Odobleja” 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 „Lucrări de reparaţii capitale corp 
laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, în cuantum de 2.748.156,75 
lei (inclusiv TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli: 



a) cheltuieli neeligibile în sumă de 119.995,42 lei, achitate de către Colegiul 
„Ştefan Odobleja” 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 2.628.161,33 lei, din care: 
                   - 52.563,23 lei – contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în 
procent de 2%din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
                   - 2.575.598,10 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 52.563,23 lei. 

   Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan 
Odobleja” Craiova”, se vor asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ-
teritorială - Municipiul Craiova. 

   Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile 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 Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 

Bianca Maria Carmen PREDESCU 
 

      Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 



 



  

Ghidul Solicitantului 

Formular A - Cerere de finanţare  

                                                               ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.206/2014 

<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 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL  

CERERII DE FINANŢARE 

Secţiunea II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Bianca Maria Carmen PREDESCU 



  

Ghidul Solicitantului 

Formular A - Cerere de finanţare  

                                                               ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.206/2014 
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ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

 

Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională __________________ 

Nr:  
Înregistrată de:  

 

Cod SMIS:  Semnătura 

 
Data 

 

 
 

TITLUL: Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la 
Colegiul ,, Stefan Odobleja’’ Craiova 

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 Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ 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 
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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, 25 functionari publici isi desfasoara activitatea de elaborare si 
implementare proiecte europene.  

Toti cei 25 functionari din cadrul acestei Directii au atributii si responsabilitati in domeniul 
scrierii si implementarii proiectelor cu finantare externa, indeplinand in cadrul echipelor de proiect 
diverse functii, cum ar fi manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil 
tehnic si responsabil comunicare. 

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.   
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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 solicitant, 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 

Municipiul / sectorul: Craiova 

3.2. Descrierea proiectelor  
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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 situații de urgenta. 

Domeniile majore de intervenție 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 operaționale pentru intervenții in 

situațiile de urgenta; 

3.4 reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale 

preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua. 
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Obiectivul specific al Domeniului major de intervenție 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. 

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 corpului de laboratoare ale 
Colegiului ,,Stefan Odobleja’’ Craiova 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 ale elevilor 
prin lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova. 

           Proiectul Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ 
Craiova 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 in creşterea calităţii actului educaţional, cu efect direct asupra 
dezvoltării capitalului uman, ca premisă a unei dezvoltări durabile de ansamblu a municipiului 
Craiova. 

3.2.2 Contextul proiectelor 
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      Componenta educaţională face din Municipiul Craiova un centru important pentru Regiunea Sud-
Vest, 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, 
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. 
       Colegiul ’’Stefan Odobleja’’  Craiova reprezinta o unitate de invatamant de prestigiu din 
municipiul Craiova. 

       Colegiul “Ştefan Odobleja” – Craiova a fost înființat în data de 01.09.2011 prin Ordinul de 

Ministru nr. 3804/01.03.2011. Înfiinţarea s-a realizat prin comasarea prin absorbţie a Grupului Şcolar 
Industrial Electroputere, Colegiului Tehnic “Ion Mincu”, Grupului Şcolar I.C.M nr.2  cu  Liceul de 
Informatică “Ştefan Odobleja” şi schimbarea denumirii acestuia din urmă în Colegiul “Ştefan 
Odobleja”, cu sediu in municipiul Craiova, strada Electroputere, nr. 21 
       Colegiul ”Ştefan Odobleja” este deschis pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, atât 
absolvenţilor de clasa a VIII-a, cât şi adulţilor care doresc să înveţe pe tot parcursul vieţii. 
Şcoala satisface nevoia educabilului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent. De 
aceea avem ca prioritate pregătirea absolvenţilor pentru o lume în continuă schimbare, formându-le 
capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. 
Misiunea Colegiului ”Ştefan Odobleja” este: 

• Construirea identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovarea valorilor europene ca: 
pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială, dreptatea şi adevărul. 

