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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru constituirea,, 

,,Consorţiului Regional Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova,, , şi de modificare a  

Anexei  nr. 2  la  Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 71/24.02.2023 privind aprobarea 

proiectului ,,Campus Regional Oltenia pentru Invatamantul Dual,,  

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință extraordinară; 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 5335/03.03.2023 al Direcției Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, Raportul Direcţiei Juridice, Administrație 

Locală Secretariat nr. 5419/03.03.2023, precum şi avizul comisiilor de specialitate;     

 

în baza: 

 

- dispozițiilor O.M.E nr.6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 

consorțiilor pentru învățământ dual, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor O.M.E nr. 3071/2023 - Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de 

proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Program-pilot 

pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Adresei nr. 413/DGIPRE/02.03.2023 a comisiei constituite la nivelul Ministerului Educaţiei  

pentru evaluarea şi avizarea constituirii Consorţiilor;  

- Adresei nr. 892/02.02.2023 înaintată de către SC. Avioane.SA; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 71/24. 02.2023  privind aprobarea Proiectului 

„Campus Regional Oltenia pentru Învăţământul Dual ”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 22/17. 01.2023 privind încheierea contractului de 

parteneriat pentru constituirea ,, Consorțiului Regional Integrat pentru Invăţământul Dual Craiova,,cu 

modificarile și completarile ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit.  e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și al 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 încheierea  Actului adiţional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru constituirea,, 

,,Consorţiului Regional Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova ,,nr. 4307/17.02.2023,, prevăzut 

în anexa  nr 1 la prezenta hotărâre, ce constituie parte integrantă din aceasta. 

 

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 71/24.02.2023 

privind aprobarea proiectului ,,Campus Regional Oltenia pentru Invatamantul Dual,, și se înlocuiește 

cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  

 

Art. 3 – Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, domnul Dorin-Cosmin Vasile, să 

semneze în numele Judeţului Dolj, Actul adiţional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru 
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constituirea,, Consorţiului Regional Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova nr. 

4307/17.02.2023, 

Art. 4 – (1)  Președintele  Consiliului Județean Dolj și direcțiile de specialitate ale Consiliului 

Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Un exemplar din hotărâre se va comunica instituțiilor/unităților de învățământ și 

operatorilor economici parteneri menționați în Acordul   de Parteneriat. 

 

 

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2023 

 

 

PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEŢULUI, 

 

            DORIN  - COSMIN VASILE                                    CRISTIAN -MARIAN ŞOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ  

D.A.E.D.R.P.F.I                                                                                          SE APROBĂ                                                                                                                       

Nr.  5335/03.03.2023                                                                                PREŞEDINTE 

                                                                                                           DORIN-COSMIN VASILE 

                                                                                                                                                   

 

 

 

Referat de aprobare 

 la hotărîrea privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru 

constituirea ,,Consorţiului Regional Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova,, , şi de 

modificare a  Anexei  nr. 2  la  Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 71/24.02.2023 privind 

aprobarea proiectului „Campus Regional Oltenia pentru Invatamantul Dual” 

 

 

  Pe fondul finanțării în cadrul apelului PNRR/2022/C15/MEDU/I6/Program-pilot pentru 

dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, la nivelul Regiunii S-V Oltenia  s-a 

constituit ,,Consorţiului Regional Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova,,.  

 

 Obiectivul apelului este construirea, dezvoltarea și dotarea de consorții profesionale integrate care să 

contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii de 

calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși 

în învățământul dual. În cadrul consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3 - 8, 

conform Cadrului Național al Calificărilor. 

 

Beneficiarii apelului de proiecte sus-menționat sunt consorțiile regionale pentru învățământ dual, 

înființate conform Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual aprobată 

prin Ordinul ministrului educației nr. 6.216/2022, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 6.216/2022, cu modificările și 

completările ulterioare, Consorțiile constituite solicită Ministerului Educației avizul de constituire. 

 

În acest context, la data de 20.02.2023, prin Cererea pentru acordare aviz de constituire a ,, 

Consorțiului Regional Integrat pentru Invăţământul Dual Craiova,, înregistrată sub numărul 112SSD 

la Ministerului Educaţiei, s-a solicitat de către partenerii ,,Consorţiului Regional Integrat pentru 

Invatamantul Dual Craiova,,. acordarea avizului de constituire. 

 

Prin adresa nr. 413/DGIPRE/02.03.2023, comisia constituită la nivelul Ministerului Educaţiei  pentru 

evaluarea şi avizarea constituirii Consorţiilor a solicitat remedieri cu privire la operatorul economic SC 

Avioane Craiova SA în sensul respectării prevederilor punctului 3 vi din anexa nr. 1 la O.M E nr. 6216/2022 

pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual, cu modificarile şi 

completările ulterioare. 

 Având în vedere adresa sus-menționată, SC Avioane Craiova SA,  partener 17, a inaintat  Consiliului 

Judeţean Dolj adresa nr. 892/02.03.2023 prin care a solicitat  retragerea din consorţiu pentru a sprijini 

avizarea contractului de parteneriat pentru constituirea  ,,Consorţiului Regional Integrat pentru 

Invatamantul Dual Craiova,, .  
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Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 71/24.02.2023 privind aprobarea proiectului 

,,Campus Regional Oltenia pentru Invatamantul Dual s-a aprobat Acordul de Parteneriat pentru 

implementarea proiectului „Campus Regional Oltenia pentru Învăţământul Dual ”,,,conform 

anexei nr. 2, care are in componeța sa 23 de parteneri, inclusiv SC Avioane Craiova SA,  partener 17. 

 

Având în vedere cele prezentate anterior și luând în considerare prevederile art 9  la O.M E nr. 

6216/2022,  în vederea avizării contractului de parteneriat pentru constituirea ,,Consorţiului Regional 

Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova,, de către comisia constituită la nivelul Ministerului 

Educaţiei şi depunerii proiectului „Campus Regional Oltenia pentru Învăţământul Dual ” se impune  

încheierea  Actului adiţional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru constituirea ,,Consorţiului 

Regional Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova,  înregistrat  la Consiliul Judeţean Dolj sub nr. 

4307/17.02.2023 pentru modificarea componenței Consorțiului prin retragerea operatorului 

economic SC Avioane Craiova SA,  partenerul 17.  

 

În ceea ce privește Acordul de Parteneriat pentru implementarea proiectului „Campus Regional 

Oltenia pentru Învăţământul Dual ”, se propune  modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Dolj nr. 71/24.02.2023, în sensul modificării componenței Acordului de parteneriat prin 

retragerea operatorului economic SC Avioane Craiova SA,  partenerul 17.  

 

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

 

 

    

   DIRECTOR EXECUTIV                                                           Şef S.D.R.P.F.I  

      Daniela Băluţă                                                                       Ocroteală Alexandru 

                                                                                                               

                                                                  

Întocmit,                                                                                                                                                                                        

Elena Bonescu 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 5419/03.03.2023                                                                                           VIZAT, 

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

          Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

     

                                             RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la contractul 

de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova” şi de modificare a Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Dolj nr.71/24.02.2023 privind aprobarea proiectului „Campus Regional 

Oltenia pentru Învăţământul Dual” 

 

        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 Actului Adiţional nr.1 la 

contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova” şi de modificare a Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Dolj nr. 71/24.02.2023 privind aprobarea proiectului „Campus Regional Oltenia pentru 

Învăţământul Dual”, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea Actului Aditional nr.1 la contractul de 

parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual 

Craiova” şi de modificare a Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj  

nr. 71/24.02.2023 privind aprobarea proiectului „Campus Regional Oltenia pentru 

Învăţământul Dual” ; 

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:  

-   art. 35 alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- dispozitiilor O.M.E. nr. 6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 

consorţiilor pentru învăţământul dual, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor O.M.E. nr. 3071/2023 – Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de 

proiecte finanţat prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă al României, Program-

pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământul dual, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  Hotărârea nr. 71/24.02.2023 a Consiliului Judeţean Dolj privind aprobarea Proiectului 

„Campus Regional Oltenia pentru Învăţământul Dual”; 
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 - Hotărârea nr. 22/17.01.2023 privind încheiarea contractului de parteneriat pentru 

constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova”; 

 

-  art. 173 alin. (1) lit. e), alin (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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, 

Șef Serviciu Juridic                   Consilier Juridic,                        

DAIANA STOICA                                                                      Cristina Păduraru 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. _______________ 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT PENTRU 

CONSTITUIREA  ,, CONSORŢIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU 

INVATAMANTUL DUAL CRAIOVA  ,, 

 

Prezentul Act Adițional (denumit în cele ce urmează „Actul Adițional”) a fost încheiat, de către și 

între următoarele Părți contractante: 

(1) JUDEŢUL DOLJ cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, str. Calea Unirii nr 19, cod poştal 

200585, tel: 0251/408200, fax: 0251/408244, e-mail: office.cjdolj@.gmail.com cod fiscal 

4417150, cont bancar IBAN: RO02TREZ24A510103710101X, deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin domnul Vasile Dorin - Cosmin, în calitate de Preşedinte, şi denumit în 

continuare Lider de consorţiu, Partener 1, 

 (2) MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Str. Târgului, nr. 26 Craiova, cod 

poştal 200585, tel: 0251416235, fax: Fax:025141156, e-mail: 

relatiicupublicul@primariacraiova.ro, cod fiscal 4417214, cont bancar IBAN: 

RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin Lia-Olguţa 

Vasilescu, în calitate de Primar, şi denumit în continuare, Partener 2 

 (3) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. Alexandru Ioan 

Cuza, nr. 13, cod poştal 200585, tel: 0251414358, fax: [număr de fax], e-mail: 

rectorat@central.ucv.ro, cod fiscal 4553380 , cont bancar IBAN: 

RO59TREZ29120F335000XXXX, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin Spînu Cezar-

Ionuţ, în calitate de Rector, şi denumit în continuare, Partener 3 

 (4) COLEGIUL ECONOMIC”GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA cu sediul în Judeţul 

Dolj,Craiova, str.Brestei, nr.10, cod poştal 200420, tel: 0351804904, fax: 0251414191, e-mail: 

cnegchitu@yahoo.com, cod fiscal 5046947, cont bancar IBAN: 

RO35TREZ2915006XXX000204, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin domnul 

Iftimov Dumitru, în calitate de director, şi denumit în continuare Partener 4, 

 (5) COLEGIUL ,,ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. 

Henri Coandă nr. 75C, cod poştal 200568, tel: 0351405657, fax: 0351405657, e-mail: 

stefanodobleja_craiova@yahoo.com, cod fiscal 4711553, cont bancar IBAN: 

RO84TREZ29121E330500XXXX, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamna prof. 

Giurcă Ramona Aurelia, în calitate de director, şi denumit în continuare Partener 5,  
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(6) LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj , Craiova, str. Rovinari nr. 

1A, cod poştal 200533, tel: 0351407201 fax: 0351407201, e-mail: vuiacv2004@yahoo.com, cod 

fiscal 5077692 cont bancar IBAN: RO85TREZ24A650402200130, deschis la Trezoreria Craiova 

reprezentată prin 2 doamna Oprea Carmen, în calitate de Director, şi denumit în continuare 

Partener 6, 

 (7) LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, CRAIOVA, Strada 

Vasile Alecsandri nr 113, cod poştal 200463, tel: 0351428020, fax: 0351428020 e-mail: 

mateibasarabcraiova@gmail.com, cod fiscal 4417079 cont bancar IBAN: 

RO85TREZ24A65040220013X deschis la Trezoreria Municipiului Craiova reprezentată prin 

doamna BLAGU MATILDA în calitate de Director şi denumit în continuare Partener 7,  

(8) LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj CRAIOVA, Bld. 

