
 

 

                                                                  

                                                                     

                                                                        H O T Ă R Â R E  
 

 

privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi 

echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe din judeţul Dolj” în cadrul PNRR/Componenta 

C15:Educaţie  
 

  Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară; 

            având în vedere referatul de aprobare al Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare 

Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, înregistrat sub nr. 6023/13.03.2023, 

raportul de specialitate al Serviciului juridic, Administraţie Locală înregistrat sub nr. 

6174/14.03.2023 precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

în baza prevederilor Ghidului solicitantului, care a suferit mai multe modificări de 

la publicare (ultima fiind adusă prin corigendumul din 17.02.2023), privind apelul de 

proiecte PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe gestionat de Ministerul 

Educaţiei, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii finanţate prin PNRR, 

aprobat prin ordinul de ministru nr. 6423/19.12.2022, având în vedere Avizele favorabile 

emise de ISJ Dolj pentru fiecare unitate de învățământ/unitate conexă şi în conformitate 

cu prev. art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. 

a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                            

 

                                                         HOTĂRĂŞTE: 

 

 

           ART 1. Se aprobă proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi 

echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe din judeţul Dolj”, în vederea finanţării acestuia 

în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul VI. Politici pentru noua 

generaţie, Componenta C15:Educaţie, cu respectarea plafoanelor prevăzute în cadrul 

Ghidului Solicitantului.  

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 14.533.945,44  lei 

fără TVA, respectiv 17.295.395,08 lei, TVA inclus.  

 

    
 

                                      CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 



 

 

ART 3. Se aprobă depunerea, în numele următoarelor Unități Administrativ 

Teritoriale din Județul Dolj:UAT Comuna Almăj, UAT Comuna Bradeşti, UAT Comuna 

Caraula, UAT Comuna Carpen, UAT Comuna Catane, UAT Comuna Celaru, UAT 

Comuna Dobreşti, UAT Comuna Dobroteşti, UAT Comuna Leu, UAT Comuna Lipovu, 

UAT Comuna Orodel, UAT Comuna Ostroveni, UAT Comuna Siliştea Crucii, UAT 

Comuna Varvoru de Jos, UAT Comuna Vela, UAT Comuna Seaca de Pădure, UAT 

Comuna Vârtop, UAT Comuna Amărăştii de Jos, UAT Comuna Verbiţa, UAT Comuna 

Ciupercenii Noi, UAT Comuna Calopâr, UAT Comuna Talpaş, UAT Comuna 

Bratovoieşti, UAT Comuna Izvoare, UAT Comuna Ghindeni , a proiectului cu titlul 

„Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente (inclusiv echipamente 

digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din judeţul 

Dolj”. 

ART 4. Se aprobă depunerea, în numele Palatului Copiilor Craiova, a proiectului 

cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente (inclusiv 

echipamente digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 

conexe din judeţul Dolj”. 

ART 5. Se aprobă depunerea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice şi echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unităților de 

învățământ preuniversitar și a unităților conexe din judeţul Dolj”, în numele 

următoarelor unităţi de învățământ din subordinea Consiliului Județean Dolj: 

1. Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova;  

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova; 

3. Liceul Tehnologic Special „Beethoven”;   

4. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

ART 6. Se aprobă Acordurile de Parteneriat ce vor fi încheiate între Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Dolj si Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul 

Dolj precum și Palatul Copiilor Craiova, privind depunerea spre finanțare, 

implementarea și monitorizarea proiectului menționat la art.1, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

ART 7. (1) Toate Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Dolj, menționate 

la art. 3 / art. 4,  inclusiv Palatul Copiilor Craiova, vor asigura finanțarea, din bugetul  

propriu, a tuturor cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului.  

              (2) Pentru unităţile de învățământ din subordinea Consiliului Județean 

Dolj, prevăzute la art. 5, se aprobă finanțarea, din bugetul Județului Dolj, a tuturor 

cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului.  

ART 8. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Dolj să semneze cererea 

de finanţare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 

(inclusiv echipamente digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 

conexe din judeţul Dolj”, acordurile de parteneriat, prevăzute la art. 6 precum şi toate 

documentele necesare în vederea depunerii, implementării și monitorizării proiectului.  

