
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

   PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Gorj și Centrul Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Gorj, în vederea susținerii cofinanțării de 2% din bugetul Județului Gorj  

pentru proiectele SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - Sprijinim Activ 

Viitorul Elevilor, ce vor fi depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa prioritară nr. 6 –Educație și competențe 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

 Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 

și achiziții publice, Direcția managementul proiectelor și relații externe și Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

 Prevederile art. 173, alin. 1 lit. d) corelat cu alin. 5, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj nr. 1994/09.06.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 7548 din 09.06.2020; 

 Prevederile art. 99, alin. 5) corelat cu  art. 110, alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordinului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile privind condițiile generale pentru accesarea fondurilor cuprinse în Ghidul - Orientări 

privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor 

de proiecte - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la 

muncă în străinătate, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar 

timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație 

și formare; 

 Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar din bugetul județului Gorj, în cuantum de 38.137,04 lei, 

în vederea asigurării obligației de cofinanțare ce revine Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, aplicat proiectelor  SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE 

- Sprijinim Activ Viitorul Elevilor, propuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, după cum urmează: 

(1) pentru proiectul SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă, valoarea bugetului 

estimat pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj este de 938.960,20 lei, iar 

contribuția proprie este de 18.779,20 lei (reprezentând 2%). 



 

(2) pentru proiectul SAVE - Sprijinim Activ Viitorul Elevilor, valoarea bugetului estimat pentru 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj este de  967.892,20 lei, iar contribuția proprie 

este de 19.357,84 lei (reprezentând 2%). 

(3) formalitățile bugetare și financiare se vor efectua numai în condițiile selectării spre finanțare a 

proiectelor, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație 

și competențe, respectiv a încheierii contractelor de finanțare cu Autoritatea de Management. 

 

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat, între Consiliul Județean Gorj și Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Gorj, în vederea susținerii depunerii spre finanțare, în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, a proiectelor SPER - 

Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - Sprijinim Activ Viitorul Elevilor, în forma 

prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.  

 

Art.3. Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj să 

semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, Acordul de parteneriat, în forma prevăzută în anexa la 

prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, Partenerului de Proiect – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința din _________2020 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea acordului de parteneriat între  Consiliul Județean Gorj și Centrul Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Gorj, în vederea susținerii cofinanțării de 2%  pentru proiectele SPER - 

Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - Sprijinim Activ Viitorul Elevilor, ce vor fi 

depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 

 Axa prioritară nr. 6 –Educație și competențe 

 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în parteneriat cu un solicitant eligibil (ONG) 

va depune, spre finanțare două proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 

Prioritară 6 – „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.i – „Reducerea și prevenirea abandonului 

școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și 

formare”, Obiectiv Specific 6.2 – „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în 

special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și 

a celor din mediul rural” și Obiectiv Specific 6.3 “Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate 

de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent 

pe elevii aparținând minorității romă și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic” 

pentru Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în 

străinătate, pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Gorj. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean 

Gorj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în sensul asigurării din bugetul 

Județului Gorj a sumei de 38.137,04 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% aplicată la valoarea eligibilă 

estimată a celor două bugete gestionate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Gorj, aferente celor două proiecte SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - 

Sprijinim Activ Viitorul Elevilor.  

 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. 1 lit. d) corelat cu alin. 5, lit. b) Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene asigură, 

potrivit competențelor conferite de lege și, în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, 

a persoanelor vârstnice, a familiei și altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.  

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj reprezintă o instituție de învățământ special 

integrat, organizată la nivel județean, specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea de servicii 

educaționale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părințiilor și membrilor comunității, 

pentru a asigura tuturor accesul la educație de calitate, precum și asistența necesară în acest scop. 

 

Printre responsabilitățile regulamentare ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 

se regăsește și aceea de facilitare a relaționării unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar cu 

comunitatea prin parteneriate, proiecte și programe. 

