
ROMÂNIA                                                                                                                        
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 210/2021 de 

modificare a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 referitoare la 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea capacității 

unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării 
situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2” 

 
 

Având în vedere: 
 
 - Referatul de aprobare nr. 1828/20.01.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul nr. 1829/20.01.2022 al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 210/2021 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul 
Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-
Cov-2”; 
 - Prevederile art. 32 și art. 34 din Constituția României, referitoare la dreptul 
la învățământ și dreptul la ocrotirea sănătății; 
 - Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Prevederile Capitolului II, Secțiunea a 4-a Educație, activități recreative și 
culturale din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordonanţa de Urgență nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de 
fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a 
activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 - Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1184/2020 pentru aprobarea 
Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru 
consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării 
situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2, Axa Prioritară (AP) 9 
„Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, 
Obiectivul Specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19” din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 210/2021 de modificare a 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 referitoare la aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea capacității unităților 
de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de 
pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”; 



 În temeiul prevederilor art. 5 lit. k, art. 10, art. 173, alin (5) lit. a), alin (7) lit. a) 
și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
210/2021 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 
referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova 
în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, 
după cum urmează: 

a) se modifică Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
210/2021, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

b) se modifică Anexa 2 din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
210/2021, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
210/2021 rămân neschimbate. 

Art. 3. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 

                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                SECRETAR GENERAL, 

                                    Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 31 ianuarie 2022 
 
Nr. 40 



 CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
 

ANEXA 1 
la Hotărârea nr. _____/___________ 

 
 
 
 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului  
„Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2” 
 
 
 
   Indicator de realizare imediată: 

Nr. 
crt. Denumire indicator Unitate de 

măsură Valoare țintă 

1. 
2S130 - Entități publice dotate / sprijinite 
pentru gestionarea crizei sanitare cauzate 
de SARS-CoV-2 

număr 190 

 
 
 
 
   Indicatori suplimentari de realizare: 

Nr. 
crt. Denumire indicator Unitate de 

măsură Valoare țintă 

1. Măști de protecție sanitară buc 22.753.584 

2. Soluție dezinfectanți pentru mâini litri 541.752 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
ANEXA 2 

la Hotărârea nr. _____/____________ 
 
 

Model 
ACORD DE COLABORARE 

 
 
Părţile 

1. Județul Prahova, cu sediul în Ploiești, bd. Republicii nr. 2-4, codul fiscal1 2842889, având calitatea de 
Lider de proiect 

2. Denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în (adresa sediului), codul fiscal ...…, având calitatea de 
membru colaborator, 

 
au convenit următoarele: 
 
Obiectul 

o Obiectul acestui Acord de Colaborare este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi 
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Consolidarea 
capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării 
situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, care este depus în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 Prioritatea de investiție 9 a -  Investiții în infrastructurile 
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, apel de proiecte 
POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării 
situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 

o Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui Acord de Colaborare. 
 
Art. 3. Principiile de bună practică ale Acordului de Colaborare 

a. Toţi membrii colaboratori trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul 
lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Colaborare. 

b. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 

c. Toţi membrii colaboratori trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 
profesionale şi de etică cele mai înalte. 

d. Membrii colaboratori sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea 
măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 
Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

o Rolurile şi responsabilităţile corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este 
documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare membru colaborator. 

 
Responsabilitățile Liderului de proiect privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 
93/2016. 
 
 
 
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

 
1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 



 
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. Prelungirea perioadei de valabilitate a 
contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 
 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Colaborator 1) 
Drepturile liderului de proiect 

o Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi colaboratori furnizarea oricăror informaţii şi 
documente legate de proiect. 

 
Obligaţiile liderului de proiect 

o Liderul de proiect (Colaborator 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
o Liderul de proiect (Colaborator 1) va consulta colaboratorii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres. 
o Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, colaboratori etc.), trebuie 

să fie convenite cu colaboratorii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management 
o Liderul de proiect va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, conform normelor în vigoare 
o Liderul de proiect este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către 

Autoritatea de Management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii. 
o În cazul în care unul din colaboratorii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 

obligaţiile care le revin, liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligaţii. 

o Liderul de proiect este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către 
Autoritatea de Management. 