Decebal, nr.105, cod poştal 200440, tel: 0351/170.323, fax: 0351/170.323, e-mail: 

troantaniko@yahoo.com si demetrescucv2004@yahoo.com, cod fiscal 5077684, cont bancar 

IBAN: RO94TREZ2915006XXX000209, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin dna. 

prof.Troanta Nicoleta, în calitate de Director,şi denumit în continuare Partener 8,  

(9) LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA cu sediul în Judeţul 

Dolj, Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 99, Craiova, cod poştal, tel: 

0733073640/0251427646, fax: 0251428643, e-mail: autocv2004@yahoo.com, cod fiscal 

4941528, cont bancar IBAN: RO85TREZ24A650402200130, deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin Barbu Gheorghe, în calitate de director, şi denumit în continuare Partener 9,  

(10) LICEUL ENERGETIC cu sediul în Judeţul Dolj, CRAIOVA, cod poştal 200170, tel: 

0251/595059, fax: 0251/595908, e-mail: gsi.energetic@yahoo.com, cod fiscal 4332150, cont 

bancar IBAN: RO84TREZ24E650402200130X, deschis la Trezoreria Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin doamna Gabriela ACHIM, în calitate de Director, şi denumit în continuare 

Partener 10, 

 (11) LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, 

Str. Brestei, nr. 144, cod poştal 200207, tel: 0251422937, fax: [0351416074], e-mail: 

ctia_craiova@yahoo.com, cod fiscal 4829908, cont bancar IBAN: 

RO52TREZ23A650403590100X, deschis la Trezoreria CRAIOVA, reprezentată prin Romee C. 

Natalia-Daniela, în calitate de Director Adjunct, şi denumit în continuare Partener 11, 

 (12) LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BEETHOVEN CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, 

Craiova, str. Beethoven, nr.2, cod poștal 200218, tel.0251/411451, fax 0251/414884, e-mail 
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csbeethoven@yahoo.com, cod fiscal 4941412, cont bancar RO95TREZ2915006XXX000191 

deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamna Stanciu Lucia Daniela în calitate de 

director, şi denumit în continuare Partener 12, 

 (13) SC RECON S.A. cu sediul în Judeţul Dolj, Cârcea str. Calea Bucureşti, nr.56, cod poștal 

206207, tel.0251/406600, fax -, e-mail office@reconcraiova.ro, cod fiscal 5650870, cont bancar 

RO74TREZ2915069XXX002560 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamnul 

Petcu Marian în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 13,  

(14) SC RESTAURANT BACOLUX SRL cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova str. Calea 

Severinului, nr.91, cod 3 poștal 200769, tel.0724/500882, fax -, e-mail hr@bacoluxhotels.ro, cod 

fiscal 6440531, cont bancar RO32BACX0000003010021000 deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin doamnul Băzăvan Marian în calitate de reprezentant legal, şi denumit în 

continuare Partener 14, 

 (15) SC CASA NOASTRĂ SRL cu sediul în Judeţul Dolj, Pieleşti, str. Calea Bucureşti, nr.113, 

cod poștal 207450, tel.0251/429532, fax -, e-mail office@casanoastra.ro, cod fiscal 7510066, 

cont bancar RO38TREZ2915070XXX022558 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin 

doamna Dinu Manuela Adelina în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare 

Partener 15,  

(16) SC OGIMEX SRL cu sediul în Judeţul Dolj, Pieleşti, bld Decebal, nr. 81. Calea Bucureşti, 

nr.113, cod poștal 200621, tel.0351/405665, fax -, e-mail scogimex@yahoo.com, cod fiscal 

6489349, cont bancar RO12TREZ2915069XXX002803 deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin doamnul Ochetan Gheorghe în calitate de reprezentant legal, şi denumit în 

continuare Partener 16, 

(17) SC AVIOANE CRAIOVA S.A cu sediul în Judeţul Dolj, Gherceşti,  Str. Aviatorilor, nr. 10, 

cod poștal 207280, tel.0251/402000, fax 0251/435153 -, e-mail office@acv.ro, cod fiscal 

2326144, cont bancar RO16TREZ2913069XXX004768 deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin doamnul   Munteanu Victor în calitate de reprezentant legal, şi denumit în 

continuare Partener 17, 

 (18) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI DOLJ cu sediul în Judeţul 

Dolj, , Craiova, Str. Simion Barniţiu, nr. 4, cod poștal ___________, tel.0251/418876, fax 

0251/412652 -, e-mail office@ccidj.ro, cod fiscal 4552423, cont bancar RO94EGNA 1010 0000 

0082 0865 deschis la VISTABANK, reprezentată prin doamnul Vlăduţ Gabriel- Cătălin în 

calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 18,  
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(19) INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN DOLJ cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. 

Ion Maiorescu nr. 6, cod poștal 200760, tel. 0251 - 420.961, fax 0351 - 407.397-, e-mail 

isjdolj@isjdolj.ro, cod fiscal 5046912, cont bancar RO08TREZ2915005XXX000158 deschis la 

Trezoreria Craiova, reprezentată prin domnul Daniel Alexandru -Ion în calitate de reprezentant 

legal, şi denumit în continuare Partener 19,  

(20) INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ” ELIE CARAFOLI”-

INCAS cu sediul în București ,Sector 6, Bld. Iuliu Maniu nr. 220, cod poștal 061126 , tel. 

021/4340083, fax 021/4340082- , e-mail incas@incas.ro, cod fiscal 434670, cont bancar RO 

34TREZ7005069XX002851deschis la Trezoreria Mun. Bucureşti, reprezentată prin domnul 

Cătălin Nae în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 20,  

(21) S.C. FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L cu sediul în Craiova ,Județul Dolj, Str. Henry 

Ford nr. 6, cod poștal 061126 , tel. 0372 516255, fax ______________-, e-mail 

fordcv@ford.com, cod fiscal 6488696, cont bancar RO 63 CITI0000000725002084 deschis la 

CITIBANK, reprezentată prin doamna Josephine Mary Payne în calitate de reprezentant legal, 

şi denumit în continuare Partener 21,  

(22) CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI cu sediul în 

Drobeta- Turnu Severin,Județul Dolj, Str. Smârdan nr. 29, cod poștal 220138, tel.0252/318736, 

fax ______________-, e-mail secretariat@cciamh.ro, cod fiscal 1613330 , cont bancar 

RO63BTRLRONCRT0029904302 deschis la Banca Transilvania reprezentată prin domnul 

Tudorescu Nicolae în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 22,  

(23) DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A cu sediul în Craiova ,Județul Dolj, Str. Cal. 

Severinului nr. 97, Et. P,2,3 şi 4, cod poștal _________, tel. 0251/408006 fax ______________-

, e-mailPR.media@distributieoltenia.ro, cod fiscal 14491102, cont bancar 

RO03BRDE170SV26689741700_deschis la BRD , prin puncte de lucru în judeţele Dolj, Gorj, 

Mehedinţi, Olt şi Vâlcea reprezentată prin domnul Butoarcă Ion Eugen în calitate de 

reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 23. 

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

(A)Părțile au încheiat Contractul de parteneriat pentru constituirea ,, Consorţiului Regional 

Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova,, înregistrat la Unitatea Administrativ-Teritorială 

Județul Dolj  sub nr. 4307/17.02.2023, având ca obiect constituirea ,, Consorţiului Regional 

Integrat pentru Invatamantul Dual Craiova,,, stabilirea condiţiilor de colaborare, a drepturilor 
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şi obligaţiilor Părţilor pentru formarea profesională a elevilor/studenţilor, începând din anul 

şcolar 2023-2024/ anul universitar 2023-2024,  

 (B) adresa Ministerului Educaţiei nr. 413/DGIPRE/02.03.2023, 

 (C) adresa SC Avioane Craiova S.A. nr. 892/02.03.2023. 

           LUÂND ÎN CONSIDERARE : 

  (D) dispozițiile legale din Legea nr.287/2009  privind  Codul Civil, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare și ale - dispozițiilor O.M.E nr.6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind 

constituirea consorțiilor pentru învățământ dual, cu modificările şi completările ulterioare și 

O.M.E nr. 3071/2023 - Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin 

Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Program-pilot pentru dezvoltarea 

consorțiilor regionale pentru învățământ dual, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Părțile convenit încheierea prezentului act adițional, după cum urmează: 

Art. 1.  ART.1 din Contractul de parteneriat pentru constituirea ,, Consorţiului Regional Integrat 

pentru Invatamantul Dual Craiova,, se modifică prin eliminarea partenerului 17, SC AVIOANE 

CRAIOVA SA, și va avea următorul cuprins:  

 

         „ Prezentul contract de parteneriat se încheie între:  

  (1) JUDEŢUL DOLJ cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, str. Calea Unirii nr 19, cod poştal 200585, tel: 

0251/408200, fax: 0251/408244, e-mail: office.cjdolj@.gmail.com cod fiscal 4417150, cont 

bancar IBAN: RO02TREZ24A510103710101X, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin 

domnul Vasile Dorin - Cosmin, în calitate de Preşedinte, şi denumit în continuare Lider de 

consorţiu, Partener 1, 

 (2) MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Str. Târgului, nr. 26 Craiova, cod poştal 200585, 

tel: 0251416235, fax: Fax:025141156, e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro, cod fiscal 

4417214, cont bancar IBAN: RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin Lia-Olguţa Vasilescu,în calitate de Primar,şi denumit în continuare, Partener2 

 (3) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 

13, cod poştal 200585, tel: 0251414358, fax: [număr de fax], e-mail: rectorat@central.ucv.ro, 

cod fiscal 4553380 , cont bancar IBAN: RO59TREZ29120F335000XXXX, deschis la Trezoreria 

Craiova, reprezentată prin Spînu Cezar-Ionuţ, în calitate de Rector,şi denumit în continuare, 

Partener 3 
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 (4) COLEGIUL ECONOMIC”GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj,Craiova, 

str.Brestei, nr.10, cod poştal 200420, tel: 0351804904, fax: 0251414191, e-mail: 

cnegchitu@yahoo.com, cod fiscal 5046947, cont bancar IBAN: 

RO35TREZ2915006XXX000204, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin domnul 

Iftimov Dumitru, în calitate de director, şi denumit în continuare Partener 4, 

 (5) COLEGIUL ,,ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. Henri 

Coandă nr. 75C, cod poştal 200568, tel: 0351405657, fax: 0351405657, e-mail: 

stefanodobleja_craiova@yahoo.com, cod fiscal 4711553, cont bancar IBAN: 

RO84TREZ29121E330500XXXX, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamna prof. 

Giurcă Ramona Aurelia, în calitate de director, şi denumit în continuare Partener 5,  

(6) LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj , Craiova, str. Rovinari nr. 1A, cod 

poştal 200533, tel: 0351407201 fax: 0351407201, e-mail: vuiacv2004@yahoo.com, cod fiscal 

5077692 cont bancar IBAN: RO85TREZ24A650402200130, deschis la Trezoreria Craiova 

reprezentată prin doamna Oprea Carmen, în calitate de Director, şi denumit în continuare 

Partener 6, 

 (7) LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, CRAIOVA, Strada Vasile 

Alecsandri nr 113, cod poştal 200463, tel: 0351428020, fax: 0351428020 e-mail: 

mateibasarabcraiova@gmail.com, cod fiscal 4417079 cont bancar IBAN: 

RO85TREZ24A65040220013X deschis la Trezoreria Municipiului Craiova reprezentată prin 

doamna BLAGU MATILDA în calitate de Director şi denumit în continuare Partener 7,  

(8) LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj CRAIOVA, Bld. Decebal, nr.105, 

cod poştal 200440, tel: 0351/170.323, fax: 0351/170.323, e-mail: troantaniko@yahoo.com si 

demetrescucv2004@yahoo.com, cod fiscal 5077684, cont bancar IBAN: 

RO94TREZ2915006XXX000209, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin dna. prof. 

