
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                  PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea participării Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul 

Programului „Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii 
romilor”, finanţat prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, în sensul 
depunerii şi implementarii proiectului „Educaţie şi sprijin fără bariere” 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
07.05.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.81968/2019, rapoartele nr.81971/2019 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și al Direcției Economico-Financiare și 
nr.82154/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune participarea Direcţiei de Asistență Socială Craiova în 
cadrul Programului „Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii 
romilor”, finanţat prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, în sensul depunerii şi 
implementarii proiectului „Educaţie şi sprijin fără bariere”;   
 În conformitate cu prevederile art.19 si art.20 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman de 
Dezvoltare Sociala, Memorandumului de înțelegere cu privire la implementarea 
Granturilor Norvegiene 2014-2021, Memorandumului de înțelegere cu privire la 
implementarea Granturilor SEE 2014-2021, Regulamentului privind implementarea 
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente 
Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului 
financiar norvegian 2014-2021, Ordinului nr.2840/6.560/2017 privind Normele 
metodologice din 31 octombrie 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-
2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, Ordinul nr.348/2018 privind 
aprobarea normelor de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de călătorie 
finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică al SEE și 
Mecanismele financiare norvegiene 2014-2021, Apelul nr.3 „Reducerea sărăciei”-Apel 
Restrâns de Proiecte Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor”; 

În temeiul art.36, alin.2, lit.b și d, coroborat cu alin.4, lit.a şi alin.6, lit.a, pct.2, 
art.45, alin.2 lit.a, 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 participarea Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul 

Programului „Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii  



  

 
 
            romilor”, finanţat prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, în sensul 

depunerii şi implementarii proiectului „Educaţie şi sprijin fără bariere”. 
Art.2. În cazul în care proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, primește 

finanțare, Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova, prin bugetul de cheltuieli al 
Direcției de Asistență Socială Craiova, sustenabilitatea pe o perioadă de 5 ani de 
la finalizarea implementării acestuia, conform estimărilor din anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asisteță Socială Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 
 

  
  
  

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 81968/03.05.2019 

 

 

                                                                   

Expunere de motive 
 

 In vederea depunerii cererii de finantare „Educaţie şi sprijin fără bariere”  în cadrul 

Programului „Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor”, finanţat 

prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 si in conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, respectiv prevederile art. 36, alin.(1),(6), art. 40 din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata, art. 19 si art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 129/ 1998 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, Memorandumul de 

intelegere cu privire la implementarea Granturilor Norvegiene 2014-2021, Memorandumul de 

intelegere cu privire la implementarea Granturilor SEE 2014-2021, Regulamentul privind 

implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 OUG nr. 34/2017 privind 

gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar 

Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-

2021 + Ordinul nr. 2.840/6.560/2017 NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017-de 

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea 

financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului 

Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, Ordinul nr. 

348/2018 privind aprobarea normelor de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de 

calatorie finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistența tehnica al SEE și 

Mecanismele financiare norvegiene 2014-2021; Apelul nr. 3 „Reducerea sărăciei”- Apel 

Restrâns de Proiecte Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii 

romilor”, propun aprobarea participarii Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul 

Programului „Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor”, finanţat 

prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 in sensul depunerii şi implementarii proiectului 

„Educaţie şi sprijin fără bariere” şi asigurarea sustenabilităţii pe o perioadă de 5 ani de la 

finalizarea implementării acestuia. 

 

            PRIMAR                   Directia Economico-Financiara                      D.E.I.P.    

  Mihail Genoiu                        Pt.Director executiv                 Pt.Director Executiv    

                                                      Daniela Militaru                    Dana Mihaela Bosoteanu 



MUNICIPIUL CRAIOVA          Se aprobă 
Primăria Municipiului Craiova           Primar 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte            Mihail Genoiu 
Nr. 81971/06.05.2019               

                                              
                                                                                                              
 
                                                                    

     Avizat 
       Administrator Public 
      Marian – Sorin Manda 

 

 
 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova în cadrul 

Programului „Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor”, finanţat prin 
granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 pentru depunerea şi implementarea proiectului „Educaţie şi 

sprijin fără bariere” şi asigurarea sustenabilităţii pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea 
implementării acestuia 

 
 
 
 
Prin adresa Directiei de Asistenta Sociala Craiova nr.15113/02.05.2019, inregistrata la Consiliul Local 

al Municipiului Craiova cu nr.126/02.05.2019 a fost inaintata Nota de fundamentare nr.15115/02.05.2019 
pentru aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare 
locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor”, finanţat prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-
2021 pentru depunerea şi implementarea proiectului „Educaţie şi sprijin fără bariere” şi asigurarea 
sustenabilităţii pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului „Educaţie şi sprijin fără 
bariere”, finanţat prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, adresa repartizata Directiei Elaborare si 
Implementare Proiecte si Directiei Economico-financiare. 