 
Art. 7. Drepturile şi obligaţiile Colaboratorilor 2, 3, n 
Drepturile Colaboratorilor 2, 3, n 

o Colaboratorii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi 
despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii 
ale rapoartelor de progres. 

o Colaboratorii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, colaboratori etc.), înaintea solicitării aprobării 
de către Autoritatea de management. 

 
Obligaţiile Colaboratorilor 2, 3, n 

o Colaboratorii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică legate de proiect, 
solicitate de către Autoritatea de Management, 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 cofinanţate din instrumente structurale. 

o Colaboratorii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

 
Art. 8. Achiziții publice  
(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de proiect, cu respectarea condiţiilor din 

contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 



Art. 9. Proprietatea 
o Colaboratorii au obligaţia de a asigura folosirea corespunzătoare a bunurilor achiziționate, la locul 

de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 
o Colaboratorii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 

obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 
o Colaboratorii au obligația să asigure păstrarea evidenței distribuirii echipamentelor de protecție 

medicală propuse a fi achiziționate prin prezentul proiect, către utilizatorii/beneficiarii finali. 
 
Art. 10. Confidențialitate 
(1)  Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 
cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată 
a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini 
obligaţiile din prezentul Acord de Colaborare. 
 
Art. 11. Legea aplicabilă 
(1)  Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

o Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de 
Colaborare. 

 
Art. 12. Dispoziţii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe 
cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
 
Întocmit în ………. exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de 
finanţare. 
 
Semnături 
 
Lider de proiect (Județul Prahova) Iulian Dumitrescu, 

președintele 
Consiliului Județean 
Prahova 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Colaboratori  Numele, prenumele 
şi funcţia 
reprezentantului 
legal al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RADU ȘI SEVERA NOVIAN" ADUNATI 

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE COSTESCU ALUNIS 

3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ APOSTOLACHE  

4. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARICESTII RAHTIVANI  

5. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "INV. ATHANASIE JAN STOICESCU" ARICESTII ZELETIN 

6. LICEUL TEORETIC AZUGA  

7. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BABA ANA  

8. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT BĂICOI 

9. LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI 

10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LILIEȘTI BĂICOI 

11. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ''SFINTII IMPARATI'' BALTA DOAMNEI 

12. ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN DUHOVNICUL BANESTI 

13. LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BĂRCĂNEȘTI  

14. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE LAZĂR BĂRCĂNEȘTI  

15. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA 

16. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN" BLEJOI 



17. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOLDESTI - GRADISTEA 

18. LICEUL TEHNOLOGIC TEODOR DIAMANT BOLDEȘTI-SCĂENI 

19. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" BOLDEȘTI-SCĂENI 

20. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOLDEȘTI-SCĂENI 

21. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRAZII DE SUS BRAZI 

22. CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BREAZA 

23. LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” BREAZA 

24. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” BREBU 

25. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN STERE BUCOV 

26. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NESTOR URECHIA" BUȘTENI 

27. COLEGIUL "ION KALINDERU" BUȘTENI 

28. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALUGARENI  

29. COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA 

30. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CAMPINEANU" CÂMPINA 

31. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "B.P.HASDEU" CÂMPINA 

32. LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA 

33. LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA 

34. LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC CÂMPINA 

35. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” CÂMPINA 

36. GRĂDINIȚA CU P.P. NR.9 CÂMPINA 

37. GRĂDINIȚA NR. 5 CÂMPINA 

38. GRĂDINIȚA NR.6 CÂMPINA 

39. GRĂDINIȚA CU PP ȘI PN IULIA HASDEU CÂMPINA 

40. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNEȘTI  

41. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI RADULESCU" CHIOJDEANCA 

42. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT CIORANII DE SUS CIORANI 

43. LICEUL TEHNOLOGIC SAT CIORANII DE JOS CIORANI 

44. ȘCOALA GIMNAZIALĂ COCORĂȘTII COLȚ  

45. ȘCOALA GIMNAZIALĂ COCORĂȘTII MISLII 

46. ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIPESTII DE TARG 

47. ȘCOALA PROFESIONALA BALTESTI 

48. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COMARNIC 

49. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PLATON MOCANU" DRAJNA 

50. ȘCOALA GIMNAZIALĂ OLARI 

51. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂŢĂTOR ION MATEESCU" POIANA CÂMPINA 

52. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SOIMARI 

53. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT LOPATNITA SOIMARI 

54. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MINERVA ALEXANDRESCU" SOIMARI 

55. ȘCOALA PRIMARA SAT LOPATNITA SOIMARI 

56. ȘCOALA PRIMARA SAT MAGURA SOIMARI 

57. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT MĂGURA COMUNA ȘOIMARI 

58. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROFESOR EUGENIU CORBU SAT PODGORIA TĂTARU 

59. ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSMINELE 

60. SCOALA GIMNAZIALĂ DRAGANEȘTI 



61. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE” DUMBRAVA 

62. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EROU SERGENT GRIGORE IOAN" DUMBRĂVEȘTI  

63. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE 

64. GRADINITA CU PP NR 2 FILIPEȘTII DE PĂDURE  

65. LICEUL TEORETIC FILIPEȘTII DE PĂDURE  

66. CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA FILIPESTII DE TARG 

67. ȘCOALA GIMNAZIALĂ FLOREŞTI 

68. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LAURENȚIU FULGA SAT FULGA DE SUS FULGA 

69. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERGHIȚA 

70. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU IOAN CUZA", SAT POTIGRAFU   , GORGOTA 

71. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GORNET 

72. ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ GORNET-CRICOV 

73. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA VADULUI 

74. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA VITIOAREI  

75. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT  VARBILA IORDACHEANU 

76. ȘCOALA GIMNAZIALĂ  IORDACHEANU 

77. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU” IZVOARELE 

78. ȘCOALA GIMNAZIALĂ JUGURENI 

79. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LAPOS 

80. ȘCOALA GIMNAZIALĂ EROILOR LIPANESTI 

81. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURELE 

82. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT MANECIU PAMANTENI MANECIU 

83. COLEGIUL "FERDINAND I" MĂNECIU  

84. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE DIBOS " MĂNESTI  

85. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT MARGINENII DE JOS FILIPESTII DE TARG 

86. LICEUL TEHNOLOGIC " TASE DUMITRESCU" MIZIL 

87. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 MIZIL 

88. LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL 

89. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. NICOLAE" MIZIL 

90. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFANTA MARIA" MIZIL 

91. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIZIL 

92. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT NEDELEA ARICESTII RAHTIVANI 

93. ȘCOALA GIMNAZIALĂ " ANDREI NICOLESCU-PACURETI" PACURETI 

94. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA T. SOCOLESCU PĂULEȘTI 

95. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VODA PLEASA 

96. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SCUFITA ROȘIE PLOIEȘTI  

97. GPN NR.5 - STRUCTURA A GPP 38 PLOIEȘTI  

98. GPP NR.38 PLOIEȘTI  

99. GRADINITA STEP CU STEP CU PP DUMBRAVA MINUNATA PLOIEȘTI  

100. GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU P.P.ȘI P.N. "RAZĂ DE SOARE" PLOIEȘTI  

101. COLEGIUL "SPIRU HARET" PLOIEȘTI  

102. COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI  

103. COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" PLOIEȘTI  

104. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA DOAMNA PLOIEȘTI  



105. COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI  

106. GRĂDINIȚA SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL PLOIEȘTI  

107. COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU PLOIEȘTI  

108. GRĂDINIȚA CU PP NR.35 PLOIEȘTI  

109. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA" PLOIEȘTI  

110. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ANDREI MURESANU” PLOIEȘTI  

111. CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 PLOIEȘTI  

112. LICELICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIEȘTI  

113. LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" PLOIEȘTI  

114. LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" PLOIEȘTI  

115. LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU" PLOIEȘTI  

116. LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANTUL APOSTOL ANDREI" PLOIEȘTI  

117. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 PLOIEȘTI  

118. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 47 PLOIEȘTI  

119. GRĂDINIȚA CUPROGRAM PRELUNGIT NR. 21 PLOIEȘTI  

120. ȘCOALA GIMNAZIALĂ  SFANTUL VASILE PLOIEȘTI  

121. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 26 PLOIEȘTI  

122. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 32 PLOIEȘTI  

123. CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR. 1 PLOIEȘTI  

124. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 PLOIEȘTI  

125. LICEUL TEHNOLOGIC ”1 MAI” PLOIEȘTI  

126. ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "PROFESOR NICOLAE SIMACHE" PLOIEȘTI  

127. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 PLOIEȘTI  

128. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CANDIANO POPESCU  PLOIEȘTI  

129. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN  PLOIEȘTI  

130. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 PLOIEȘTI  

131. ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ GEORGE COSBUC PLOIEȘTI  

132. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL" PLOIEȘTI  

133. GRADINITA STEP BY STEP CU PP SI PN LICURICI PLOIEȘTI  

134. ȘCOALA GIMNAZIALĂ HENRI MATHIAS BERTHELOT PLOIEȘTI  

135. ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.A.BASSARABESCU PLOIEȘTI  

136. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU PLOIEȘTI  

137. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU PLOIEȘTI  

138. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA PLOIEȘTI 

139. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE EMIL PALADE” ȘI STRUCTURI PLOIEȘTI  

140. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU PLOIEȘTI  

141. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13 PLOIEȘTI  

142. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTA VINERI MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

143. ȘCOALA GIMNAZIALĂ RAREȘ VODĂ PLOIEȘTI  

144. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMA CARAGIU PLOIEȘTI  

145. GRADINITA CU P.P.,,SF.MUCENIC MINA" PLOIEȘTI  

146. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL 264 ,,CRAI NOU" PLOIEȘTI  

147. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU STANIAN” PLOIEȘTI  

148. LICEUL „CAROL I” PLOPENI 



149. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT” FRUNZA DE STEJAR” PLOPENI 

150. ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PLOPENI 

151. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PODENII NOI 

152. ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENARII BURCHII 

153. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROVITA  DE  JOS 

154. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU" PROVITA DE SUS 

155. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUCHENII MARI 

156. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SALCIA 

157. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIILE 

158. ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂNGERU 

159. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI ŞIRNA 

160. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SECARIA 

161. LICEUL TEORETIC ȘERBAN VODĂ SLĂNIC 

162. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOTRILE  

163. ȘCOALA PROFESIONALA STARCHIOJD 

164. ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEFESTI 

165. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU TÂRGȘORU VECHI 

166. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SURANI 

167. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TALEA 

168. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÂRGȘORU VECHI 

169. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU BREZEANU" TEISANI  

170. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TELEGA 

171. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TINOSU 

172. ȘCOALA PRIMARĂ SAT PREDEȘTI COMUNA TINOSU 

173. ȘCOALA PRIMARĂ SAT PISCULEȘTI COMUNA TINOSU 

174. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SAT PREDEȘTI COMUNA TINOSU 

175. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT TINOSU COMUNA TINOSU 

176. LICEUL TEORETIC BRÂNCOVEANU VODA URLAȚI 

177. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ''CANUTA IONESCU'' URLAȚI 

178. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CLOPOȚICA URLAȚI 

179. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNVĂȚĂTOR RADU ION" VADU PĂRULUI 

180. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VADU SĂPAT 

181. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALCANESTI 

182. ȘCOALA GIMNAZIALĂ , SAT DARVARI VALEA CĂLUGĂREASCĂ 

183. LICEUL TEHNOLOGIC ”GHEORGHE IONESCU SISEȘTI” VALEA CĂLUGĂREASCĂ 

184. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION IONESCU VALEA CĂLUGĂREASCĂ 

185. COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE IORGA" VĂLENII DE MUNTE 

186. LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ”ROMEO CONSTANTINESCU” VĂLENII DE MUNTE 

187. CENTRUL SCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA VĂLENII DE MUNTE 

188. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 VĂLENII DE MUNTE 

189. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ING GHEORGHE PANCULESCU VĂLENII DE MUNTE 

190. ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂRBILĂU 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 1828/20.01.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 210/2021 de 
modificare a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul 

Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2” 
 
 

SARS-Cov-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză 
sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global și în state din Uniunea 
Europeană, printre care și România. 

