
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 
 

    HOTĂRÂREA NR._____ 
privind prelungirea duratei acordului de parteneriat încheiat între Zona 

Metropolitană Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, în calitate de partener, în vederea pregătirii şi 

implementării în comun a proiectului CAMELOT 
 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.04.2022; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.68159/2022, raportul nr.69609/2022 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.70034/2022 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea 
duratei acordului de parteneriat încheiat între Zona Metropolitană Milano, Italia, ca lider 
de parteneriat şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de partener, în 
vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului CAMELOT;  

 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.390/2014 al Consiliului 
din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 
2014-2020 Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică/măsura 2.2. 
Rețele între Orase, Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1296/2013, (UE) 
nr.1301/2013, (UE) nr.1303/2013, (UE) nr.1304/2013, (UE) nr.1309/2013, (UE) 
nr.1316/2013, (UE) nr.223/2014, (UE) nr.283/2014 și a Deciziei nr.541/2014/UE și de 
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr.966/2012, Deciziei de punere în aplicare 
2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de stabilire a „Agenției Executive 
pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE din 20 
aprilie de instituire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” în 
aplicarea Regulamentului (CE) nr.58/2003 al Consiliului care prevede că Agenția este 
responsabilă pentru gestionarea granturilor ce vor fi acordate în cadrul programelor 
Uniunii delegate acesteia, inclusiv Programul Europa pentru cetățeni, Deciziei C (2018) 
7435 a Comisiei din 13 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei C (2013) 9189 a 
Comisiei din 18 decembrie 2013 de delegare a competențelor către Agenția Executivă 
pentru Educație, Audiovizual și Cultură, în vederea îndeplinirii sarcinilor legate de 
implementarea programelor Uniunii în domeniile educației, audiovizualului și culturii, 
cuprinzând , în special, implementarea creditelor înscrise în bugetul general al Uniunii 
și alocarilor FED, Acordului de finanțare nr.615289 încheiat între Agenția Executivă 
pentru Educație, Audiovizual și Cultură și Citta metropolitana di Milano; 
   În temeiul art.129, alin.2, lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139, alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 



  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei acordului de parteneriat între Zona Metropolitană 
Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
în calitate de partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a 
proiectului CAMELOT, până la data de 28.02.2023, conform  actului adiţional 
nr.1 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.201/2020 şi va avea următorul conţinut: 

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în relatia cu liderul de parteneriat, Zona Metropolitană 
Milano, să semneze actul adiţional nr.1 la acordul de parteneriat, precum și toate 
documentele necesare implementării proiectului. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Zona Metropolitană Milano vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

 
  
  
  

    

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

  
  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 68159/ 05.04.2022 
 
          SE APROBA, 
             PRIMAR 
         Lia Olguta Vasilescu 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

prelungirea acordului de parteneriat între Zona Metropolitana Milano, Italia, 
ca lider de parteneriat şi Consiliul Local al Municipiului Craiova , in calitate 

de partener, în vederea implementării în comun a proiectului 
CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together 

(Orașe și metropole in Europa lucrand mai departe impreuna) 
 

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

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

Ca urmare a semnarii grantului, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
incheiat, in data de 11.05.2020, un Acord de Parteneriat cu liderul de parteneriat, 
Zona Metropolitana Milano, Italia. Acordul de Parteneriat era valabil in perioada 2 
martie 2020 - 28 februarie 2022, data depunerii Raportului Final la care trebuia sa 
participe si partenerul. 

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



Liderul de parteneriat, Zona Metropolitana Milano, Italia a facut toate 
demersurile legale si a incheiat Actul Aditional nr 1 de prelungire a Contractului de 
Finantare 615289-CITIZ-1-2019-2-IT-CITIZ-NT pana la 28/02/2023. 

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

Fata de cele mai sus mentionate, apreciem ca oportuna prelungirea acordului 
de parteneriat între Zona Metropolitana Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, in calitate de partener, în vederea 
implementării în comun a proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in 
Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole in Europa lucrand mai 
departe impreuna) in cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - 
Implicare democratică și participare civică,  măsura 2.2. Retele intre Orase. 
 
