
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor 

prin învăţământul dual - calificarea profesională „Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de 
gazen - între societatea Apa Nova Bucureşti S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr, î l 5 /2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr, 215/2001, precum

şipentru modificarea şi completarea 
Legii nr, 393/2004 privind  Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr. 400973/CP/08.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 397364/06.05.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de 

Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea;

-  Adresa nr. 397374/06.05.2019 a Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă * 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;

In conformitate cu prevederile:
-  Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
-  Ordinului nr. 3554/2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind 

aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;
-  H.C.G.M.B. nr. 396/28,09.2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele 

Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea 
iniţierii, finanţării şi derulării proiectului „Şcoala Profesională Metropolitană în Sistem 
Dual din Bucureşti";

-  H.C.L.S.3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Şcoala Profesională 
Metropolitană în Sistem Dual";
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,



HOTĂRĂŞTE :

A rt.l. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a 
elevilor prin învăţământul dual, calificarea profesională,, Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi 
de gaze ” între societatea Apa Nova Bucureşti SA, Colegiul Tehnic „Angliei Saligny” şi Sectoiul 
3 al Municipiului Bucureşti, contract prevăzut în Anexa care face parte integrată din prezenta 
hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze 
contractul, iar Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, 
Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea şi 
implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, precum şi 
instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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la proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională „Instalator instalaţii 

tehnico-sanitare şi de gaze" - între societatea Apa Nova Bucureşti SA, Colegiul Tehnic 
„Anghel Saligny" şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

învăţământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenţilor de gimnaziu 
prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, ia 
finalul anilor de studiu, absolvenţii vor avea asigurat un loc pe piaţa forţei de muncă.

Conform „Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual" aprobată prin 
Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale, învăţământul profesional 
dual poate fi organizat în unităţi de învăţământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se 
încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici, 
unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritoriaiă de pe raza căreia se află unitatea şcolară.

Astfel, prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul Generai al Municipiului Bucureşti a 
aprobat cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea iniţierii, finanţării şi derulării proiectului „Şcoala 
Profesională Metropolitană în sistem dual din Bucureşti", proiect care promovează şi susţine 
dezvoltarea învăţământului profesional în sistem dual în Municipiul Bucureşti, iar prin Hotărârea nr. 
154/24.04.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat promovarea proiectului „Şcoala 
Profesională Metropolitană în sistem dual din Bucureşti", o primă etapă pentru implementarea cu 
succes a învăţământului dual în unităţile şcolare de pe raza Sectorului 3, fapt ce a atras atenţia mai 
multor operatori economici.

în acest sens, societatea Apa Nova Bucureşti SA a înaintat Colegiului Tehnic „Anghel Saligny" 
solicitări de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru un număr de 28 de elevi pentru 
calificarea profesională „ Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze", solicitare care a fost 
aprobată de către Inspectoratul General al Municipiului Bucureşti.

Pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor în sistem dual pentru calificarea 
profesională „ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze” este necesară semnarea contractului 
de parteneriat între societatea Apa Nova Bucureşti SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" şi Sectorul 3 
al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
397364/06.05.2019 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, am 
iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care ÎUu|^ruaprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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RAPORT DE SPECIALITATE
Ia proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională „instalator instalaţii 
tehnico-sanitare şi de gaze” - între S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., Colegiul Tehnic „Anghel 

Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în cadrul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar a fost 
introdus şi sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat 
conform cerinţelor şi necesităţilor agenţilor economici.

Conform Legii nr. 82/20ÎS pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, învăţământul 
dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic care se desfăşoară pe 
bază de contract, având următoarele caracteristici:

a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unităţile de învăţământ la solicitarea 
operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar f i  camere de comerţ, 
asociaţii patronale de ramură, clustere în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de 
practică;

b) asigură o rută alternativă de educaţie şi formare profesională, organizată pe bază 
de parteneriat şi conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu 
operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a 
elevilor;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puţin la 
nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învăţământul profesional, şi alte cheltuieli 
pentru formarea de calitate a elevilor;

d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unităţile de 
învăţământ partenere, autorităţile publice centrale şi locale şi mediul economic şi asociativ.

Conform „Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual“ aprobată 
prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale, învăţământul 
profesional dual poate fi organizat în unităţi de învăţământ de stat, în baza unui contract de 
parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau 
asociafie/consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ- 
teritorială de pe raza căreia se află unitatea şcolară.

Durata studiilor pentru învăţământul profesional dual este de 3 ani şi permite accesul 
la o gamă extinsă de oportunităţi de formare profesională pentru absolvenţii învăţământului
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gim nazial De asemenea, conform aceleiaşi metodologii, unităţile de învăţământ de stat 
organizează învăţământ dual la solicitările operatorilor economici interesaţi.

Prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al M unicipiului Bucureşti a 
aprobat cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele M unicipiului Bucureşti şi 
Inspectoratul Şcolar al M unicipiului Bucureşti în vederea iniţierii, finanţării şi derulării 
proiectului „Şcoala Profesională Metropolitană în sistem dual din Bucureşti41, proiect care 
promovează şi susţine dezvoltarea învăţământului profesional în sistem dual în Municipiul 
Bucureşti, Astfel, prin HCL S3 nr. 154/24.04.2018, a fost aprobată promovarea proiectului 
„Şcoala Profesională M etropolitană în  sistem dual din Bucureşti44, o primă etapă pentru 
implementarea cu succes a învăţământului dual în unităţile şcolare de pe raza sectorului 3, 
fapt ce a atras atenţia mai m ultor opratori economici.

în  acest sens, S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. a înaintat la Colegiul Tehnic „Anghel 
Saligny” solicitări de organizare a pregătirii profesionale în  sistem dual pentru un număr de 
28 de elevi pentru calificarea profesională „ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, 
solicitare care a fost aprobată de către Inspectoratul General al M unicipiului Bucureşti.

Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor 
în sistem dual, este necesară semnarea contractului de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin învăţământul dual. Astfel, anexăm prezentului raport modelul de 
contract ce se impune a fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3



Număr de înregistrare la unitatea de învăţăm ânt................. / ...... ...................