• Elaborarea unei oferte educaţionale conformă cu standardele naţionale şi europene, care să 
asigure inserţia socio-profesională rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii 

Furnizorul de educaţie  dispune de resurse umane cu următoarea componenţă: 

- personal didactic: 135  

- personal didactic auxiliar: 20 persoane 

 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 

1989 1890 
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- personal nedidactic: 34 persoane 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în unitate în anul şcolar curent:  

Distribuţia pe grade didactice a personalului 

didactic angajat  

1. Număr cadre didactice cu doctorat 3 

2. Număr cadre didactice cu gradul I 119 

3. Număr cadre didactice cu gradul II 11 

4. Număr cadre didactice cu definitivat 8 

5. Număr cadre didactice fără definitivat 4 

6. Număr personal didactic necalificat 0 

 

 

       Colegiul Stefan Odobleja  este format din : 
Săli de clasă - 48 
Laboratoare - 26 
laboratoare de informatică - 14 
laboratoare de fizică - 2 
laboratoare de chimie - 2 
laborator de biologie - 1 
laborator  de scule, dispozitive şi verificatoare - 1 
laborator de electronică - 1 
laborator de acţionări electrice - 1 
laborator de maşini electrice - 1 
laborator de mecatronică - 1 
laborator  structuri construcţii - 1 
laborator  desen tehnic - 1 
Cabinete - 6 
cabinet de asistenţă psihopedagogică - 2   
cabinet pentru situaţii de urgenţă - 1 
cabinet comisie CEAC - 1 
cabinet legislaţie rutieră - 1 
centru de informare cadre didactice - 1 
Bibliotecă  - 2 
Săli de sport  - 2 
Teren de sport  - 2 
Ateliere  - 10 
Cămin elevi  - 30 camere 
Cantină - 2 săli 
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Proiecte de parteneriat derulate cu următoarele instituţii 

• Casa de Cultură “Traian Demetrescu” 
• Teatrul Naţional “Marin Sorescu” 
• Biblioteca Judeţeană “Theodor şi  Aristia Aman” 
• Muzeul Olteniei 
• Facultatea de Matematică şi Informatică 
• Facultatea de Mecanică 
• Facultatea de  Automatică, Calculatoare şi Electronică 
• Liceul Tehnologic de Transporturi  şi Căi Ferate Craiova 
• Şcoala Specială “Sfântul Mina” 
• Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
• SC Popeci SA 
• Staţia Meteo Craiova 
• Asociaţia „Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III”  
• Casa Corpului Didactic Dolj  
• ONG VIS  
• Casa Corpului Didactic Dolj 

„Festivalului Naţional al Şanselor Tale”, la Colegiul „Ştefan Odobleja” s-au desfăşurat următoarele 
activităţi: 

„Fii atent la prietenia celor din jur. Traficul de persoane există!”(vizionarea unor piese de teatru 
tematice)  

„Repere europene în formarea profesională continuă”(masă rotundă)  

“Copacul de hârtie” 

Sesiune de formare în parteneriat (educaţie pentru protecţia mediului) 

          Colegiul ’’Stefan Odobleja’’  are o importanta activitate extracurriculara si propune o serie 
de programe complementare activitatilor scolare destinate atat elevilor cat si cadrelor didactice din 

colegiu si din afara acestuia pentru anul școlar 2013-2014. 

               Centralizator al proiectelor educative desfăşurate la nivelul catedrelor 

Denumirea proiectului Catedra 
Educaţia pentru carieră Limbi străine 
Fenomene atmosferice de risc Geografie 
Literatura-cuvânt, muzică, 
culoare... 

Limba română 

Oameni şi personaje-măşti ale vieţii  Limba română 
Turismul montan în Romania Limba română 
  

  
 Proiectele educative şi parteneriatele in derulare in perioada 2013-2014 
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Denumirea proiectului Parteneri 

Calculatorul magician Colegiul Tehnic “Ioan Ciordaş” Bihor 
Expoziţie concurs naţional de machete-
“Învăţ, ştiu, aplic” 

Colegiul Tehnic “Ioan Ciordaş” Bihor 

Primul pas spre cariera mea Şcoala gimnazială “Nicolae Romanescu” 
Şcoală fără frontiere Asociaţia gabono-română ”DOINA” 

Libreville, Gabon 
Formarea  profesională a tinerei 
generaţii-inventivitate şi eficienţă 

Liceul Tehnologic Auto 

Educaţie, inovare, creativitate Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 