Troanta Nicoleta, în calitate de Director, şi denumit în continuare Partener 8,  

(9) LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, 

str. Nicolae Romanescu nr. 99, Craiova, cod poştal, tel: 0733073640/0251427646, fax: 

0251428643, e-mail: autocv2004@yahoo.com, cod fiscal 4941528, cont bancar IBAN: 

RO85TREZ24A650402200130, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin Barbu 

Gheorghe, în calitate de director, şi denumit în continuare Partener 9,  

(10) LICEUL ENERGETIC cu sediul în Judeţul Dolj, CRAIOVA, cod poştal 200170, tel: 0251/595059, 

fax: 0251/595908, e-mail: gsi.energetic@yahoo.com, cod fiscal 4332150, cont bancar IBAN: 
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RO84TREZ24E650402200130X, deschis la Trezoreria Trezoreria Craiova, reprezentată prin 

doamna Gabriela ACHIM, în calitate de Director, şi denumit în continuare Partener 10, 

 (11) LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. Brestei, 

nr. 144, cod poştal 200207, tel: 0251422937, fax: [0351416074], e-mail: 

ctia_craiova@yahoo.com, cod fiscal 4829908, cont bancar IBAN: 

RO52TREZ23A650403590100X, deschis la Trezoreria CRAIOVA, reprezentată prin Romee C. 

Natalia-Daniela, în calitate de Director Adjunct, şi denumit în continuare Partener 11, 

 (12) LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BEETHOVEN CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, 

str. Beethoven, nr.2, cod poștal 200218, tel.0251/411451, fax 0251/414884, e-mail 

csbeethoven@yahoo.com, cod fiscal 4941412, cont bancar RO95TREZ2915006XXX000191 

deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamna Stanciu Lucia Daniela în calitate de 

director, şi denumit în continuare Partener 12, 

 (13) SC RECON S.A. cu sediul în Judeţul Dolj, Cârcea str. Calea Bucureşti, nr.56, cod poștal 206207, 

tel.0251/406600, fax -, e-mail office@reconcraiova.ro, cod fiscal 5650870, cont bancar 

RO74TREZ2915069XXX002560 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin domnul Petcu 

Marian în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 13,  

(14) SC RESTAURANT BACOLUX SRL cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova str. Calea Severinului, nr.91, 

cod 3 poștal 200769, tel.0724/500882, fax -, e-mail hr@bacoluxhotels.ro, cod fiscal 6440531, 

cont bancar RO32BACX0000003010021000 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin 

domnul Băzăvan Marian în calitate de reprezentant legal,şi denumit în continuare Partener 14, 

 (15) SC CASA NOASTRĂ SRL cu sediul în Judeţul Dolj, Pieleşti, str. Calea Bucureşti, nr.113, cod poștal 

207450, tel.0251/429532, fax -, e-mail office@casanoastra.ro, cod fiscal 7510066, cont bancar 

RO38TREZ2915070XXX022558 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamna Dinu 

Manuela Adelina în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 15,  

(16) SC OGIMEX SRL cu sediul în Judeţul Dolj, Pieleşti, bld Decebal, nr. 81. Calea Bucureşti, nr.113, 

cod poștal 200621, tel.0351/405665, fax -, e-mail scogimex@yahoo.com, cod fiscal 6489349, 

cont bancar RO12TREZ2915069XXX002803 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin 

domnul   Ochetan   Gheorghe  în   calitate  de   reprzentant  legal,  şi   denumit   în   continuare 

 Partener 16, 

(17) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI DOLJ cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, 

Str. Simion Barniţiu, nr. 4, cod poștal ___________, tel.0251/418876, fax 0251/412652 -, e-mail 

office@ccidj.ro, cod fiscal 4552423, cont bancar RO94EGNA 1010 0000 0082 0865 deschis la 
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VISTABANK, reprezentată prin domnul Vlăduţ Gabriel- Cătălin în calitate de reprezentant legal, 

şi denumit în continuare Partener 17,  

(18) INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN DOLJ cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. Ion 

Maiorescu nr. 6, cod poștal 200760, tel. 0251 - 420.961, fax 0351 - 407.397-, e-mail 

isjdolj@isjdolj.ro, cod fiscal 5046912, cont bancar RO08TREZ2915005XXX000158 deschis la 

Trezoreria Craiova, reprezentată prin domnul Daniel Alexandru -Ion în calitate de reprezentant 

legal, şi denumit în continuare Partener 18,  

(19) INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ” ELIE CARAFOLI”-INCAS cu sediul 

în București ,Sector 6, Bld. Iuliu Maniu nr. 220, cod poștal 061126 , tel. 021/4340083, fax 

021/4340082- , e-mail incas@incas.ro, cod fiscal 434670, cont bancar RO 

34TREZ7005069XX002851deschis la Trezoreria Mun. Bucureşti, reprezentată prin domnul 

Cătălin Nae în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 19,  

(20) S.C. FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L cu sediul în Craiova ,Județul Dolj, Str. Henry Ford nr. 6, 

cod poștal 061126 , tel. 0372 516255, fax ______________-, e-mail fordcv@ford.com, cod fiscal 

6488696, cont bancar RO 63 CITI0000000725002084 deschis la CITIBANK, reprezentată prin 

doamna Josephine Mary Payne în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare 

Partener 20,  

(21) CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI cu sediul în 4 Drobeta- 

Turnu Severin,Județul Dolj, Str. Smârdan nr. 29, cod poștal 220138, tel.0252/318736, fax 

______________-, e-mail secretariat@cciamh.ro, cod fiscal 1613330 , cont bancar 

RO63BTRLRONCRT0029904302 deschis la Banca Transilvania reprezentată prin domnul 

Tudorescu Nicolae în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 21,  

(22) DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A cu sediul în Craiova ,Județul Dolj, Str. Cal. Severinului 

nr. 97, Et. P,2,3 şi 4, cod poștal _________, tel. 0251/408006 fax ______________-, e-

mailPR.media@distributieoltenia.ro, cod fiscal 14491102, cont bancar 

RO03BRDE170SV26689741700_deschis la BRD , prin puncte de lucru în judeţele Dolj, Gorj, 

Mehedinţi, Olt şi Vâlcea reprezentată prin domnul Butoarcă Ion Eugen în calitate de 

reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 22 

 

numite in mod colectiv “Consorțiul”, convin următoarele: ,, 
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Art. 2.  ART.8  din Contractul de parteneriat pentru constituirea ,, Consorţiului Regional Integrat 

pentru Invatamantul Dual Craiova,, se modifică prin eliminarea partenerului 17, SC AVIOANE 

CRAIOVA SA, și va avea următorul cuprins:  

 

“(1) SC RECON SA în calitate de operator economic, partener 13 beneficiază de următoarele 

drepturi: 

a) să iniţieze şi să realizeze activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare 

profesională, în colaborare cu instituţia/unitatea de învăţământ şi după caz, cu alţi parteneri 

relevanţi; 

b) să formuleze cerinţe şi propuneri pentru stabilirea numărului şi conţinutului probelor de 

admitere şi să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul 

dual; 

c) să participe la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în 

învăţământul dual; 

d) să contribuie la elaborarea planului de acţiune al Consorţiului şi la îndeplinirea obiectivelor 

şi activităţilor acestuia; 

e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

f) să fie reprezentat şi să îşi exercite atribuţiile în cadrul Consorţiului; 

g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor/studenţilor şi stabilirea 

schemelor orare de funcţionare a programelor de învăţământ dual; 

h) să realizeze evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul/studentul practicant, pe 

durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă 

în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea/instituţia de 

învăţământ, în condiţiile convenite cu acesta; 

i) să fie informat de către instituţia/unitatea de învăţământ cu privire la frecvenţa şi situaţia 

şcolară a elevilor/studenţilor cu care a încheiat contracte individuale de studii şi pregătire 

practică; 

j) să participe la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării 

profesionale a elevilor/studenţilor, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ, în 

conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceasta; 

k) să stabilească cuantumul şi criteriile de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi 

altor forme de sprijin pentru elevi/studenţi, cu respectarea reglementărilor legale şi în condiţiile 

asumate prin prezentul contract; 

l) să stabilească criteriile de angajare a absolvenţilor pe care i-a format, în baza contractelor 

individuale de studii şi pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale şi a 

prevederilor aplicabile din prezentul contract; 

 

(2)   SC RECON SA în calitate de operator economic, partener 13 beneficiază de următoarele obligaţii: 

a) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

b) să încheie, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, cu elevii/studenţii sau 

părinţii/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de studii şi pregătire practică pentru 

elevii/studenţii înscrişi în urma derulării procedurii de admitere, care au optat şi au fost admişi pe 

locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de studii şi pregătire 
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practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului 

dual, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului; 

c) să răspundă de organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în 

planul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de 

pregătire practică (instruire practică şi laborator tehnologic), din modulele de specialitate 

stabilite prin planurile de învăţământ, convenite a se desfăşura la operatorii economici; 

d) să asigure condiţiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, 

energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor/studenţilor organizată în 

răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală şi componenta de 

pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfăşura la operatori economici, 

în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul 

în vigoare); 

e) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor/studenţi, 

organizată la operatorul economic; 

f) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică şi metodică certificată la 

programele de pregătire pedagogică şi metodică, organizate în conformitate cu reglementările 

legale în vigoare; 

g) să stabilească, în parteneriat cu unitatea/instituţia de învăţământ schemele orare de 

funcţionare a învăţământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a învăţământului dual; 

h) să planifice, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, stagiile de pregătire practică a 

elevilor/studenţilor, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

învăţământului dual; 

i) să asigure instruirea elevilor/studenţilor practicanţi cu privire la normele de securitate şi 

sănătate în muncă şi să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfăşurate la operatorul 

economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a acestora, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

j) să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi/studenţi, conform cerinţelor şi 

riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic; 

k) să asigure, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ şi cu alţi parteneri relevanţi, 

organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a 

elevilor/studenţilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

l) să organizeze, de comun acord cu unitatea/instituţia de învăţământ şi în conformitate cu 

reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii/studenţii 

cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la 

stagiile de pregătire practică ori la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de 

învăţământ pentru calificarea respectivă; 

m) în afara situaţiilor prevăzute la lit. 1), poate organiza stagii suplimentare de pregătire 

practică, numai în timpul liber al elevului/studentului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu 

acordul elevului/studentului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului/studentului 

minor, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi cu condiţia de a nu afecta îndeplinirea 

obligaţiilor şcolare ale elevului/studentului,  
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(3) SC RESTAURANT BACOLUX SRL în calitate de operator economic, partener 14 beneficiază de 

următoarele drepturi: 

 a) să iniţieze şi să realizeze activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare 

profesională, în colaborare cu instituţia/unitatea de învăţământ şi după caz, cu alţi parteneri 

relevanţi; 

  b) să formuleze cerinţe şi propuneri pentru stabilirea numărului şi conţinutului probelor de 

admitere şi să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul 

dual; 

  c) să participe la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în 

învăţământul dual; 

  d) să contribuie la elaborarea planului de acţiune al Consorţiului şi la îndeplinirea 

obiectivelor şi activităţilor acestuia; 

  e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

  f) să fie reprezentat şi să îşi exercite atribuţiile în cadrul Consorţiului; 

  g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor/studenţilor şi stabilirea 

schemelor orare de funcţionare a programelor de învăţământ dual; 

  h) să realizeze evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul/studentul practicant, pe 

durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă 

în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea/instituţia de 

învăţământ, în condiţiile convenite cu acesta; 

  i) să fie informat de către instituţia/unitatea de învăţământ cu privire la frecvenţa şi 

situaţia şcolară a elevilor/studenţilor cu care a încheiat contracte individuale de studii şi 

pregătire practică; 

 j) să participe la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării 

profesionale a elevilor/studenţilor, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ, în 

conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceasta; 

 k) să stabilească cuantumul şi criteriile de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi 

altor forme de sprijin pentru elevi/studenţi, cu respectarea reglementărilor legale şi în condiţiile 

asumate prin prezentul contract; 

 l) să stabilească criteriile de angajare a absolvenţilor pe care i-a format, în baza 

contractelor individuale de studii şi pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale 