CONTRACTDE PARTENERIAT 
pentru formarea profesională a elevilorprin învăţământul dual

CAPITOLULI 
Părţile contractante

Prezentul contract se încheie între:

1. Unitatea de învăţământ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Bd. 
N icolae& igO T ^ci^inl2, telefon 021.340.26.54, fax: 021.340.26.54, SHHHHHRR» reprezentată legal 
prin n H H H E H B L  având funcţia de Director, denumită în cele ce urmează „ Unitatea de 
învăţământ”,

2. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu sediul administrativ în Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 191, 
Bucureşti, Sector 3, C.l.F. 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentată legal prin 
Robert Sorin NEGOIŢĂ, în calitate de Primar, denumită în cele ce urmează „Sector 3 Bucureşti”,

3. Operatorul economic (partener de practică) societatea Apa Nova Bucureşti S.A. cu sediul social în str. 
Tunari nr. 60A, Clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2, Bucureşti, identificată c u ^ H ^ ^ H ^ H  
^ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ,  telefon 021.310.02.74, fax 021.312.44.37, reprezentat legal prin 
m H I ţ î n  calitate de Director General, denumit în cele ce urmează „Partener de practică”,

Unitatea de învăţământ, Sector 3 Bucureşti şi Partenerul de practică sunt denumite în continuare, în mod 
colectiv, părţile” sau fiecare, individual, ja r te a ”.

CAPITOLUL II 
Scopul contractului

Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, părţile înţeleg să acţioneze în calitate de parteneri, 
prin eforturi conjugateşi partajarea responsabilităţilor, în baza propriilor competenţe instituţionale,în 
interesul comun privind formarea competenţelor necesare pentru dezvoltarea personalăşi profesională a 
tinerilor şi sprijinirea acestora în tranziţia de la şcoală la un loc de muncă, exprimat prin scopul 
contractului.

(2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor 
după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire şi competenţele certificate.

CAPITOLUL III 
Obiectul contractului

Art. 2. -(X) Prezentul contract stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, 
precum şi costurile asumate pentruformarea profesionalăa elevilorpentru care se iniţiază pregătirea prin 
învăţământul dual, începând din anul şcoîar2019,după cum urmează:

a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor (CNC):
- 28 elevi, în domeniul de pregătire profesională „construcţii, instalaţii si lucrări publice”, 
calificarea profesională „instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze” .

Art. 3. - Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual 
contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual, conformreglementărilor în

întocmit, 
Boţea Mihai

Avizat, 
Direcfia Juridică 

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu, 

Gecă-gfeta Vişan
1



vigoare.

CAPITOLUL IV 
Durata contractului

Art. 4 - (l)Prezentuî contract se încheie pe o duratadeterminată de 40 luni- pentru a cuprinde perioada 
de timp aferentă activităţilor de promovare a ofertei, recrutarea, selecţia şi admiterea elevilor, întreaga 
perioadă deformare profesională prin învăţământul dual,inclusiv susţinerea examenului final de certificare 
a calificării - şi intrăîn vigoare la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor contractante.

(2) Responsabilităţile specifice şi contribuţiile asumateîn cadrul partajării responsabilităţilor între 
şcoalăşi operatorul economic partener de practică, situaţia susţinerii financiare, stimulentelor şi altor 
forme de sprijin acordate elevilor din învăţământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru 
fiecare an şcolar în anexele nr. 1 şi nr. 2, care se actualizează anual şi fac parte integrantă din prezentul 
Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual.

(3) Situaţia obiectivelor de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi a altor categorii de cheltuieli 
pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională, 
asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an şcolar sau pentru o perioadă 
de maximum 3 ani şcolari, în funcţie de specificul obiectivelor de investiţie/reparaţii 
capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli şi de termenele de realizare.

Art. 5.- (1) Componenţa consiliului de administraţie alunităţii de învăţământ se stabileşte la începutul 
fiecărui an şcolar în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioareşi procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale.

(2) în cazul în care unitatea de învăţământ şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic, iar 
numărul de elevi cuprinşi în învăţământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total 
de elevi, componenţa consiliului de administraţieasigură reprezentarea în număr egal a membrilor din 
partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau 
un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local şi un reprezentant al părinţilor, iar 
preşedintele consiliului de administraţie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

(3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unităţii de învăţământ este 
mai mare decât cota alocatăîn limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administraţie, 
aceştia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-şi va 
desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie pe locurile alocate operatorilor economici.

(4) Atribuţiile consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ care şcolarizeazăîn învăţământul 
profesional şi tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcţionare a consiliului 
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale,ţinând cont de aspectele specifice privind atribuţiile consiliilor de administraţie în relaţia cu 
consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unităţile de învăţământ în care a fost constituit acest 
organism şi atribuţiile specifice consiliilor de administraţie în cazul imitaţilor de învăţământ care 
şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual. 
Atribuţiile consiliilor de administraţie pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de 
administraţie şi incluse în regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

întocmit, Avizat,
Boţea Mihai Direcţia Juridică

CAPITOLUL V
Participarea în mecanismele decizionale ale unităţii de învăţământ

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte
Şef Serviciu,

Georgeta Vişan
2



CAPITOLUL VI 
Drepturile şi obligaţiile părţilor

SECŢIUNEA 1
Drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ

Art. 6. - Unitatea de învăţământ are dreptul:
a) să iniţieze activităţi de informare şi promovare a învăţământului dual, pe care le poate organiza 

şi desfăşura, după caz,în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condiţiile 
convenite cu aceştia;

b) să coordoneze şi să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de 
admitere a candidaţilor în învăţământul dual, inclusiv stabilirea număruluişi conţinutului 
probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

c) să iniţieze şi să elaboreaze, în colaborare cu partenerii şcolii, planificarea strategică a unităţii de 
învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

d) săiniţieze şi să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în 
dezvoltare locală;

e) să fie reprezentatăşi să-şi exercite atribuţiile în cadrul consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi precizările de lacap.V;

f) să-şi exercite atribuţiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind 
organizarea şi derularea procesului de pregătire a elevilorşi stabilirea schemelor orare de 
funcţionare a programelor de învăţământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activităţile de pregătire teoretică precum şila 
pregătirea practică din modulele de specialitate desfăşutăîn unitatea de învăţământ;

h) să participe la evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant pe durata practicii 
desfăşurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care 
colaboreazăîn acest scop cu tutorele de practică desemnat de operatorul economic, în condiţiile 
convenite cu acesta;

i) săiniţieze măsuri de pregătire remediala pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin 
organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire 
practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut 
medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor 
din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă;

j) săorganizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în 
vigoare şi în condiţiile stabilite de comun acord cu aceştia, desfăşurarea examenului de 
certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. - Unitatea de învăţământ se obligă:
a) să se implice activ în organizarea şi desfăşurarea de activităţi de informare şi promovare a 

învăţământului dualşi a ofertei de formare profesională prevăzută la art 2;
b) săsupună avizării, de către Consiliul de administraţie din unitatea de învăţământ, componenţa 