 
În data de 6 decembrie 2018 Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator 

de Program pentru Programul "Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor" 
(Dezvoltare locală), finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat apelul restrâns de 
propuneri de proiecte "Reducerea sărăciei". 

 Suma alocată acestui apel este de 20.000.000 Euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021 
(85%) şi cofinanţare publică (15%). 

Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 500.000 
Euro, iar cea maximă este de 5.000.000 Euro. 

  Termenul limită de depunere a proiectelor este: 08.05.2019, orele 1600.   
Apelul oferă suport pentru iniţierea unor măsuri de reducere a sarăciei şi excluziunii sociale 

implementate la nivel naţional şi/sau local, măsuri care vizează dezvoltarea rezultatelor proiectelor finanțate 
anterior prin Programul RO25 "Combaterea Sărăciei", finanțat din Granturile Norvegiene 2009-2014, 
Astfel, Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova în parteneriat cu Primăria Oslo şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a implementat proiectul pilot „ Educaţia poate rupe lanţul sărăciei”, 
finantat in cadrul Programului RO 25 – Programul de Combatere a Saraciei (Poverty Alleviation 
Programme), care s-a derulat în perioada decembrie 2015-aprilie 2017, având ca obiect îmbunatăţirea 
competenţelor sociale, civice şi profesionale ale resurselor umane de la nivelul reţelei de şcoli primare şi 
gimnaziale de pe raza oraşului Craiova în domeniul facilitării relaţiilor dintre elevii aflaţi în situaţie de risc 
social, familie si comunitate.  



Principalele rezultate ale proiectului pilot „ Educaţia poate rupe lanţul sărăciei”, au fost: 
− un curs de formare în ocupaţia de mediator social pentru 26 de cadre didactice din cele 23 de şcoli 

primare şi gimnaziale și trei şcoli speciale din municipiul Craiova, cu scopul dezvoltării competenţelor de a 
facilita relaţiile între elevii din grupul ţintă, familiile lor, şcoală şi comunitatea locală. Fiecare profesor 
format în ocupaţia de mediator social a primit câte un laptop şi o imprimantă achiziţionate prin intermendiul 
proiectului. Resursele IT achiziţionate au fost utilizate în desfăşurarea activităţilor ulterioare. 

− Elaborarea unei Proceduri de intervenţie pentru realizarea căreia a fost organizat un workshop de 
două zile cu cadrele didactice instruite în ocupaţia de mediator social, pe parcursul căruia au fost identificate 
şi stabilite toate metodele de lucru necesare pentru identificarea, evaluarea iniţială şi intervenţia directă în 
cazurile elevilor aflaţi în situaţii de risc social şi a fost  elaborat setul de instrumente necesar documentării 
despre fiecare caz în parte, precum şi criteriile de selecţie a elevilor.  

− Mediatorii sociali formaţi împreună cu celelalte cadre didactice din cadrul şcolii au identificat elevi 
care se încadrează în criteriile de selecţie stabilite, cu scopul de a realiza  o centralizare a elevilor aflaţi în 
situaţie de risc social. 

− Fiecare dintre cele 26 de  cadre didactice (mediatori sociali), a întocmit o statistică la nivelul şcolii în 
care activează cu privire la numărul elevilor care se încadrează în criteriile de selecţie a proiectului, tipuri de 
situaţii de risc social, bariere întâmpinate de elevi în adaptarea şcolară şi socială, probleme semnalate de 
învăţător sau diriginte, cauzele existenţei situaţiei de risc social etc. 

− A fost elaborată o statistică integrată la nivelul reţelei de şcoli vizate de proiect, pe baza căreia s-a 
realizat o hartă a şcolilor cu elevi aflaţi în dificultate de la nivelul comunităţii locale, cu informaţii privind 
locaţia şcolilor în raport cu principalele cartiere ale oraşului, numărul de elevi identificaţi şi procentul 
acestora din numărul total de elevi, cauzele predominante ale inadaptării şcolare şi sociale, nevoile sociale 
identificate, măsurile propuse pentru intervenţia în eliminarea acestor cauze etc.  

