
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                              PROIECT  
                                                                         

           HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „Costin D.Neniţescu” 
Craiova, în cadrul proiectului „Inovarea procesului educaţional prin stagii de 

practică” 
 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 14.02.2020; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr.19632/2020, raportul nr.19640/2020 
întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi raportul de avizare 
nr.23760/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „Costin 
D.Neniţescu” Craiova, în cadrul proiectului „Inovarea procesului educaţional prin stagii 
de practică”;      
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta; 
 În temeiul art.129 alin. 2 lit. b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin.7 lit.a, art.139, 
alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
a sumei de 47.464,80 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic 
„Costin D.Neniţescu” Craiova, la costurile eligibile aferente proiectului 
„Inovarea procesului educaţional prin stagii de practică” . 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Liceul Tehnologic „Costin D.Neniţescu” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 
 

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



 
MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 19632/03.02.2020 

 

 

 

                                                                                        

Referat de aprobare 

 

  

Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” a depus cererea de finanțare cu titlul „Inovarea 
procesului educațional prin stagii de practică” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 

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

133030. 

Prin adresa nr. 5939/13.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 226136/20. 

12.2019, Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” ne informează cu privire la admiterea cererii de 

finanțare și solicită sprijin pentru asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului.  

Față de cele expuse, în conformitate cu dispozițiile art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova asigurarea finanţării, în suma de 

47.464,80 lei, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, reprezentând contribuţia 

proprie a Liceului Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” la costurile eligibile aferente proiectului „Inovarea 
procesului educațional prin stagii de practică”. 

  

 

 

PRIMAR, 

Mihail Genoiu 

 

                                                                                  

 

                                             

D.E.I.P., 

Dana Mihaela Bosoteanu 

 



RZ -2 ex. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 19640/03.02.2020 

                                                                                           Se aprobă, 
                                                                                                           Primar, 

                                                                                                         Mihail Genoiu  
 
 
 

                                                                                                                                          Vizat, 
                                                                                                                       Pt. Director executiv D.E.-F., 
                                Daniela Militaru  

 
                                                                                                      

 

RAPORT 
privind aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Craiova,  

 a participării cu fonduri din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
la asigurarea contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic ”Costin D. Nenițescu”  

în cadrul proiectului „Inovarea procesului educațional prin stagii de practică” 
 
 

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

Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive și pentru 
stimularea activității economice în zonele mai puțin dezvoltate îl reprezintă asigurarea disponibilității unei 

forțe de muncă „gata de lucru”, care să răspundă nevoilor în creștere ale mediului de afaceri. 
Alături de susținerea nemijlocită a participării la educație începând de la cele mai fragede vârste, 

POCU încurajează continuarea învățării pe tot parcursul vieții, aceasta contribuind la prelungirea vieții 
active, la creșterea oportunităților pe piața muncii și, în general, la asigurarea unei vieți de o mai bună 
calitate.   

Incluziunea socială şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă a intervențiilor care urmăresc 
promovarea unei dezvoltări echilibrate şi coeziunea socială. Reducerea prevalenței sărăciei și a excluziunii, 
îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi de sănătate de calitate, dezvoltarea economiei sociale, vor fi 
urmărite la nivel de program, în vederea promovării incluziunii sociale şi 2 combaterii sărăciei, în 
conformitate cu prevederile strategiilor naţionale relevante şi contribuind la obiectivele asumate în acest 
domeniu. În acest sens, POCU încurajează considerarea resursei umane provenite din rândul grupurilor 
vulnerabile ca și resursa umană fără de care dezvoltarea României în următorii ani este imposibilă. 

 Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” a depus proiectul „Inovarea procesului educațional prin 
stagii de practică”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 - Educație 
și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare 
pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și 
formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, 
adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, 
inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectiv specific 6.14  - Creșterea participării la 
programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-
universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14 
„Stagii de practică pentru elevi”, COD SMIS 133030. 
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         Proiectul „Inovarea procesului educațional prin stagii de practică” are ca obiectiv general 
derularea de stagii de practică pentru elevi și crearea de parteneriate viabile școală-angajatori, în vederea 
dobândirii de către elevi de noi competențe aplicative și inserției acestora pe piața muncii în domenii 
competitive de specializare inteligentă SNC și SNCDI. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
- organizarea și derularea de stagii de practică și învățare la locul de muncă la care vor participa 190 de 

elevi în medii de practică create în cadrul proiectului; 
- consiliere și orientare în carieră și elaborarea portofoliului profesional pentru 190 de elevi, membri ai 

grupului țintă; 
- încheierea de parteneriate școală-mediul de afaceri pentru tranziția elevilor/absolvenților din sistemul 

educațional spre piața muncii și crearea unui sistem informațional specific; 
- sprijinirea învățării la locul de muncă prin participarea la concursuri și utilizarea TIC în procesele de 

învățare practică. 
         Efectele pozitive pe termen lung ce se vor înregistra în urma realizării obiectivelor proiectului sunt: 
- elevi mai bine pregătiți din punct de vedere practic pentru domeniile competititve SNC/SNCDI; 
- elevi consiliați în ceea ce privește alegerea carierei potrivite sau continuarea studiilor; 
- elevi care vor fi capabili să-și găsească un loc de muncă în urma participării la stagiile de practică; 
- corelarea ofertei educaționale școlare cu cerințele pieței muncii; 
- dezvoltare de parteneriate pe termen lung între Solicitant și instituțiile de educație din care provine 

grupul țintă și reprezentanți ai mediului economic din sectoarele SNC/SNCDI pentru derularea de 
programe de învățare la locul de muncă. 