şi a prevederilor aplicabile din prezentul contract; 

 

(4) SC RESTAURANT  BACOLUX SA în calitate de operator economic, partener 14 beneficiază 

de următoarele obligaţii: 

 a) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

 b) să încheie, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, cu elevii/studenţii sau 

părinţii/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de studii şi pregătire practică pentru 

elevii/studenţii înscrişi în urma derulării procedurii de admitere, care au optat şi au fost admişi 

pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de studii şi 

pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a 
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învăţământului dual, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului; 

 c) să răspundă de organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în 

planul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de 

pregătire practică (instruire practică şi laborator tehnologic), din modulele de specialitate 

stabilite prin planurile de învăţământ, convenite a se desfăşura la operatorii economici; 

 d) să asigure condiţiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale 

consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor/studenţilor 

organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală şi 

componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfăşura la 

operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de 

învăţământ şi curriculumul în vigoare); 

 e) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a 

elevilor/studenţi, organizată la operatorul economic; 

 f) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică şi metodică certificată 

la programele de pregătire pedagogică şi metodică, organizate în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

 g) să stabilească, în parteneriat cu unitatea/instituţia de învăţământ schemele orare de 

funcţionare a învăţământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare 

şi funcţionare a învăţământului dual; 

 h) să planifice, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, stagiile de pregătire practică 

a elevilor/studenţilor, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare 

a învăţământului dual; 

 i) să asigure instruirea elevilor/studenţilor practicanţi cu privire la normele de 

securitate şi sănătate în muncă şi să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii 

desfăşurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi 

sănătăţii în muncă a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 j) să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi/studenţi, conform cerinţelor 

şi riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic; 

 k) să asigure, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ şi cu alţi parteneri 

relevanţi, organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a 

elevilor/studenţilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

 l) să organizeze, de comun acord cu unitatea/instituţia de învăţământ şi în conformitate cu 

reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru 

elevii/studenţii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii 

de trecere la stagiile de pregătire practică ori la pregătirea practică din cadrul modulelor din 

planul de învăţământ pentru calificarea respectivă; 

 m) în afara situaţiilor prevăzute la lit. 1), poate organiza stagii suplimentare de pregătire 

practică, numai în timpul liber al elevului/studentului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu 

acordul elevului/studentului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al 

elevului/studentului minor, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi cu condiţia de a nu 

afecta îndeplinirea obligaţiilor şcolare ale elevului/studentului, 
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(5) SC CASA NOASTRĂ SRL în calitate de operator economic, partener 15 beneficiază de 

următoarele drepturi: 

 a) să iniţieze şi să realizeze activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare 

profesională, în colaborare cu instituţia/unitatea de învăţământ şi după caz, cu alţi parteneri 

relevanţi; 

  b) să formuleze cerinţe şi propuneri pentru stabilirea numărului şi conţinutului probelor de 

admitere şi să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul 

dual; 

  c) să participe la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în 

învăţământul dual; 

  d) să contribuie la elaborarea planului de acţiune al Consorţiului şi la îndeplinirea 

obiectivelor şi activităţilor acestuia; 

  e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

  f) să fie reprezentat şi să îşi exercite atribuţiile în cadrul Consorţiului; 

  g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor/studenţilor şi stabilirea 

schemelor orare de funcţionare a programelor de învăţământ dual; 

  h) să realizeze evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul/studentul practicant, pe 

durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă 

în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea/instituţia de 

învăţământ, în condiţiile convenite cu acesta; 

  i) să fie informat de către instituţia/unitatea de învăţământ cu privire la frecvenţa şi 

situaţia şcolară a elevilor/studenţilor cu care a încheiat contracte individuale de studii şi 

pregătire practică; 

 j) să participe la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării 

profesionale a elevilor/studenţilor, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ, în 

conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceasta; 

 k) să stabilească cuantumul şi criteriile de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi 

altor forme de sprijin pentru elevi/studenţi, cu respectarea reglementărilor legale şi în condiţiile 

asumate prin prezentul contract; 

 l) să stabilească criteriile de angajare a absolvenţilor pe care i-a format, în baza 

contractelor individuale de studii şi pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale 

şi a prevederilor aplicabile din prezentul contract; 

 

 

(6) SC CASA NOASTRĂ SRL în calitate de operator economic, partener 15 beneficiază de 

următoarele obligaţii: 

 a) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

 b) să încheie, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, cu elevii/studenţii sau 

părinţii/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de studii şi pregătire practică pentru 

elevii/studenţii înscrişi în urma derulării procedurii de admitere, care au optat şi au fost admişi 

pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de studii şi 

pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a 
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învăţământului dual, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului; 

 c) să răspundă de organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în 

planul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de 

pregătire practică (instruire practică şi laborator tehnologic), din modulele de specialitate 

stabilite prin planurile de învăţământ, convenite a se desfăşura la operatorii economici; 

 d) să asigure condiţiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale 

consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor/studenţilor 

organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală şi 

componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfăşura la 

operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de 

învăţământ şi curriculumul în vigoare); 

 e) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a 

elevilor/studenţi, organizată la operatorul economic; 

 f) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică şi metodică certificată 

la programele de pregătire pedagogică şi metodică, organizate în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

 g) să stabilească, în parteneriat cu unitatea/instituţia de învăţământ schemele orare de 

funcţionare a învăţământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare 

şi funcţionare a învăţământului dual; 

 h) să planifice, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, stagiile de pregătire practică 

a elevilor/studenţilor, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare 

a învăţământului dual; 

 i) să asigure instruirea elevilor/studenţilor practicanţi cu privire la normele de 

securitate şi sănătate în muncă şi să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii 

desfăşurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi 

sănătăţii în muncă a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 j) să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi/studenţi, conform cerinţelor 

şi riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic; 

 k) să asigure, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ şi cu alţi parteneri 

relevanţi, organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a 

elevilor/studenţilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

 l) să organizeze, de comun acord cu unitatea/instituţia de învăţământ şi în conformitate cu 

reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru 

elevii/studenţii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii 

de trecere la stagiile de pregătire practică ori la pregătirea practică din cadrul modulelor din 

planul de învăţământ pentru calificarea respectivă; 

 m) în afara situaţiilor prevăzute la lit. 1), poate organiza stagii suplimentare de pregătire 

practică, numai în timpul liber al elevului/studentului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu 

acordul elevului/studentului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al 

elevului/studentului minor, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi cu condiţia de a nu 

afecta îndeplinirea obligaţiilor şcolare ale elevului/studentului, 
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(7) SC OGIMEX SRL în calitate de operator economic, partener 16 beneficiază de următoarele 

drepturi: 

 a) să iniţieze şi să realizeze activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare 

profesională, în colaborare cu instituţia/unitatea de învăţământ şi după caz, cu alţi parteneri 

relevanţi; 

  b) să formuleze cerinţe şi propuneri pentru stabilirea numărului şi conţinutului probelor de 

admitere şi să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul 

dual; 

  c) să participe la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în 

învăţământul dual; 

  d) să contribuie la elaborarea planului de acţiune al Consorţiului şi la îndeplinirea 

obiectivelor şi activităţilor acestuia; 

  e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

  f) să fie reprezentat şi să îşi exercite atribuţiile în cadrul Consorţiului; 

  g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor/studenţilor şi stabilirea 

schemelor orare de funcţionare a programelor de învăţământ dual; 

  h) să realizeze evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul/studentul practicant, pe 

durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă 

în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea/instituţia de 

învăţământ, în condiţiile convenite cu acesta; 

  i) să fie informat de către instituţia/unitatea de învăţământ cu privire la frecvenţa şi 

situaţia şcolară a elevilor/studenţilor cu care a încheiat contracte individuale de studii şi 

pregătire practică; 

 j) să participe la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării 

profesionale a elevilor/studenţilor, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ, în 

conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceasta; 

 k) să stabilească cuantumul şi criteriile de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi 

altor forme de sprijin pentru elevi/studenţi, cu respectarea reglementărilor legale şi în condiţiile 

asumate prin prezentul contract; 

 l) să stabilească criteriile de angajare a absolvenţilor pe care i-a format, în baza 

contractelor individuale de studii şi pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale 

şi a prevederilor aplicabile din prezentul contract; 

 

(8) SC OGIMEX SRL în calitate de operator economic, partener 16 beneficiază de următoarele 

obligaţii: 

 a) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

 b) să încheie, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, cu elevii/studenţii sau 

părinţii/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de studii şi pregătire practică pentru 

elevii/studenţii înscrişi în urma derulării procedurii de admitere, care au optat şi au fost admişi 

pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de studii şi 

pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a 

învăţământului dual, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului; 
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 c) să răspundă de organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în 

planul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de 

pregătire practică (instruire practică şi laborator tehnologic), din modulele de specialitate 

stabilite prin planurile de învăţământ, convenite a se desfăşura la operatorii economici; 

 d) să asigure condiţiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale 

consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor/studenţilor 

organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală şi 

componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfăşura la 

operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de 

învăţământ şi curriculumul în vigoare); 

 e) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a 

elevilor/studenţi, organizată la operatorul economic; 

 f) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică şi metodică certificată 

la programele de pregătire pedagogică şi metodică, organizate în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

 g) să stabilească, în parteneriat cu unitatea/instituţia de învăţământ schemele orare de 

funcţionare a învăţământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare 

şi funcţionare a învăţământului dual; 

 h) să planifice, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, stagiile de pregătire practică 

a elevilor/studenţilor, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare 

a învăţământului dual; 

 i) să asigure instruirea elevilor/studenţilor practicanţi cu privire la normele de 

securitate şi sănătate în muncă şi să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii 

desfăşurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi 

sănătăţii în muncă a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 j) să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi/studenţi, conform cerinţelor 

şi riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic; 

 k) să asigure, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ şi cu alţi parteneri 

relevanţi, organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a 

elevilor/studenţilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

 l) să organizeze, de comun acord cu unitatea/instituţia de învăţământ şi în conformitate cu 

reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru 

elevii/studenţii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii 

de trecere la stagiile de pregătire practică ori la pregătirea practică din cadrul modulelor din 

planul de învăţământ pentru calificarea respectivă; 

 m) în afara situaţiilor prevăzute la lit. 1), poate organiza stagii suplimentare de pregătire 

practică, numai în timpul liber al elevului/studentului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu 

acordul elevului/studentului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al 

elevului/studentului minor, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi cu condiţia de a nu 

afecta îndeplinirea obligaţiilor şcolare ale elevului/studentului, 
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(9)  SC RECON SA, SC RESTAURANT BACOLUX SRL, SC CASA NOASTRĂ SRL, SC OGIMEX 

SRL şi DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A în calitate de operatori economici, partenerii 13-

16 şi partenerul 22 acordă susţinere financiară şi alte forme de sprijin material şi stimulente 

elevilor/studenţilor cu care încheie contracte individuale de studii şi pregătire practică, în condiţiile 

legii, prin: 

a) burse lunare, cel puţin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată 

perioada de pregătire teoretică şi practică; 

b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii (în 

funcţie de domeniul de activitate); 

c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări 

corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic; 

d) echipamentele de lucru şi de protecţie; 

 

(10) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunităţile de angajare a 

absolvenţilor pe care îi formează în baza contractelor individuale de studii şi pregătire practică, în 

conformitate cu nivelul de pregătire şi competenţele certificate. 