− Au fost organizate 3 workshopuri de câte o zi, prin intermediul cărora a fost elaborat un Ghid 
metodologic de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social 
prin metode de educaţie non-formală şi furnizarea de servicii sociale, care reglementează o serie de aspecte 
precum: descrierea şi prezentarea modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor de mediere socială în 
şcoli, metodele de educaţie non-formală propuse a fi utilizate în dezvoltarea personală a elevilor din grupul 
ţintă, serviciile sociale propuse a fi furnizate elevilor şi familiilor acestora, standardele de calitate urmărite şi 
instrumentele utilizate în realizarea activităţilor şi furnizarea serviciilor. 

În scopul realizării activităților propuse în proiectul pilot „Educaţia poate rupe lanţul sărăciei” și a 
atingerii rezultatelor așteptate municipalitatea din Craiova a avut la dispoziție un buget de 60.000 euro, iar 
cota de finanțare din partea Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost de 0 lei. 

Având în vedere rezultatele bune obţinute prin implementarea proiectului pilot “Educaţia poate 
rupe lanţul sărăciei!” şi a necesităţii existente la nivel local, Direcția de Asistență Socială Craiova, aflată în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de furnizor de servicii sociale acreditat, 
conform Certificatului de acreditare, seria AF, nr. 004025, emis de către Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, intenționează să depună proiectul „Educaţie şi sprijin fără bariere” în cadrul Programului 
„Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor”, finanţat prin granturile SEE şi 
Norvegiene 2014-2021, fiind o iniţiativă benefică pentru evoluţia grupului ţintă căruia i se adresează şi 
deopotrivă a întregii comunităţii. 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și diversificarea serviciilor socio-medicale, 
furnizate copiilor și părinților/tutorilor sau altor membri ai familiei din municipiul Craiova, în vederea 
depăşirii situaţiei de dificultate şi integrarea acestora în viaţa socială. Acesta constă în facilitarea incluziunii 
sociale, combaterea sarăciei şi reducerea numărului de persoane vulnerabile, prin înfiintarea de servicii 
sociale integrate, pentru 1582 de persoane aflate în situaţii de dependenţă, şi/sau în risc de excluziune 
socială, din Municipiul Craiova, Judetul Dolj.  

Acest obiectiv se va realiza prin înfiintarea unui Centru de zi denumit ,,SUNSHINE”, destinat 
copiilor (cu vârste între 0-15 ani) și tinerilor (cu vârste între 16-24 ani) aflați în risc de sărăcie și excluziune 
socială, precum şi părinților/tutorilor/altor membri ai familiei copiilor/tinerilor aflați în risc de sărăcie și 
excluziune socială din municipiul Craiova.           

Centrul va fi un loc special dedicat acestei categorii de persoane, fiind un spaţiu modern, achiziţionat în 
cadrul proiectului, compartimentat în funcţie de specificul fiecărei activităţi. Misiunea centrului este de a 
crea un cadru ambiental, care să respecte, în primul rând, demnitatea şi siguranţa membrilor centrului, 
principiul egalităţii şi al identităţii de sine a persoanei. 

În cadrul Centrului de zi ,,SUNSHINE” se vor furniza: 



- servicii specializate pentru un număr de 100 de copii şi tineri cu tulburări comportamentale (autism, 
ADHD, tulburari de dezvoltare asociate, etc.) prin desfăşurarea de activităţi de art-terapie, terapie 
comportamentală aplicată Applied Behavioral Analysis (ABA) si PECS, activităţi desfaşurate în cadrul 
camerei senzoriale care vor dezvolta şi stimula simţurile copiilor/tinerilor (vizual, auditiv, olfactiv, tactil, 
vestibular şi proprioceptiv), activităţi de recuperare a copiilor/tinerilor cu tulburări de limbaj, precum şi prin 
desfăşurarea de sesiuni informative pentru un număr de 210 părinţi/tutori/ alţi membri ai familiei pe diverse 
teme: terapie comportamentală, logopedie şi metode inovative de intervenţie terapeutică pentru copii cu 
autism, precum şi aplicarea terapiei ABA/PECS;  

- servicii specializate în vederea recuperării unui număr de 100 de copii/tineri cu handicap neuromotor 
prin desfăşurarea activităţilor de kinetoterapie sau terapie prin mişcare;  