Vreau să ştiu! Asociaţia “Pro-Vita” 
Tehnologie şi artă Facultatea de Inginerie Electrică 
Şcoala şi agentul economic SC RECON SA 
Tehnică şi creativitate în contextual 
societăţii cunoaşterii 

Facultatea de Mecanică 

Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi 
Ferate 

Cariera mea profesională Facultatea de Mecanică 

Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi 
Ferate 

O lume mai curată! Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” 
Calificarea mea-pe piaţa muncii S. C. Indaeltrac S R L 
Ţinuta corectă S. C. Budrica Med SRL 
Valorile poporului român Centrul Militar Zonal 
Biblioteca-un Univers într-un oraş Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman” 
Creativitatea-educare şi dezvoltare Filiala AGIR Dolj 
Viaţă sănătoasă într-un mediu sănătos ONG VIS 

ONG EcoWorld 
Să fim solidari Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Dolj 
Educaţie şi identitate culturală locală Grupul Şcolar “Traian Vuia” 

Şcoala nr 29 “Nicolae Romanescu” 

Casa de Cultură “Traian Romanescu” 
Recreaţii matematice Liceul Tehnologic Auto 
Arta, ştiinţa, tehnica în formarea 
elevilor 

Colegiul Tehnic Ferdinand 

Similitudini-civilizaţia română şi franceză Biblioteca Franceză Omnia 
Mai întâi caracterul Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Dolj 

Şcoala Generală nr 21 “Gheorghe Ţiţeica” 
Informarea şi consilierea liceenilor 
privind cariera 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Dolj 

Educaţie şi viitor pentru baschet Academia de Baschet “Ionuţ Drăguşin” 
Expoziţie Naţională-Concurs “Anelisse” Asociaţia Cultural Ştiinţifică “Vasile Pogor” 
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de reviste şcolare şi materiale 
publicitare 
O carieră de succes Liceul Tehnologic “Alexandru Macedonski” 

Melineşti 
Violenţa nu te face mai puternic! Secţia 3 Poliţie 

Jandarmeria Romănă 
Delincvenţa juvenilă-cazuistică, 
combatere, metode de prevenire 

Secţia 3 Poliţie 

Natura este în mâinile noastre Muzeul Olteniei 
Pompierii prietenii noştri Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Oltenia jud. Dolj 
Diferiţi şi totuşi egali-Un viitor comun 
într-o lume democratică 

Liceu Tehnologic Special Beethoven 

Muzică clasică: stil, cultură şi rafinament Filarmonica ”Oltenia” 
Atelierele spectatorului Teatrul Naţional Marin Sorescu 
Dincolo de plan e spaţiul Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina 
Ocrotim natura pentru un viitor mai bun Facultatea de Agronomie şi Horticultură 

Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului 

Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu 
Trăim şi simţim româneşte Liceu Tehnologic Petricani Neamţ 

Şcoala Elementară 2 Octombrie Serbia 

Şcoala Gimnazială Şt. Luchian  Moineşti 
Aplicaţii ale noilor tehnologii în spaţiul 
educativ European 

(parteneriat European) 

Asociaţia Domino 

Iszt Ferenc-Budapesta 

CCD Dolj 

Facultatea de Mecanică 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 

       Evoluţia liceului a fost spectaculoasă, an de an crescând nivelul de pregătire al elevilor ce se 
orientează către această instituţie de învăţământ. Profesionalismul şi dăruirea colectivului de cadre 
didactice sunt reflectate nu doar în rezultatele obţinute de absolvenţii colegiului la concursurile de 
admitere, ci şi în implicarea acestora în activităţile cultural-artistice, sportive şi umanitare, 
activităţi care s-au bucurat, la vremea respectivă de o largă mediatizare.  

       Olimpiadele şi concursurile şcolare au pus în lumină o solidă pregătire profesională a cadrelor 
didactice şi a discipolilor acestora, elevilor Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova din obţinând premii 
la nivel judeţean, naţional şi chiar internaţional. Nivelul de pregătire al absolvenţilor acestui liceu 
este reflectat de procentul de promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat şi de admitere în 
prestigioase instituţii de învăţământ superior.  

