Proces-verbal
TncheiatTnsedinta Comisiei de Tnvatamantsi tineret din data
de 31 mai 2021, ora 09:00

1.

PRE§EDINTE-PU§CA§ IONEL-prezent

2.

SECRETAR-NECULAVALENTIN– prezent

3.

MELCIU FLORIN – absent

4.

NICOLAIE GEORGE – prezent
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CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

6.
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7.

RIGU ANDREI-DANiEL – prezent

8.

PODARMARIAN– VASILE-absent

9.

LIXANDRU IONEL – FLORIAN- prezent

10.

DOICIN CRISTIAN – VASILE- prezent

11.

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

12.

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent
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mma+MBA

§edinta comisiei s-a tinut online Tn conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.
Domnul consilier Rigu Andrei Daniel

Buna dimineaja, domnule pre9edinte, din partea direc+iei de
specialitate participa cineva?
Doamna Tanasoff Camelia-asistent comisie
Da, o avem aici pe doamna stanculescu care a semnat raportul de

specialitate,o sa o invitalaturide mine.
Domnul Pu9ca9 lonel-presedintele comisiei
A9 avea rugamintea pana Tncepem noi 9edinja sa ne spuneti cateva
cuvinte despre proiectul acesta, sunteji de acord domnul Rigu, nu, e ok?
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Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
BineTn+eles,domnul pre9edinte, dumneavoastra sunteji pre9edintele
si conduceti sedinta.
Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Pana Tncepem9edin@ sa ne povesteasca ceva despre proiectul

acesta,sa valorificamtimpul.
Doamna Daniela stanculescu –expert Direcjia Cultura, inva+amant.
Turism
Buna dimineaja va spun 9i eu. Proiectul de hotarare vine practic sa

modifice o hotarare aprobata Tn 2017 cu privire la Proiectul §coala
(

profesionala metropolitana Tn sistem dual din Bucure9ti. De ce am simtit
nevoia unei modificari a acestui proiect de hotarare? pentru ca din pacate
hotararea anterioara 396 din 28.09.2017 nu 9i-a produs efectele juridice
a9a cum s-a dorit la nivelul legiuitorului. Acest proiect de hotarare practic
a fost pus in aplicare de fiecare sector, dar nu a existat o monitorizare 9i
o aplicare unitara la nivelul Bucure9tiului 9i cu implicarea noastra, a
Primariei Municipiului Bucure9ti 9i bineTnjeles a Direcjiei de specialitate
din aparatut de specialitate al primarului general.
Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Exista la nivel de sectoare vreun raport Tn legatura cu rezultatele
acestui proiect?

(

Doamna Daniela stanculescu –expert Directia Cultura, Tnvatamant,
Turism
Da, noi am avut Tntalniricu sectoarele Tntro procedura de consultare
a sectoarelor pentru modificarea proiectului de hotarare.

Domnul Pu9ca9lonel-pre9edintelecomisiei
Cu care sectoare ati avut intalnire?
Doamna Daniela stanculescu –expert Direc+iaCultura, Tnvalamant,
Turism
Ne-am Tntalnitcu toate sectoarele, sectoarele deja 9i au desemnat
reprezentanji, toate sectoarele, toate cele 9ase sectoare, ne referirn la
sectoare ca subdiviziuni administrativ-teritoriale. Educational cu
dumneavoastra am trimis o adresa 9i avem 9i desemnat un reprezentant
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pentru cornunicare Tn ceea ce prive9te derularea proiectului 9i va
muljumim mult pentru sprijin 9i pentru deschidere.
Domnul Pu9cas lonel-presedintele comisiei
Eu cel pujin sunt deschis spre orice tip de abordari, investitii,

preocupari legate de educajie, dar a9 vrea ca aceste preocupari 9i investitii
sa fie mai eficiente pentru ca eu acuma vorbesc din perspectiva faptului

ca sunt consilier de atalia ani 9i m-am saturat sa tot vad proiecte 9i
rezultate zero, ca sa nu mai spun ca sunt adeptul ca aceste proiecte sa se
desfa9oare mai mult 9coli decat cineva sa vina sa faca cate un proiect 9i

sa ramana proiectul 9i rezultatele nimic, sa nu se Tntamplenimica, ca

acuma ce sa va zic, haideli sa Tncercamsa vedem ce putemface in
continuare ca Tntr-adevarsa se produca ceva interesant9i bun pentru
9colile din Bucure9ti, mai ales pentru copiii care opteaza pentru o cariera
profesionala, este o misiune destul de grea la nivelul Bucure9tiului pentru
ca aicea lumea din cate am observat este emancipata 9i cei care ar trebui
sa faca meserii nu vor sa le faca.