- servicii specializate oferite unui număr de 450 de copii/tineri care suferă de anorexie, bulimie, 
obezitate şi a celor care suferă de tulburari anxiose, depresie si bullying, prin desfăşurarea de şedinte 
psihoterapeutice, activităţi de terapie cognitiv- comportamentală, şedinţe specializate în nutriţie sau tulburări 
alimentare, consultaţii psihoterapeutice şi consiliere psihiatrică, precum şi prin desfăşurarea de sesiuni de 
informare pentru un număr de 422 părinţi/tutori/ alţi membri ai familiei cu privire la dezvoltarea unor 
practici eficiente de comunicare și de interacționare în familie;  

- servicii specializate pentru un număr de 300 de persoane care suferă de adicţii prin desfăşurarea de 
activităţii de prevenire a consumului de droguri pe cele trei arii de intervenţii: şcoală, familie şi comunitate; 

- servicii de mediere socială şi consiliere profesională pentru un număr de 660 de părinţii/tutori/alţi 
membri ai familiei aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, prin desfăşurarea activităţilor de consiliere 
socială, consiliere şi orientare profesională;  

- activităţi de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă şi educaţie pentru sănătate pentru un 
număr de 900 de copii/ tineri aflați în risc de sărăcie și excluziune socială şi părinţi/tutori/ alţi membri ai 
familiei acestora. 

Beneficiarii proiectului vor fi identificaţi şi recrutaţi de către profesorii din cele 23 de şcoli primare 
şi gimnaziale şi 3 şcoli speciale din municipiul Craiova, formaţi prin proiectul anterior, respectiv „Educaţia 
poate rupe lanţul sărăciei!” în ocupaţia de mediator social, respectand  harta  şcolilor cu elevi aflaţi în 
situaţie de risc social de la nivelul comunităţii locale, realizate în cadrul primului apel.  

Acest program va veni în sprijinul persoanelor defavorizate, aflate in risc de excluziune socială, prin 
creşterea confortului psihic şi a gradului de integrare şi participare socială.  

Serviciile socio-medicale vor fi furnizate de personal specializat: psihoterapeut, logoped, 
kinetoterapeut, psiholog, psihiatru, specialist în tulburări alimentare, specialist în asistenţă socială, consilier 
vocaţional, asistent medical. Scopul furnizării serviciilor socio-medicale destinate grupului ţintă vizat de 
proiect din municipiul Craiova constă în depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea 
riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vietii. 

Prin proiectul „Educaţie şi sprijin fără bariere” se urmăreşte: 
- promovarea pe scară largă a atitudinii pozitive faţă de persoane aflate în dificultate sau risc de 

excluziune socială, definindu-le ca parte activă a populaţiei care concentrează o proporţie semnificativă a 
potenţialului socio-economic şi cultural; perceperea persoanelor defavorizate ca parteneri egali, capabili să 
participe la rezolvarea problemelor care îi privesc, promovând astfel egalitatea de şanse şi nediscriminarea: 
accesul egal în grupul ţintă pentru femei şi barbaţi şi înfiintarea şi funcţionarea unui Centru de zi denumit 
,,SUNSHINE”;  
- furnizarea de servicii socio-medicale pentru 1582 de persoane aflate în dificultate care vor beneficia de 
servicii specializate, în vederea tratării tulburărilor comportamentale (autism, ADHD, tulburari de 
dezvoltare asociate, etc.), recuperării  copiilor şi tinerilor cu handicap neuromotor, precum şi a copiilor şi 
tinerilor care suferă de anorexie, bulimie, obezitate şi a celor care suferă de tulburari anxiose, depresie şi 
bullying sau adicţii. 
- furnizarea serviciilor de mediere socială şi consiliere profesională pentru cei 660 de parinti/tutori sau alţi 
membri ai familiei copiilor aflati în dificultate şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi educaţie 
pentru sănătate pentru un număr de 900 de copii/tineri aflați în risc de sărăcie și excluziune socială şi 
părinţi/tutori/ alţi membri ai familiei acestora. 

Durata proiectului „Educaţie şi sprijin fără bariere”, este de 36 de luni, iar valoarea totala 
eligibilă a acestuia este de 2.800.000 euro, fără a implica cofinanţare din partea autorităţii locale, 
conform bugetului proiectului atasat notei de fundamentare. 