(11) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalităţii de şanse şi tratamentului 

nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenenţă etnică, convingeri religioase în procesul de 

selecţie, de formare profesională, de evaluarea şi certificare a pregătirii profesionale a 

elevilor/studenţilor, precum şi în acordarea şi susţinerea stimulentelor, formelor de sprijin şi 

facilităţilor pentru aceştia. 

(12) Toate investiţiile finanţate pentru dezvoltarea Consorţiului, pe parcursul valabilităţii 

prezentului Contract de parteneriat, se vor realiza exclusiv pentru dezvoltarea calităţii 

procesului de educaţie şi formare profesională de la nivelul Consorţiului şi în nici un caz nu vor 

fi generatoare de profit economic pentru vreuna din structurile parteneriale. 

(13) Operatorii economici nu pot deveni proprietari al infrastructurii  finanțate prin proiect în nici o 

situație. 

(14) CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI DOLJ, partener 17, partener 

cu rol consultativ, beneficiază de următoarele drepturi: 

a) să participe la activitățile de informare și promovare a ofertei de formare profesională; 

b) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

c) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile Consorţiului. 

 

(15) CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI DOLJ, partener 17, partener 

cu rol consultativ, are următoarele obligații: 

a) să se implice în activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională; 

b) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltarea locală/a programelor de  

    studii; 
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(16) INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ, partener 18, partener cu rol consultativ,   

 beneficiază de următoarele drepturi: 

a) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile Consorţiului, precum şi la procesul de luare 

a deciziilor; 

b) să îşi prezinte în mod liber problemele cu care se confruntă cu privire la învăţământul dual; 

c) să primească sprijin, atunci când solicită, din partea celorlalţi membri ai Consorţiului; 

 

(17) INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ, partener 18, partener cu rol consultativ, are   

 următoarele obligații: 

a) controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi 

respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară, în acord 

cu obiectivele Consorţiului; 

b) asigură, împreună cu partenerii, şcolarizarea elevilor din cadrul instituţiilor partenere şi 

monitorizează participarea la cursuri a acestora pe  durata învăţământului obligatoriu; 

c) monitorizează implementarea programelor naţionare iniţiate de Ministerul Educaţiei, pe aria 

Judeţului Dolj, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul 

programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului; 

d) la propunerea partenerilor, face demersurile necesare înfiinţării calificărilor cerute pe piaţa 

muncii necesare constituirii rutei complete a învăţământului dual; 

e) aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, în acord cu scopul Consorţiului; 

f) acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ partenere în gestionarea 

resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul acestora. 

 

(18) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “ ELIE CARAFOLI”-

INCAS, partener 19, partener cu rol consultativ, beneficiază de următoarele drepturi: 

a) să participe la activitățile de informare și promovare a ofertei de formare profesională; 

b) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

c) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile Consorţiului. 

 

(19) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “ ELIE CARAFOLI”-

INCAS, partener 19, partener cu rol consultativ are următoarele obligații: 

a) să se implice în activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională; 

b) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltarea locală/regională/a   

programelor de studii; 

 

(20) S.C. FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L, partener 20, partener cu rol consultativ, beneficiază de 

următoarele drepturi: 

a) să participe la activitățile de informare și promovare a ofertei de formare profesională; 

b) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

c) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile Consorţiului. 
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(21) S.C. FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L, partener 20,  are următoarele obligații: 

a) să se implice în activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională; 

b) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltarea locală/regională/a   

programelor de studii; 

 

(22) CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI, partener 21, 

partener cu rol consultativ, beneficiază de următoarele drepturi: 

a) să participe la activitățile de informare și promovare a ofertei de formare profesională; 

b) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

c) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile Consorţiului. 

 

(23) CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI, partener 21,  are 

următoarele obligații: 

a) să se implice în activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională; 

b) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltarea locală/regională/a   

programelor de studii; 

 

             (24) DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A în calitate de operator economic, partener 22 

beneficiază de următoarele drepturi: 

 a)să iniţieze şi să realizeze activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională, 

în colaborare cu instituţia/unitatea de învăţământ şi după caz, cu alţi parteneri relevanţi; 

  b) să formuleze cerinţe şi propuneri pentru stabilirea numărului şi conţinutului probelor de 

admitere şi să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul dual; 

  c) să participe la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în 

învăţământul dual; 

  d) să contribuie la elaborarea planului de acţiune al Consorţiului şi la îndeplinirea obiectivelor 

şi activităţilor acestuia; 

  e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

  f) să fie reprezentat şi să îşi exercite atribuţiile în cadrul Consorţiului; 

  g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor/studenţilor şi stabilirea 

schemelor orare de funcţionare a programelor de învăţământ dual; 

  h) să realizeze evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul/studentul practicant, pe 

durata practicii desfăşurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în 

acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea/instituţia de 

învăţământ, în condiţiile convenite cu acesta; 

  i) să fie informat de către instituţia/unitatea de învăţământ cu privire la frecvenţa şi situaţia 

şcolară a elevilor/studenţilor cu care a încheiat contracte individuale de studii şi pregătire 

practică; 

 j)să participe la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale 

a elevilor/studenţilor, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ, în conformitate cu 
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reglementările în vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceasta; 

 k) să stabilească cuantumul şi criteriile de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor 

forme de sprijin pentru elevi/studenţi, cu respectarea reglementărilor legale şi în condiţiile 

asumate prin prezentul contract; 

 l) să stabilească criteriile de angajare a absolvenţilor pe care i-a format, în baza contractelor 

individuale de studii şi pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale şi a prevederilor 

aplicabile din prezentul contract; 

 

(25) DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A în calitate de operator economic, partener 22 

beneficiază de următoarele obligaţii: 

 a) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

 b) să încheie, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, cu elevii/studenţii sau părinţii/tutorii 

legali ai acestora, contractele individuale de studii şi pregătire practică pentru elevii/studenţii 

înscrişi în urma derulării procedurii de admitere, care au optat şi au fost admişi pe locurile 

alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de studii şi pregătire practică 

se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, 

până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului; 

 c) să răspundă de organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în 

planul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de 

pregătire practică (instruire practică şi laborator tehnologic), din modulele de specialitate 

stabilite prin planurile de învăţământ, convenite a se desfăşura la operatorii economici; 

 d) să asigure condiţiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, 

energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor/studenţilor organizată în 

răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală şi componenta de 

pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfăşura la operatori economici, 

în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul 

în vigoare); 

 e) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor/studenţi, 

organizată la operatorul economic; 

 f) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică şi metodică certificată la 

programele de pregătire pedagogică şi metodică, organizate în conformitate cu reglementările 

legale în vigoare; 

 g) să stabilească, în parteneriat cu unitatea/instituţia de învăţământ schemele orare de 

funcţionare a învăţământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a învăţământului dual; 

 h) să planifice, împreună cu unitatea/instituţia de învăţământ, stagiile de pregătire practică a 

elevilor/studenţilor, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

învăţământului dual; 

 i) să asigure instruirea elevilor/studenţilor practicanţi cu privire la normele de securitate şi 

sănătate în muncă şi să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfăşurate la 

operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a 

acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
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 j) să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi/studenţi, conform cerinţelor şi 

riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic; 

 k) să asigure, în colaborare cu unitatea/instituţia de învăţământ şi cu alţi parteneri relevanţi, 

organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a 

elevilor/studenţilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

 l) să organizeze, de comun acord cu unitatea/instituţia de învăţământ şi în conformitate cu 

reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii/studenţii 

cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la 

stagiile de pregătire practică ori la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de 

învăţământ pentru calificarea respectivă; 

 m) în afara situaţiilor prevăzute la lit. 1), poate organiza stagii suplimentare de pregătire 

practică, numai în timpul liber al elevului/studentului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu 

acordul elevului/studentului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului/studentului 

minor, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi cu condiţia de a nu afecta îndeplinirea 

obligaţiilor şcolare ale elevului/studentului, ” 

 

Art. 3 .Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. 

Prezentul  Act adiţional a fost încheiat, în 23 exemplare (douăzecisitrei) câte unul pentru fiecare parte şi 

1 (unul) pentru Ministerul Educaţiei. 

JUDEŢUL DOLJ , Lider de consorţiu, Partener1 

Vasile Dorin - Cosmin, Preşedinte 

Data : 

MUNICIPIUL CRAIOVA, Partener 2 

Lia-Olguţa Vasilescu, Primar 

Data: 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, Partener 3 

Spînu Cezar-Ionuţ, Rector 

Data : 

COLEGIUL ECONOMIC”GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA, Partener 4 

Iftimov Dumitru, Director  

Data : 

COLEGIUL ,,ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA, Partener 5 

Giurcă Ramona-Aurelia, Director 

Data : 

LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA, Partener 6 

Oprea Carmen, Director 

Data : 

LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA, Partener 7 

Blagu Matilda, Director 

Data : 

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, Partener 8 

Troanţă Nicoleta, Director 
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Data : 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA, Partener 9 

Barbu Gheorghe, Director 

Data : 

LICEUL ENERGETIC, Partener 10 

Gabriela Achim, Director 

Data : 

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA, Partener 11 

Romee C. Natalia-Daniela, Director adjunct 

Data : 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL  BEETHOVEN  CRAIOVA, Partener 12 

Stanciu Lucia-Daniela, Director 

Data : 

SC RECON S.A, Partener 13 

Petcu Marian, Director General 

Data : 

SC RESTAURANT BACOLUX SRL, Partener 14 

Băzăvan Marian, Director general 

Data: 

SC CASA NOASTRĂ SRL, Partener 15 

Dinu Manuela-Adelina, Director general 

Data: 

SC OGIMEX SRL, Partener 16 

Ochetan Gheorghe Director general 

Data 

SC AVIOANE CRAIOVA SA, Partener 17 

Munteanu Victor, Director general 

Data: 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI DOLJ, Partener 18 

Vlăduţ Gabriel-Cătălin, Preşedinte 

Data 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  JUDEŢEAN DOLJ, Partener 19 

Daniel-Alexandru Ion, Inspector Şcolar General 

Data: 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ” ELIE CARAFOLI”-INCAS, 

Partener 20 

Nae Cătălin, Director General 

Data: 

S.C. FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L, Partener 21 

Josephine Mary-Payne, Director General 

Data: 

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ, MEHEDINŢI Partener 22 

Tudorescu Nicolae, Preşedinte 

Data: 

DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A., Partener 23 

Butoarcă Ion Eugen, Director General 

Data 
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                                                                ANEXA NR. 2 la Hotărârea nr. ______________ 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

pentru implementarea proiectului „Campus Regional Oltenia pentru Învăţământul Dual ” 

 

 

Art. 1. Părțile: 

(1) JUDEŢUL DOLJ cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, str. Calea Unirii nr 19, cod poştal 200585, tel: 

0251/408200, fax: 0251/408244,  e-mail: office.cjdolj@gmail.com cod fiscal 4417150, cont bancar 

IBAN: RO02TREZ24A510103710101X, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin domnul Vasile 

Dorin - Cosmin, în calitate de Preşedinte, şi denumit în continuare Lider de parteneriat pentru 

implementarea Proiectului, Partener 1, 

(2) MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Str. Târgului, nr. 26 Craiova, cod poştal 200585, 

tel: 0251416235, fax: Fax:025141156, e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro, cod fiscal 

4417214, cont bancar IBAN: RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin Lia-Olguţa Vasilescu, în calitate de Primar, şi denumit în continuare, Partener 2, 

(3) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 

13, cod poştal 200585, tel: 0251414358, fax: [număr de fax], e-mail: rectorat@central.ucv.ro, cod 

fiscal 4553380 , cont bancar IBAN: RO59TREZ29120F335000XXXX, deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin Spînu Cezar-Ionuţ, în calitate de  Rector, şi denumit în continuare, Partener 3, 

(4) COLEGIUL ECONOMIC”GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj,Craiova, 

str.Brestei, nr.10, cod poştal 200420, tel: 0351804904, fax: 0251414191, e-mail: 

cnegchitu@yahoo.com, cod fiscal 5046947, cont bancar IBAN: RO35TREZ2915006XXX000204, 

deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin domnul Iftimov Dumitru, în calitate de director, şi 

denumit în continuare Partener 4, 

(5) COLEGIUL ,,ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. Henri 

Coandă nr. 75C, cod poştal 200568, tel: 0351405657, fax: 0351405657, e-mail: 

stefanodobleja_craiova@yahoo.com, cod fiscal 4711553, cont bancar IBAN: 

RO84TREZ29121E330500XXXX, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamna prof. 

