
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 3 la Contractul de parteneriat 

nr. 1736/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, 
calificarea profesională „instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, încheiat între 

societatea Apa Nova Bucureşti SA, Colegiul Tehnic ,^4nghel Saligny” 
şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere!
- Referatul de aprobare n r ..... / .Q&A$.§.:pl&ri&al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 471715/19.08.2020 al Direcţiei Dezvoltare Durabilă şi 

Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea;

- Adresa nr. 471720/19.08.2020 a Direcţiei Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană - 
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 Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei 

de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;
- HCGMB 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

- HCLS3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului Şcoa la  Profesională 
Metropolitană în Sistem Dual

- HCLS3 nr.385/31.08.2018 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională insta la tor  
instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze” - între societatea Apa Nova Bucureşti SA, Colegiul 
Tehnic ,plnghel Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu 

sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. 1) şi alin. (4) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr.3 la Contractul de parteneriat nr. 
1736/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, calificarea 
profesională „instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze” încheiat între socieatatea Apa Nova 
Bucureşti SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, 
conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

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

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană - 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, precum şi instituţiile 
publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducen^ la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.
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TELEFON (004 o il)  318 03 23 ■  28 FAX (004 o il)  318 03 04 E-MAIL viceprin1arlglpri1marie3.ro 
Calea Dudeşti nr. 19 1 , Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.3 la 

Contractul nr. 1736/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul 
dual* calificarea profesională „Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze" 

încheiat între societatea Apa Nova Bucureşti S.A., 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, la 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- 
teritorială de pe raza căreia se află unitatea şcolară.

Astfel, prin Hotărârea nr.385 din 31.08.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat 
încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 
învăţământul dual, a unui număr iniţial de 28 elevi - 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, respectiv contractul 
nr. 1736/05.09.2018.

Conform „Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual", anexele 1- 
4 ale contractului de parteneriat se completează anual, motiv pentru care se impune 
semnarea unui Act adiţional prin intermediul căruia să fie actualizate anexele contractului 
pentru anul şcolar 2020-2021, respectiv pentru un număr de 25 elevi -  clasa a Xla.

Ţinând seama de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 
471715/19.08.2020 al Direcţiei Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană - Serviciul 
Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, am iniţiat prezentul proiect de 
hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Prim ăria 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. V ă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, sem nată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



PRIMĂRIA
SECTORULUI

BUCUREŞTI3 DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILĂ Şl SUSTENABILITATE URBANĂ 
SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Şl GESTIONAREA 

RELAŢIILOR CU COMUNITATEA

TELEFON (004 o*l} J40 4011/34) °7  11 F W  {004 011) 318 03 0 4 E-MAIL proiect*lg>pnmaos3.r* 
ŞoV Mihai fîravu nr 428, Sector 3, 030328, flucureşlî

RAPORT DE SPECIALITATE NR. 471715/19.08.2020
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 3 la contractul de parteneriat 
pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual înregistrat la Colegiul Tehnic,Anghel 

Saligny” cu nr. 1736/05.09.2018, la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti cu nr. 181899/05.09.2018 şi la Apa 
Nova Bucureşti SA. cu nr. 11917/06.09.2018 şi 18165508/06.09.2018

Prin HCLS3 nr. 385/31.08.2018 a fost aprobată 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 S.A., Colegiul 
Tehnic „anghel Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, în conformitate prevederile 
metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual aprobată prin Ordinul nr. 
3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale.

în consecinţă, între părţi a fost semnat contractul de parteneriat nr. 1736/05.09.2018, 
înregistrat la Primăria Sectorului 3 sub nr. 181899/05.09.2018 şi la societatea Apa Nova  
Bucureşti S.A. sub nr. 11917/06.09.2018 şi 18165508/06.09.2018. Acesta vizează formarea 
profesională a unui număr iniţial de 28 de elevi pentru calificarea profesională „instalator 
instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”.

Conform metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, contractul de 
parteneriat se încheie pentru fiecare nouă serie de elevi pentru care se iniţiază pregătirea prin 
învăţământul dual, cu actualizarea anuală, prin act adiţional, a informaţiilor din anexele nr. 1, 
2 şi 3 din contractul de parteneriat, prin care sunt convenite responsabilităţile specifice şi 
contribuţiile asumate.

Contractul de parteneriat nr. 1736/05.09.2018 a fost amendat prin actul adiţional nr. 1, 
aprobat prin HCLS3 nr. 512/30.10.2018, şi prin actul adiţional nr. 2, aprobat prin HCLS3 nr. 
423/04.09.2019.