(

Domnul consilier RigluAndrei Daniel
Domnul pre9edinte, daca fmi permiteji, doamna stanculescu am o
Tntrebare,a{i spus ca acest protocol de colaborare nu a produs efecte
juridice, asta Tnseamnaca nu a produs niciun efect?

(

Doamna Daniela stanculescu –expert Direc+iaCultura, Tnvatamant,
Turism
in sensul ca el nu a fost semnat de sectoarele municipiului Bucure9ti
9i fiecare sector a ac+ionat independent, dar nu in baza unui protocol
semnat, deci acest protocol care este anexa la hotararea Consiliului
General ar fi trebuit dupa aprobarea hotararii Consiliului General in 2017,

sa fie semnat la nivelul fiecarui sector. Tntr-adevarlegea educajiei
na+ionale reglementeaza clar modul Tn care se deruleaza parteneriatul
9coala elev 9i cum se semneaza contractul pentru 9coala Tn sistem dual,
care contract se semneaza cu subdiviziunea administrativ teritoriala Tn
speta cu sectoarele, Tnsa prin acest parteneriat la nivelul municipiului
Bucure9ti noi ne-am propus 9i ne dorim sa facem acest lucru, practic sa
consolidam rolul implicarii tuturor autorita+ilorpublice locale la nivelul
municipiului Bucure9ti Tnpromovarea 9colii Tnsistem dual 9i Tnasigurarea
funcjionalita Iii acestui parteneriat pentru a crea o perspectiva de calificare
a fortei de munca si bineTntelesaceasta forta de munca calificata sa,
practic sa acceada locurile de munca din Bucure9ti. Deci noi acum am
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consultat sectoareleTntruun dialog deschis cu sectoarele, cu municipiul
Bucure9ti, am propus modificarea hotararii de consiliu Tnsensul ca din
acest cornitet de ini+iativalocala sa faca parte 9i cate un reprezentantal
fiecarui sector, dar in egala masura sa avem 9i un reprezentant al agenjilor

economici desemnat de ace9tia, astfel Tncatdialogul sa fie un dialog
func+ional exact cum foarte bine spunea domnul consilier general, sa
vedem 9i rezultate, cum spunea 9i domnul inspector general 9i consilier
general sa avem 9i rezultate vizibile, nu sa facem doar o procedura
formala care practic sa nu aduca beneficii pentru comunitate.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Am in+eles,dumneavoastra aveji vizibilitate asupra ceea ce au facut
sectoarele Tnacest sistem dual de Tnvalamantdin 2017 pana acum? ca

sa putem sa anticipameventual ce s-ar Tntampladaca acest acord ar fi
semnat Tn cele din urma 9i de acum Tncolo9i municipiul Bucure9tiar

(

colabora cu sectoarele?

Domnul Pu9ca9lonel-pre9edintelecomisiei
Domnul Rigu, numai pujin, haideti sa Tncepem9edinta, ca sa intre
discutiile astea Tncadrul 9edinjei pe marginea proiectului.

sarut mana, buna ziua, bine ati venit la §edinta comisiei de
Tnva{amant9i tineret care a fost programata pentru astazi, 31 mai, avem
pe ordinea de zi un singur punct - proiect de hotarare pentru modificarea
9i completarea HCGMB numarul 396 din 28.09 2017 privind cooperarea

Tntre municipiul Bucure9ti, sectoarele municipiului Bucure9ti 9i
(

Inspectoratul §colar al municipiului Bucure9ti Tnvederea inijierii, finanlarii
9i derularii proiectului 9coala profesionala metropolitana Tnsistem dual din
Bucure9ti, deja noi am initiat ni9te discu+ii,va rog, Tnaintede a trece la
votarea acestui proiect, haideti sa continuam discu+iile.Domnul Rigu aji
lansat o Tntrebare,sper ca re+inuto doamna de la tehnic sa raspunda.

Doamna Daniela stanculescu

–expert Direc+ia Cultura, Tnva+amant,

Turism
Da, am re+inut. Muljumesc pentru Tntrebare, cu sprijinul
Inspectoratului §colar al municipiul Bucure9ti noi am cerut, nu am acum
cu mine in sala, dar am cerut si avem o situatie a demersurilor care s-au
facut la nivelul fiecarui sector cu numar de clase, numar de elevi Tnscrisi
in sistem