Problemele identificate care justifică intervențiile din cadrul acestui proiect: 
- nevoia elevilor de a desfășura stagii de practică reale la parteneri din mediul de afaceri; 
- nevoia de a crea, în cadrul unităților de învățământ, medii de pratică - dotări, laboratoare, ateliere, în 

care elevii să continue practica începută în cadrul proiectului, infrastructuri de care să beneficieze și 
generațiile viitoare; 

- nevoia de a certifica/de a obține un atestat/calificare în urma studiilor și practicii efectuate; 
- nevoia tinerilor de a fi consiliați și orientați în carieră, de a fi sprijiniți de către profesioniști să își 

realizeze un portofoliu profesional care să îi ajute la angajare; 
- nevoia de a crea parteneriate viabile între instituțiile de învățământ și societăți comerciale din sectoarele 

competitive SNC/SNCDI; 
- nevoia creării unui sistem bidirecțional de informare: de la companii/sectorul privat către rețeaua 

unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către 
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional/local; 

- nevoia de instruire practică pentru dobândirea de competențe de care viitorii membrii ai grupului țintă, 
atât în mediul de afaceri, cât și utilizând instrumente virtuale precum platformele electronice; 

- nevoia tinerilor absolvenți de a-și găsi un loc de muncă după finalizarea studiilor; 
- nevoia de a se iniția/califica în  alte domenii și de a continua formarea pe tot parcursul vieții; 
- nevoia de aliniere a programelor de educație la cerințele pieței muncii; 
- nevoia de integrare a tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile în educație și pe piața muncii alături de 

colegii lor. 
         Proiectul „Inovarea procesului educațional prin stagii de practică”, având o durată de 24 luni, are o 
valoare totală de 2.373.239,98 lei, iar valoarea totală eligiblă este, de asemenea, 2.373.239,98 lei, așa cum 
este prevăzut în Secțiunea Buget - Activități și cheltuieli din cadrul Cererii de finanțare.  

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, pentru Instituţii publice finanţate integral din 
venituri proprii si/sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele 
fondurilor speciale si Instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale 
finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale, contribuţia proprie a 
solicitantului este de 2% din valoarea cheltuielior eligibile, respectiv 47.464,80 lei. 

În data de 04.12.2019, sistemul electronic MYSMIS a transmis Liceului Tehnologic ”Costin D. 
Nenițescu” un e-mail (pe care îl anexăm alăturat) prin care informa că ”Cererea de finanțare la proiectul 
„Inovarea procesului educațional prin stagii de practică”/133030 a fost admisă după verificarea 
administrativă și de eligibilitate”. 
   Prin adresa nr. 5939/13.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 226136/20.12. 
2019, Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” ne informează cu privire la admiterea cererii de finanțare și 
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solicită sprijin pentru asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului „Inovarea procesului educațional 
prin stagii de practică”. 

   Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 129, alin. (4), (7) din Codul 
administrativ, art. 6 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
asigurarea finanţării, în suma de 47.464,80 lei, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Craiova, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” la costurile 
eligibile aferente proiectului „Inovarea procesului educațional prin stagii de practică”. 

 
 

   DEIP, 
Dana Mihaela Boșoteanu 

 
 
 

                    Vizat CFP,                                                                                            Pt. Șef  BMF,                                          
                                                                                                                                Marius Chetoiu 
                                                                                                            
                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                    Întocmit, 
                                                                                                                        insp. Ramona Zegheanu         
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.23760 /06 .02.2019   

 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

   Având în vedere: 

 - Referatul de aprtobare nr. 19632/2020 

 - Raportul nr. 19640/2020 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, prin care se 

propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea asigurării finanţării, din Bugetul de venituri 

şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuției proprii a Liceului Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” la 

costurile eligibile aferente proiectului „Inovarea procesului educațional prin stagii de practică”, depus în 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, 

Obiectiv specific 6.14, nr. apelului de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”, COD 

SMIS 133030 

- în conformitate cu cu art. 129 din Codul administrativ, Legea 273/29.06.2006 privind finantele 

publice locale, Ghidul solicitantului - Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 

 
 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte pentru adoptarea, de către Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, a unei hotarâri privind aprobarea asigurării finanţării, în suma de 47.464,80 lei, din 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, reprezentând contribuţia proprie a Liceului 
Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” la costurile eligibile aferente proiectului „Inovarea procesului 

educațional prin stagii de practică”. 

 

 
 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                  Claudia Calucică 
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