Date fiind cele prezentate, se impune ca pentru anul şcolar 2020-2021 contractul de 
parteneriat nr. 1736/05.09.2018 să fie actualizat prin act adiţional. Astfel, anexăm prezentului 
raport modelul de act adiţional care va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopulîndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificai. Vă puteţi exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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ACT ADIŢIONAL NR. 3 LA 
C O N T R A C T U L  D E  P A R T E N E R I A T  

pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual 
înregistrat la unitatea de învăţământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bucureşti sub nr. 1736/05.09.2018, la 
Sectorul 3 ai Municipiului Bucureşti sub nr. 181899/05.09.2018 şi la societatea Apa Nova Bucureşti S.A. sub

nr. 11917/06.09.2018 şi 18165508/06.09.2018

Prezentul act adiţional (denumit în cele ce urmează „Actul Adiţional”)  a fost încheiat astăzi, 
__________________de către şi între următoarele Părţi contractante:

1. Unitatea de învăţământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Bd. Nicolae 
Grigorescu nr. 12, telefon 021.340.26.54, fax: 021.340.26.54, CUI 4400964, reprezentată legal prin |  
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.I.F. 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentată legal prin Robert Sorin 
NEGOIŢA, în calitate de Primar, denumită în cele ce urmează „Sector 3 ”

3. Operatonil economic /partener de practică! soriefatFa Apa Nova Bucureşti S.A. cu sediul social în .str.
identificată cu [ 

reprezentat legal prin
Director General, denumit în cele ce urmează „Partener de practică",

Unitatea de învăţământ, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi Partenerul de practică sunt denumite în continuare, 
în mod colectiv, părţile” sau flecare, individual, p a rted '.

Având în vedere că:

Părţile au încheiat la data de 06.09.2018 Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a 
elevilor prin învăţământul dualînregistrat la Unitatea de învăţământ sub nr. 1736/05.09.2018, la Sector 3 
cu nr. 181899/05.09.2018 şi la Partenerul de practică sub nr. 11917/06.09.2018, modificat prin Actul 
adiţional nr. 1/ 23.11.2018 si Actul adiţional nr. 2/ 25.09.2019 (denumit în continuare “Contractul de 
parteneriat”)

au convenit încheierea prezentului Act Adiţional astfel:

A rt 1. Litera a) a Articolului 2 din Contractul de parteneriat se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor (CNC):

25 elevi, în domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, calificarea 
profesională Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze;”

Art. 2. Anexele nr. 1- 4 la Contractul de parteneriat se modifică astfel sunt ataşate prezentului Act adiţional.

Art. 3. Toate celelalte clauze ale Contractului de parteneriat rămân nemodificate.

Prezentul Act Adiţional a fost încheiat la data de ............................ în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bucureşti 
Reprezentant legal: |
Funcţia: Director

Apa Nova Bucureşti S.A. 
Reprezentant legal: Jorj - 
Funcţia; Director General

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

Verificat,
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea

Avizat, 
Direcţia Juridică 

Serviciul Legislaţie şi Avizate Contracte 
Şef Serviciu,



Vizat
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea 
Relaţiilor cu Comunitatea 
Şef Serviciu,
Pompiliu loan WanBuzduga

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

Vizat
Ana Nova Bucureşti

Director fliu tdar

SA,

Şef Serviciu Juridic

Director Direcţia Logistica

Direcţia Economică 
Director Executiv, 
Octavian Gheţu

Verificat,
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu
Comunitatea
Şef Serviciu,

Avizat, 
Direcţia Juridică 

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu, 

Georgeta VişanWan Buzduga
2



Anexa nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, nr.
1736/05.09.2018

Partajarea responsabilităţilor şi a unor contribuţii specifice între şcoală şi operatorul economic 
partener de practică APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii elevilor prin învăţământul dual, 
în anul şcolar 2020-2021

1. Nivelul 3 de calificareconform Cadrului naţional al calificărilor
2. Calificarea profesională: Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze
3. Număr de elevialocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:
clasa a X l-a, nr. de elevi 25
4. Locurile unde se desfăşoară pregătirea practică a elevilor: Colegiul Tehnic Anghel Saligny 
Bucureşti /  Apa Nova Bucureşti S.A.
Clasa a Xl-a.