Giurcă Ramona Aurelia, în calitate de director, şi denumit în continuare Partener 5, 

(6) LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj , Craiova, str. Rovinari nr. 1A, cod 

poştal 200533, tel: 0351407201 fax: 0351407201, e-mail: vuiacv2004@yahoo.com, cod fiscal 5077692 

cont bancar IBAN: RO85TREZ24A650402200130, deschis la Trezoreria Craiova reprezentată prin 
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doamna Oprea Carmen, în calitate de Director, şi denumit în continuare Partener 6, 

(7) LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj,  CRAIOVA, Strada Vasile 

Alecsandri  nr 113, cod poştal 200463, tel: 0351428020, fax: 0351428020 e-mail: 

mateibasarabcraiova@gmail.com, cod fiscal 4417079 cont bancar IBAN: 

RO85TREZ24A65040220013X deschis la Trezoreria  Municipiului Craiova reprezentată prin doamna  

BLAGU MATILDA în calitate de Director  şi denumit în continuare Partener 7, 

(8) LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj CRAIOVA, Bld. Decebal, nr.105, 

cod poştal 200440, tel: 0351/170.323, fax: 0351/170.323, e-mail: troantaniko@yahoo.com si 

demetrescucv2004@yahoo.com, cod fiscal 5077684, cont bancar IBAN:                                               

RO94TREZ2915006XXX000209, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin dna. prof. Troanta 

Nicoleta, în calitate de Director, şi denumit în continuare Partener 8, 

(9) LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj,  

Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 99, Craiova, cod poştal, tel: 0733073640/0251427646, fax: 

0251428643, e-mail: autocv2004@yahoo.com, cod fiscal 4941528, cont bancar IBAN: 

RO85TREZ24A650402200130, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin Barbu Gheorghe, în 

calitate de director, şi denumit în continuare Partener 9, 

(10) LICEUL ENERGETIC cu sediul în Judeţul Dolj, CRAIOVA, cod poştal 200170, tel: 0251/595059, 

fax: 0251/595908, e-mail: gsi.energetic@yahoo.com, cod fiscal 4332150, cont bancar IBAN: 

RO84TREZ24E650402200130X, deschis la Trezoreria Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamna 

Gabriela ACHIM, în calitate de Director, şi denumit în continuare Partener 10, 

(11) LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. Brestei, 

nr. 144, cod poştal 200207, tel: 0251422937, fax: [0351416074], e-mail: ctia_craiova@yahoo.com, 

cod fiscal 4829908, cont bancar IBAN: RO52TREZ23A650403590100X, deschis la Trezoreria 

CRAIOVA, reprezentată prin Romee C. Natalia-Daniela, în calitate de Director Adjunct, şi denumit în 

continuare Partener 11, 

(12) LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL  BEETHOVEN  CRAIOVA cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, 

str. Beethoven, nr.2, cod poștal 200218, tel.0251/411451, fax 0251/414884, e-mail 

csbeethoven@yahoo.com, cod fiscal 4941412, cont bancar RO95TREZ2915006XXX000191 deschis la 

Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamna Stanciu Lucia Daniela în calitate de director, şi denumit 

în continuare Partener 12, 

(13) SC RECON S.A. cu sediul în Judeţul Dolj, Cârcea str. Calea Bucureşti, nr.56, cod poștal 206207, 

tel.0251/406600, fax -, e-mail office@reconcraiova.ro, cod fiscal 5650870, cont bancar 

RO74TREZ2915069XXX002560 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamnul Petcu 

Marian în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 13, 

(14) S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova str. Calea Severinului, 
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nr.91, cod poștal 200769, tel.0724/500882, fax -, e-mail hr@bacoluxhotels.ro, cod fiscal 6440531, cont 

bancar  RO32BACX0000003010021000 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamnul 

Băzăvan Marian în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 14, 

(15) S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L. cu sediul în Judeţul Dolj, Pieleşti, str. Calea Bucureşti, nr.113, cod 

poștal  207450, tel.0251/429532, fax -, e-mail office@casanoastra.ro, cod fiscal 7510066, cont bancar  

RO38TREZ2915070XXX022558 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamna  Dinu 

Manuela Adelina în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 15, 

(16) S.C. OGIMEX S.R.L. cu sediul în Judeţul Dolj, Pieleşti, bld Decebal, nr. 81. Calea Bucureşti, nr.113, 

cod poștal  200621, tel.0351/405665, fax -, e-mail scogimex@yahoo.com, cod fiscal 6489349, cont 

bancar RO12TREZ2915069XXX002803 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin doamnul 

Ochetan Gheorghe în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 16, 

(17) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI DOLJ cu sediul în Judeţul Dolj, ,  Craiova, 

Str. Simion Barniţiu, nr. 4, cod poștal ___________, tel.0251/418876, fax 0251/412652 -, e-mail 

office@ccidj.ro, cod fiscal 4552423, cont bancar  RO94EGNA 1010 0000 0082 0865 deschis la 

VISTABANK, reprezentată prin doamnul Vlăduţ Gabriel- Cătălin în calitate de reprezentant legal, şi 

denumit în continuare Partener 17, 

(18) INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN DOLJ cu sediul în Judeţul Dolj, Craiova, Str. Ion 

Maiorescu, nr.6,cod poștal 200760,tel. 0251.420.961, fax 035.407.397,e-mail isjdolj@isjdolj.ro,cod 

fiscal 5046912 , cont bancar RO08TREZ2915005XXX000158 deschis la Trezoreria Craiova, 

reprezentată prin domnul Daniel Alexandru-Ion în calitate de reprezentant legal, şi denumit în 

continuare Partener 18, 

(19) INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ” ELIE CARAFOLI”-INCAS cu 

sediul în București ,Sector 6,  Bld. Iuliu Maniu nr. 220, cod poștal  061126 , tel. 021/4340083, fax 

021/4340082-, e-mail incas@incas.ro, cod fiscal 434670, cont bancar  RO 

34TREZ7005069XX002851deschis la Trezoreria  Mun. Bucureşti, reprezentată prin domnul  Cătălin 

Nae în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 19, 

(20) S.C. FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L cu sediul în Craiova ,Județul Dolj,  Str. Henry Ford nr. 6, cod 

poștal  061126 , tel. 0372 516255, fax ______________-, e-mail fordcv@ford.com, cod fiscal 6488696, 

cont bancar RO 63 CITI0000000725002084 deschis la CITIBANK, reprezentată prin doamna 

Josephine Mary Payne  în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 20, 

(21) CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI cu sediul în Drobeta - 

Turnu Severin,Județul    Dolj,  Str. Smârdan nr. 29, cod poștal 220138, tel.0252/318736, fax 

______________-, e-mail  secretariat@cciamh.ro, cod fiscal 1613330, cont bancar  

RO63BTRLRONCRT0029904302 deschis la Banca Transilvania  reprezentată prin domnul Tudorescu 

Nicolae  în calitate de reprezentant legal, şi denumit în continuare Partener 21, 

mailto:secretariat@cciamh.ro
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(22) DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A cu sediul în Craiova ,Județul  Dolj,  Str. Cal. Severinului 

nr.  97, Et. P,2,3 şi 4, cod poștal _________, tel.  0251/408006  fax ______________-, e-mail 

PR.media@distributieoltenia.ro, cod fiscal 14491102, cont bancar 

RO03BRDE170SV26689741700_deschis la  BRD , prin puncte de lucru în judeţele Dolj, Gorj, 

Mehedinţi, Olt şi Vâlcea reprezentată prin domnul Butoarcă Ion Eugen  în calitate de reprezentant 

legal, şi denumit în continuare Partener 22, 

 

 

numite în mod colectiv ”Părți”, ”Parteneri”, „Parteneriat”: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui Parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile Părților, contribuția 

financiară proprie a fiecărei Părți la bugetul Proiectului precum și responsabilitățile ce le revin 

în implementarea activităților aferente Proiectului „Campus Regional Oltenia pentru 

Învăţământul Dual ”. 

(2) Prezentul Acord de parteneriat este parte integrantă a Cererii de finanțare/Contractului de 

finanțare și se aplică, inclusiv, Schemei de ajutor de minimis. 

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale Parteneriatului 

(1) Toți Partenerii trebuie să contribuie la realizarea Proiectului și să își asume rolul lor în cadrul 

Proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de parteneriat. 

(2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 

evoluția Proiectului. 

(3) Toți Partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și 

de etică cele mai înalte. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 

conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din 

Cererea de finanțare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate 

de fiecare Partener: 

 

Organizația Roluri și responsabilități 

Se vor descrie activitățile și sub activitățile pe care fiecare Partener trebuie să le implementeze, 

în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul 

cererii de finanțare 

 

U.A.T. - Judeţul Dolj, Lider de parteneriat, Partener 1, îşi asumă toate obligaţiile ce îi  

revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova” şi este responsabil pentru realizarea activităţilor proiectului. 

I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului 
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   - Constituirea Consorţiului Regional Integrat pentru Invăţământ Dual Craiova conform 

prevederilor Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației nr. 6216/2022, cu modificările şi completările ulterioare. 

   - Pregătirea și completarea cererii de finanțare 

   - Pregătirea și completarea documentelor solicitate prin Ghid, anexe la cererea de finanțare 

II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare 

II.1. Asigurarea managementului proiectului 

II.1.1. Constituirea echipei de implementare 

II.1.2. Derularea activităţilor specifice managementului de proiect aşa cum sunt prevăzute în 

prezenta cerere de finanţare 

II.1.3. Asigurarea coordonării acțiunilor membrilor Consorțiului în procesul de educație și 

formare profesională a elevilor/studenților care își desfășoară activitatea în cadrul entităților 

partenere. În cadrul Consorțiului deciziile sunt asigurate printr-o structură din care fac parte 

reprezentanții legali ai tuturor membrilor.  

II.2. Construirea și dotarea campusului profesional integrat pentru învățământ dual 

II.2.1. Proiectare și asistență tehnică, inclusiv supervizarea execuției lucrărilor (3B) 

- Contractarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; 

- Contractarea serviciilor de supervizare a execuției lucrărilor; 

- Derularea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; 

- Derularea serviciilor de supervizare a execuției lucrărilor. 

II.2.2. Construirea de clădiri noi eficiente energetic, inclusiv  asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții nou realizat (3B) 

- Contractarea execuției lucrărilor; 

- Derularea contractului de lucrări; 

- Recepția lucrărilor. 