 
 
  
                            Pt. Director Executiv,       
                                Adriana Motocu         
  
   
 
 
 



Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte 
Nr.69609/06.04.2022           

 
 

Raport  

privind prelungirea acordului de parteneriat între Zona Metropolitana Milano, Italia, 

ca lider de parteneriat şi Consiliul Local al Municipiului Craiova , in calitate de 

partener, în vederea implementării în comun a proiectului  

CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și 

metropole in Europa lucrand mai departe impreuna) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ca urmare a semnarii grantului, Consiliul Local al Municipiului Craiova a incheiat, in 
data de 11.05.2020, un Acord de Parteneriat cu liderul de parteneriat, Zona Metropolitana 
Milano, Italia. 

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

Acordul de Parteneriat era valabil, in baza Hotararii Consiliului Local nr 201/2020, in 
perioada 2 martie 2020 - 28 februarie 2022, data depunerii Raportului Final la care trebuia sa 
participe si partenerul. 

Facem menţiunea că, în contextul situaţiei de criză generata de pandemia COVID-19 
precum şi de masurile de prevenire şi combatere a acesteia,  au fost purtate discutii online 
despre modul de desfasurare a activitatilor proiectului, partenerii stabilind in acest interval de 
timp o replanificare a evenimentelor internationale derulate in cadrul acestuia si modalitatea 
de organizare a acestor evenimente, precum si necesitatea prelungirii duratei contractului de 
finantare si implicit a acordului de parteneriat aprobat prin HCL nr. 201/2020. 

Liderul de parteneriat, Zona Metropolitana Milano, Italia a facut toate demersurile 
legale si a incheiat Actul Aditional nr 1 de prelungire a Contractului de Finantare 615289-
CITIZ-1-2019-2-IT-CITIZ-NT pana la 28/02/2023, inregistrat la Primaria Municipiului 
Craiova cu nr 54875/15.03.2022. 

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

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

instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 Componenta 2 - 
Implicare democratică și participare civică/măsura 2.2. Retele intre Orase. 
 - REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) 
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) 
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de 
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 
 - Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de 
stabilire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a 
Deciziei 2009/336/CE din 20 aprilie de instituire a a „Agenției Executive pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură” in aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului care 
prevede ca Agentia este responsabila pentru gestionarea granturilor ce vor fi acordate in 
cadrul programelor Uniunii delegate acesteia, inclusiv Programul Europa pentru cetateni. 
 - Decizia C(2018) 7435 a Comisiei din 13 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 
C(2013) 9189 a Comisiei din 18 decembrie 2013 de delegare a competentelor catre Agenția 
Executiva pentru Educație, Audiovizual și Cultură, in vederea indeplinirii sarcinilor legate de 
implementarea programelor Uniunii in domeniile educatiei, audiovizualului si culturii , 
cuprinzand , in special , implementarea creditelor inscrise in bugetul general al Uniunii si 
alocarilor FED 
 - Acordul de finantare nr. 615289 incheiat intre Agenția Executiva pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură si Citta metropolitana di Milano; 



- Actul Aditional nr 1 de prelungire a Contractului de Finantare 615289-CITIZ-1-
2019-2-IT-CITIZ-NT, inregistrat la Primaria Municipiului Craiova cu nr 54875/15.03.2022. 

- În temeiul art.129, alin.2, lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139, alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

1. prelungirea acordului de parteneriat  incheiat, in baza HCL nr. 201/2020, între 
Zona Metropolitana Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, in calitate de partener, în vederea pregătirii şi implementării 
în comun a proiectului CAMELOT, pana la data de 28.02.2023,  conform actului 
aditional nr. 1 prevazut in Anexa  ce face parte integrantă din prezentul raport. 

2. modificarea art. 3 din HCL nr. 201/2020 privind aprobarea organizarii in 
Municipiul Craiova a evenimentului international Implicare democratica si 

participare civica, care va avea urmatorul cuprins : 
Se aprobă organizarea, în luna octombrie 2022, în municipiul Craiova, a 
evenimentului internațional „Implicare democratică și participare civică”. 