Modulul de 
pregătire

Ml-Instalaţii 
exterioare de 
alimentare cu apă

M2- Instalaţii 
interioare de 
alimentare cu apă

M3-Instalaţii 
exterioare şi interioare 
de canalizare

M4- Instalaţii 
interioare de gaze 
naturale

Stagiul 
pregătire 
practică (CDL)

de

Laborator/Instrui 
re practică 

săptămânală

Laborator
tehnologic
Instruire
practică
Laborator
tehnologic
Instruire
practică

Laborator
tehnologic
Instruire
practică
Laborator
tehnologic
Instruire
practică

Nr. total de 
ore

conform 
planului de 
învăţământ

60

60

90

120

60

120

60

60

Din care,

La unitatea 
de

învăţământ 
(nr. de ore)

La
operatorul 
economic 

(nr. de 
ore)

In răspunderea 
operatorului economic, 

în alte locaţii

Nr.
ore

Locaţia (denumirea)

60

90

120

60

60

60

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locaţii în 
răspunderea acestuia, sunt asigurate condiţiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, 
materiale consumabile, energia şi celelalte utilităţi - necesare pentru formarea elevilor în conformitate 
cu Standardul de pregătireprofesională, planul de învăţământ şi curriculumul în vigoare, inclusiv 
CDL, pentru calificarea vizată, precum şi tutori din partea operatorului economic.

Verificat,
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea

3

Avizat, 
Direcţia Juridică 

Serviciu] Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu,



5. Asigurarea materiilor prime şi a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică 
(“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire 
practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfăşura la unitatea de 
învăţământ

Clasaa Xl-a
Unitatea de 

competenţe/ Unitatea 
de rezultate ale 

învăţării

Materii prime, materîaleasigurate de către:
Unitatea de învăţământ: Operatorul economic:

Montarea instalaţiilor 
exterioare şi interioare 
de apă

rechizite, cărţi de specialitate, auxiliare 
didactice, softuri educaţionale

softuri, materiale, scule, utilaje

Montarea instalaţiilor 
exterioare şi interioare 
de canalizare

rechizite, cărţi de specialitate, auxiliare 
didactice, softuri educaţionale

softuri, materiale, scule, utilaje

Montarea instalaţiilor 
interioare de gaze 
naturale

rechizite, cărţi de specialitate, auxiliare 
didactice, softuri educaţionale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire 
practică (CDL)

~ 1 r„ soituri, materiale, scule, utilaje

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

Locaţia de 
desfăşurare a 
examenului de 

certificarea 
competenţelor 
(Unitatea de 
învăţământ/ 
Operatorul 
economic)

Materii prime, materialeasigurate de către:

Unitatea de învăţământ: Operatorul economic:

Unitatea de 
învăţământ

X X

7. Contribuţii ale operatorului economic pentru modernizarea şi dotarea unităţii de învăţământ:

Colegiul Tehnic „Anghe^aligiiv” 
Reprezentant legal: |
Funcţia: Director 
Semnătura

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 
Reprezentant legal: |
Funcţia: Director Generai 
Semnătura

Verificat,
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea

Avizat, 
Direcţia J uridică 

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu, 

Georgeta Vişan

5
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Anexa nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, nr.
1736/05.09.2018

Situaţia privind stimulentele, susţinerea financiară ţi alte forme de sprijin acordate elevilor din 
învăţământul dual de către operatorul economic APA NOVA BUCUREŞTI S.A. în anul ţcolar 2020

2021
Nivelul 3 de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor,
Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE 
Clasa a XUa.

„------- --------- ----------— --------------------- ’ --------
Susţinerea financiară/ Stimulentul/

| Forma de sprijin acordată elevilor
Nr. de elevi 
alocat pentru 
încheierea 
contractelor 
de practică

Nr. de 
elevi
pentru care
seva
acorda

Valoare/elev
(lei/elev)

Perioada 
pentru care 
se acordă 
(nr. de 
luni/zile)

Valoarea
totală
(=3*4*5)
(lei)

j 2 3 4 5 6
Bursă lunară (conform prevederilor art. 
7 din HG 951/2017, max 10 absente)

25 25 500 lei/elev 10 luni 125.000

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

25 25 200/elev 5.000

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

25 25 200/elev 5.000

Echipament de lucru 25 25 200/elev 5.000
Echipament de protecţie 25 25 500/elev 12.500
Transport, pe toata durata anului şcolar 
(suma lunară de 70 lei cu titlu de sprijin 

financiar pentru acoperirea costurilor 
legate de transport)