Comisiei de admitere în învăţământul dualşi să o transmită spre aprobare inspectoratului şcolar 
judeţean/al municipiului Bucureşti, conform ptcvederilorMetodologiei de organizare şi desfăşurare 
a admiterii în învăţământul dualţm vigoare;

c) să elaboreze,în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admiterea candidaţilor în 
învăţământul dual, inclusiv numărul şi conţinutul probelor de admitere stabilite pe baza 
propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ şi o transmite inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti spre 
avizare de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti;

d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situaţia înscrierilor rezultate în urma 
admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

e) să încheie,împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinţii/tutorii legali ai acestora, contractele 
individuale de pregătire practică,în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a 
învăţământului dual,aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3554/2017, până la
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termenul prevăzut în aceasta,cu respectarea modelului reglementat prin ordin alministrului educaţiei 
naţionale;

f) să elaboreze,în colaborare cu partenerii şcolii, planificarea strategică a unităţii de învăţământ - 
planul de acţiune al şcolii (PAS) şi săîl supunăaprobării consiliului de administraţie;

g) să asigurespaţiiîe de instruire cudotările aferentepentru pregătirea teoreticăşi pentru componenta de 
pregătire practică(laborator tehnologic şi instruire practică) din modulele de specialitate,convenită a 
se desfăşură la unitatea de învăţământ,în concordanţă cu standardul de pregătire profesională, 
planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare;

h) să asigurematedile prime, materialele consumabile, energia electricăşi celelalte utilităţi necesare 
componentei de pregătire practică(Iaborator tehnologic şi instruire practică) din modulele de 
specialitate,prevăzută a se desfăşura la unitatea de învăţământ, în concordanţă cu standardul de 
pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învăţământ şi 
curriculumului în vigoare,convenităîn anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului 
contract de parteneriat;

i) să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic şi instruirea practică 
realizată în unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

j) Să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la 
unitatea de învăţământ;

k) Să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a 
elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învăţământ;

l) Să asigure condiţiile necesare şi să angajeze cheltuielile legate de evaluarea şi certificarea elevilor,în 
cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unităţii de învăţământ;

m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a 
învăţământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea 
practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; 
responsabilităţile cadrului didactic coordonator vor fi detaliateîn Anexa pedagogică a 
contractelorindividuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru 
învăţământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;

n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ colaborează cu tutorele 
de practică desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de 
elevul practicant pe durata practicii desfăşurate la operatorul economicşi reaîizeazăînregistrarea în 
documentele şcolare a notelor şi absenţelor la practică;

o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările 
operatorilor economîcişi cerinţele standardelor de pregătire profesionalăşi în parteneriat cu aceştia;

p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcţionare a 
învăţământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare şi funcţionare a 
învăţământului dual;

q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practicăa elevilor şi pregătirea 
practică (laborator tehnologic şi instruire practică) din modulele de specialitate,în conformitate cu 
prevederile din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;

r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea şi desfăşurarea examenului de 
certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

s) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare şî în 
condiţiile stabilite de comun acord cu aceştia, organizarea şi desfăşurarea evaluării continue a 
elevilor;

t) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 8. - Operatorul economic are dreptul:
a) să iniţieze şi să realizeze activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională, în 

colaborare cu unitatea de învăţământ şi ceilalţi operatori economici, sau singur, în condiţiile 
convenite cu aceştia;

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile operatorului economic
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b) să fomuleze cerinţe şi propuneri pentru stabilirea numărului şi conţinutului probelor de admitere şi 
să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul dual;

c) să participe la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în învăţământul 
dual;

d) să participe la planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);
e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
f) să fie reprezentat şi să-şi exercite atribuţiile în cadrul consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ şi/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare şi precizările de la cap.V;

g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor şi stabilirea schemelor orare de 
funcţionare a programelor de învăţământ dual;

h) să realizeze evaluarea rezultatelor învăţării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii 
desfăşurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultăîn acest scop cu cadrul 
didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învăţământ, în condiţiile convenite cu 
acesta;

i) să propunăşi să organizeze, în colaborare cu unitatea de învăţământ, stagii suplimentare de 
pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au 
obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul 
modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă;

j) să fie informat de către unitatea de învăţământ cu privire la frecvenţa şi situaţia şcolară a elevilor cu 
care a încheiat contracte de practică;

k) să propunăşi să organizeze stagii suplimentare de pregătire practicăşi în afara situaţiilor prevăzute 
la Ht. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu acordul 
elevului, respectiv al părmtelui/îutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei muncii şi cu condiţia de a nu afecta îndeplinirea obligaţiilorşcolare ale 
elevului;

l) să participe la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a 
elevilor, în colaborare cu unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în 
condiţiile stabilite de comun acord cu aceasta;

m) să stabilească cuantumul şi criteriile de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme 
de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale şi în condiţiîe asumate prin prezentul 
contract;

n) să stabilească criteriile de angajare a absolvenţilor pe care i-a format în baza contractelor de 
pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale şi a prevederilor aplicabile din prezentul 
contract.

Art. 9. - (l)O peratoruI economicse obligă:
a) să nominalizeze membriiîn consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

precizările de la cap.Vsau, în situaţiile menţionate la art. 5 alin.(3), înconsiliul reprezentativ al 
operatorilor economicişi sase implice activ în exercitarea atribuţiilor de membru în consiliul de 
administraţie, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

b) să organizezeşi să desfăşoare,în colaborare cu unitatea de învăţământ, activităţi de informare şi 
promovare a ofertei de formare profesionalamenţionată la art. 2;

c) să transmită unităţii de învăţământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învăţământul 
dual de la nivelul unităţii de învăţământşi să participe activ la elaborarea şi implementarea 
procedurii de admitere;

d) să participe cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
e) să încheie,împreună cu unitatea de învăţământ, elevii sau părmţii/tutorii legali ai acestora, 

contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscrişi în urnia derulării procedurii de 
admitere, care au optat şi au fost admişi pe locurile alocate operatorului economic respectiv. 
Contractele individuale de pregătire practică se încheie,în conformitate cu Metodologia de 
organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului 
reglementat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
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f) să răspundă de organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru 
de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de pregătire practică 
(instruire practicaşi laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de 
învăţământ, convenite a se desfăşura la operatorii economici, conform anexei nr, 1,parte 
componentă a prezentului contract de parteneriat;

g) să asigurecondiţiile materiale ~ utilaje, echipamente,materii prime, materiale consumabile, energie 
şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor organizatăîn răspunderea sa (stagiile de 
pregătire practică, curriculum în dezvoltare localăşi componenta de pregătire practică din modulele 
de specialitate, convenite a se desfăşura la operatori economici, în conformitate cu standardele de 
pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, 
parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

h) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la 
operatorul economic;

i) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificatăla 
programele de pregătire pedagogicăşi metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale 
în vigoare;

j) să asigureîndeplinirea responsabilităţilor tutorelui de practică în conformitate cu precizările din 
anexa nr. 4;

k) să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învăţământ, schemele orare de funcţionare a 
învăţământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a 
învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3554/2017;

l) să planifice, împreună cu unitatea de învăţământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în 
conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3554/2017;

ra) să asigure instruirea elevilor practicanţi cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncăşi să 
răspundăde aplicarea, pe tot parcursul practicii desfăşurate la operatorul economic, a măsurilor 
necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a acestora, înconformitate cu legislaţia în 
vigoare;

u) să asigure echipamentele de lucru şi de protecţie pentru elevi, conform cerinţelor şi riscurilor la 
locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

o) să asigure, în colaborare cu unitatea de învăţământşi ceilalţi parteneri, organizarea şi desfăşurarea 
examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare. în acest scop, asigurăcondiţiile necesare (dotări, materii prime, materiale 
consumabile, utilităţi etc.) în cazul m care, de comun acord cu ceilalţi parteneri, centrul de examen 
de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuţiile convenite 
pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte 
locaţii;

p) să organizeze, de comun acord cu unitatea de învăţământ şi în conformitate cu reglementările legale 
aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din 
cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practicăsau la 
pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă;

q) în afara situaţiilor prevăzute la Htp),poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică^iumai 
în timpul liber al elevului sau în perioada vacanţelor şcolare, cu acordul elevului, respectiv al 
părmtelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, curespectarea prevederilor legisîaţieimunciişi cu 
condiţia de a nu afectaîndeplinirea obligaţiilor şcolare ale elevului.

(2) Operatorul economic acordă susţinere financiarăşi alte forme de sprijin material şi stimulente 
elevilorcu careîncheie contracte de pregătire practică,în condiţiile legii, prin:

a) burse lunare,cel puţin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de 
pregătire teoreticăşî practică;

b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii (în funcţie de 
domeniul de activitate);

c) asigurăride răspundere civilăîn cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale 
generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;
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d) echipamentele de lucru şi de protecţie;
e) alte forme de sprijin materialşî stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriafîn 

conformitate cu anexa nr, 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

(3) Situaţia susţinerii financiare, stimulentelor şi altor formelor de sprijin acordate elevului de către 
operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract 
de parteneriat.

(4) Condiţiile pentru acordarea susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin prevazutela 
alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de 
parteneriatşi vor fi specificate şi detaliate în contractele de pregătire practicăîncheiate cu elevii.

(5) Operatorul economic se obligăsă informeze cu privire la oportunităţile de angajare a absolvenţilor 
pe care îiformeazăîn baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire şi 
competenţele certificate. Oferta potenţială de locuri de muncă după absolvire va fi comunxcatăîn cadrul 
acţiunilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională.

(6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalităţii de şanse şi tratamentului 
nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenenţă etnică, convingeri religioase în procesul de selecţie 
a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea şi certificarea pregătirii 
profesionale a elevilor,în acordarea şi susţinereastimulentelor, formelor de sprijin şi facilităţilor pentru 
elevi, la angajarea în timpul sau după finalizareafoimării profesionale.

(7) Contribuţia operatorului economic pentru îmbunătăţireadotărilor şi a condiţiilor de desfăşurare a 
procesului de educaţie şi formare profesională din unitatea de învăţământ este prevăzutăîn anexa nr.l, 
încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile şi obligaţiile Sectorului 3 Bucureşti 

Art. 10. - Sectorul 3 Bucureşti are dreptul:
a) să iniţieze şi să realizeze activităţi de informare şi promovare a învăţământului dual în colaborare 

cu celelalte părţi semnatare, sau singură, în condiţiile convenite cu acestea;
b) să participe la planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);
c) să fie reprezentatăşi să-şi exercite atribuţiile în cadrul consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, în conformitate reglementările legale în vigoare şi precizările de la cap. V;
d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea şcolarăşî celelalte părţi semnatare ale prezentului 

contract, la stabilirea priorităţilor pentru obiectivele de investiţii şi alte contribuţiiale partenerilor, 
necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi desfăşurarea în condiţii de calitate a procesului de 
educaţie şi formare profesională;

e) să fie consultatăîn prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învăţământ şi pentru 
care i se solicită asigurarea cofinanţării necesare, în cadrul unor programe finanţate din fonduri 
europene sau din alte surse de finanţare.

A rtill. - (1) Sectorul 3 Bucureşti se obligă:
a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a întregului proces de 

educaţie şi formare profesională derulat în unitatea de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile 
careîi revin,în conformitate cu reglementările legaleîn vigoare;

b) să colaboreaze cu unitatea şcolarăşi celelalte părţi semnatare ale prezentului contract pentru 
identificareaşi planificarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale, consolidări şi a obiectivelor 
de investiţii,necesarepentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie 
şi formare profesională;

c) să asigure,în cadrul finanţării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru 
cheltuielile de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi alte categorii de cheltuielinecesare;

d) să asigure cofinanţarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învăţământ, 
convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene sau alte 
surse de finanţare;

e) să sprijine demersurile iniţiate de unitatea de învăţământ şi operatorii economici parteneri în
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cadrul acţiunilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională, menţionată la art.l;
f) să asigure reprezentarea unităţii administrativ-teritoriale în consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ şi sase implice activ în exercitarea atribuţiilor de membru în consiliul de 
administraţie;

g) să sprijine demersurile unităţii de învăţământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului 
local în consiliul de administraţie al şcolii,

(2) Situaţia obiectivelor de investiţii, reparaţiilor capitale, consolidărilorşi altor categorii de cheltuieli 
asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentatăîn anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o 
perioadă de maximum 3 ani şcolari, în funcţie de specificul obiectivelor de investiţii, reparaţiilor capitale, 
consolidărilorşi altor categorii de cheltuieli şi de termenele de realizare asumate, parte integrantă a 
prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLUL VII 
Răspunderea părţilor

Art. 12. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contractul de 
parteneriatatrage răspunderea părţii în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLULVIII 
Modificarea contractului

Art. 13. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adiţional, cu acordul 
părţilor.

(2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părţi o 
adresă/notifîcare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea sa le aducă, cu cel puţin 15 zile înainte 
de operarea modificării.

(3) Modificarea contractului nu poate acţiona decât pentru viitor. Orice act adiţional încheiat retroactiv 
este nul.

CAPITOLUL IX 
Forţa majoră

Art. 14. - (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de 
executarea în mod necorespunzător (total sau parţial), a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de 
forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15 zile de la 
producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă 
certificând apariţia situaţiei de forţă majoră să fie trimis celeilalte părţi.