3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 201/2020. 

4. Imputernicirea Primarului Municipiului Craiova sa reprezinte Consiliul Local al 
Municipiului Craiova in relatia cu liderul de parteneriat, Zona Metropolitana 
Milano,  să semneze actul aditional nr. 1 la acordul de parteneriat precum și toate 
documentele necesare implementării proiectului. 

 
 

   

Pt. Director Executiv           
Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: ______.04.2022 
 

Semnatura: ____________ 
 
 
 
 

Manager Proiect 
Cons Juridic Nelu Pirvu 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.04.2022 
 
         Semnatura:_____________ 
 

Pt. Sef Serviciu 
Alin Rinzescu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: ______.04.2022 
 

Semnatura: ____________  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Pt. Sef Birou 
Marius Cristian Chetoiu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: ______.04.2022 
 

Semnatura: ____________  
 
 
 
 
 

Responsabil comunicare 
insp. Roxana Pîrşoi  

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.04.2022 
 
         Semnatura:_____________ 

 

 

 







 

 

EUROPEAN COMMISSION 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
 
B.3 

 
 

AMENDING DECISION 
 

N° 1 
 

of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as 
"the Agency"), acting under powers delegated by the European Commission, 

 
MODIFYING THE  

 
GRANT DECISION 

 
615289-CITIZ-1-2019-2-IT-CITIZ-NT  

 
 

 
Addressed to 
 
CITTA METROPOLITANA DI MILANO 
VIA VIVAIO 1,  
IT - 20122 MILANO 
 
 
hereinafter referred to as "the beneficiary", 
 
Whereas by letter of 30/03/2021 the beneficiary has requested to modify the above mentioned 
Grant Decision, 
 
Whereas the Agency agrees on this request to amend the Grant Decision, 
 
As a consequence, the Agency has decided to amend the Grant Decision as follows:   
 
 



 

 

 

ARTICLE I 

 

ARTICLE 2 – ENTRY INTO FORCE AND IMPLEMENTATION PERIOD OF THE 
GRANT DECISION shall read as follows: 

2.1 The Grant Decision shall take effect on the date of its notification to the 

beneficiary. 

2.2 The action shall be carried out between 02/03/2020 and 28/02/2023. 

 

ARTICLE II 

 

All the other provisions and annexes of the Grant Decision and any previous modifications, 

which are not changed by this decision shall remain unchanged and shall continue to apply. 

 

ARTICLE III 

 

The present decision shall take effect on the date it is notified to the beneficiary. 

 

 
 
 
 
 
SIGNATURE 
 
 
 
 
GILLES PELAYO, 
 
Signed in Brussels, on ../../…. 



mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22 lug-22 ago-22 set-22 ott-22 nov-22 dic-22 gen-23 feb-23

PROJECT MANAGEMENT

INTERNATIONAL EVENT 

1- Brussels: Management of EU 

funds in urban and metropolitan 

areas

2- Milan: Management of the 

European funds and opportunities 

for metropolitan areas in the new 

MFF 2021 - 2027

3 - Zagreb: ITI instrument for 

the Urban Agglomeration 19th e 20th 

4 - Barcelona: Capitalization of 

ESIF projects of urban and 

metropolitan governments and 

citizens involvement 28th-29th 

5- Bari: The role of culture in 

European relations

6- Gdansk: Smart Metropolis 19-24

7- Stuttgart: European 

instruments regarding the 

development of the 

metropolitan dimension

8- Porto: Metropolitan Areas 

and ITI - Integrated Territorial 

Investments

9- Craiova: Democratic 

engagement and civic 

participation

LOCAL ACTIVITIES

COMMUNICATION

Website

Social media 

Documentary

Publication

Questionnaire

Communication Plan


	1 proiect
	2 Referat aprobare
	3 Raport
	4 raport de  avizare
	5
	615289 Amendment Letter act aditional prelungire contract_unlocked
	Gantt_Camelot_Feb2022