ART 9. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 ART 10.  Prezenta hotărâre se va comunica în vederea ducerii sale la îndeplinire, 

unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Dolj implicate în proiect, Palatului Copiilor 

Craiova,  precum şi unităţilor de învăţământ special de stat: Şcoala Gimnazială Specială 



 

 

„Sf. Mina” Craiova, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, 

Liceul Tehnologic Special „Beethoven” şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională. 

 

 

             

              Nr.______                                                Adoptată la data de _____________   

 

        

 

      PREŞEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETAR GENERAL 

AL JUDEȚULUI, 

 

     DORIN-COSMIN VASILE                             CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
      



   Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională 

  Nr.  6023/ 13.03.2023   

 

SE APROBĂ, 

PREŞEDINTE, 

 DORIN-COSMIN VASILE 

 

Avizat, 

DIRECTOR ECONOMIC, 

 MARIAN MECU 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului  

„Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unităților de 

învățământ preuniversitar și a unităților conexe din judeţul Dolj” în cadrul PNRR/Componenta 

C15:Educaţie 

 

  UAT Județul Dolj va depune spre finanțare proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi 

echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 

conexe din judeţul Dolj” în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul VI. Politici pentru 

noua generaţie, Componenta C15:Educaţie, Apel de proiecte ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a 

resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de 

clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din 

școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile 

de învățământ profesional și tehnic. 

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen-limită de depunere la data de 19.03.2023, conform Ghidului 

Solicitantului aprobat de Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții. 

Prin intermediul Componentei C15- Educație, se urmărește creșterea capacității de reziliență a sistemului 

educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și 

viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern 

și incluziv. Prin liniile de finanțare aferente investițiilor I9, I11, I13 și I14, se pot obține granturi pentru achiziția 

de mobilier pentru sălile de clasă, spațiile destinate activităților școlare, extrașcolare și sportive, pentru 

laboratoare și cabinete, inclusiv cele de asistență psihopedagogică din rețeaua școlară județeană, inclusiv 

cabinetele de asistență psihopedagogică din Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională.  

       În cadrul acestui apel vor fi susținute 4 tipuri majore de investiții: 

• digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente 

informatice necesare procesului didactic, 

• dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, 

inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și din rețeaua de învățământ 

profesional și tehnic, 

• dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive, 

• echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și 

înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte 

tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate, cluburi, cluburi sportive). 

La nivelul unităților de învățământ s-a identificat nevoia de investiții care să se concentreze pe creșterea 

calității actului educațional, prin asigurarea dotărilor necesare: sălilor de clasă, cabinetelor de psihoterapie, 

inclusiv a laboratoarelor de specialitate și atelierelor școlare. Starea și tipul infrastructurii educaționale au 



impact nu numai asupra accesului la educație, ci și asupra calității acesteia, asupra moralului și sănătății 

mentale a copiilor și cadrelor didactice precum și asupra capacității școlii de a utiliza metode pedagogice 

moderne. 

 Conform prevederilor ghidului solicitantului: 

„Beneficiarii prezentului apel de proiecte sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, 

orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), (...) 

În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare 

pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar pe care le administrează, respectiv pentru toate 

unitățile de învățământ cu personalitate juridică, de stat acreditate, inclusiv pentru cele care funcționează în 

cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat sau a celor din subordinea statelor majore ale categoriilor 

de forțe/comandamente de armă.  

Unitățile administrativ-teritoriale pot delega depunerea aplicațiilor de finanțare către alte unități 

administrativ teritoriale, în baza autonomiei locale.” 

  În baza prevederilor Ghidului solicitantului, care a suferit mai multe modificări de la publicare (ultima 

fiind adusă prin corigendumul din 17.02.2023), privind apelul de proiecte PNRR: Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe 

gestionat de Ministerul Educaţiei, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii finanţate prin PNRR, 

aprobat prin ordinul de ministru nr. 6423/19.12.2022, UAT Judeţul Dolj va depune o singură cerere de 

finanţare pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţul Dolj şi a Palatului Copiilor Craiova, ca urmare a  

delegării dreptului acestora către UAT Judeţul Dolj,  precum şi pentru  unităţile de învăţământ special de stat 

din subordinea Consiliului Judeţean Dolj: Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova, Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, Liceul Tehnologic Special „Beethoven” şi a Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, elaborată pe baza unor analize de nevoi realizate la nivelul 

acestora şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Drept urmare, unitățile administrativ teritoriale din 

județul Dolj și Palatului Copiilor Craiova au delegat dreptul de a depune cererea de finanțare, implementare şi 

de monitorizare a proiectului, în baza autonomiei locale, către UAT Județul Dolj. Astfel, au adoptat hotarâri ce 

au ca parte integrantă acorduri de parteneriat, aprobate prin Consiliul Local, respectiv prin hotarâre a 

Consiliului de Administrație (conform modelului anexat).  