dual. Rezultatul

este vizibil si avem diferentieri

clare Tntre
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sectoare, in sensul ca spre exemplu sectorul 3 a fost un sector extrem de
activ gi chiar vorbeam cu reprezentantulsectorului 3 care a fost formula
de succes pentru a atrage elevii Tnacest Tnaceasta forma de Tnvalamant
9i ne-a spus ca o foarte buna promovare 9i sprijin din parteaa unitalilor de
Tnvalamant pentru promovarea 9colii Tn sistem dual a dus la ob+inerea
acestor rezultate 9i bineTnteles 9i Tnrandul agen+ilor economici este foarte
important sa se faca o promovare astfel Tncatei sa con9tientizeze ca au
aceasta perspectiva de a-9i califica forja de munca Tn mod direct, de a
sprijini practic aceasta forma de Tnva+amant,inclusiv prin acordarea de
burse, astfel Tncatla sfarsitul absolvirii acestei forme de Tnvatamantei sa

aiba direct forma calificata de care au nevoie pentru meseriile din
companiile lor. Qi acesta este 9i motivul pentru care proiectulde hotarare
pe de o parte T9ipropune sa atraga Tn parteneriat prin intermediul acestui
acord inclusiv reprezentan+iisectoarelor care sa participe Ia dialog in
comitetul de inijiativa locala, dar 9i reprezentantul agen+iloreconomici.

(

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
O sa va rog, daca nu va este prea dificil, sa ne trimiteti un raport cu
privire la informajiile pe care Ie aveji din sectoare, respectiv cali beneficiari
au existat si care au fost activitatile desfasurate de acestia Tnacest sistem
dual. A9 aprecia daca ne trimiteli aceasta informajie.

(

Doamna Daniela stanculescu –expert Directia Cultura, inva+amant,
Turism
Da, va trimit situatia primita cu sprijinul domnului Pu9ca9, o avem de
la Inspectoratul§colar 9i am sa v-o trimit imediat cum ajung Tnbirou, nu
este nicio problema.
Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Eu am o Tntrebaredaca se poate, spuneji-mi daca la nivelul
elevului, cum ajunge la nivelul elevului 9i al parintelui, da, cum ajunge
informatia atractiva Tn a9a feI Tncat eI care are note mai proaste 9i nu poate

sa treaca ni9te examene sa mearga totu9i la aceasta 9coala atractiva
pentru el 9i sa fie unul dintre cei care ca9tiga bursa 9i sa T9ica9tige o
meserie foarte bine, pentru ca eu in 9coala fetitei mele nu am auzit inca,
e adevarat suntem Tnalt sector, daca exista un bun exemplu al sectorului
3 el poate fi implementat la nivelul celorlalte sectoare?
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Doamna Daniela stanculescu –expert DirecTiaCultura, Tnvatamant,
Turism

Asta ne 9i propunem sa identificam bunele practici 9i sa le
promovam9i nu numai bune practici la nivelul Bucure9tiului,dar 9i bune
practici la nivel national, promovarea se face pe de o parte prin intermediul
unitatii de Tnvalamant,spre exemplu, o forma de promovare a fost aceea
in cadrul 9edinjelor cu parin+ii prin intermediul dirigintilor de la clasa,

profesorilor diriginji de la clase s-a facut promovarea, totodata spre
exemplu, noi acum o data cu targul de oferta educajionala a lui Proedus
noi am facut 9i o promovare a 9colii in sistem dual, iar actualmente
Proedus-ul prin intermediul canalelor de comunicare de care dispune a
Tnceputsa promoveze fiecare unitate de Tnvalamantcare are 9coala Tn
sistem dual pentru a familiariza atat parinjii cat 9i elevii cu privire la aceasta
perspectiva, cu privire la aceasta oportunitate pe care o oferim.

(

(

Domnul Pu9cas lonel-pre9edintele comisiei
Mai concret, doamna Davidescu, in acest moment la nivelul unitatilor
de Tnvatamantdin Municipiul Bucure9ti e in proces de desfa9urare etapa
de admitere spre liceu 9i un prim pas in sensul asta a fost targul de oferte
9i Inspectoratul a lansat o chestie concreta care se disemineaza la nivelul
fiecarei unitati pe baza careia fiecare familie care are un copil Tnclasa a
opta, decide sa T9i Tnscrie copilul Tntr o forma sau alta de Tnvalamant,
bro9ura arata ceva de genul asta. Ea este data gratuit, e facuta la nivelul
Inspectoratului§colar, este data gratuit fiecarui elev, deci este o ac+iune
concreta si aici sunt trecute toate liceele din Bucure§ti, inclusiv
invatamantul dual
Domnul Lixandru puteji sa spLInejiceva despre, sunteji aici? va rog
daca pute+isa completati ceva pe zona de Tnva{amantdual.
Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Este un concept introdus Tnca din 2017 o data cu diversificarea
ofertei pe zona de Tnva+amantdual a fost o forma de a disemina