        Efortul şi competenţa unui colectiv didactic devotat profesiunii de dascăl şi ancorat în 
realităţile mileniului III, au făcut posibilă plasarea instituţiei între primele licee ale învăţământului 
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doljean. O evidentă efervescenţă spirituală, o atmosferă caldă propice comunicării între cadrele 
didactice şi conducerea şcolii, o permanentă racordare la realităţile educative, economice şi sociale 
fac posibilă afirmarea plenară a unei şcoli care contează evident în peisajul învăţământului doljean. 
         Proiectul face parte dintr-o viziune mai larga de dezvoltare a conducerii unitatii de 
invatamant, pe langa proiectul de Reabilitare sala sport, realizat in anul 2007, cu o 
valoarea totală a investiţiei din care 891.867 lei (254.819 Euro),construcţii + montaj (C+M) 722.033 le
i (206.295 Euro),Durata de execuţie a investiţiei – 12 luni,Capacitatea în unităţi fizice – Arie 
Desfasurata Construita  437,50 mp. si modernizare punct termic cu o valoare totala de 759.000 de 
lei, 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 1989 de elevi ai colegiului si 135 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 

Nr. 
Crt 
 

Activitate/   subactivitate 
 

Poziţia/persoana 
responsabilă cu 
implementarea 

activităţii 

An
te

ri
or

 
de

pu
ne

re
 C

F 

Lu
na

 1
 

Lu
na

 2
 

Lu
na

 3
 

Lu
na

 4
 

Lu
na

 5
 

Lu
na

 6
 

Lu
na

 7
 

Lu
na

 8
 

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           
4.1 Execuţia lucrărilor -Manager proiect 

-Manager 
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 Anul 1 

Nr. 
Crt 
 

Activitate/   subactivitate 
 

Poziţia/persoana 
responsabilă cu 
implementarea 

activităţii 

An
te

ri
or

 
de

pu
ne

re
 C

F 

Lu
na

 1
 

Lu
na

 2
 

Lu
na

 3
 

Lu
na

 4
 

Lu
na

 5
 

Lu
na

 6
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 7
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 8
 

financiar 
-Manager tehnic 

4.2 Recepţia lucrărilor -Manager tehnic          
 
 
*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului. OBS: ** se va detalia cu ultimul an de implementare a activitatilor cererii de 
finantare, ex n =2, anul 2. Nu se vor inlocui cu anul si luna calendaristica decat pentru activitatile derulate inaintea semnarii contractului de finantare. Subactivitatile trebuie sa 
fie in stransa corelare cu activitatile si trebuie sa fie cat mai concise. Subactivitatile trebuie sa fie in stransa corelare cu activitatile si trebuie sa fie cat mai concise
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3.4. Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea 
de finantare 

                        Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare este de …luni(conform 
graficul de realizarea lucrarilor transmis de liceu) 

 

3.5. Indicatori 

 

 

3.6. Sustenabilitatea investițiilor 

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. 

INDICATORI Valoare la începutul 
perioadei de implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei 
de implementare  

Rezultat imediat (direct) 

 

  

Unitate de învăţământ reabilitata, 
modernizata si echipata - 
infrastructura pentru educaţie 
preuniversitară (de invatamant 
liceal), din mediul urban 

 

0 1 

Rezultate induse (indirecte) 

(efecte pe termen mediu/lung) 

  

Numar elevi inscrisi in  unitatea  de 
invatamant 1989 1890 

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

289 289 
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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. 

Fiind o institutie a administratiei publice locale, sustenabilitatea institutionala a proiectului 
este asigurata. Cladirea in care functioneaza Colegiul Stefan Odobleja ramane in  proprietatea 
Municipiului Craiova si in administrarea Colegiului Stefan Odobleja. 

Ca urmare a implementarii proiectului, respectiv ,,Lucrari de reparatii capitale corp 
laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova’’ 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; 



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> 

    

 

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; 

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. 