 UAT Județul Dolj va avea calitatea de solicitant eligibil în cadrul acestui apel în cadrul caruia va depune, 

pe baza unor  analize de nevoi realizate la nivelul unităţilor şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, o 

singura cerere de finantare pentru: 

-  unităţile de învăţământ special de stat din subordinea Consiliului Judeţean Dolj: Şcoala Gimnazială 

Specială „Sf. Mina” Craiova, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, Liceul 

Tehnologic Special „Beethoven”; 

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională; 

- urmatoarele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Dolj (UAT Almăj, UAT Amărăștii de Jos, 

UAT Brădești, UAT Bratovoiești, UAT Calopăr, UAT Caraula, UAT Carpen, UAT Catane, UAT Celaru, 

UAT Ciupercenii Noi, UAT Dobrești, UAT Dobrotești, UAT Ghindeni, UAT Izvoare, UAT Leu, UAT 

Lipovu, UAT Orodel, UAT Ostroveni, UAT Seaca de Pădure, UAT Siliștea Crucii, UAT Tălpaș, UAT 

Vârtop, UAT Vârvoru de Jos, UAT Vela, UAT Verbița) şi Palatul Copiilor Craiova, pe baza a delegării 

dreptului acestora de depunere a proiectului către UAT Judeţul Dolj. 

Urmare a analizei situaţiei dotărilor existente şi a echipamentelor TIC achiziţionate în ultimii 5 ani la 

nivelul unităţilor de învăţământ și a unităților conexe menționate mai sus, au fost identificate nevoile şi 

priorităţile de dezvoltare și a fost constată existenţa unui decalaj faţă de standardele existente, în conformitate 

cu Ordinele emise de Ministerul Educaţiei cu privire la dotarea minimală a unităţilor de învăţământ. 

Astfel, prin finanțarea PNRR, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică şi unităţilor 

conexe solicitante vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive, materiale și 

echipamente de specialitate. Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin proiect vor fi oferite spre 

folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, 

sportive și extrașcolare cu elevii/copiii. 

Prin proiect se vor finanta :  



- Dotarea cu echipamente digitale a 26 laboratoare de informatica – Investitia I9; 

- Dotarea cu echipamente digitale a unui laborator de informatica din cadrul unei unități de 

învățământ IPT – Investitia I13;; 

- Dotarea cu echipamente digitale pentru organizarea învățării în mediul virtual a 345 săli de 

clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/ săli pentru activități extrașcolare din unitățile 

conexe eligibile– Investitia I9; 

- Dotarea cu mobilier și materiale didactice a 346 săli de clasă/grupă din unități de învățământ 

preuniversitar/săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile – Investitia I11; 

- Dotarea cu mobilier specific și materiale didactice specifice a 13 laboratoare multidisciplinare– 

Investitia I11; 

- Dotarea cu echipamente digitale a 13 laboratoare multidisciplinare– Investitia I11; 

- Dotarea cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale a 30 cabinete școlare din 

unități de învățământ preuniversitar/unități conexe (cabinete pe discipline, cabinete de asistență 

psihopedagogică, săli de sport) – Investitia I11; 

- Dotarea cu mobilier, materiale și echipamente de specialitate a  unui atelier de practica IPT– 

Investitia I14. 

În vederea implementării în bune condiții a proiectului și a asigurării sustenabilității acestuia, au fost 

întocmite acorduri de parteneriat cu fiecare dintre unităţile administrativ teritoriale menţionate mai sus, 

precum si cu Palatul Copiilor Craiova, conform modelului atașat, ce constituie anexă (parte integrantă) la 

hotarârile de Consiliu Local/Consiliu de Administrație precum și la Hotarârea de Consiliu Județean. În 

modelul de acord de parteneriat sunt evidențiate atât drepturile cât și obligațiile părtilor implicate referitoare la 

depunerea, implementarea și monitorizarea proiectului, inclusiv detalii despre eventualele cheltuieli neeligibile 

ce pot apărea pe perioada de valabilitate a proiectului, ce vor fi suportate de unitățile administartiv teritoriale 

precum și de Palatul Copiilor Craiova, cât și obligația acestora de a asigura sustenabilitatea acestor investiții.   

