
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de parteneriat 

nr. 1136/03.06.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual -  
calificarea profesională “instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, 

încheiat între societatea Coral Construct SRL, Colegiul Tehnic &inghel 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: . . a n a n
- Referatul de aprobare nr..^.3..7.xv!.... /..Q&.:.Qm > . ■ w a l  Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.476906/25.08.2020 al Direcţiei Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate 

Urbană - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;
- Adresa nr. 476914/25.08.2020 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 ,JŞcoala Profesională Metropolitană 
în Sistem D ual”;

- HCLS3 nr. 263/16.05.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională in sta la to r instalaţii 
tehnico-sanitare şi de gaze” - între societatea Coral Construct SRL, Colegiul Tehnic „Anghel 
Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;

Luând în considerare:
- 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 rezolvarea 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 :

Art.l. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr.l la Contractul de parteneriat nr, 
1136/03.06.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual -  calificarea 
profesională in sta la to r instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze“, încheiat între societatea Coral Construct 
SRL, 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 contractul, 
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 ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la 

Contractul de parteneriat nr. 1136/03.06.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin 
învăţământul dual -  calificarea profesională "instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze", 

încheiat între societatea Coral Construct SRL, 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.

Prin Hotărârea nr. 263/16.05.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat încheierea 
contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, a unui 
număr de 14 elevi, clasa a IXa - calificarea profesională „ Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze" 
- între societatea Coral Construct SRL, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" şi Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, respectiv contractul de parteneriat nr. 1136/03.06.2019.

Conform „ Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual", anexele 1- 3 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 17 elevi -  clasa a Xa.

Ţinând seama de cele prezentate precum şi de raportul de specialitate nr. 476906/25.08.2020 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 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in 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.

http://WWW.prim3rie3.fO
mailto:E-MAILviceprimar@primarie3.ro
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DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILĂ Şi SUSTENABILITATE URBANĂ 
SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Şl GESTIONAREA 

RELAŢIILOR CU COMUNITATEA

WWW.primarie3.fO
TELEFON <004 ozi) 340 40 11/541 07 ti FAX (004 021) 316 03 04 E-MAIL pro1tcte@pnfnarie3.ro 

Şoi„ Mihai Bravw nr,4a8, Sector 3.030328. Bucureşti

RAPORT DE SPECIALITATE NR. 476906/25.08.2020 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul 

de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual nr. 
1136/03.06.2019, încheiat între S.C. CORAL CONSTRUCT S.R.L., Colegiul Tehnic 

„Anghel Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti

Prin HCLS3 nr. 263/16.05.2019 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 CORAL CONSTRUCT 
S.R.L.,, 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. 1136/03.06.2019, 
înregistrat la Primăria Sectorului 3 sub nr. 434570/04.06.2019, care vizează formarea 
profesională a unui număr iniţial de 14 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.

Date fiind cele prezentate, se impune ca pentru anul şcolar 2020-2021 contractul de 
parteneriat nr. 1136/03.06.2019 să fie actualizat prin act adiţional. Astfel, anexăm prezentului 
raport modelul de act adiţional care va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

întocmit 
Expert, 

Mihai Boţea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopulîhdeplinirii 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.
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Act adiţional nr. 1

la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual 
înregistrat la Unitatea de învăţământ cu nr. 1136/03.06.2019 şi la Sectorul 3 al Municipiului

Bucureşti cu nr. 434570/04.06.2019

Prezentul Act Adiţional se încheie între:

1. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, 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,

2. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str Calea Dudeşti nr.191, 
Bucureşti, Sector 3, CUI 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat 
legal prin Robert Sorin Negoiţă, în calitate de Primar,

3. Operatorul economic (partener de practică) S.C. CORAL CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în
. CUI telefon fax
reprezentat legai prirT^^^^^^fe, m calitate de Director Generai,

denumite în cele ce urmează în mod colectiv „Părţile”

Având în vedere:

Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual 
înregistrat la Unitatea de învăţământ cu nr. 1136/03.06.2019 şi la Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti cu nr. 434570/04.06.2019

au convenit încheierea prezentului Act Adiţional privind actualizarea Anexelor nr. 1-3 ale 
Contractului încheiat între Părţi, astfel:

Art. 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):

17 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 - 3 fac parte integrantă din Contractul încheiat între Părţi şi sunt ataşate 
prezentului Act Adiţional.