II.2.3. Dotarea obiectivului de investiții nou realizat (mobilier, electrocasnice, echipamente 

specifice pentru baza sportivă, utilaje ateliere de practică, echipamente IT, etc.) (3B) 

- Contractare furnizare mobilier pentru exterior, bibliotecă și sală de lectură, săli de 

clasă, baza sportivă, spații administrative (cancelarie, cabinet medical, grupuri sanitare, 

cabinet consiliere orientare profesională etc.), spații cazare, cantină, ateliere practică, inclusiv 

laboratorul inteligent, alte spații pentru activități recreative etc.; 

- Contractare furnizare dotări specifice pentru cantină și atelierul de turism și 

alimentație publică; 

- Contractare furnizare dotări specifice pentru baza sportivă; 

- Contractare furnizare dotări specifice pentru cabinetul medical; 

- Contractare furnizare utilaje şi echipamente tehnologice pentru atelierele de practică; 

- Contractare furnizare echipamente IT (săli de clasă, bibliotecă, sala de lectură etc.); 
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- Contractare furnizare echipamente specifice pentru laboratorul inteligent; 

- Derulare contract furnizare mobilier pentru exterior, bibliotecă și sală de lectură, săli 

de clasă, baza sportivă, spații administrative (cancelarie, cabinet medical, grupuri sanitare, 

cabinet consiliere orientare profesională etc.), spații cazare, cantină, ateliere practică, inclusiv 

laboratorul inteligent, alte spații pentru activități recreative etc.; 

- Derulare contract furnizare dotări specifice pentru cantină și atelierul de turism și 

alimentație publică; 

- Derulare contract furnizare dotări specifice pentru baza sportivă; 

- Derulare contract furnizare dotări specifice pentru cabinetul medical; 

- Derulare contract furnizare utilaje şi echipamente tehnologice pentru atelierele de 

practică; 

- Derulare contract furnizare echipamente IT (săli de clasă, bibliotecă, sală de lectură 

etc.); 

- Derulare contract furnizare echipamente specifice pentru laboratorul inteligent. 

 

II.3. Dezvoltarea învățământului dual, pentru susținerea procesului educațional din 

cadrul campusului  (3A) 

II.3.1. Asigurarea burselor pentru elevi/studenți  

- Selectarea beneficiarilor 

- Plata burselor către beneficiari 

Bursele vor avea obligatoriu valoarea de 400 lei pe lună/elev și vor fi oferite obligatoriu și 

direct elevilor pe toată durata școlarizării, din bugetul proiectului, de către UAT- Județul Dolj 

Bursele pentru studenți vor fi in cuantum de 700 lei/luna/student și vor fi oferite obligatoriu 

și direct studenților pe toată durata școlarizării în cadrul Universității din Craiova, din 

bugetul proiectului, de către UAT- Județul Dolj. 

II.3.2. Asigurarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi/studenți 

- Contractarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi / studenți 

- Derularea contractului de consiliere și orientare profesională pentru elevi /studenți 

II.3.3. Instruirea personalului didactic din cadrul entităților partenere, a coordonatorilor de 

practică și a tutorilor în domeniile prioritare de interes pentru Consorțiu 

- Contractare servicii de instruire în domeniile prioritare de interes pentru Consorțiu 

- Derularea contractului de servicii de instruire în domeniile prioritare de interes pentru 

Consorțiu 

II.3.8. Asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi şi studenţi, a materiilor 

prime, materialelor consumabile, necesare pentru practica elevilor, astfel cum este organizată 

în răspunderea unităților de învățământ 

II.3.9. Asigurarea cheltuielilor cu utilitățile (energie electrică etc.) necesare pentru 

funcționarea campusului 
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II.4. Digitalizare ateliere de practică; (3C) 

II.4.1. Digitalizare ateliere de practică pe domeniile de interes 

- Contractare dotare cu echipamente si sisteme digitale ateliere practică, inclusiv 

laboratorul inteligent 

- Derularea contractului de furnizare echipamente si sisteme digitale ateliere practică, 

inclusiv laboratorul inteligent 

II.5. Informare și publicitate. (3A) 

II.5.1. Informare și publicitate pe durata de implementare a proiectului 

- Contractare servicii de informare și publicitate 

- Derularea contractului de informare și publicitate 

- Contractare realizare pagina web a Campusului  

-           Derularea contractului de servicii pentru realizarea paginii web a Campusului  

MUNICIPIUL CRAIOVA, Partener 2 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  revin din contractul 

de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual 

Craiova” şi cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului. 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, Partener 3,  îşi asumă toate obligaţiile ce îi  revin din 

contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului şi este 

responsabil  pentru următorii  indicatori de rezultat  prevăzuţi în formularul cererii de 

finantare:  

• Numărul studenților înmatriculați la programele de studiu dezvoltate în parteneriat cu 

operatorii economici sau la programe de învățământ superior dual organizate în 

cadrul Consorțiului- minim100* 

* reprezintă numărul de studenți înmatriculați pe întreaga durata a proiectului, 

indiferent de anul de studii si necondiționat de finalizarea studiilor preuniversitare 

in sistem dual. Minim 30 dintre aceștia vor fi studenți, provenind din categorii 

defavorizate, 

în                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

}matriculați la programe de studiu dezvoltate în parteneriat cu operatorii economici, 

sau la programe de învățământ superior dual organizate în cadrul Consorțiului 

• Programe de studii universitare dezvoltate în rută duală: minim 1 

Acest indicator se va considera îndeplinit dacă s-a obținut autorizarea/acreditarea ARACIS 

COLEGIUL ECONOMIC”GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA, Partener 4 îşi asumă 

toate obligaţiile ce îi  revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului 

Regional Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea 

activităţilor proiectului 

COLEGIUL ,,ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA, Partener 5 îşi asumă toate obligaţiile ce 

îi  revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat 

pentru Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului 

LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA, Partener 6 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  revin 

din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului 
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LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA, Partener 7 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  

revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului 

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, Partener 8 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  

revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA, Partener 9 îşi 

asumă toate obligaţiile ce îi  revin din contractul de parteneriat pentru constituirea 

„Consorţiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru 

realizarea activităţilor proiectului 

LICEUL ENERGETIC, Partener 10 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  revin din contractul 

de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual 

Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului 

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA, Partener 11 îşi asumă toate 

obligaţiile ce îi  revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional 

Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor 

proiectului 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL  BEETHOVEN  CRAIOVA, Partener 12 îşi asumă 

toate obligaţiile ce îi  revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului 

Regional Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea 

activităţilor proiectului 

S.C. RECON S.A., Partener 13 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  revin din contractul de 

parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual 

Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului 

S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L., Partener 14 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  

revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului 

S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L., Partener 15 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  revin din 

contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului si este 

responsabil  pentru urmatoarele activitati prevazute in formularul cererii de finantare: 

II. 3.4. Asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe 

perioadele de formare derulate la agenții economici (conform schemei de minimis) 

- Contractare furnizare echipamente de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe 

perioadele de formare derulate la agenții economici, 

- Derularea contractului furnizare echipamente de lucru și de protecție pentru elevi și 

studenț,i pe perioadele de formare derulate la agenții economici. 

II.3.5.  Asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor și studenților pe parcursul 

perioadelor de formare derulate la agenții economici (conform schemei de minimis) 

- Contractare servicii pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru elevi și 

studenți pe parcursul perioadelor de formare derulate la agenții economici 

- Derularea contractului de servicii pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, 

pentru elevi și studenți pe parcursul perioadelor de formare derulate la agenții economici 
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II.3.6.  Asigurarea cheltuielilor necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă, examinările 

de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi și studenți pe parcursul 

perioadelor de formare derulate la agenții economici (conform schemei de minimis) 

- Contractare servicii  pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinările de 

medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi și studenți 

- Derularea contractului de  servicii pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, 

examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi și studenți 

II 3.7. Asigurarea cheltuielilor de exploatare suportate direct, inclusiv pentru achiziția 

materialelor, consumabilelor și a altor produse similare utilizate în cadrul proiectului 

(conform schemei de minimis) 

- Contractarea bunurilor necesare pentru asigurarea activității de exploatare directe 

inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare utilizate în 

cadrul proiectului  

- Derularea contractelor de achiziție bunuri necesare pentru asigurarea activității de 

exploatare directe inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse 

similare utilizate în cadrul proiectului 

II.4.2. Digitalizare operatori economici (schema de minimis) 

- Contractare dotare cu echipamente digitale pentru operatorii economici 

- Derularea contractului de dotare cu echipamente digitale pentru operatorii economici 

S.C. OGIMEX S.R.L., Partener 16 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  revin din contractul de 

parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual 

Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului si este responsabil  pentru 

urmatoarele activitati prevazute in formularul cererii de finantare: 

II. 3.4. Asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe 

perioadele de formare derulate la agenții economici (conform schemei de minimis) 

- Contractare furnizare echipamente de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe 

perioadele de formare derulate la agenții economici, 

- Derularea contractului furnizare echipamente de lucru și de protecție pentru elevi și 

studenț,i pe perioadele de formare derulate la agenții economici. 

II.3.5.  Asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor și studenților pe parcursul 

perioadelor de formare derulate la agenții economici (conform schemei de minimis) 

- Contractare servicii pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru elevi și 

studenți pe parcursul perioadelor de formare derulate la agenții economici 

- Derularea contractului de servicii pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, 

pentru elevi și studenți pe parcursul perioadelor de formare derulate la agenții economici 

II.3.6.  Asigurarea cheltuielilor necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă, examinările 

de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi și studenți pe parcursul 

perioadelor de formare derulate la agenții economici (conform schemei de minimis) 

- Contractare servicii  pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinările de 

medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi și studenți 
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- Derularea contractului de  servicii pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, 

examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi și studenți 

II 3.7. Asigurarea cheltuielilor de exploatare suportate direct, inclusiv pentru achiziția 

materialelor, consumabilelor și a altor produse similare utilizate în cadrul proiectului 

(conform schemei de minimis) 

- Contractarea bunurilor necesare pentru asigurarea activității de exploatare directe 

inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare utilizate în 

cadrul proiectului  

- Derularea contractelor de achiziție bunuri necesare pentru asigurarea activității de 

exploatare directe inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse 

similare utilizate în cadrul proiectului 

II.4.2. Digitalizare operatori economici (schema de minimis) 

- Contractare dotare cu echipamente digitale pentru operatorii economici 

- Derularea contractului de dotare cu echipamente digitale pentru operatorii economici  

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI DOLJ, Partener 17 îşi asumă 

toate obligaţiile ce îi  revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului 

Regional Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea 

activităţilor proiectului 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  JUDEŢEAN DOLJ, Partener 18 îşi asumă toate 

obligaţiile ce îi  revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional 

Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor 

proiectului 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ” ELIE CARAFOLI”-

INCAS, Partener 19 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  revin din contractul de parteneriat 

pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova”, 

cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului 

S.C. FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L, Partener 20 îşi asumă toate obligaţiile ce îi  

revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat pentru 

Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului 

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI,Partener 21 

îşi asumă toate obligaţiile ce îi  revin din contractul de parteneriat pentru constituirea 

„Consorţiului Regional Integrat pentru Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru 

realizarea activităţilor proiectului 

S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A., Partener 22 îşi asumă toate obligaţiile 

ce îi  revin din contractul de parteneriat pentru constituirea „Consorţiului Regional Integrat 

pentru Învăţământul Dual Craiova”, cooperează pentru realizarea activităţilor proiectului si 

este responsabil  pentru urmatoarele activitati prevazute in formularul cererii de finantare: 

II. 3.4. Asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe 

perioadele de formare derulate la agenții economici (conform schemei de minimis) 

- Contractare furnizare echipamente de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe 

perioadele de formare derulate la agenții economici, 

- Derularea contractului furnizare echipamente de lucru și de protecție pentru elevi și 

studenț,i pe perioadele de formare derulate la agenții economici. 
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II.3.5.  Asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor și studenților pe parcursul 

perioadelor de formare derulate la agenții economici (conform schemei de minimis) 

- Contractare servicii pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru elevi și 

studenți pe parcursul perioadelor de formare derulate la agenții economici 

- Derularea contractului de servicii pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, 

pentru elevi și studenți pe parcursul perioadelor de formare derulate la agenții economici 

II.3.6.  Asigurarea cheltuielilor necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă, examinările 

de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi și studenți pe parcursul 

perioadelor de formare derulate la agenții economici (conform schemei de minimis) 

- Contractare servicii  pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinările de 

medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi și studenți 

- Derularea contractului de  servicii pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, 

examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi și studenți 

II 3.7. Asigurarea cheltuielilor de exploatare suportate direct, inclusiv pentru achiziția 

materialelor, consumabilelor și a altor produse similare utilizate în cadrul proiectului 

(conform schemei de minimis) 

- Contractarea bunurilor necesare pentru asigurarea activității de exploatare directe 

inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare utilizate în 

cadrul proiectului  

- Derularea contractelor de achiziție bunuri necesare pentru asigurarea activității de 

exploatare directe inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse 

similare utilizate în cadrul proiectului 

II.4.2. Digitalizare operatori economici (schema de minimis) 

- Contractare dotare cu echipamente digitale pentru operatorii economici 

- Derularea contractului de dotare cu echipamente digitale pentru operatorii economici     

 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între Parteneri. 

