AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul
Târgoviște, RD Global Project Consulting S.R.L., Liceul „Voievodul
Mircea” Târgoviște și Asociația „ESE – European Support for
Education”, pentru crearea și dezvoltarea Parteneriatului Local
Sustenabil în cadrul POCU 2014 - 2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a
lunii iunie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20335/23.06.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20336/23.06.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Adresa RD Global Project Consulting S.R.L. înregistrată la Primăria
Municipiului Târgoviște sub nr. 16891/21.05.2021;
▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)
și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare între Municipiul Târgoviște, RD
Global Project Consulting S.R.L., Liceul „Voievodul Mircea” Târgoviște și
Asociația „ESE – European Support for Education”, pentru crearea și
dezvoltarea Parteneriatului Local Sustenabil în cadrul POCU 2014 – 2020,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel Cristian
Stan, să semneze Acordul de colaborare, prevăzut în anexa la prezenta
hotărâre.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al
Municipiului Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. M.L.U
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis
prezentul proiect
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis
prezentul proiect
Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
Comisia nr. 4
Comisia nr. 5

Termen limită depunere
raport de specialitate
24 iunie 2021

X
X
X
X

APROBAT
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel – Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
cu privire la oportunitatea încheierii unui Acord de colaborare între RD Global Project
Consulting SRL, Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște, Asociația "ESE – European
Support for Education" și Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița
Prin e-mail-ul din data de 20.05.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr.
16891/21.05.2021 RD Global Project Consulting SRL (în calitate de beneficiar) în parteneriat cu
Liceul Tehnologic "Voievodul Mircea" Târgoviște (în calitate de partener 1) și Asociația "ESE European Support for Education" (în calitate de partener 2) ne aduce la cunoștință faptul că,
derulează proiectul "ACCES-Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de
practică" - POCU/633/6/14/132366 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 6 - Educație și competențe și
solicită încheierea unui Acord de colaborare în cadrul Parteneriatului Local Sustenabil (PLS).
Proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă
și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională
Mecanică, Electromecanică, Protecția mediului, pentru 185 elevi din învățământul secundar
superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare
profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica
pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare
inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia
(respectiv județul Dâmbovița).
În vederea atingerii rezultatelor planificate, în cadrul proiectului va fi creat și dezvoltat un
PARTENERIAT LOCAL SUSTENABIL (PLS) între factori relevanți pentru identificarea unor
soluții practice, viabile, inovative de creștere a relevanței învățământului profesional și tehnic pe
piața muncii și a inserției elevilor din sistemul educațional la locul de muncă, în contextul
consolidării sectoarelor economice cu potențial competitiv.
De asemenea, pentru a se realiza scopul acestui proiect, Municipiul Târgoviște, în calitate de
membru al Parteneriatului Local Sustenabil dezvoltat la nivelul județului Dâmbovița, oferă sprijin
pentru consolidarea unui parteneriat relevant, strategic, colaborativ, public-privat, cu impact la
nivel regional, în vederea soluționării problemelor de ordin instructiv-educativ și ocupațional.
Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi realizat proiectul precizat în prezentul referat,
propunem încheierea Acordului de colaborare în cadrul Parteneriatului Local Sustenabil (PLS) cu
RD Global Project Consulting SRL, Liceul Tehnologic "Voievodul Mircea" Târgoviște și
Asociația "ESE – European Support for Education".
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru – Cătălin CRISTEA

APROBAT
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel – Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la oportunitatea încheierii unui Acord de colaborare între RD Global Project
Consulting SRL, Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște, Asociația "ESE – European
Support for Education" și Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița
Prin e-mail-ul din data de 20.05.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr.
16891/21.05.2021 RD Global Project Consulting SRL (în calitate de beneficiar) în parteneriat cu
Liceul Tehnologic "Voievodul Mircea" Târgoviște (în calitate de partener 1) și Asociația "ESE–
European Support for Education" (în calitate de partener 2) ne aduce la cunoștință faptul că,
derulează proiectul "ACCES– Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de
practică"– POCU/633/6/14/132366 – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Axa prioritară 6 – Educație și competențe și
solicită încheierea unui Acord de colaborare în cadrul Parteneriatului Local Sustenabil (PLS).
Potrivit Contractului de finanțare mai sus-menționat se dorește îmbunătățirea utilității
sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă
și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin
mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și
dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de
ucenicie.
Proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării la programe de învățare la locul de
muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire
profesională Mecanică, Electromecanică, Protecția mediului, pentru 185 elevi din învățământul
secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare
profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica
pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare
inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia
(respectiv județul Dâmbovița).
RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR:
Beneficiarul proiectului – RD Global Project Consulting SRL și Partenerii proiectului –
Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște și Asociația "ESE – European Support for Education" :
-