 

Potrivit art. 6 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene de resurse și asistență 

educațională, aprobat prin Ordinul 5555/2011, finanțarea acestor instituții se asigură de la bugetul 

consiliilor județene, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale ale 

consiliilor județene, în baza prevederilor art. 99, alin. 5) și art. 110, alin. 3) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011. 

  

În relația dintre consiliile județene și centrele județene de resurse și asistență educațională, atribuțiile de 

finanțare stabilite expres în sarcina consiliilor județene, prin textele normative prevăzute în legislația 

specifică, sunt asociate interesului public prioritar de furnizare a unor servicii sociale de calitate, orientate 

spre grupurile aflate în nevoie socială, obiective urmărite prin cele două proiecte propuse, încadrându-se în 

strategia generală de furnizare a serviciilor sociale la nivelul Județului Gorj. 

  



Proiectele SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - Sprijinim Activ Viitorul 

Elevilor ce vor fi depuse spre finanțare, se vor implementa, în condițiile în care vor fi declarate eligibile 

spre finanțare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 - Educație 

și competențe. 

 

Scopul principal al proiectelor prezentate mai sus, constă în stimularea participării la educație a copiilor din 

județul Gorj, ai căror părinți sunt plecați în străinătate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a 

școlii. 

 

Durata de implementare a fiecărui proiect este de 36 luni, de data semnării contractelor de finanțare. 

Termenul limită de depunere a proiectelor în sistemul informatic My Smis este 25.06.2020, ora 1600. 

 

1. Proiectul SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă 
Grupul țintă al Proiectului SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă, cuprinde:  

 minim 270 persoane – preșcolari și elevi din învățământul primar (6 – 10 ani), din care minim 15% 

din mediul rural și minim 10% preșcolari și elevi de etnie romă din județul Gorj, care au cel puțin 

unul din părinți plecat din țară, de cel puțin 6 luni, înscriși în unitățile de învățământ de pe raza 

județului Gorj, respectiv din localități dezavantajate socio-economic; 

 minim 90 persoane - părinți/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în 

străinătate. 

 

Prin implementarea proiectului SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă, Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj îi revine un buget de 938.960,20 lei din bugetul total al 

proiectului de 4.776.545,78 lei, acesta având obligativitatea să contribuie cu o cofinanțare de 2% din 

valoarea eligibilă a bugetului proiectului pe care îl gestionează.  

 

2. Proiectul SAVE - Sprijinim Activ Viitorul Elevilor  

Grupul țintă al Proiectului SAVE - Sprijinim Activ Viitorul Elevilor cuprinde:  

- minim 270 persoane - elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) 

din care minim 15% din mediul rural și minim 10% preșcolari și elevi de etnie romă din județul 

Gorj care au cel puțin unul din părinți plecat din țară de cel puțin 6 luni, înscriși în unitățile de 

învățământ de pe raza județului Gorj din localități dezavantajate socio-economic; 

- minim 90 persoane - părinți/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în 

străinătate. 

 

Prin implementarea proiectului  SAVE - Sprijinim Activ Viitorul Elevilor, Centrului Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Gorj îi revine un buget de 967.892,20 lei din bugetul de 4.775.916,78 lei, acesta 

având obligativitatea să contribuie cu o cofinanțare de 2% din valoarea eligibilă a bugetului proiectului pe 

care îl gestionează. 

 

Cele două proiecte se integrează în prioritățile de dezvoltare ale Județului Gorj, respectiv ale Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, una dintre țintele strategice din cadrul planului de 

dezvoltare instituțională fiind extinderea parteneriatelor interinstituționale şi implicarea în proiecte cu 

finanțare externă, în vederea dezvoltării instituționale, a creșterii calității şi extinderii/diversificării 

serviciilor oferite categoriilor de beneficiari. Ne dorim dezvoltarea dimensiunii europene a unității conexe 

de învățământ prin derularea de proiecte şi parteneriate europene care să răspundă unor nevoi stringente ale 

comunității educaționale gorjene. 