(3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 
să-şi notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre 
ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X 
Confidenţialitate

Art. 15. - (1) Părţile se obligă să gestioneze toate informaţiile primite cu ocazia derulării prezentului 
contract drept informaţii confidenţiale, care nu pot fi împărtăşite sub nicio formă unei terţe părţi fără 
aprobarea expresă a celorlalte părţi.

(2) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celorlalte părţi:
a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea acestuia;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 

a Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile.
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(3) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va 
face în mod confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
acestuia.

(4) O parte va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la Contract 
dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celorlalte părţi pentru 

asemenea dezvăluire; sau parte a fost obligată în mod legal sa dezvăluie informaţia;
(5) în sensul prezentului Contract, vor reprezenta „Informaţii confidenţiale” oricare şi toate 

informaţiile legate de afacerile celeilalte părţi şi/sau oricare şi toate informaţiile legate de îndeplinirea 
obiectului prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri de dezvoltare, condiţii financiare, 
planuri de afaceri, identitatea partenerilor de dezvoltare, informaţii, evidenţe ale afacerii, liste de clienţi, 
evidenţe ale proiectelor, rapoarte de piaţă, evidenţe ale angajaţilor şi manuale, politici şi proceduri de 
conducere a afacerii, informaţii legate de procedurile, tehnologiile sau teoriile şi orice alte informaţii care 
ar putea fi dezvăluite de către o parte către cealaltă parte sau la care uneia dintre părţi i se poate acorda 
accesul de către cealaltă parte în conformitate cu acest Contract, sau care este generat ca rezultat a sau în 
legătură cu obiectul Contractului, care nu este disponibil publicului larg.

(6) Părţile se obligă să primească şi să păstreze confidenţialitatea asupra Informaţiilor 
confidenţiale. Fără a limita în nici un fel dispoziţiile anterioare, Părţile promit şi sunt de acord:
a) să protejeze orice Informaţie confidenţială împotriva folosirii, publicării sau dezvăluirii 

neautorizate;
b) să nu folosească orice Informaţie confidenţială, cu excepţia îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin 

acest Contract;
c) să nu furnizeze, publice, dezvăluie, transfere sau să folosească în alt mod, direct sau indirect, în orice 

manieră, orice Informaţie confidenţială, cu excepţia autorizării exprese a celeilalte părţi în 
concordanţă cu prevederile acestui articol;

d) să nu folosească nicio Informaţie confidenţială pentru a concura în mod neloial sau a obţine 
avantaje necuvenite faţă de cealaltă parte, în orice activitate comercială care poate fi asemănătoare cu 
activitatea comercială desfăşurată de către cealaltă parte;

e) să atragă atenţia fiecărei persoane implicate în activităţile care fac obiectul Contractului, căreia i se 
acordă acces la orice Informaţie confidenţială, asupra faptului că le este strict interzisă utilizarea, 
publicarea sau dezvăluirea, sau permiterea altor persoane să utilizeze, în interes propriu sau în 
detrimentul celeilalte părţi, oricare dintre Informaţiile confidenţiale şi, la cererea părţii vătămate, să 
transmită acelei părţi un exemplar al unui acord scris în acest sens, semnat de către persoanele 
respective;

f) să respecte oricare alte măsuri de securitate, solicitate în scris de către cealaltă parte.
(7) Obligaţiile de confidenţialitate enumerate anterior nu subzistă în următoarele situaţii:

a) Informaţia confidenţială este cerută de o autoritate publică, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv 
de către bănci;

b) Informaţia confidenţială este sau devine cunoscută public fără nicio implicare din partea părţii;
c) Partea autorizează în mod expres şi în scris cealaltă parte să dezvăluie Informaţiile Confidenţiale 

respective.

(8) Obligaţiile de confidenţialitate enumerate în prezentul Contract sunt nelimitate în timp. Oricare 
din părţile contractante poate solicita celorlalte părţi, oricând pe perioada executării Contractului, cât şi 
după încetarea acestuia, să distrugă Informaţiile Confidenţiale, indiferent de suportul pe care acestea 
sunt stocate, cu condiţia respectării prevederilor legale de păstrare şi arhivare a acestor informaţii conform 
obligaţiilor legale.

CAPITOLUL XI
Protecţia datelor cu caracter personal

Art. 16. - (I) In cazul în care, prin derularea prezentului Contract, Părţile contractante ian cunoştinţă de 
anumite date cu caracter personal, în sensul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului
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European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), prevederile prezentului articol se 
aplică în mod corespunzător, iar datele cu caracter personal vor fi prelucrate:
a) în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană aplicabilă în vigoare; pentru evitarea oricărui 

dubiu, Părţile declarând pe această cale că atât ele, cât şi angajaţii / colaboratorii implicaţi în 
executarea Contractului, au cunoştinţă de prevederile legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor 
cu caracter personal; şi

b) numai în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul Contract,
(2) In situaţia prevăzută la punctul 1 de mai sus, Părţile contractante se obligă să implementeze toate 

măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării împotriva oricărui risc de natură a afecta 
drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, titulare ale datelor cu caracter personal de care Partea 
contractantă ia cunoştinţă cu ocazia executării prezentului Contract, inclusiv protecţia împotriva 
prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii, a deteriorării accidentale. De 
asemenea, Părţile contractante se obligă să respecte orice obligaţie (printre care şi acelea de notificare, 
înştiinţare, colaborare şi cooperare) ce decurge dintr-o eventuală încălcare a securităţii datelor cu caracter 
personal.

(3) La încetarea prezentului Contract din orice motive, precum şi atunci când legislaţia sau un interes 
superior o impune, oricare din Părţile contractante au obligaţia de a şterge toate datele personale colectate 
în baza prezentului Contract, de pe toate mediile de stocare, în termen de cel mult 30 de zile de la 
primirea unei solicitări scrise de la cealaltă parte în acest sens, excepţie făcând cazul în care păstrarea lor 
este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale.

(4) In cazul încălcării prevederilor prezentului capitol de către oricare dintre părţile contractante, 
partea în culpă va fi obligată la despăgubirea celeilalte părţi pentru sancţiunile pe care aceasta le-a suferit 
în mod efectiv. în toate cazurile în care una dintre părţi invocă încălcarea prevederilor din prezentul 
capitol, partea vătămată trebuie să facă dovada în acest sens, iar despăgubirea solicitată nu poate depăşi 
paguba efectiv suferită.