desemnarea unor experți responsabili pentru coordonarea/implementarea parteneriatului
local sustenabil (PLS) și pentru menținerea legăturii cu celelalte entități membre;

-

desemnarea unei persoane autorizate să prelucreze informațiile transmise de entitățile
membre ale parteneriatului local sustenabil (PLS);

-

planificarea/organizarea activității grupurilor de lucru pliate pe cele 3 domenii de
specializare inteligenta (SNCDI 2014-2020/Bioeconomia; Tehnologia informațiilor și a
comunicațiilor, spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice);

-

organizarea și invitarea reprezentanților parteneriatului local sustenabil (PLS) în vederea
participării acestora la întânirile periodice de lucru și activitățile membrilor parteneriatului;

-

colaborarea cu membrii parteneriatului local sustenabil (PLS), în condițiile legii, pentru a
pune la dispoziție orice alte informații pe care aceștia le solicită și pe care le consideră
necesare pentru îndeplinirea scopului PLS;

-

păstrarea confidențialității asupra datelor și informațiilor obținute în baza acordurilor de
colaborare și utilizarea acestora în condițiile legii și numai în scopul desfășurării activității
proprii în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite;

-

informarea entităților membre ale parteneriatului local sustenabil (PLS) cu privire la stadiul
activității, rezultatelor sau oricăror nereguli care ar putea interveni.

MEMBRUL PARTENERIATULUI LOCAL SUSTENABIL (PLS) – Municipiul
Târgoviște:
-

desemnarea unor persoane responsabile pentru coordonarea implementării acordurilor de
colaborare și pentru menținerea legăturii cu ceilalți membri;

-

desemnarea persoanelor autorizate să prelucreze informațiile solicitate de beneficiarul
proiectului/partenerii, în condițiile legii, pentru a pune la dispozitie orice alte informații pe
care aceștia le solicită și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obiectivelor PLS;

oferirea de sprijin pentru:
-consolidarea unui parteneriat relevant, strategic, colaborativ, public-privat, cu impact la nivel
regional, în vederea soluționării problemelor de ordin instructiv-educativ și ocupațional cu care
se confruntă sistemul IPT și viitorii absolvenți;
-creșterea calității instruirii practice în IPT și a adaptabilității viitoarei forțe de muncă la
schimbările înregistrate și dinamica economică actuală;
-identificarea unor soluții viabile și aplicabile, a liniilor strategice de promovare a modelelor
inovatoare de realizare a instruirii practice în sectoarele economice cu potențial competitiv
(conform SNC);
-adoptarea unui comportament activ și novator, care acceptă dezvoltarea de proiecte noi,
creșterea responsabilității sociale, a gradului de dezvoltare profesională, a ocupării și tranziției
la alt nivel educațional;
-îmbunătățirea mecanismelor de colaborare între IPT și mediul economic;