 

Sprijinul financiar acordat va fi utilizat exclusiv pentru asigurarea cofinanțării ce revine Centrului Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Gorj în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, prevăzut în 

forma ce constituie parte integrantă a proiectului de hotărâre propus spre aprobare.  

 

Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată.  

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu   



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Direcția managementul proiectelor și relații externe 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

 

 

 

Raport de specialitate 

privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean  Gorj și Centrul Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Gorj, în vederea susținerii cofinanțării de 2%  pentru proiectele SPER - 

Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - Sprijinim Activ Viitorul Elevilor, ce vor fi 

depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  

Axa prioritară nr. 6 –Educație și competențe 

 

 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

 prevederile art. 173, alin. 1 lit. d) corelat cu alin. 5, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte 

- Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în 

străinătate, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 

parcursuri de învățare formală, nonformală și informală pentru reintegrarea în educație și formare; 

 Adresei Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj nr. 1994/09.06.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 7548 din 09.06.2020; 

 Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe; 

 OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020. 

 

Sub aspectul legalității și regularității sumei acordate sub formă de sprijin financiar pentru asigurarea 

cofinanțării ce revine Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în calitate de partener 

în cadrul proiectelor SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - Sprijinim Activ 

Viitorul Elevilor, ce vor fi depuse spre finanțare în cadrul POCU, sunt incidente prevederile art. 111, alin. 

4 din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit cărora autoritățile administrației publice locale hotărăsc 

alocarea de fonduri, din veniturile proprii ale acestora, ca participare la finanțarea de bază și ca finanțare 

complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat, în categoria finanțării complementare 

regăsindu-se, potrivit art. 105, alin.2, lit. k) din aceeași lege și cheltuielile pentru participarea în proiecte 

europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale. 

 

Cele două proiectele SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - Sprijinim Activ 

Viitorul Elevilor se vor implementa, în condițiile în care vor fi declarate eligibile spre finanțare, în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 –Educație și competențe. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean 

Gorj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, ce vizează, în esență, asigurarea din 

bugetul Județului Gorj a unui sprijin financiar de 38.137,04 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din 

valoarea bugetelor gestionate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, aferente 

celor două proiecte SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - Sprijinim Activ 

Viitorul Elevilor, precum și condițiile de acordare a acestui sprijin financiar. 

 

 

 

 

 



 

Analizând memoriul justificativ depus de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, 

precum și documentele prezentate de această instituție publică, în justificarea existenței condițiilor de 

depunere a proiectelor, prin raportare la cerințele Ghidului Solicitantului pentru  Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – „Educație și competențe”, apreciem că acordarea sprijinului 

financiar necesar asigurării cofinanțării de către instituția publică de învățământ special, în calitate de 

partener eligibil este justificată sub aspectul legalității, potrivit reglementărilor legale invocate mai sus, pe 

fondul interesului public prioritar ce se circumscrie obiectivelor proiectelor.  

 

Facem precizarea, că în condițiile în care proiectele vor fi declarate eligibile și se vor încheia contractele 

de finanțare, se va proceda la prevederea sumelor necesare în bugetul propriu al Județului Gorj. 

 

Considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care 

propunem aprobarea lui în forma prezentată. 

 

Director executiv, 

Marcău Costel  
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
Giurgiulescu Ileana–Claudia 
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Anexă la H.C.J. nr._____ din_______   2020 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Cap. I - PĂRŢILE ACORDULUI  

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, cu sediul social și adresa de 

corespondență în Str. Tismana, nr. 1A, Târgu-Jiu, județul Gorj, CUI 23106249, tel/fax 0253/210313, 

email office@cjraegorj.ro, reprezentată prin doamna Tulpan Claudia-Ofelia, în calitate de Director. 

și 

Consiliul Județean Gorj, cu sediul social și adresa de corespondență în Strada Victoriei, nr. 4, Mun. 

Târgu Jiu, Județul Gorj, CUI 4956057, tel. 0253 214006, fax 0253 212023, email consjud@cjgorj.ro, 

reprezentată prin domnul Cosmin-Mihai Popescu, în calitate de Președinte. 