CAPITOLUL XII 
încetarea contractului

Art. 17. - (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.
(2) Oricare dintre părţi îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul cu 24 luni înainte de 

expirarea termenului convenit de părţi, printr-o notificare scrisă transmisă celorlalte părţi.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile în situaţiile de forţă majoră, precum şi în alte situaţii 

independente de voinţa părţilor care conduc la imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale cum ar 
fi declanşarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare 
voluntară, insolvenţă, suspendarea temporară a activităţii, reorganizare judiciară, precum şi în alte situaţii 
obiective.

(4) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului 
şi de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XIII 
Comunicări

Art. 18.- (1) Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisăîn scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părţi 

sau la oricare din adresele pe care părţile se obligă să şi le comunice reciproc.
(4) în situaţia în care una dintre părţile contractante îşi schimbă adresa de corespondenţă este obligată 

să notifice, în termen de maxim30 zile celeilalte părţi.
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CAPITOLUL XIV 
Soluţionarea litigiilor

Art. 19. - (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau disputăapărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.

(2) Dacă după 60 zile de la începerea acestor tratative, părţile contractante nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti din România.

CAPITOLUL XV
Limba care guvernează contractul

Art, 20. - Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XVI 
Legea aplicabilă contractului

Art, 21. -Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XVII 
Clauze finale

Art. 22. - (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial şi legal dintre părţile contractanteşi 
reprezintă voinţa părţilor.

(2) Prezentul contractse interpretează după voinţa concordantă a părţilor, iar nu după sensul literal al 
termenilor.

(3) La stabilirea voinţei concordante se va ţine seama,între altele, de scopul contractului, de negocierile 
purtate de părţi, de practicile stabiliteîntre acestea şi de comportamentul lor ulteriorîncheierii contractului.

(4) Aplicarea dispoziţiilorprevăzute înalin. (2) şi (3) se raportează la buna credinţă a părţilor, intenţia 
comunăşi scopul contractului, definite la art. 1

Art. 23. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 24. - Prezentul contract a fost încheiat la data d e ..........................î n ................. exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Colegiul Tehnic ,,Anghe^afignVUBucureşti 
Reprezentant legal: flH H H H B H B I
Funcţia: Director 
Semnătura

Vizat Apa Nova Bucureşti SA,

Director Financiar

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiţa 
Funcţia: Primar 
Semnătura

Apa Nova Bucureşti S.A.
Reprezentant legal:
Funcţia: Director General 
Semnătura

Şef Serviciu Juridic

Director Direcţia Logistica

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă
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Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea 
Relaţiilor cu Comunitatea 
Şef Serviciu,
Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Direcţia Juridică
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu,
Georgeta Vişan

Direcţia Economică 
Director Executiv,
Octavian Gheţu
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Partajarea responsabilităţilor şi a unor contribuţii specifice între şcoalăşi operatorul economic partener de practică Apa Nova Bucureşti S.A. privind 
organizarea şi desfăşurarea pregătirii elevilor prin învăţământul dual,

în anul şcolar 2019 - 2020
1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor
2. Calificarea profesională: Instalator instalaţii tehnico-sanitare si de gaze
3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

ANEXANr, 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, nr............ .

clasa alX, nr. de elevi: 28
4. Locurile unde se desfăşoarăpregătirea practică a elevilor: Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bucureşti 
Clasa a IX

Modulul de pregătire Laborator/Instruire Nr. total de Din care,
practică săptămânală ore conform 

planului de
La unitatea 

de
La

operatorul
în răspunderea operatorului economic, 

în alte locaţii
învăţământ învăţământ 

(nr. de ore)
economic 

(nr. de ore)
Nr.
ore

Locaţia (denumirea)

L Elemente componente pentru Laborator tehnologic - - - -

realizarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor publice

Instruire practică 32 32 - - -

II. Echipamente şi utilaje pentru Laborator tehnologic 32 32 - - -

prelucrarea materialelor Instruire practică 32 32 ~ - -

Stagiul de pregătire practică 
(CDL)

150 150 Colegiul Tehnic Anghel Saligny 
-  Atelier instalaţii

Certificăm faptul că,pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locaţii în răspunderea acestuia, sunt asigurate condiţiilemateriale - 
utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia şi celelalte utilităţi - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul 
de pregătire profesională, planul de învăţământ şi currtculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum şi tutori din partea 
operatorului economic.
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5. Asigurarea materiilor prime şi a materialelor necesare pentrucomponenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate 
sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practicăîn răspunderea operatorului economicconvenite la pct. 4 a se desfăşura la unitatea de învăţământ

Clasa a IX-a
Unitatea de competenţe/ 
Unitatea de rezultate ale 

învăţării

Materii prime, materiale asigurate de către:
Unitatea de învăţământ: Operatorul economic:

Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bucureşti Apa Nova Bucureşti SA ,
URI 1. Selectarea elementelor 
componente
specifice pentru realizarea 
construcţiilor, 
instalaţiilor şi lucrărilor 
publice

URÎ 2. Utilizarea 
echipamentelor şi 
utilajelor pentru prelucrarea 
materialelor 
specifice lucrărilor de 
construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice

Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din lemn:fierăstrău, 
rindea, şurubelniţe, creion de tâmplărie, bormaşină electrică;
Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din metal şi materiale 
plastice pentru lucrări de construcţii şi mstalaţii:foarfecă manual 
Scule şi utilaje pentru lucrări de finisaje şi izolaţikdrişcă, gletieră, 
bidinea, set pensule,trafalet, malaxor pentru adezivi, găleată, 
maşină/dispozitiv de tăiat placi ceramice;
Verificatoare:metru, ruletă, rigle metalice, nivelă cu bulă de aer, fir cu 
plumb, sfoară, dreptar, compas de interior, compas de exterior, şubler, 
pompe de probă;
Dispozitive de lucru:scară de interior, schelă de inventar/schelă din lemn, 
roabă;
Atelier de instalaţii dotat cu:
Bancuri de lucru-6, Trusă scule pentru instalaţii-4, Trusă pentru filetat 
ţevi-3, Trusă filetat interior-exterior-1,Bormaşină stativă cu ax vertical-2, 
Polizor-1,Maşină de filetat ţevi până la 2"-1, Accesorii maşină de filetat- 
1,Menghină trepied-3, Dispozitiv perforat tuburi sub presiune-1, Presă 
îndoit ţevi din oţel-2,Menghină paralelă-12,Menghină cu lanţ-3,Menghină 
pentru ţeavă-3,Aparat sudură cupru-1, Pompă verificat etanşeităţi-1,Cleşti 
cu role 1/2" - 4M,Aparat sudură oxiacetilenic cu tuburi de 51-1, Butelii cu 
arzător-4,Bormaşină portabilă-1 .Trusă lipit PPR-1

■■iVris:'-;!:-'1 v:i A-y;. ■'/< A  i ■
ţyyyy ;yy:-.Aşi :y A-y-yi:.