Valoarea totală eligibila maxima a proiectului este de 14.533.945,44 lei fără TVA, respectiv 

17.295.395,08 lei, TVA inclus. Eventualele cheltuieli neeligibile survenite pe parcursul implementarii, vor fi 

plătite din bugetul județului Dolj și ulterior recuperate de la UAT-uri și Palatul Copiilor Craiova, conform 

acordurilor de parteneriat. 

Data finala de implementare a  proiectului va fi 31 decembrie 2024, sumele aferente proiectului fiind 

incluse în bugetele anilor 2023-2024. 

          Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

        Daniela Băluță            Întocmit, 

 

                                                                                                                                       Ivona Thorwachter 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 6174/14.03.2023                                                                                  

                                                                                                                  VIZAT,                                                                                                                                                                           

                                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

        Adriana- Cristina VĂRGATU 

           

       

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 

(inclusiv echipamente digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 

conexe din judeţul Dolj” în cadrul PNRR/Componenta C15:Educaţie  

 

          În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea  proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice şi echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe din judeţul Dolj” în cadrul PNRR/Componenta 

C15:Educaţie și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea „Dotarea cu mobilier, materiale didactice 

şi echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe din judeţul Dolj” în cadrul PNRR/Componenta C15:Educaţie; 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- Ghidul solicitantului, care a suferit mai multe modificări de la publicare (ultima fiind adusă 

prin corigendumul din 17.02.2023), privind apelul de proiecte PNRR: Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a 

unităţilor conexe gestionat de Ministerul Educaţiei, în calitate de coordonator de reforme şi 

investiţii finanţate prin PNRR, aprobat prin ordinul de ministru nr. 6423/19.12.2022; 

-  

 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  avizele favorabile emise de ISJ Dolj pentru fiecare unitate de învățământ/unitate conexă; 

-  art. 173 alin. (1) lit. b), lit. d), alin. 3 lit. d), alin. (5) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 

 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare. 
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3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

                   AVIZAT,                                                                    ÎNTOCMIT, 

                 Şef Serviciu                                                                Consilier Juridic,   

                Daiana Stoica                                                              Cristina Păduraru                                                                                            

 



                                                                                                Anexa  la Hotărârea nr................ 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                              CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Nr. ..................................                                                       Nr. .......................................... 

 

 

 

 

       

                                           ACORD CADRU DE PARTENERIAT  

 

privind delegarea dreptului în vederea depunerii pentru finanţare, implementare şi monitorizare a 

proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente (inclusiv echipamente 

digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din judeţul Dolj” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație 

Componenta C15: Educație 

 

Art. 1.  PĂRŢILE 

Între  

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL DOLJ (UAT Judeţul Dolj), prin 

Consiliul Județean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 19, cod postal 200585, 

telefon/fax: 0251 408231/0251 408241, cod de înregistrare fiscală 4417150,  reprezentată prin domnul 

Dorin-Cosmin Vasile, în calitate de Președinte, având calitatea de Lider de Parteneriat, denumit ȋn 

continuare “Solicitant” 

și  

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ municipiu/oraș/comună............................................ 

(UAT....................), cu sediul în.............................................................................,   telefon/fax:  

................................   reprezentat prin domnul/doamna ............................. - Primar al 

municipiului/orașului/comunei, pe de altă parte, în calitate de Membru de Parteneriat, 

 

au convenit încheierea prezentului acord cadru de parteneriat în vederea depunerii, respectiv 

implementării şi monitorizării Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 

(inclusiv echipamente digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din judeţul 

Dolj” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație 

Componenta C15: Educație, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului „Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 

conexe”, aprobat prin ordinul de ministru nr. 6.423/19.12.2022, după cum urmează: 

 

Art. 2.  Scopul și Obiectul Acordului 

1. Prezentul Acord de Parteneriat defineşte drepturile şi obligaţiile Părţilor şi stabileşte termenii şi 

condiţiile colaborării acestora ȋn vederea delegării depunerii, implementării și monitorizării 

Proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente (inclusiv echipamente 

digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din judeţul Dolj”, 

denumit în continuare „Proiect”. 