 

Având în vedere prevederile: 

 art. 173, alin. 1, lit. b), corelat cu art. 173, Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 99, alin. 5)  corelat cu  art. 110, alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011; 

 Ordinului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională;  

 art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Adresei Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj nr. 1994 din 09.06.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 7548 din 09.06.2020; 

 Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe; 

 Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 

proiecte- Programului pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la 

muncă în străinătate, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar 

timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație 

și formare; 

 O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-

2020, 

 

au încheiat prezentul acord, 

 

Cap. II – OBIECTUL ACORDULUI  

2.1. Obiectul acordului îl constituie acordarea unui sprijin financiar din bugetul județului Gorj, în 

cuantum de 38.137,04 lei, în vederea asigurării cofinanțării ce revine Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Gorj, în calitate de instituție publică implicată în depunerea și implementarea 

proiectelor SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE - Sprijinim Activ 

Viitorul Elevilor, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 –

Educație și competențe. 

2.2. Sprijinul financiar în cuantum de 38.137,04 lei, reprezintă cofinanțarea ce revine Centrului Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Gorj și se asigură în considerarea interesului public comunitar 

determinat de necesitatea reducerii și prevenirii abandonului școlar timpuriu la nivelul învățământului 

preuniversitar gorjean, organizat la nivelul unităților școlare din mediul urban și rural. 

2.3.  Acordarea sprijinului financiar aferent asigurării cofinanțării de 2% Centrului Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Gorj, din bugetul județului Gorj, se circumscrie obligației generale de finanțare 

a acestei instituții publice ce revine Consiliului Județean Gorj, potrivit prevederilor art. 99, alin. 5)  

corelat cu  art. 110, alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

 

Cap. III – INTERESUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ÎN CONSIDERAREA CĂRORA 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ VA ACORDA SPRIJIN FINANCIAR 

3.1. Problematicile ce constituie obiectul proiectelor sunt detaliate în Memoriul justificativ elaborat de 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj și corespund contextului național și local al 

obiectivelor vizate de apelul de proiecte finanțate  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
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Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, pe fondul interesului public general determinat de 

necesitatea înlăturării efectelor migrației economice a părinților elevilor ce își desfășoară activitatea în 

unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj. 

 

În vederea realizării activităților principale ale proiectelor, așa cum sunt detaliate în cererile de finanțare,  

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj îi revine un buget total de 1.906.852,40 

lei,  după cum urmează: 

3.1.1. În cadrul proiectului SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă, Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj îi revine suma de 938.960,20 lei din bugetul 

proiectului, sub condiția asigurării unei cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă aferentă bugetului 

proiectului pe care îl gestionează. 

3.1.2. În cadrul proiectului SAVE - Sprijinim Activ Viitorul Elevilor, Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Gorj îi revine suma de 967.892,20 lei din bugetul proiectului, sub condiția 

asigurării unei cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă aferentă bugetului proiectului pe care îl 

gestionează. 

3.2. În cazul în care, în perioada de implementare a proiectului/proiectelor, valoarea eligibilă scade, 

suma aferentă cofinanțării de 2%, asigurată din bugetul județului Gorj, se va diminua corespunzător.  

3.3. Cheltuielile declarate neeligibile, inclusiv potențialele corecții financiare, survenite în perioada de 

implementare/sustenabilitate a celor două proiecte menționate, exced oricăror obligații ale Consiliului 

Județean Gorj, ce decurg din încheierea prezentului acord. 

 

Cap. IV - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj are obligația de a transmite Consiliului 

Județean Gorj documentele justificative privind utilizarea sumelor aferente confinării asigurate, conform 

Contractelor de finanțare ce urmează a fi încheiate în cazul în care proiectele vor fi declarate eligibile 

spre finanțare.  

4.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj va utiliza suma alocată din bugetul 

județului Gorj, exclusiv în scopul stabilit prin prezentul acord. 

