
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA         
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului ”Consorțiu Academic Mehedințeanu 

Petroleum - PH01CAMP„  
 

Având în vedere: 
  Referatul de aprobare nr. 2722/01.02.2023 al Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, 
domnul Iulian Dumitrescu, şi Raportul nr. 2723/01.02.2023 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare 
Externă privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului ”Consorțiu Academic 
Mehedințeanu Petroleum - PH01CAMP„; 
− Prevederile Ordonanță de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare 
și reziliență;  
− Prevederile 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; 
− Ordin nr. 6.216/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea Consorțiilor 
pentru învățământ dual;  
− Ordinul Ministerului Educației 3071/2023 privind Ghidul Solicitantului pentru Programul – 
pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual, din cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Creearea unei rute 
profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6 dezvoltarea a minimum 
10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate; 
− Avizul Comisiei Tehnice de Avizare a documentațiilor nr. 2490/31.01.2023. 
  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) și art. 182 coroborat cu 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
   

  Art. 1 Se aprobă participarea UAT județul Prahova la constituirea consorțiului 
”Consorțiu Academic Mehedințeanu Petroleum - PH01CAMP”. 
  Art. 2  UAT Județul va asigura suplimentar un procent de 25 % din valoarea totală 
eligibilă a proiectului ”Consorțiu Academic Mehedințeanu Petroleum - PH01CAMP”. 
  Art. 3  Se aprobă descrierea sumară conform Anexei la prezenta hotărâre. 
  Art. 4  Se mandatează președintele Consiliului Județean Prahova să întreprindă toate 
demersurile necesare pregătirii și promovării proiectului ”Consorțiu Academic Mehedințeanu 
Petroleum - PH01CAMP”. 
  Art. 5 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
CONTRASEMNEAZĂ: 

               SECRETAR GENERAL, 
    Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 1 februarie 2023 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 2722/01.02.2023 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului 
”Consorțiu Academic Mehedințeanu Petroleum - PH01CAMP„  

 
 În cadrul prezentului apel de proiecte vor fi finanțate Cererile de finanțare, 
conform modelului din Anexa 1, parte integrantă a prezentul Ghid, care se 
încadrează în criteriile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 
VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea 
unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: 
Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 
10 campusuri profesionale integrate.  

Scopul apelului de proiecte îl reprezintă pilotarea rutei complete de 
învățământ dual în cadrul unor consorții regionale integrate pentru învățământ dual. 
În acest sens, în cadrul prezentului apel de proiecte, se are în vedere dezvoltarea și 
dotarea a minimum 10 campusuri 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 pentru 
elevii înscriși în învățământul dual. 

De asemenea, se are în vedere crearea premiselor care să permită 
absolvenților învățământului dual de nivel preuniversitar continuarea studiilor în 
învățământul universitar. În cadrul Consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi 
calificări de nivel 3 – 8, conform Cadrului Național al Calificărilor.   
 Obiectivul propus va respecta reglementările în vigoare și se va avea în 
vedere conformarea clădirilor propuse în scopul respectării legislației în vigoare și 
a normativelor. 

Se va urmări corelarea instalațiilor și funcționalului cu legislația în vigoare 
cu privire la cerințele esențiale de calitate în construcții: rezistență mecanică și 
stabilitate, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu, igienă, sănătate și 
mediu, economie de energie și izolare termică, protecția împotriva zgomotului. 

Obiectivul specific socio – economic al proiectului: identificate ca fiind 
realizabile prin implementarea proiectului propus, sunt următoarele: 
• Dezvoltarea de politici publice menite să susțină și să încurajeze învățământul 
pentru copii și tineret. 
• Oferirea unui grad sporit de igienă și de confort la infrastructura existentă, care 
se va realiza prin investiția propusă, reprezintă în sine o condiție esențială în 
conturarea unor servicii turistice pentru tineret competitive și mai ușor de 
promovat. 
• Executarea unor spații de cazare conform cu standardele și legislația în vigoare; 
• Crearea unor spații funcționale cu un grad ridicat de confort și siguranță; 



• Amenajarea spațiilor exterioare de joc și recreere, prin care se vor asigura 
modalități multiple de petrecere a timpului liber, de relaxare și agrement dar și de 
co-working; 
• Asigurarea spațiilor de preparare și servire a mesei în condiții de igienă și 
siguranță 
• Crearea spațiilor tehnice și de depozitare; 

În vederea obținerii unui punctaj competitiv se propune asigurarea din partea 
solicitantului, respectiv UAT județul Prahova, a unei finanțări proprii în cuantum de 
25 % din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

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

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 
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DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 2723/01.02.2023 _ 
 

RAPORT 
privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului ”Consorțiu Academic 

Mehedințeanu Petroleum - PH01CAMP„  
 

În cadrul prezentului apel de proiecte vor fi finanțate Cererile de finanțare, 
conform modelului din Anexa 1, parte integrantă a prezentul Ghid, care se 
încadrează în criteriile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 
VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea 
unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: 
Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 
10 campusuri profesionale integrate.  

Scopul apelului de proiecte îl reprezintă pilotarea rutei complete de 
învățământ dual în cadrul unor consorții regionale integrate pentru învățământ dual. 
În acest sens, în cadrul prezentului apel de proiecte, se are în vedere dezvoltarea și 
dotarea a minimum 10 campusuri 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 pentru 
elevii înscriși în învățământul dual. 

De asemenea, se are în vedere crearea premiselor care să permită absolvenților 
învățământului dual de nivel preuniversitar continuarea studiilor în învățământul 
universitar. În cadrul Consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 
3 – 8, conform Cadrului Național al Calificărilor.   