■■■■■>■ v?mi -'j.YX. ■■ ■.; . v- ■: / fi .aV-V1.. : ■■■. !■-■ ■ /■ ■' '.y'lJ'.S'.-, .A--' J. ■A's'v'?. ÂA-v̂ yV'- ■■ ■yyyyyyAyi'A yM-A-y-iy y-i aa =..:>■;■ LiV.:h::-v: s
m z s m m
y ^mymAyyyyyA ̂ syÂyyy-AAA ■
a a a a a a a a1 yyyyA;ş.A:iyy aa^a ^ A a^ a a a a a : ■: a . a:a ;

■ a a -a  yyAA-; ■' .A-.yi---. f  yAA-Ay?:- ■- -v. ■■.■■■ Jj

A'A/AAAAy- A:- .

Stagiul de pregătire practică 
(CDL) : . v ' ->■ ■■■'*.-kA- 'A'-':-. AA-v- A - ■■ AAA:A;::-A--.->■■■:■ i ■■ r'i1- . ■■■?■■?ţ.--A■■■■'. AA-k-y-AA.

Echipamente, unelte si instrumente, materii prime 
si materiale, documentaţii tehnice necesare 
asigurării Unităţilor de rezultate ale învăţării 
corespunzătoare Standardului de pregătire 
profesionala pentru calificareaInstalator instalaţii 
tehnico -  sanitare si de gaze, conform Anexa nr. 2
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i,-., l:ri :,:i ' .̂J. la OMENCS nr. 4121/13.06.2016.

6. Asigurarea condiţiilor, a materiilor prime şi a materialelor necesare pentru susţinerea examenului de certificarea competenţelor

Clasa
Locaţia de desfăşurare a examenului | Matern prime, materialeasigurate de către:

de certificarea competenţelor (Unitatea | Unitatea de învăţământ: Operatorul economic:
de învăţământ/ Operatorul economic)

7. Contribuţii ale operatorului economic pentru modernizarea şi dotarea unităţii de învăţământ:
- Echipamente, unelte si instrumente, machete, materii prime si materiale, documentarii tehnice necesare asigurării Unitarilor de rezultate ale invatarii 
corespunzătoare Standardului de pregătire parofesionala pentru calificarea Instalator instalaţii tehnico -  sanitare si de gaze, conform Anexa nr. 2 la OMENCS nr.
4121/13.06.2016.

Colegiul Tehnic „Anghel Saiigny” Bucureşti 
Reprezentant legal:
Funcţia: Director 
Semnătura

Apa Nova Bucureşti S.A. 
Reprezentant legal: 
Funcţia: Director General 
Semnătura
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Situaţia privind stimulentele, susţinerea financiară şi alte forme de sprijin acordate elevilordin învăţământul 
dual de către operatorul economic Apa Nova Bucureşti S.A., în anul şcolar 2019 -  2020.

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor,
Calificarea profesională: Instalator instalaţii tehnico-sanitare si de gaze 
Clasa: a IX^a

1. Categorii de susţineri financiare, stimulente şi alte formelor de sprijin acordate elevilor

ANEXA nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual nr......

Susţinerea financiară/ Stimulentul/ 
Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi 
alocat pentru 

încheierea 
contractelor de 

practică

Nr, de 
elevi 

pentru 
care se va 

acorda

Valoare/elev
(lei/elev)

Perioada 
pentru 
care se 
acordă 
(nr. de 

luni/zile)

Valoare 
a totală 
(=3*4*5 

) Cei)

1 2 3 4 5 6
Bursă lunară (conform prevederilor HG 
951/2017)

28 28 500 lei/elev 10 luni 140.000

: Examinări de medicină a muncii şi analize 
medicale obligatorii în vederea efectuării 
stagiului de pregătire practică (în funcţie 
de domeniul de activitate)

28 28 200/elev 1*' \ ■'' > v . .>: 5.600

Asigurare de răspundere civilă în cazul 
unor eventuale accidente, daune sau 
vătămări corporale generate în timpul 
practicii

28 28 200/elev 5.600

Echipament de lucru 28 28 200/elev 5.600
Echipament de protecţie (în funcţie de 
domeniul de activitate) incaltaminte, 
salopeta, mânuşi

28 28 500/elev

10 luni

14.000

Transport, pe toata durata anului şcolar 
(suma lunară de 70 lei cu titlu de sprijin 
financiar pentru acoperirea costurilor 
legate de transport)

28 28 70 lei/hmă 19.600

Asigurarea unei mese/zi la locul de 
practică

28 28 30 lei/elev 25 zile 21.000

Rechizite necesare pe perioada practicii 28 28 50 lei/elev 1.400
Premii pentru stimularea performanţei (cu 
media semestriala peste 8)

28 28 : 200 lei/elev 5.600

Altele: sprijin financiar cazare (suma 
lunara de 300 lei cu titlu de sprijin 
financiar pentru acoperirea costurilor 
legate de cazare)

28 28 maximum
300

lei/lună/elev

12 luni 100.800

Total valoare stimulente/ forme de 
sprijin 319.200

întocmit, 
Boţea Mihai

Avizat, 
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2. Condiţii de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin

Susţinerea financiară/ 
Stimulentul/ Forma de 

sprijin acordată elevilor

Condiţii de acordare Detaliere

Bursa lunară
(conform prevederilor HG 
951/2017)

Frecvenţă (prezenţa la pregătirea 
teoretică şi practică)................................

80% /maxim 10 absente nemotivate 
pe luna

Promovarea disciplinelor/mo dalelor
din planul de învăţământ

100%

Rezultate la evaluări teoretice şi 
practice

Promovabilitate

Rezultate la evaluarea 
comportamentală si de atitudine

90% /nota 10 la purtare

Examinări de medicină a 
muncii şi analize medicale 
obligatorii în vederea 
efectuării stagiului de 
pregătire practică (în 
funcţie de domeniul de 
activitate)

pentru toţi elevii /Vliţ v- ■S''-' '■■■ i ' ■

Yfş-.&fi £■< ■ 
. ■& W  '-4 ■■■ ?--X?
f . SoSi-v.-y.iSf ■ f?

y ..y X-X-X-%yX XX'X's ■ <y\ y-XX'y.'vxXyX:':- :yv\:
V, ;:.î£ ̂  ■■ riV:; v ; - hţ dh îî* A

Asigurare de răspundere 
civilă în cazul unor 
eventuale accidente, daune 
sau vătămări corporale

pentru toţi elevii
(U CNyif i;: ■
W.-' î-*?}*1::: ■■■■'''yX-X -ij:y: ■ ; ■ \ ■ f -. vC.'.