Desfăşurarea de activităţi didactice presupune o serie de măsuri necesare pentru desfăşurarea în 
bune condiţii a procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei 
pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creştere rapidă a infecţiei cu 
coronavirus, dar şi pentru a crea condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice. 

Funcționarea școlilor în condiții de siguranță necesită o largă asumare în societate și 
responsabilizarea tuturor celor implicați în vederea respectării normelor impuse, în contextul prevenirii, 
depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-Cov-2. Pentru 
a permite acest lucru, este necesar să se asigure existența unei infrastructuri funcționale și a resurselor 
materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de 
învățământ de stat pe perioada pandemiei COVID-19. 

Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra 
populației României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de 
protecţie medicală şi asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune 
dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat, în vederea obținerii ca rezultat a capacității 
adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-Cov-
2 în sistemul public de educație. 

Astfel, Județul Prahova a depus cererea de finanțare a proiectului „Consolidarea capacității 
unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie 
generată de virusul SARS-Cov-2”, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației 
în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19, care în momentul de față 

În acest sens a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de 
stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-
Cov-2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 190/2021 și Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 210/2021. 

Prin aceeași Hotărâre, așa cum a fost modificată ulterior, a fost aprobat Acordul de Colaborare între 
Județul Prahova și unitățile de învățământ colaboratoare ce vor beneficia de materiale de protecţie 
sanitară, precum și Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului. 

Prin solicitarea de clarificări, Autoritatea de Management pentru proiectul de mai sus a solicitat 
modificarea Acordului de Colaborare, precum și actualizarea listei unităților de învățământ ce urmează a 
fi dotate cu materiale de protecţie sanitară. Astfel se modifică în mod corespunzător și indicatorul de 
realizare imediată al proiectului. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr. 1829/20.01.2022 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 210/2021 de 
modificare a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul 

Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2” 
 

În contextul pandemiei COVID-19, determinată de răspândirea SARS-CoV-2, unitatea 
administrativă-teritorială Județul Prahova a depus cererea de finanțare a proiectului „Consolidarea 
capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de 
pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației 
în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19. 

Conform Ghidului Solicitantului, proiectul poate include dotarea unităților de învățământ de stat cu: 
- echipamente de protecție/dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști de 

protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul 
nebulizatoarelor; 

- containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru 
prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-Cov-2. 

Prin această axă sunt eligibile cheltuieli pentru dotarea unităților de învățământ de stat cu 
echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale și/sau destinate asigurării condițiilor igienico-
sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a 
infecției SARS-CoV-2. 

În acest sens a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de 
stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-
Cov-2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 190/2021 și Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 210/2021. 

Prin aceeași Hotărâre, așa cum a fost modificată ulterior, a fost aprobat Acordul de Colaborare între 
Județul Prahova și unitățile de învățământ colaboratoare ce vor beneficia de materiale de protecţie 
sanitară, precum și Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului. 

În lista unităților de învățământ ce urmează a fi dotate cu materiale de protecţie sanitară, două 
unități de învățământ au arondate structuri de învățământ, care trebuie evidențiate distinct în Acordul de 
Colaborare și în Cererea de Finanțare, având în vedere că acestea au fost excluse din Cererile de finanțare 
depuse cu U.A.T.-urile din care fac parte. 

De asemenea, trebuie modificat Acordul de Colaborare, în sensul că achizițiile în cadrul 
proiectului vor fi făcute de către Județul Prahova, în calitate de solicitant al Cererii de Finanțare și nu de 
către fiecare membru colaborator. 

Prin solicitarea de clarificări, Autoritatea de Management pentru proiectul de mai sus a solicitat 
modificarea Acordului de Colaborare, precum și actualizarea listei unităților de învățământ ce urmează a 
fi dotate cu materiale de protecţie sanitară. Astfel se modifică în mod corespunzător și indicatorul de 
realizare imediată al proiectului. 

În acest sens este necesară modificarea Anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 210/2021. 

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 138/2020 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în 
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”. 
 

p. Director Executiv, 
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