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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Memorandum între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu, Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Inspectoratul Școlar 

Județean Giurgiu, Universitatea Politehnica din București, Shipyard ATG Giurgiu S.R.L. și 

Colegiul Tehnic “Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, cu privire la analiza conceperii, realizării 

și funcţionării Campusului școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.23002 din 20 decembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.23010 din 20 decembrie 2021 al Direcţiei Urbanism şi amenajare 

teritoriu şi Direcţiei Patrimoniu coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ; 

- avizul nr.21/22.12.2021 al Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport; 

- avizul nr.135/22.12.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

- adresa nr.16608 din 10.12.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.65 din 16 martie 2021 privind aprobarea asocierii 

Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local 

al Municipiului Giurgiu, în vederea realizării proiectului „Campus școlar profesional și 

tehnic/dual în Municipiul Giurgiu”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.90 din 31 martie 2021 privind 

aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu 

Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, în vederea realizării proiectului „Campus 

școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu”; 

- contractul de asociere nr.120/21.04.2021 dintre Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, în vederea 

realizării proiectului „Campus școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu”; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), alin.(5) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(1), art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă încheierea unui Memorandum între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul 

Judeţean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, Universitatea Politehnica din București, Shipyard ATG 

Giurgiu S.R.L. și Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, cu privire la analiza 

conceperii, realizării și funcţionării Campusului școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul 

Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Proiectul „Campus școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu” va fi 

depus pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile în perioada de programare 2021-2027. 
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Art.2. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Giurgiu în grupul de lucru care se va constitui 

conform art.1 din Memorandum, vor fi desemnaţi prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Giurgiu. 

Art.3. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze 

Memorandumul prevăzut la art.1. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ, Consiliului Local al 

Municipiului Giurgiu, Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, Universităţii Politehnica din 

București, Shipyard ATG Giurgiu S.R.L., Colegiului Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” 

Giurgiu pentru ducerea la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

general al judeţului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,27 decembrie 2021 

Nr.334 
Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.334 din 27.12.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

 

MEMORANDUM 
cu privire la analiza conceperii, realizării și funcţionării Campusului școlar profesional și 

tehnic/dual în Municipiul Giurgiu 

 

 

Încheiat între: 

1. Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul București, 

nr.10, Giurgiu, reprezentat prin domnul Dumitru BEIANU, în calitate de Președinte; 

2. Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu sediul în Bulevardul 

București, nr.49-51, Giurgiu, reprezentată prin domnul Adrian ANGHELESCU, în 

calitate de Primar; 

3. Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, cu sediul în Str. dr. Ion Munteanu, nr. 3, Giurgiu, 

reprezentat prin doamna Adelina-Veronica SÎRBU, în calitate de Inspector Școlar 

General; 

4. Universitatea Politehnica din București (UPB), cu sediul în Splaiul Independenței 313, 

București, reprezentată prin domnul Mihnea Cosmin COSTOIU, în calitate de Rector; 

5. SHIPYARD ATG GIURGIU S.R.L., cu sediul în Sos. Portului, nr.2, Giurgiu, 

reprezentată prin domnul Michel LE BOUEDEC, în calitate de Director General; 

6. Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, cu sediul în Strada Uzinei, 30B, 

Giurgiu, reprezentat legal prin doamna Ana Maria FIERĂSTRĂU, în calitate de Director, 

 

Consiliul Județean Giurgiu, Primăria Municipiului Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean 

Giurgiu, Universitatea Politehnica din București, SHIPYARD ATG GIURGIU S.R.L. și 

Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu sunt denumite în continuare „Părți”. 

 

AVÂND ÎN VEDERE: 

 

1. Cererea industriei pentru tineri absolvenți de școli profesionale și tehnice, calificați în 

meseriile de care industria și întreprinderile au nevoie; 

2. Necesitatea creșterii numărului de elevi participanți la programe de învățământ 

profesional și tehnic dual, cu stagii de practică în întreprinderi, la potențiali angajatori; 

3. Măsurile propuse de către autoritățile române prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență, în ceea ce privește învățământul profesional și tehnic în sistem dual, pentru: 

- corelarea competențelor profesionale dobândite de elevi în timpul procesului educațional 

cu cerințe existente pe piața muncii prin dezvoltarea de campusuri școlare destinate 