 
Conform Ghidului Aplicantului la Apelul nr. 3 „Reducerea sărăciei”- Apel Restrâns de Proiecte, 

punctul 8- Durabilitatea proiectului: 



� lit. A. „În cazul proiectelor care implică cumpărare de clădiri și/sau terenuri cu fonduri din grantul 
proiectului, trebuie avut în vedere că: 

− proprietatea trebuie transferată către PP sau către cei desemnați explicit de PP în cererea de finanțare 
ca destinatari ai clădirilor și/sau terenurilor, înainte de finalizarea proiectului. 

− Clădirile și /sau terenurile achiziționate cu fonduri din grantul proiectului nu pot fi vândute, 
închiriate sau ipotecate pe o durată de cinci ani de la finalizarea proiectului sau mai mult dacă sunt stipulate 
în contractul de proiect.  

− Bunurile imobile și/ sau terenurile achiziționate cu fonduri nerambursabile pot fi utilizate numai în 
conformitate cu obiectivele proiectului. În special, clădirile pot fi utilizate pentru a găzdui serviciile de 
administrație publică numai dacă o astfel de utilizare este în conformitate cu obiectivul proiectului”. 

� Lit. C. „Cu privire la echipamentul achiziţionat pentru care întregul cost de achiziție a fost acceptat 
de OP ca fiind eligibil (art. 8.3.1. c) al Regulamentului): 

− PP va continua să menţină echipamentele respective în proprietatea sa, pe o durată de minim 5 ani de 
la încheierea proiectului, şi să le utilizeze, în tot acest timp, în acelaşi scop pentru care au fost achiziţionate; 

− PP va asigura echipamentul respectiv împotriva daunelor (cum sunt: incendiu, furt şi alte incidente 
pentru care se acordă asigurare în mod obişnuit de către firmele de asigurări), atât pe perioada implementării 
proiectului, cât şi timp de cel puţin 5 ani după încheierea acestuia; 

− PP va aloca resurse pentru întreţinerea adecvată a acestor echipamente pentru cel puţin încă 5 ani 
după încheierea proiectului”. 

Conform Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 
Operatorul de Program se va asigura că proiectele care implică investiţii în bunuri imobiliare şi/sau terenuri 
(inclusiv renovare) sunt operaţionale pentru o perioadă de cel puţin cinci ani după aprobarea de către 
Operatorul de Program a raportului final al proiectului şi bunul imobiliar şi /sau terenul este utilizat în 
scopul proiectului, conform contractului de proiect. 

Ţinând cont de cheltuielile ce vor fi efectuate în perioada de implementare a proiectului, pe perioada 
sustenabilităţii estimăm a se consuma un credit bugetar anual în cuantum de 500.000 lei, ce va reprezenta 
contravaloarea cheltuielilor de personal şi a celor privind bunurile şi serviciile aferente funcţionării 
centrului, conform Anexa. Avand in vedere ca Directia de Asistență Socială Craiova in calitate de promotor 
al proiectului detine calitatea de ordonator tertiar de credite al bugetului local toate cheltuielile necesare 
desfasurarii activitatii institutiei sunt finantate din Bugetul de Cheltuieli al Directiei de Asistență Socială 
Craiova parte integranta a bugetului consolidat al Municipiului Craiova. 

Avand in vedere ca Apelul nr. 3 „Reducerea sărăciei”- Apel Restrâns de Proiecte se inchide la data de 
08.05.2019, se impune adoptarea de urgenta a unei hotarari de consiliu ce va fi atasata cererii de finantare.  

Având în vedere cele prezentate anterior şi în conformitate cu prevederile art. 36, alin.(1),(6), art. 
40 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, art. 19 si art. 20 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 129/ 
1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, 
Memorandumul de intelegere cu privire la implementarea Granturilor Norvegiene 2014-2021, 
Memorandumul de intelegere cu privire la implementarea Granturilor SEE 2014-2021, Regulamentul 
privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 OUG nr. 34/2017 privind 
gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul 
Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 + Ordinul nr. 
2.840/6.560/2017 NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017-de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si 
Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, Ordinul nr. 348/2018 privind aprobarea normelor de 
aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de calatorie finanțate din Fondul pentru relații 
bilaterale și Fondul de asistența tehnica al SEE și Mecanismele financiare norvegiene 2014-2021, 
Apelul nr. 3 „Reducerea sărăciei”- Apel Restrâns de Proiecte Programul „Dezvoltare locala, 
reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”; 

 

 



, prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
urmatoarele: 

- participarea Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare locală şi 
reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor”, finanţat prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, in 
sensul depunerii şi implementarii proiectului „Educaţie şi sprijin fără bariere”,  finanţat prin granturile SEE 
şi Norvegiene 2014-2021. 

