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Raport de Specialitate 
privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  

“Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea 
sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea 

proiectului. 

  
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind 

preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie 
si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% 
(doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului; 

Facem următoarele precizări privind starea de fapt: 
Programul Operațional Regional 2014-2020 acordă sprijin în vederea creșterii accesului, calității și a 

atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea 
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la 
creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. 
 Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului 
de participare a populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 

Municipiul Timișoara dorește includerea în acest program a mai multor obiective de investiții din oraș, 
printre care și prezentul proiect ”CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA”, pentru 
desfășurarea în condiții cât mai bune a procesului educațional. 

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru 
desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș. 

Pentru prezentul proiect, Municipiul Timișoara solicită ajutor financiar nerambursabil în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţie 10.1, Obiectiv Specific 
10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru 
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi necesitatea asigurării spaţiului de invatamant adecvat, 
Fundatia Rudolf Steiner Timisoara a contractat si suportat din venituri proprii costurile pentru întocmirea 
documentaţiei „“Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- 
POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10”, amplasament situat în Timișoara, str. Uranus nr.14; 

Întrucât Fundatia Rudolf Steiner Timisoara nu poate realiza lucrări de investiţii pe un teren aflat în 
proprietatea Primăriei Timişoara şi dat cu drept de folosinta Fundatiei, Consiliului director al Fundatiei Rudolf 
Steiner a aprobat intenţia de a preda Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice 
“Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- 
POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, 
reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului; 

Prin adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2018-014269/18.06.2018, Fundatia Rudolf 
Steiner Timisoara solicită Municipiului Timisoara preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice 
“Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- 
POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, 
reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului; 

Având în vedere cele prezentate, propunem încheierea unei Convenţii prin care Fundatia Rudolf Steiner 
Timisoara să predea Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit, documentatia “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  
“Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 precum şi  
drepturile derivând din contractul de prestari servicii nr. 17/02.03.2018, încheiat între Fundatia Rudolf Steiner 
Timisoara – in calitate de achizitor şi SDAC Studio SRL - in calitate de prestator; 

Documentaţia a fost analizată în Comisia Tehnico - Economică a Municipiului Timişoara, care i-a acordat 
acesteia Aviz tehnic nr. 49/28.06.2018 având urmatoarele recomandari: 

- documentatia respecta prevederile HG 907/2016 si HG 363/2010, mai putin observatiile de la 
cap.III – Constatarile Comisiei 
-  Constatarile Comisiei: lipsesc avize 



- Recomandarile comisiei: Serviciul Scoli-Spitale va urmari completarea documentatiei cu avizele 
lipsa 

 Aceste completari vor fi facute pana la data realizarii proiectului tehnic. 
In bugetul local, pentru anul 2018-2023 vor fi alocate fonduri pentru demararea procedurilor de realizare a 

documentatiei PT+DDE+AC precum si execuţia lucrarilor “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- 
POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10” 
    
     Propunem următoarele: 
 
1. Preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  
“Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10, în baza 
Avizului  tehnic nr. 49/28.06.2018  al Comisiei Tehnico-Economică (CTE) . 
2. Fundatia Rudolf Steiner Timisoara îşi asumă suportarea cheltuielilor suplimentare la Studiul de Fezabilitate 
stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidenţiate în 
documentaţia tehnico – economică elaborată şi transferată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timişoara 
3. Fundația cedează cu titlu gratuit Beneficiarului Studiul de fezabilitate pentru finanțarea proiectului în 
cauză și donează suma de bani de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie 
a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata efectivă a acestei sume de bani se va face atunci când 
proiectul este avizat favorabil și va trebui achitată de Beneficiar contribuția de 2% din valoarea finanțării 
4. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 se va încheia o Convenţie de predare-primire între Primăria 
Municipiul Timişoara şi Fundatia Rudolf Steiner Timisoara, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. 
5.se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara  pentru semnarea Convenţiei  prevăzută în Anexa la prezentul 
raport. 
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