Obiectivul propus va respecta reglementările în vigoare și se va avea în vedere 
conformarea clădirilor propuse în scopul respectării legislației în vigoare și a 
normativelor. 

Se va urmări corelarea instalațiilor și funcționalului cu legislația în vigoare cu 
privire la cerințele esențiale de calitate în construcții: rezistență mecanică și 
stabilitate, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu, igienă, sănătate și mediu, 
economie de energie și izolare termică, protecția împotriva zgomotului. 

Obiectivul specific socio – economic al proiectului: identificate ca fiind 
realizabile prin implementarea proiectului propus, sunt următoarele: 

• Dezvoltarea de politici publice menite să susțină și să încurajeze 
învățământul pentru copii și tineret. 



• Oferirea unui grad sporit de igienă și de confort la infrastructura existentă, 
care se va realiza prin investiția propusă, reprezintă în sine o condiție esențială în 
conturarea unor servicii turistice pentru tineret competitive și mai ușor de promovat. 

• Executarea unor spații de cazare conform cu standardele și legislația în 
vigoare; 

• Crearea unor spații funcționale cu un grad ridicat de confort și siguranță; 
• Amenajarea spațiilor exterioare de joc și recreere, prin care se vor asigura 

modalități multiple de petrecere a timpului liber, de relaxare și agrement dar și de 
co-working; 

• Asigurarea spațiilor de preparare și servire a mesei în condiții de igienă și 
siguranță 

• Crearea spațiilor tehnice și de depozitare; 
Investițiile finanțate au rolul de a contribui la întărirea legăturii instituțiilor de 

învățământ dual de nivel preuniversitar și universitar cu mediul economic și social 
și se vor realiza etapizat, după cum urmează:  

1. Constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual, în conformitate cu 
prevederile menționate la punctul 1.6. Eligibilitatea solicitantului și a partenerilor și 
ale Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual;  

2. Dezvoltarea, constând în proiectarea și construirea campusurilor 
profesionale integrate nou – construite, cu respectarea standardul NZEB (clădiri cu 
consum energetic aproape zero);  

3. Dotarea și operaționalizarea Centrelor de învățământ dual integrate, 
corelate cu cerințele operatorilor economici din zona respectivă. Fiecare campus 
profesional integrat construit va fi echipat cu resurse educaționale, mobilier, ateliere 
de practica  12 pentru elevi și studenți etc, precum și cu ateliere digitale, pe baza 
unui concept de digitalizare adaptat profilului liceelor și universităților tehnologice.  

4. Măsuri de sprijinire a centrelor de învățământ dual menite să contribuie la 
creșterea cu cel puțin 60 % a numărului de elevi înscriși în ruta duală completă.  

În vederea obținerii unui punctaj competitiv se propune asigurarea din partea 
solicitantului, respectiv UAT județul Prahova, a unei finanțări proprii în cuantum de 
25 % din valoarea totală eligibilă. 

Faţă de cele prezentate mai sus, avizăm proiectul de hotărâre. 
 
 

 
Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 

p. Director Executiv 
 
 
 
 
 



Anexă 

 la Hotărârea nr.______ 

Din data ___________   

Descriere sumară 

 

Investițiile în construirea campusurilor profesionale integrate pentru 
învățământul profesional și tehnic, pentru acces la educația bazată pe inovație , 
creativitate și specializare inteligentă, vor conduce la întărirea legăturii cu mediul 
economic și social. 

Astfel, vor fi impulsionate și diversificate tipurile duale de formare 
profesională. 

Totodată, investițiile vor contribui atât la dezvoltarea cadrului de formare 
profesională în campus și în întreprinderile partenere, cât și la valorificarea în 
parteneriat a resurselor.   

Ecosistemele industriale locale și regionale vor fi sprijinite cu viitorii angajați, 
absolvenți sau persoane recalificate, care vor deține competențe relevante pentru 
noile tendințe de pe piața forței de muncă. 

În plus, prin intermediul granturilor de care vor beneficia Consorțiile nou 
constituite vor fi disponibile măsuri de sprijin, pentru atragerea în special a elevilor 
și studenților care au oportunități economice reduse și care, datorită ofertei constând 
într-un parcurs flexibil și continuu, vor putea să obțină o calificare și acces la o 
instituție de învățământ superior. 

Pe amplasamentul propus , situat in localitatea Tătărani  se va edifica un 
campus pentru învatamantul dual .  

Obiectivele propuse in cadrul acestui campus sunt : 
1. Construire Corp Cămin Cazare cu suprafata desfasurata totala de circa 5355mp 
2. Construire Baza Sportivă cu suprafata exterioara amenajata- 1578mp 
3. Construire Corp Activităti Didactice, Experimentale și de Cercetare cu suprafata 

exterioara amenajata - 4.736mp 
4. Construire Corp Administrativ cu suprafata exterioara amenajata-1110,24mp 
5. Construire Corp Cantină cu suprafata exterioara amenajata -958,22mp 
6. Sistematizare verticală în cadrul incintei campusului 
7. Amenajare spații exterioare (jardiniere, vegetație, gazon și dotări exterioare-

mobilier, panouri informative) 
8. Rețele si utilități pe amplasament 
9. Sistematizare verticală și accese amenajate în afara incintei campusului 
10. Sisteme si componente de digitalizaràe a activitatilor in incinta campusului 

Categoria de importată a clădirii C - conform HGR nr. 766/1997 
Clasa de importată a clădirii II - conform normativ P100 - 1/2013 
Gradul de rezistență la foc II 
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