generate în timpul practicii
Echipament de lucru pentru toţi elevii Dotarea atelierului de practica
Echipament de protecţie pentru toţi elevii (în funcţie de domeniul de 

activitate) incaltaminte, salopeta, 
mânuşi

Transport, pe toata durata 
anului şcolar

pentru toţi elevii Va oferi elevilor suma lunară de 70 
lei cu titlu de sprijin financiar 
pentru acoperirea costurilor legate 
de transport

Asigurarea unei mesei/zi la 
locul de practică

pentru toţi elevii ;iw-"/ :‘r 'JoS ™ ■' V-i?■ ■'■■! ■: \)m■: >■■:'■ A ■: ■' ■A' ■■■■ ■

Rechizite necesare pe 
perioada practicii

pentru toţi elevii ■;V.,.-.;...■ ■ ■ .. . < ■ : :  ?şmy: f:v\,;f.wâv-:,
■ ;-v-.;7:- Vv: :̂ -i '■/!■ N NN-,

Premii pentru stimularea 
performantei

pentru toţi elevii, cu media semestriala 
peste 8

cu media semestriala peste 8

Altele: sprijin financiar 
cazare

Se acordă pentru toţi elevii care 
frecventează învăţământul dual şi care 
au domiciliul în alta unitate 
adm in istra tiv-teritorială (localitate) 
decât cea în care se află unitatea de 
învăţământ Colegiul Tehnic Anghel 
Saligny Bucureşti şi care vor încheia 
cu Operatorul economic (partenerul 
de practică) Apa Nova Bucureşti SA, 
Contractul de pregătire practică în 
învăţământul dual

/. Operatorul economic (partenerul 
de practică) Apa Nova Bucureşti 
SA va suporta costurile cazării 
elevilor într-un alt internat 
şcolar situat în apropierea 
Unităţii de învăţământ Colegiul 
Tehnic Anghel Saligny Bucureşti 
în limita unei sume de maxim 
300 lei/lună/elev;

l. în situaţia în care cazarea 
elevilor nu se va putea face într- 
un alt internat şcolar situat în 
apropierea Unităţii de

întocmii, 
Boţea Mihai
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învăţământ Colegiul Tehnic 
Anghel Saligny Bucureşti
Operatorul economic (partenerul 
de practică) Apa Nova Bucureşti 
SA va oferi elevilor suma lunară 
de 300 lei cu titlu de sprijin 
financiar pentru acoperirea
costurilor legate de cazare;

3. în oricare dintre situaţii, 
obligaţia supravegherii elevilor 
cazaţi în regim de internat sau în 
orice alt regim de cazare,
precum şi obligaţia răspunderii 
cu privire la activităţile
desfăşurate de elevi în spaţiile de 
cazare, revin exclusiv tutorelui 
legal / părintelui elevului______

Colegiul Tehnic „Anghe^alignVMBuc ureşti 
Reprezentant legal: H s n S R R H S
Funcţia: Director 
Semnătura

Apa Nova Bucureşti S.A. 
Reprezentant legal:

Funcţia: Director General 
Semnătura

întocmit, 
Boţea Mihai
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ANEXANr. 3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, nr,

1. Situaţia obiectivelor de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii 
procesului de educaţie şi formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială.............................................pentru perioada...................

Nr.
crt.

Obiectivele de investiţie / reparaţii capitale / 
consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere Termen de 
realizare

Valoare
estimată

Observaţii

2. Alte forme de sprijin pentru creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesionalăşi a atractivităţii învăţământului dual

Nr.
crt.

Forma de sprijin Detaliere

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiţă 
Funcţia: Primar 
Semnătura

întocmit, 
Boţea Mthai

Avizat, 
Direcţia Juridică 

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Şeiwiciu,



ANEXANr. 4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, 
nr..........

Tutorele de practică are următoarele obligaţii:
a) să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie săle transmită copiilor/elevilor şi 

un comportament responsabil;
b) sădesfăşoare acţiuni de natură sănu afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a 

acestuia;
c) sănu aplice pedepse corporale, precum şi să nu agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii;
d) să vegheze la siguranţa elevilor pe parcursul desfăşurării instruirii practice;
e) să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în 
legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică;

f) să nu condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obţinerea oricărui tip 
de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele 
abilitate, se sancţionează conform legii.

g) să realizezeîn evidenţele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate 
cu precizările standardelor de pregătire profesionalăşi ale curriculum-ului;

h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la 
instruirea practicăşi împreunăsăstabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la 
evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator,

i) în situaţia în care nu se ajunge la un consens între tutorele de practicăşi cadrul didactic coordonator de 
practică privind evaluarea continuă a elevilor şi notele acordate, unitatea de învăţământ şi operatorul 
economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplineşte 
condiţiile impuse tutorelui de practică, care vor realiza evaluarea şi notarea elevilor. Notele acordate de 
noua echipă desemnată sunt definitive.

j) săînregistreazeîn evidenţele sale personale frecvenţa elevilorşi săo comunice cadrului didactic coordonator 
de practică;

k) să analizeaze,pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii,progresul şcolar şi comportamentul fiecărui 
elev;

l) să stabileascăîmpreună cu cadrului didactic coordonator de practicămăsuri de sprijin atât pentru elevii cu 
probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

m) saînainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notelela purtare pentru fiecare elev 
al clasei/ grupei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de 
practică are obligaţia de a prezenta în faţa consiliului clasei şi a consiliului profesoral propunerile pentru 
notele la purtare formulate de tutorele de practică precum şi argumentaţia care însoţeşte propunerile 
respective.

n) săînainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate 
deosebiteîmpreună cu argumentaţia necesară;

o) săparticipe la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitareaprofesorului diriginte sau 
a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei.

Apa Nova Bucureşti S.A. 
Reprezentant legal: J/EM  
Funcţia: Director General 
Semnătura

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bucureşti 
Reprezentant legal:
Funcţia: Director 
Semnătura

întocmit, Avizat,
Boţea Mihai Direcţia Juridică

Responsabilităţile tutorelui de practică

Serviciu] Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu,

Georggta/TiŞan
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Ref. Ia: proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de pă 
profesională a elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională^^  
tehnico-sanitare şi de gaze” - între S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., Colegiu 
Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

mc
instalaţii
„Anghel

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 397364/06.05.2019 al 
Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea şi proiectul H.C.L.S.3 
privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 
învăţământul dual, pentru calificarea profesională „instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de 
gaze”, între S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi Sectorul 3 al 
M unicipiului Bucureşti.

întocmit 
Expert, Mihai Boţea