2. Prin prezentul Acord, (Membru de Parteneriat) UAT ......................................... deleagă Liderului 

de Parteneriat, realizarea documentației aferente Proiectului prevăzut la alin. (1), precum și 

încărcarea Dosarului de finanțare aferent acestuia, în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru 

„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe”, aprobat prin ordinul de ministru nr. 6.423/19.12.2022, din 



cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație 

Componenta C15: Educație. 

3. Obiectivul Acordului de Parteneriat este de a oferi cadrul juridic între  UAT 

......................................... și UAT Județul Dolj în vederea depunerii, implementării şi 

monitorizării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente (inclusiv 

echipamente digitale) a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din judeţul 

Dolj”. 
 

Art. 3.  Intrarea ȋn vigoare şi durata 

1. Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data 

la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea ( inclusiv perioada 

de sustenabilitate). Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce 

automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

2. Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care Dosarul de finanțare aferent 

Proiectului nu este aprobat pentru finanțare conform Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, prezentul Acord încetează de drept la data la care acesta este respins. 

 

 

Art. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

1. Părțile vor adopta toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în 

vederea asigurării Obiectului prezentului Acord, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor 

acestora.  

2. În vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord, Părțile vor acționa în conformitate cu  

legislația națională și europeană aplicabilă.  

3. Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin potrivit prezentului Acord cu eficiență, 

transparență și rigurozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la orice aspect relevant în 

ceea ce privește cooperarea Părților, în vederea implementării activităților care urmează a fi 

desfășurate. Acestea vor acționa cu bună-credință, în toate activitățile necesare depunerii, 

implementării și monitorizării Proiectului, în interesul realizării acestuia cu succes conform 

Planului Național de Redresare și Reziliență al României. 

4. În scopul realizării obiectului Acordului, părțile au rolurile și responsabilitățile descrise în 

tabelul de mai jos: 
Organizația Roluri şi responsabilităţi 

UAT – JUDEȚUL DOLJ, 

prin Consiliul Județean Dolj, 

în calitate de 

Solicitant – Lider de 

parteneriat  

1. Depunere si evaluare proiect 

1.1. Elaborare documentație proiect: 

- Elaborare cerere de finanțare și a anexelor aferente, pe baza 

documentației transmise de partener. 

1.2. Elaborare răspuns solicitare clarificări: 

- Elaborare răspuns solicitare clarificări, pe baza documentației 

transmise de partener (dacă e cazul). 

2. Semnare contract de finanțare 

3. Implementare proiect 

3.1 Realizarea activităţilor prevăzute în proiect precum şi întocmirea 

oricăror documente necesare implementării şi monitorizării 

acestuia. 

3.2 Predarea bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului şi a 

dreptului asupra acestora, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

UAT  COMUNA......... 

în calitate de Membru 

parteneriat 

1. Delegare depunere, implementare şi monitorizare proiect către 

liderul de parteneriat, UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean 

Dolj. 

2. Punerea la dispoziția solicitantului/liderului de parteneriat, a 

tuturor informațiilor si documentelor necesare pentru realizarea 

analizei de nevoi, cererii de finanțare precum şi a oricăror 



documente necesare depunerii, implementării şi monitorizării 

proiectului; 

3. Asigurarea utilizării de către unitatea/unitățile de învățământ a 

mobilierului, materialelor didactice şi echipamentelor (inclusiv 

echipamente digitale) în condiții de siguranță, pentru evitarea 

sustragerii/degradării acestora, înainte de data expirării duratei 

normale de utilizare. 