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în 

Cererea de finanțare și în prezentul Acord. 

 

Organizația Contribuția (unde este cazul) corelată cu activitățile și 

sub activitățile menționate la alin. (1) 

Lider de parteneriat (Partener 1) Valoarea contribuției (în lei) 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 

Partener 2 ------------------------------------------------------------ 

Partener 3 ------------------------------------------------------------ 

Partener n1 ----------------------------------------------------------- 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile PNRR și 

a legislației naționale. 

 

 
1Idem 6 
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(3) Transferul fondurilor de către Ministerul Educației se poate efectua în contul Liderului de 

parteneriat sau al Partenerilor astfel:  

      Organizația                                         Cod IBAN 

 

JUDEŢUL DOLJ cont bancar IBAN: RO02TREZ24A510103710101X, deschis la Trezoreria 

Craiova, , 

MUNICIPIUL CRAIOVA cont bancar IBAN: RO09TREZ24A510103200130X, deschis la 

Trezoreria Craiova,  

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA cont bancar IBAN: RO59TREZ29120F335000XXXX, deschis 

la Trezoreria Craiova, 

COLEGIUL ECONOMIC”GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA cont bancar IBAN: 

RO35TREZ2915006XXX000204, deschis la Trezoreria Craiova 

COLEGIUL ,,ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA cont bancar IBAN: 

RO84TREZ29121E330500XXXX, deschis la Trezoreria Craiova 

LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA cont bancar IBAN: RO85TREZ24A650402200130, deschis 

la Trezoreria Craiova  

LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA cont bancar IBAN: RO85TREZ24A65040220013X 

deschis la Trezoreria  Municipiului Craiova  

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA cont bancar IBAN:                                               

RO94TREZ2915006XXX000209,  

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA cont bancar IBAN: 

RO85TREZ24A650402200130, deschis la Trezoreria Craiova,  

LICEUL ENERGETIC, cont bancar IBAN: RO84TREZ24E650402200130X, deschis la Trezoreria 

Trezoreria Craiova,  

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA cont bancar IBAN: 

RO52TREZ23A650403590100X, deschis la Trezoreria CRAIOVA,  

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL  BEETHOVEN  CRAIOVA cont bancar 

RO95TREZ2915006XXX000191 deschis la Trezoreria Craiova 

S.C. RECON S.A., cont bancar RO74TREZ2915069XXX002560 deschis la Trezoreria Craiova,  

S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L. RO32BACX0000003010021000 deschis la Unicredit 

Craiova,  

S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L., cont bancar  RO38TREZ2915070XXX022558 deschis la Trezoreria 

Craiova,  

S.C. OGIMEX S.R.L. cont bancar RO12TREZ2915069XXX002803 deschis la Trezoreria Craiova,  

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI DOLJ cont bancar  RO94EGNA 1010 

0000 0082 0865 deschis la VISTABANK,  

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN DOLJ cont bancar RO08TREZ2915005XXX000158 

deschis la Trezoreria Craiova,  

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ” ELIE CARAFOLI”-INCAS cont 

bancar  RO 34TREZ7005069XX002851deschis la Trezoreria  Mun. Bucureşti,  

S.C. FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L cu sediul în Craiova ,Județul Dolj,  cont bancar RO 63 

CITI0000000725002084 deschis la CITIBANK,  

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI fiscal 1613330 , cont 

bancar RO63BTRLRONCRT0029904302 deschis la Banca Transilvania  ,  

S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A, cont bancar 

RO03BRDE170SV26689741700_deschis la  BRD ,  

 

    (4)Partenerii Acordului de parteneriat de la  4-12 si partenerul 18 îşi asumă toate obligaţiile ce le  

revin din contractual de parteneriat şi sunt responsabili  pentru realizarea următorilor  indicatori de 

rezultat  : 
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Numărul elevilor înscriși în ruta duală completă organizată în cadrul 

Consorțiului, proveniți din categoriile defavorizate, roma etc.  

50 

 

 

Art. 5 Perioada de valabilitate a Acordului 

(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. 

(2) Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea 

Perioadei de valabilitate a prezentului Acord. 

 

Art. 6. Drepturile și obligațiile Liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

6.1. Drepturile Liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți Parteneri furnizarea oricăror informații și 

documente legate de Proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer, 

sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție 

publică. 

6.2. Obligațiile Liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (UAT – Judeţul Dolj) va semna Cererea de finanțare și Contractul de 

finanțare. 

(2) Liderul de parteneriat (UAT – Judeţul Dolj)  va consulta Partenerii cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea Proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și 

financiare.  

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie 

să fie convenite cu Partenerii înaintea solicitării aprobării de către Ministerul Educației. 

(4) Liderul de parteneriat va monitoriza desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, de către ceilalți Parteneri, conform normelor în vigoare 

(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către autoritatea de 

management conform prevederilor Contractului de finanțare, conform procedurii. 

(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de transfer pentru 

cheltuielile angajate de către ceilalți Parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

(7) În cazul în care unul dintre Partenerii 2-22, nu duc la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile 

care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea 

proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de 

achiziție publică), Liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 

aceste obligații. 

(8) În cazul unui prejudiciu, Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 

fost cauzat prejudiciul. 

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 

aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de 

către Ministerul Educației. 

(10) Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 27 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, este responsabil cu asigurarea implementării 

proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanțare 

încheiat(e) cu coordonatorul de reforme și/sau investiții, precum și cu respectarea prevederilor 

Denumirea indicatorului de rezultat  
Valorile propuse 

minime 

Calificări noi sau calificări revizuite/Consorțiu  2 

Numărul elevilor înscriși în ruta duală completă/Consorțiu, 

respectiv la data finalizării  proiectului 
200, din care 
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Normelor metodologice din 14 februarie 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 

unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență aprobate prin HG nr. 209 din 14 februarie 2022. 

 

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2-22 

7.1. Drepturile Partenerilor 2-22 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2-22, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de 

către Liderul de parteneriat corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către Liderul de parteneriat, la fondurile obținute din 

procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca 

eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către Liderul de parteneriat, să fie 

informați despre progresul în implementarea Proiectului și să li se furnizeze, de către Liderul de 

parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către Liderul de parteneriat, în privința propunerilor 

pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării 

aprobării de către Ministerul Educației. 

 

7.2. Obligațiile Partenerilor 2-22 

(1) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentațiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare. 

(2) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete 

de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în 

scopul elaborării cererilor de transfer. 

(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de 

proiect, solicitate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și/sau Ministerul 

Educației, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt 

organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 

proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. 

(4) Partenerii sunt obligați să furnizeze Liderului de parteneriat orice informații sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(5) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu 

Liderul de parteneriat. 

(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 

cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către 

Autoritatea de management. 

 

Art. 8 Achiziții publice 

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat sau oricare alt 

partener, cu respectarea condițiilor din Contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și/sau Ministerul Educației și/sau alte organisme 

abilitate. 

 

Art. 9 Proprietatea 

(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat 

finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure 

exploatarea și întreținerea în această perioadă.  
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(2) Înainte de sfârșitul proiectului, Părțile/Partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a 

titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială 5 privind rezultatele proiectului. 

Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. 

(3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din 

finanțarea nerambursabilă, la locația/locațiile de implementare a/ale proiectului și exclusiv în 

scopul pentru care au fost achiziționate. 

(4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a 

obținerii finanțării prin PNRR pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform 

paragrafului (1). 

 

Art. 10Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile 

primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice 

utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze 

informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de 

parteneriat. 

 

Art. 11Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare.  

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 

circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care sa încheiat prezentul Acord 

de Parteneriat. 

 

 

Art. 12Dispoziții finale 

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. 

 

Întocmit în 22 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru Cererea 

de finanțare. 

 

 

Semnături 

 

JUDEŢUL DOLJ , Lider de parteneriat, Partener1 

 

Vasile Dorin - Cosmin, Preşedinte 

Data şi locul : Craiova 
 

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA, Partener 2 

 

Lia-Olguţa Vasilescu, Primar 

Data şi locul : Craiova 

 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, Partener 3 

 

Spînu Cezar-Ionuţ, Rector 

Data şi locul : Craiova 
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COLEGIUL ECONOMIC”GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA, Partener 4 

 

Iftimov Dumitru, Director  

Data şi locul : Craiova 

 

COLEGIUL ,,ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA, Partener 5 

 

Giurcă Ramona-Aurelia, director 

Data şi locul : Craiova 

 

LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA, Partener 6 

 

Oprea Carmen, Director 

Data şi locul : Craiova 

 

LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA, Partener 7 

 

Blagu Matilda, Director 

Data şi locul : Craiova 

 

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, Partener 8 

 

Traonţă Nicoleta, Director 

Data şi locul : Craiova 

 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA, Partener 9 

 

Barbu Gheorghe, Director 

Data şi locul : Craiova 

 

LICEUL ENERGETIC, Partener 10 

 

Gabriela Achim, Director 

Data şi locul : Craiova 

 

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA, Partener 11 

 

Romee C. Natalia-Daniela, Director adjunct 

Data şi locul : Craiova 

 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL  BEETHOVEN  CRAIOVA, Partener 12 

 

Stanciu Lucia-Daniela, director 

Data şi locul : Craiova 

 

S.C. RECON S.A., Partener 13 

 

Petcu Marian, Director General 

Data şi locul : Craiova 

 

S.C. RESTAURANT BACOLUX S.R.L, Partener 14 

 

Băzăvan Marian, Director general 

Data şi locul : Craiova 

 

S.C. CASA NOASTRĂ S.R.L., Partener 15 

 

Dinu Manuela-Adelina,  

Administrator 

Data şi locul : Craiova 

 

S.C. OGIMEX S.R.L., Partener 16 

 

Ochetan Gheorghe Director general 

Director General 

Data şi locul : Craiova 
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CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI DOLJ, Partener 17 

 

Vlăduţ Gabriel-Cătălin, Preşedinte 

Data şi locul : Craiova 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  JUDEŢEAN DOLJ, Partener 18 

 

Daniel-Alexandru Ion, Inspector Şcolar General 

Data şi locul : Craiova 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ” ELIE 

CARAFOLI”-INCAS, Partener 19 

 

Nae Cătălin, Director General 

Data şi locul : Bucureşti 

 

S.C. FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L, Partener 20 

 

Josephine Mary-Payne, Director General 

Data şi locul : Craiova 

 

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ, MEHEDINŢI 

Partener 21 

 

Tudorescu Nicolae, Preşedinte 

Data şi locul : Mehedinţi 

 

S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A., Partener 22 

 

Butoarcă Ion Eugen, Director General 

Data şi locul : Craiova 

 

 