25 25 70 lei/lună 10 luni 17.500

Asigurarea unei mese/zi 25 25 30 lei/elev 45 zile 33.750
Rechizite necesare pe perioada practicii 25 25 50 lei/elev 1.250
Premii pentru stimularea performanţei 
(ca media semestriala peste 8)

25 25 200 lei/elev 5.000

Altele: sprijin financiar cazare (suma 
lunară de 300 lei cu titlu de sprijin

25 25 maximum
300

II! luni 90.000

financiar pentru acoperirea costurilor 
legate de cazare)

lei/lună/elev

| Total valoare stimulente/ forme de 
| sprijin 300.000

Nota; Echipamentul de lucru nu are „Valoare/eiev, ci doar 
totalitatea cheltuielilor destinate asigurariiactivitati practice 
Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc., 
pentru modernizarea şi dotarea unităţii de învăţământ.

Vaioare i oraia' deoarece face referire ia 
a elevilor cu privire la dotări ale atelierului 
precum si contribuţiile operatorului economic

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

Bursă lunară
(conform art. 7 din HG 
951/2017)

Frecvenţă (prezenţa la pregătirea teoretică 
şi practică)

80% /maxim 10 absente nemotivate pe 
luna

Promovarea disciplinelor/modulelor din
planul de învăţământ

100%

Rezultate la evaluări teoretice şi practice Promovabilitate

Verificat,
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu
Comunitatea
Şef Serviciu,

Avi2at, 
Direcţia Juridică 

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu, 

Georgeta Vişan



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

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

pentru toţi elevii

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 
detransport

Asigurarea unei mesei/zi la 
locul de practică

pentru toţi elevii

Rechizite necesare pe 
perioada practicii

pentru toţi elevii

Premii pentru stimularea 
performanţei

pentru toţi elevii, cu media semestriala 
peste nota 8

cu media semestriala peste nota 8

Altele; sprijin financiar cazare Se acordă pentru toţi elevii care 
frecventează învăţământul dual şi care au 
domiciliul în altă unitate administrativ- 
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.

1. 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;

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

Unitatea de învăţământ
Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bucureşti
Reprezentant legal: Rădoi Maria
Funcţia: Director
Semnătura

Operatorul economic (partener de practică) 
Apa Nova Bucureşti S.A,
Reprezentant legal: Jorj - Mădălin Mihailovici
Funcţia: Director General
Semnătura

Verificat,
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea
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Anexa nr. 3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, nr.
1736/05.09.2018

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 Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti pentru perioada 2020-2021.

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 profesională şi a 
atractivităţii învăţământului dual

Nr.
crt.

Forma de sprijin Detaliere

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

Verificat,
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea
ŞefServii
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Anexa nr. <1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, nr.
1736/05.09.2018

Responsabilităţile tutorelui de practică 

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

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

a acestuia;
c) să nu 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 realizeze în evidenţele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate 
cu precizările standardelor de pregătire profesională şi ale curriculum-ului;

h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la 
instruirea practică şi împreună să stabilească 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 practică şi 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) Să înregistreaze în evidenţele sale personale frecvenţa elevilor şi să o comunice cadrului didactic 
coordonator de practică;

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

l) să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu 
probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la 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) Să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate 
deosebiteîmpreună cu argumentaţia necesară;

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

Operatorul economic împreună cu unitatea de învăţământ pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte 
responsabilităţi pentru tutorele de practică.

APA NOVA BUCUR I ŞTI S-A 
Reprezentant legal: |
Funcţia: Director General 
Semnătura

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

Verificat,
Serviciul Pulitici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea

Avizat, 
Direcţia Juridică 

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu,
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Către,
Cabinet Primar

Ref. la: proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii aj 
parteneriat pentru formarea profesională a elevilor pi 
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” cu nr. 1736/05.09.20 
Bucureşti cu nr. 181899/05.09.2018 şi la Apa Nova Bucu 
18165508/06.09.2018

/ P / & / W 2

Municipiului 
'917/06.09.2018 şi

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 471715/19.08.2020 al 
Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea şi proiectul de 
hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin învăţământul dual înregistrat la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 
cu nr. 1736/05.09.2018, la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti cu nr. 181899/05.09.2018 şi 
la Apa Nova Bucureşti S.A. cu nr. 11917/06.09.2018 şi 18165508/06.09.2018.

întocmit 
Expert, 

Mihai Boţea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in 
scopulrndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile 
prevăzute îif Regulamentul UE 2016/679, prinlr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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