4. Solicită unităţilor de învăţământ să realizeze, la nivelul acestora, 

analiza de nevoi ce va fi supusa avizării Inspectoratului Şcolar 

Judeţean, astfel încat să fie evitată dubla finanţare raportat la 

obligaţia de inventariere; 

5. Transmite în mod operativ Liderului de Parteneriat situaţiile, 

analizele, inventarierile şi orice alte documente, indiferent de 

denumirea pe care o poartă, care sunt necesare să fie ataşate la 

cererea de finanţare sau sunt solicitate în completare oricând pe 

perioada de valabilitate a contractului de finanţare; 

6. Ia măsuri ca unităţile de învăţământ din administrare, în calitate de 

beneficiari finali ai proiectului să folosească bunurile achiziţionate 

exclusiv în conformitate cu obiectul proiectului, în cadrul 

activităţilor didactice, sportive şi extraşcolare cu elevii/copiii; 

7. Se asigură ca spaţiile ce urmează a fi dotate vor fi disponibile la 

data realizării achiziţiei şi pe deplin funcţionale pentru derularea 

activităţilor cu elevii/copiii. În situaţia în care această clauză de 

eligibilitate nu este îndeplinită, UAT ..............., va suporta 

cheltuielile neeligibile cauzate;  

8. UAT................. va suporta orice alte cheltuielile neeligibile ce pot 

aparea in perioada de evaluare, implementare si monitorizare a 

proiectului. 

9. Dupa ce bunurile sunt preluate de la UAT Judeţul Dolj, se obliga 

să păstreze în bune condiţii bunurile precum şi accesorile acestora, 

să nu le degradeze sau să le deterioreze, atat în perioada de 

implementare cat şi în perioada de sustenabilitate; 

10. Să foloseasca bunurile numai potrivit destinaţiei în vederea căreia 

i-a fost acordată; 

11. Va suporta toate cheltuielile pentru utilizarea bunurilor ce fac 

obiectului proiectului; 

12. Să permită accesul pentru efectuarea controlului asupra bunurilor; 

13. Să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 

14. Să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparaţii ale bunurilor ce 

fac obiectul proiectului, cu excepţia acelora care fac obiectul 

garanţiei oferite de furnizori; 

15. Va suporta riscul pentru deteriorarea ori pierderea (în tot sau în 

parte) a bunurilor, dacă nu dovedeşte că deteriorarea ori pierderea 

s-a produs fortuit, din cauză de forţă majoră sau că 

deteriorarea/pierderea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei, 

dar fără culpă din partea sa; 

16. Are obligaţia de a pune la dispoziţia instituţiilor abilitate de lege 

documentele şi/sau informaţiilor necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în 

termen de 5 zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru 

efectuarea verificărilor la faţa locului; 

17.  Se obligă să acorde dreptul de acces la bunurilor achiziţionate în 

cadrul proiectului, să asigure disponibilitatea informaţiilor şi 

documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control 

desfăşurate de structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea 

debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, dupa caz, pe perioada de  

implementare şi monitorizare a proiectului; 

18. Se obligă să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se 

implementează şi se monitorizează proiectul, inclusiv acces la 



sistemele care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la 

dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi 

financiară a proiectului.Documentele trebuie să fie uşor accesibile 

astfel încât, să permită verificarea lor; 

19. Se obligă să preia bunurile ce fac obiectul proiectului, în baza unui 

proces verbal. 

  

 

5.  Părțile au dreptul să solicite furnizarea oricăror informații și documente legate de Proiect, 

inclusiv în scopul îndeplinirii propriilor obligații.  

 

 

Art. 5 - LEGEA APLICABILĂ 

1. Prezentului Acord i se va aplică și va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

2. Pe durata prezentului Acord de parteneriat, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă 

numai atunci când este convenită de toate părţile. 

 

 

Art. 6 - DISPOZIȚII FINALE 

1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot 

soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

2. Situațiile de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor 

ce le revin. 

3. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, 

producerea evenimentului și să ia măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

4. Dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziţionate va fi transferat către Partener, iar acesta se 

obligă să îl transfere fiecărei unitaţi de învăţământ care este beneficiar final al bunurilor finanţate prin 

prezentul Proiect. 

5. Orice modificare a prezentului Acord de parteneriat se va realiza prin act adiţional. 

 

Părțile au convenit să încheie astăzi……………………., prezentul Acord cadru de parteneriat, în limba 

română, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

                                                                            

         U.A.T. Judeţul DOLJ,                                                                                                                                                                                                                                                        
                    PREŞEDINTE 

           DORIN-COSMIN VASILE 

 

 

      U.A.T. Comuna, 

                Primar  

Palatul Copiilor Craiova, 
       

 

 

 

         

                Director       

 

 

       

                               

                          

   

   

 