4.3. Justificarea integrală a sumelor acordate de Județul Gorj se va face, în funcție de cererile de 

prefinanțare/plată/rambursare ce vor fi depuse în cadrul proiectelor, dar nu mai târziu de 30 zile de la 

primirea acestora. 

5.4. În cazul în care Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj nu justifică sumele 

primite din bugetul județului Gorj, prin raportare la sumele considerate eligibile inițial se obligă să 

restituie sumele rămase nejustificate în maxim 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.  

4.5. Consiliul Județean Gorj are dreptul de a solicita periodic Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj situația privind folosirea și justificarea sumelor alocate din bugetul județului Gorj 

pentru cofinanțarea proiectului/proiectelor declarate eligibile spre finanțare. 

4.6. Modul de utilizare a sumelor primite din bugetul județului Gorj, reprezentând cofinanțarea de 2% 

aplicată la valoarea bugetelor proiectelor gestionate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, se supune verificării instituționale, aplicabile fondurilor europene nerambursabile. 

4.7. Suma acordată din bugetul Județului Gorj reprezentând cofinanțarea de 2% la valoarea bugetelor 

gestionate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, aferente celor două 

proiecte, se va asigura numai în condițiile în care proiectul/ proiectele va/vor fi declarat/declarate  

eligibile și le va fi asigurată finanțarea în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară nr. 6 –Educație și competențe, prin încheierea contractului/contractelor de finanțare. 

4.8. Consiliul Județean Gorj va asigura suma reprezentând cofinanțarea de 2% la valoarea bugetelor 

gestionate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, cu respectarea graficului 

de desfășurare a activităților asumate prin contractul de finanțare astfel încât activitățile să se realizeze 

în termenele și condițiile stabilite în contractul/contractele de finanțare. 

 

Cap. V – DURATA ȘI VALABILITATEA 

5.1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data aplicării ultimei semnături de către Părți și își încetează 

valabilitatea la data încetării Contractului/contractelor de finanțare. 

5.2. În cazul în care cererile de finanțare nu vor fi declarate eligibile spre finanțare, la aceeași dată 

încetează orice obligație asumată de către Consiliul Județean Gorj, prin prezentul acord. 
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CAP. VI – FORȚA MAJORĂ 

6.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

6.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

protocol, pe toată perioada în care acesta acționează. 

6.3. Îndeplinirea prezentului protocol va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

6.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în 

mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor ei. 

6.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului protocol, fără ca 

vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune. 

 

CAP. VII - SOLUȚIONARE DIVERGENȚE 

7.1. Părțile se vor strădui, de bună credință, să rezolve pe cale amiabilă eventualele divergențe, 

controverse sau diferende apărute din sau în legătură cu acest protocol. 

7.2. În condițiile în care în termen de 30 de zile de la începerea procedurii de soluționare pe cale amiabilă 

părțile nu reușesc să ajungă la un acord, protocolul se consideră încetat de plin drept. 

7.3. Județul Gorj are obligația să sesizeze organele de control, în cazul existenței unor indicii temeinice 

privind folosirea ilegală a sumelor alocate. 

 

CAP. VIII- DISPOZIȚII FINALE 

8.1. Părțile vor acționa în conformitate cu cadrul legal al Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație si competențe. 

8.2. Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin cu eficiență, transparență și conștiinciozitate. Acestea 

se vor informa reciproc cu privire la toate aspectele importante pentru cooperarea generală și pentru 

implementarea activităților care urmează a fi desfășurate. Acestea vor acționa cu bună-credință în toate 

chestiunile și vor acționa, în orice moment, în interesul programului și al proiectului/proiectelor.  

8.3. Prezentul Acord a fost întocmit în 3 exemplare originale, din care fiecare Parte a primit un exemplar 

și un exemplar va fi atașat la cererea de finanțare.  

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

Președinte, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI 

ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ 

 

Director, 

Tulpan Claudia-Ofelia 

 

Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 


	08. PrHCJ aprob. acord parteneriat CJRAE GORJ
	08. Anexa la HCJ - Acord de parteneriat CJRAE Gorj (003)