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

Mun. Bucureşti

Art. 4. Prezentul Act Adiţional a fost încheiat la data d e .......................... în 4 exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

Unitatea de învăţământ: Colet 
Reprezentant legal:
Funcţia: Director 
Semnătura

liul Tehnic „Anghel Saligny”

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

Operatorul economic  S C. CORAL CONSTRUCT S.R.L. 
Reprezentant legal: |
Funcţia: Director Generai 
Semnătura

Avizat,
Sectorul 3 Municipiului Bucureşti 

Direc|ia Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate
urbană

Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea 
Relaţiilor cu Comunitatea 

Şef Serviciu, 
Pompiliu loan W an Buzduga

Direcţia Juridică 
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 

Şef Serviciu, 
Georgeta Vişan

Direcţia Economică 
Director Executiv, 

Octavian Gheţu

Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea

Direcţia Juridică 
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 

Şef Serviciu,



Anexa nr. 1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, nr. 1136/03.06.2019 
Partajarea responsabilităţilor şi a unor contribuţii specifice între şcoală şi operatorul economic partener de practică S.C. CORAL 

CONSTRUCT S.R.L. privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii elevilor prin învăţământul dual, în anul şcolar 2020-2021

1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor
2. Calificarea profesională: Instalator Instalaţii Tehnico Sanitare şi de Gaze
3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic: clasa a X-a , nr. de elevi 17
4. Locurile unde se desfăşoară pregătirea practică a elevilor 
Clasa a X-a
Modulul de pregătire Laborator/lnstruire 

practică săptămânală
Nr. total de ore 

conform planului de 
învăţământ

Din care,
La unitatea de La operatorul în răspunderea operatorului 

învăţământ economic economic,
(nr. de ore) (nr. de ore) în alte locaţii

Nr. ore Locaţia
(denumirea)

M1-Desen pentru
construcţii şi lucrări 
publice (T-32)

Laborator tehnologic - . . i
Instruire practică

I V ?  , - \ . l
M2-Desen pentru 
instalaţii (T-32))

Laborator tehnologic 64
Instruire practică -

M3-Măsurători în 
construcţii şi lucrări 
publice(T-32)

Laborator tehnologic 32 32 [,
Instruire practică - fes lJ :

M4-Măsurători în 
instalaţii(T-64)

Laborator tehnologic 32 32
Instruire practică 384 384 |

Stagiul de 
pregătire practică 
(CDL) BHS& 270

M H M l j  270 §

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 pregătire profesională, planul de învăţământ şi curriculumul în 
vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum şi tutori din partea operatorului economic.

Serviciu! Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea

Direcţia Juridică. 
Serviciul Legislaţie şi Avi7are Comrade 

Şef Serviciu, 
î Vişaa



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 
Clasa a X-a

Unitatea de competenţe/ 
Unitatea de rezultate ale

învăţării

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

Utilizarea reprezentărilor 
convenţionale în scopul realizării 
lucrărilor de construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice

rechizite, cărţi de specialitate, 
auxiliare didactice, softuri 
educaţionale

softuri, materiale, scule, utilaje

Realizarea măsurătorilor specifice 
construcţiilor, instalaţiilor şi 
lucrărilor publice

rechizite, cărţi de specialitate, 
auxiliare didactice, softuri 
educaţionale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică 
(CDL)

softuri, materiale, scule, utilaje

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

Locaţia de desfăşurare a 
examenului de certificarea 
competenţelor (Unitatea de 

învăţământ/ Operatorul 
economic)

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

Unitatea de învăţământ X X

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

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 
Reprezentant legal: |
Funcţia: Director 
Semnătura

Operatorul economic: S.C. CORAL CONSTRUCT S.R.L. 
Reprezentant legal: |
Funcţia: Director Generalr
Semnătura

Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea

Direcţia Juridică 
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 

Şef Serviciu,



Anexa nr. 2.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul
dual nr. 1136/03.06.2019

Situaţia privind stimulentele, susţinerea financiară şi alte forme de sprijin acordate elevilor 
din învăţământul dual de către operatorul economic S.C. CORAL CONSTRUCT S.R.L. în anul

şcolar 2020-2021

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

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

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
Perioada 

pentru 
care se 
acordă

Valoarea
totală

(=3*4*5)
(lei)(lei/elev) (nr. de 

luni/zile)
1 2 3 4 5 6

Bursă lunară 17 17 400 lei/lună 10 luni 68.000,00
Examinări de medicină a muncii şi 
analize medicale obligatorii în 
vederea efectuării stagiului de 
pregătire practică (în funcţie de 
domeniul de activitate)

17 17 80
lei/an Anual 1.360,00

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

17 17 200 lei/an Anual 3.400,00

Echipament de lucru 17 17 70 lei/an Anual 1.190,00

Echipament de protecţie 17 17 100 lei/an Anual 1.700,00

Transport la şi de la locul de practică - - - - -

Asigurarea unei mese/zi 17 17 15 lei/zi 45 zile 11.475,00
Rechizite necesare pe perioada 
practicii 17 17 50 lei/an Anual 850,00

Premii pentru stimularea performanţei 17 17 400
lei/semestru

2
semestre 13.600,00

Cheltuieli cazare cămin sau transport 
pre-urban Bucureşti si retur 17 17 270 lei/lună 10 luni 45.900,00

Total valoare stimulente/ forme de 
sprijin 79.475,00

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

Direcţia Juridică 
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte

Şef Serviciu, 
Georgeta Vişan



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 Frecvenţă (prezenţa la pregătirea 
teoretică şi practică)

Maxim 9 absente /luna in 
perioada de cursuri

Promovarea
discipiinelor/modulelor din planul 
de învăţământ

100%

Rezultate la evaluări teoretice şi 
practice

Promovabilitate

Rezultate la evaluarea 
comportamentală si de atitudine

100%

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

Pentru toti elevii la inceputul anului 
şcolar

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

Pentru toti elevii la inceputul anului 
şcolar

Echipament de lucru Pentru toti elevii la inceputul anului 
şcolar

Echipament de protecţie Pentru toti elevii la inceputul anului 
şcolar

Transport la şi de la locul 
de practică

Pentru toti elevii Abonament lunar nominal 
valabil pe toate liniile in zone 
limitrofe ( daca este cazul)

Asigurarea unei mesei/zi 
la locul de practică

Pentru toti elevii Masa va consta in produse 
alimentare ambalate(sandwich) 
si apa

Rechizite necesare pe 
perioada practicii

Pentru toti elevii

Premii pentru stimularea 
performanţei

Pentru toti elevii cu media 
semestriala peste nota 8

Condiţii suplimentare :Nota 9 la 
purtare si sub 10 absente/luna

Altele:.........

Operatorul economic: S C. CORAL CONSTRUCT S.R.L. 
Reprezentant legal: p-  
Funcţia: Director General 
Semnătura:

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

Direcţia Juridică 
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte

Şef Serviciu, 
Georgeta Vişan



Anexa nr. 3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, nr. 1136/03.06.2019

1. Situaţia obiectivelor de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unităţii şcolare 
si 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
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Nr. 476914/25.08.2020

Către,
Cabinet Primar
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Ref. la: la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii ae 
parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţămân

mu trace
lua|[K Ţlj]A /U J4l6.J019, încheiat

între S.C. CORAL CONSTRUCT S.R.L., Colegiul Tehnic „Anghel Salf&ny,,vsi-Sectorul 3 al Municipiului
X T^'ouRtCtyBucureşti

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 476906/25.08.2020 al 
Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea şi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru 
formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual nr. 1136/03.06.2019, încheiat între 
S.C. CORAL CONSTRUCT S.R.L., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti.

întocmit 
Expert, 

Mihai Boţea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in 
scopulindeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi in 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.

1