- in cazul in care proiectul mentionat la Punctul.1 primeste finantare, Consiliul Local va asigura din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova, prin bugetul de cheltuieli al Directiei de Asistență 
Socială Craiova, sustenabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării acestuia, conform 
estimarilor din anexa ce face parte integranta din prezentul raport 
 
 
 
              Pt.Director executiv   

Directia Economico – Financiara                              Pt. Director executiv 
               Daniela Militaru            Dana Mihaela Bosoteanu       
 
 
 
 
 

      Viza C.F.P. Intocmit,  
     Elena Marcu          Oana Radulescu 
 
 



SUMA ANUALA                   -

LEI-

1. Cheltuieli cu personalul angajat 360000

1.1 10 posturi x 3000 lei x 12 luni 360000

2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 140000

116000

2.1.1 Furnituri de birou 12000

2.1.2 Materiale pentru curăţenie 4000

2.1.3 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 50000

2.1.4 Apă, canal, salubritate 25000

2.1.5 Carburanţi şi lubrifianţi 5000

5000

15000

2.2 Alte obiecte de inventar 10000

6000

8000

500000

ANEXA  

Buget estimat anual  pentru perioada de sustenabilitate  pentru proiectul „Educaţie şi 

sprijin fără bariere”, finanţat prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021

2.1.7 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.1.6 Poştă, telecomunicaţii, radio - tv, internet

TOTAL

2.1 Bunuri şi servicii

2.2 Protecţia muncii

2.3  Alte cheltuieli 

CATEGORIE DE CHELTUIELI



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 82154/06.05.2019 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
    

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 81968/03.05.2019; 
 - Raportul nr.81971/2019 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte si Directia 

Economico-Financiara prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea 

participării Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare locală şi 
reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor”, finanţat prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 

pentru depunerea şi implementarea proiectului „Educaţie şi sprijin fără bariere” şi asigurarea 
sustenabilităţii pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării acestuia, estimat a se consuma un 

credit bugetar anual în cuantum de 500.000 lei, ce va reprezenta contravaloarea cheltuielilor de 

personal şi a celor privind bunurile şi serviciile aferente funcţionării centrului, conform Anexei la 
raportul de specialitate. 

In conformitate cu prevederile: 

- art. 36, alin.(1),(6) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, art. 19 si 
art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

- Legea 129/ 1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de 
Dezvoltare Sociala,  

- Memorandumul de intelegere cu privire la implementarea Granturilor Norvegiene 2014-
2021,  

- Memorandumul de intelegere cu privire la implementarea Granturilor SEE 2014-2021, 
- Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021  
- OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile 

aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului 
financiar norvegian 2014-2021 + Ordinul nr. 2.840/6.560/2017 NORME 
METODOLOGICE din 31 octombrie 2017-de aplicare a prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-
2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,  

- Ordinul nr. 348/2018 privind aprobarea normelor de aplicare a sumelor forfetare pentru 
cheltuielile de calatorie finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistența 
tehnica al SEE și Mecanismele financiare norvegiene 2014-2021; 

- Apelul nr. 3 „Reducerea sărăciei”- Apel Restrâns de Proiecte Programul „Dezvoltare 
locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”. 

 

           AVIZĂM FAVORABIL 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte si al Directiei Economico-Financiara 

pentru adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a unei hotarâri privind aprobarea 
participării Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare locală şi 

reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor”, finanţat prin granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 

in sensul depunerii şi implementarii proiectului „Educaţie şi sprijin fără bariere” şi asigurarea 



  

sustenabilităţii pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării acestuia, estimat a se consuma un 

credit bugetar anual în cuantum de 500.000 lei, ce va reprezenta contravaloarea cheltuielilor de 

personal şi a celor privind bunurile şi serviciile aferente funcţionării centrului, conform Anexei la 
raportul de specialitate. 

 
Director Executiv,                        Întocmit,

 Ovidiu Mischianu                                               consilieri juridici           
 
                                                                               Dana Mihaela Bosoteanu     Nefiru Georgeta 
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