-conștientizarea factorilor decizionali cu privire la importanța măsurilor și acțiunilor vizând
dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă;
-identificarea constrângerilor existente în sistemul profesional și tehnic, dar și în mediul
economic și a măsurilor ce pot fi implementate de-a lungul lanțului valoric în sectoarele vizate,
asigurând transparența acțiunilor/activităților întreprinse;
-identificarea și implementarea unor soluții viabile și aplicabile pentru îmbunătățirea gradului
de inserție socio-profesională a elevilor școlarizați în IPT, domeniile de pregătire profesională
definite conform HG 866/2008 (nomenclatorul calificărilor IPT);
-formularea, implementarea și promovarea unor măsuri concrete de reducere/eliminare a
dificultăților de acces și participare la programe de învățare la locul de muncă în sectoare
economice cu potențial competitiv, respectiv domenii de specializare inteligentă (identificate
conform SNC/SNCDI), prin implicarea activă a reprezentaților învățământului preuniversitar/
superior, ai mediului de afaceri public/privat, ai autorităților/instituțiilor publice locale, ai
instituțiilor/organizațiilor relevante din aria de interes care au ca obiectiv educația și formarea
profesională, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială etc, în sprijinirea și dezvoltarea
sistemului de învățare la locul de muncă;
-formularea de propuneri pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare a desfășurării
pregătirii practice în întreprinderi de către elevii din IPT, asigurând transparența,
predictibilitatea,
dezvoltarea
competențelor/deprinderilor
profesionale,
creșterea
performanțelor profesionale și responsabilizarea factorilor decizionali;
-formularea, implementarea și promovarea unor soluții inovatoare din punct de vedere
social, vizând combaterea discriminării în educația și formarea profesională și sprijinirea
tranziției viitorilor absolvenți către piața muncii, prevenirea abandonului școlar în sistemul
IPT, promovarea egalității de șanse și depășirea barierelor de ordin social în rândul
persoanelor din mediul rural, asigurarea accesului egal la nivel regional/județean/local;
-identificarea și promovarea modelelor inovatoare de realizare a instruirii practice prin
activități/acțiuni care asigură reechilibrarea relației funcționale dintre economie-naturăsocietate prin susținerea/implementarea conceptelor dezvoltării durabile privind protecția
mediului, reducerea impactului asupra mediului și peisajului, bio-diversitatea, gestionarea
eficientă a consumului de resurse, respectiv sustenabilitatea economică;
-formularea de măsuri pentru componenta practică a ofertei curriculare IPT care vizează
promovarea și aplicarea principiului dezvoltării durabile, reducerea impactului asupra
mediului (protecția mediului), orientarea către o economie UE competitivă și eficientă, cu
emisii scăzute de carbon, dezvoltarea de competențe digitale și valorificarea oportunităților
TIC de dezvoltare;
-definirea și dezvoltarea de mecanisme care să anticipeze nevoile viitoare de competențe
la nivel de sectoare competitive/angajatori, creșterea accesului pe piața muncii și a gradului
de inserție socio-profesională pentru categoria tinerilor absolvenți, asigurarea egalității de
șanse/gen, non-discriminării și incluziunii active;

-formularea unui set de recomandări privind adaptarea stagiillor de pregătire practică din
IPT la dinamica activității sectoarelor economice cu potențial competitiv, potrivit viziunii
și obiectivelor/priorităților strategiilor corespondente la diferite niveluri;
-proiectarea unor măsuri specifice de creștere a responsabilizării sociale, a accesului pe
piața muncii și a gradului de inserție socio-profesională în special pentru tinerii absolvenți
IPT și pentru categoriile supuse unui risc ridicat de excluziune socială, de îmbunătățire a
nivelului de competențe, de asigurare a egalității de șanse/gen, a non-discriminării și
incluziunii active;
-asigurarea colaborării cu echipa de proiect și participarea la întâlnirile de lucru ale
parteneriatului, prin intermediul persoanei responsabile desemnate;
-asigurarea, în funcție de aria de competență, colaborării și implicării în vederea formulării
de propuneri pentru identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de creștere a
relevanței IPT pe piața muncii și a inserției elevilor din sistemul educațional la locul de
muncă;
-păstrarea confidențialității asupra datelor și informațiilor obținute în cadrul PLS și
utilizarea acestora în condițiile legii și numai în scopul desfășurării activității proprii în
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin acordurile de colaborare.
Temeiul de drept al solicitării:
-

prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin
OUG nr. 57/2019;
prevederile art. 139 alin. (3) lit. f).

Având în vedere considerentele de mai sus, se înaintează spre analiză proiectul de hotărâre
privind încheierea unui Acord de colaborare între Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița și
RD Global Project Consulting SRL, Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște și Asociația "ESE –
European Support for Education", pentru crearea și dezvoltarea Parteneriatului Local Sustenabil
în cadrul POCU 2014-2020.
Astfel, anexăm prezentului raport modelul Acordului de colaborare ce se impune a fi
analizat, respectiv aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște.

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru – Cătălin CRISTEA