învățământului tehnic în sistem dual; 

- consolidarea învățământului profesional în sistem dual; 

- îmbunătățirea infrastructurii educaționale a sistemului de învățământ profesional și tehnic 

prin susținerea formării elevilor în forme de învățământ dual cu scopul de a dobândi 

competențe profesionale de calitate, în coerență cu cerințele existente pe piața muncii, 

precum și consolidarea parteneriatului mediu de afaceri - unități școlare și formarea 

elevilor în baze didactice dezvoltate de mediul de afaceri; 

- investițiile în campusuri școlare pentru învățământul profesional și tehnic în sistem dual, 

inclusiv laboratoare, ateliere școlare. 

4. Propunerea Consiliului Județean Giurgiu pentru realizarea unui Campus școlar 

profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu, cu sprijinul autorităților locale de 

competență. 
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Prin prezentul Memorandum, Părțile stabilesc și confirmă următoarele: 

Articolul 1. Scopul Memorandumului 

Prezentul Memorandum are ca scop principal: 

I. Analiza unui parteneriat între Părți cu privire la conceperea, realizarea și funcționarea 

Campusului școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu. 

II. Constituirea unui grup de lucru cu reprezentanți desemnați ai Părților pentru stabilirea, 

planificarea și evaluarea financiară a tuturor acțiunilor, pentru toate etapele: concepție, 

implementare, funcționare. 

III. Realizarea unui Raport de sinteză cu privire la estimarea elementelor de configurare și 

angajament ale Parteneriatului, cu accent pe: 

- nevoi de formare și angajare (structură, dimensiuni, planificare în timp); 

- costuri asociate și finanțarea acestora (etapa de investiție și etapa de funcționare); 

- calitate (act de învățământ, practică profesională, certificare); 

- termene (calendarul activităților și etapelor principale previzionate ale Proiectului) 

- angajamente specifice în cadrul Parteneriatului cu privire la dotare, funcționare, ș.a. 

Articolul 2. Referințele Campusului școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu 

Misiune: Formarea tehnică și profesională a elevilor în parteneriat cu industria și 

comunitatea locală. Pregătirea profesională a elevilor în scopul asigurării nevoilor 

de calificare și forță de muncă pentru județul Giurgiu. 

Niveluri: Nivel 3 – învățământ profesional dual: Sudor, Operator la mașini cu comandă  

  numerică, Electronist aparate și echipamente, Mecanic agricol, Brutar – patiser – 

preparator produse făinoase, Tâmplar universal. 

Nivel 3 – învățământ profesional: Electrician auto, Mecanic auto, Electrician 

exploatare joasă tensiune, Fierar betonist - montator prefabricate, Dulgher – 

tâmplar – parchetar 

Nivel 4 – liceu: tehnician energetician, tehnician electrotehnist, tehnician 

transporturi, tehnician instalații electrice, tehnician de telecomunicații, tehnician  

mecanic pentru întreținere si reparații, tehnician, mecatronist, tehnician ecolog și 

protecția calității mediului, tehnician electromecanic, tehnician  mecanic pentru 

întreținere si reparații 

Nivel 5 – școala postliceală: tehnician electroenergetician, tehnician controlul 

calității produselor, agroalimentare, tehnician transporturi auto interne și 

internaționale, tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului, tehnician 

echipamente de calcul, tehnician electronist telecomunicații 

Nivel 5 – școala de maiștri: maistru mecanic 

În perspectivă, sunt vizate şi alte specializări acreditate/autorizate, aşa cum rezultă 

din lista specializărilor acreditate/autorizate, anexată prezentului Memorandum. 

Avantaje: Instrument de interes pentru învățământul tehnic/dual la scară locală/națională. 

Articolul 3. Durata Memorandumului 

Prezentul Memorandum intră în vigoare la data semnării de către Părți. 

Memorandumul este valabil până la încheierea exercițiului financiar 2021-2027, respectiv 

31.12.2027. 

Articolul 4. Dispoziții generale 

Prezentul Memorandum poate fi modificat cu acordul părților. Modificările vor fi cuprinse într-o 

anexă a Memorandumului, semnată de către Părți. 

 

Întocmit la Giurgiu, 

 

Astăzi, …………………., în 6 exemplare originale în limba română. 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 