3.7. 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 „Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la 
Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova” de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova, va include logo-
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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 

 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) 
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4. Comunicat de presa – privind 
finalizarea proiectului 

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

 
 

3.8. ACHIZIŢIILE PUBLICE  

 
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 PT+CS+DDE si 
Executie “Reparatii 
capitale la cladirea Corp 
Laboratoare P+3” 

1.902.700 10.12.2010  Cerere de 
oferta 

 
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 Achzitie panou temporar 1.500 Luna 2 Anul 1 Luna 3 Anul 1 Achizitie 
directa 

3 Achizitie placa 
permanenta 

1.500 Luna 7 Anul 1 Luna 8 Anul 1 Achizitie 
directa 

4 Achizitie comunicat de 
presa finalizare proiect 

1.000 Luna 8 Anul 1 Luna 8 Anul 1 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) -7 

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 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 Proiectare şi 
inginerie 

85,560.00 1,074.50 257.88 1,332.38 86,892.38 

3.4 Consultanţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.5 Asistenţă tehnică 0.00 22,593.57 5,422.46 28,016.03 28,016.03 

  TOTAL CAPITOL 3 85,560.00 23,668.07 5,680.34 29,348.41 114,908.41 

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi 
instalaţii 

34,435.42 1,525,945.40 366,226.89 1,892,172.29 1,926,607.71 
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4.2 
Utilaje si 
echipamente 
tehnologice si 
functionale 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.3 Dotări 0.00 356,852.20 85,644.53 442,496.73 442,496.73 

4.4 Echipamente IT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 4 34,435.42 1,882,797.60 451,871.42 2,334,669.02 2,369,104.44 

5 Cap.5 -  Alte cheltuieli 

5.1 Organizarea de 
şantier 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.1.1 Lucrari de 
constructii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.1.2 
Cheltuieli conexe 
organizării de 
şantier 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, taxe, 
cote legale 

0.00 24,477.00 0.00 24,477.00 24,477.00 

5.3 Cheltuieli diverse 
şi neprevăzute 

0.00 188,279.76 45,187.14 233,466.90 233,466.90 

  
TOTAL CAPITOL 5 

0.00 212,756.76 45,187.14 257,943.90 257,943.90 

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 Cheltuieli de 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 

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 119,995.42 2,124,222.43 503,938.90 2,628,161.33 2,748,156.75 
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Atenţie! Tipurile/categoriile de cheltuieli eligibile care sunt incluse în capitolele / 
subcapitolele bugetului sunt indicate în Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale si 
administraţiei publice şi al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru acest apel de proiecte. Totalul general trebuie să se încadreze în 
limitele minime şi maxime aferente acestui domeniu major de intervenţie. Se va avea în 
vedere deplina corelare dintre devizul ofertei câştigătoare pentru contractul de lucrări 
actualizat cu eventualele acte adiţionale încheiate înainte de depunerea cererii de finanţare 
cu bugetul cerererii de finanţare/ hotărârea de aprobare a bugetului proiectului] 

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 : 

2,748,156.75 

a. Valoarea neeligibilă a 
proiectului 

119,995.42 

b. Valoarea eligibilă a 
proiectului 

2,628,161.33 

II Contribuţia proprie în 
proiect, din care : 

172,558.65 

a. Contribuţia solicitantului 
la cheltuieli eligibile 

52,563.23 

b. Contribuţia solicitantului 
la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent 

119,995.42 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 

2,575,598.10 
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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 C. Lia Olguța  

 Semnătura 
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                                                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                      Bianca Maria Carmen PREDESCU 
 

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. Colegiul ’’Stefan Odobleja’’ , cu sediul în Craiova, str.Electroputere, nr.21, codul fiscal 4711553 
– 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: Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul 
Stefan Odobleja Craiova, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară nr.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 

(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 
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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. 
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 Este implicat in toate activitatile proiectului, atat cele din 
etapa de elaborare, cat si in cea 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) 52.563,23 (TVA 24%) 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 2% 
 

Partener 2 0 lei 
 

 
(3) Plăţi 
 Plăţile pentru proiect vor fi făcute de 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”.  

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 
 
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă  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  
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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. 

Art. 4. Partenerii sunt obligaţi să  aplice menţiunea „Conform cu originalul” pe copiile documentelor 
suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare. 

(1) 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 
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. 
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(2) 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. 

(3) 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 (trei) 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  

Partener 2 Simon Aurora Mihaela 
Director-Colegiul Stefan Odobleja 
 
 

Semnătura  



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 
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