informatiile mult mai rapid 9i exemplulcel mai bun a fost Tn sectorul 3
unde acest concept a funcjionat, deci practic 9coala metropolitanaTn
sistem dual este un concept care este o umbrela sub care, practic, vor
conlucra toate unitatile de Tnvalamantdin, tehnologic care au in oferta
Tnvatamant profesional Tnsistem dual. Ce e drept a func+ionatfoarte bine
doar Tnsectorul 3, s-a Tncercat 9i Tnsectorul 1 la un moment dat, 9i parerea
mea ca cel mai bun sprijin pe care I pot primi unitalile de Tnva+amantdin
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parte Primariei Generale ar fi suportul pe partea de promovare pentru ca
a9a cum a spus 9i doamna Davidescu informajiile sunt oarecum
necunoscute la nivelul parin+ilor,ne confruntam cu o lipsa de informare
pentru ca oricat de mutt ar Tncercadiriginjii sa faca acest lucru, nu reu9esc
9i atunci cred ca suportul cel mai bun ar fi ca in unitalile de Tnva{amantsa

promovam acest concept, pentru ca promovarea Tnseamnacosturi 9i
unitalile de Tnvalamantnu dispun de astfel de prevederi bugetare pentru
a suporta aceste costuri. Daca va aduceli aminte Tn 2017, 2018 acest

concept de 9coala metropolitani facea obiectul unor adnotari pe
autobuze. Cele mai bune exemple sunt in sectorul 3 unclea funcjionat
foarte bine 9i functioneaza Tncontinuare Tn special la Mihai Bravu, dar 9i
la celalalte licee tehnologice. Susjinem aceasta inijiativa 9i sa speram ca
va da roade pentru ci avem nevoie de meseria9i chiar 9i Tn Bucure9ti,
chiar daca Tn Bucure9ti ne confruntam cu o problema a mentalita+ii

(

parinjilor care T9idoresc foarte tare ca ai lor copiii sa urmeze cursuri
liceale, trebuie sa recunoa9tem faptul ca sunt copii care ar trebui sa fie
direc+ionaji catre acest Tnvalamant profesional indiferent ca vorbim de

sistemul dual sau sistemul profesional traditional, este nevoie de
meseria9i, avem nevoie de forla de munca cu specializare pe toate
domeniile.
Domnul Pusca9 lonel-presedintele comisiei
va multumescdomnul Lixandru.

Domnul Necula Valentin-secretarul comisiei

Am observat ca se adaugainclusiv un reprezentantal institutiilor
(

economice, pana acum au fost implicati Tnvreun feI?
Doamna Daniela stanculescu –expert Direc jia Cultura, Tnva+amant,
Turism
Din pacate nu, hotararea care a fost aprobata nu a luat Tncalcul 9i
desemnarea unui reprezentant Tnrandul agenjilor economici. Din ceea ce
am constatat de-a lungul anilor, este nevoie 9i de o informare a agenjilor
economici 9i de o promovare a 9colii Tn sistem dual in randul agentilor
economici pentru a afla de aceasta oportunitate. Sunt multi care pur 9i
simplu nu cunosc 9i cum o putem face prin atragerea unui reprezentant,

sa T9i desemneze ei un reprezentant,vom face o procedura,daca
hotararea va fi aprobata Tnforma aceasta.
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Domnul Necula Valentin-secretarul comisiei
Cum va fi numit acel reprezentatsau cine o va face?
Doamna Daniela stanculescu –expert Direc+ia Cultura, Tnva+amant,
Turism
Vom face 9i un anun+ public pe site-ul Primariei Municipiului

Bucure9ti 9i vom trimite invitaIii pentru o Tntalnire,cei care vor dori vor

participa,urrnandca ei sa vina cu propuneri9i sa T9idesemnezeun
reprezentat.
Domnul consilier RigluAndrei Daniel
Din injelegerea mea este vorba despre o structura de reprezentare
a mediului economic, deci reprezentantul structurii va fi parte din acest
comitet 9i Tntr-adevarar trebui sa se stabileasca foarte clar procedura prin
care este aleasa pentru ca din cate 9tiu, la nivelul MunicipiuluiBucure9ti
sunt mai multe structuri care reprezinta interesele agen+iloreconomici.

(

Doamna Daniela stanculescu –expert Directia Cultura, Tnva+amant,
Turism

Vom stabili aceasta procedura Tmpreuna cu

reprezentan+ii

sectoarelor,ne vom Tntalni,vom discuta si vom stabili exact cum
procedam astfel Tncatsa fie totul transparent 9i persoana care va fi, va
face parte din comitetul de inijiativa locala chiar sa reprezinte interesele
sa fie un bun comunicatorsi sa disemineze informatiilenu sa fie doar
formal fara ca ulterior sa nu avem 9i partea practica aceea de diseminare
a informa{iilorTnrandul agen+iloreconomici.
(

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei

Aici credca Tntr-adevar
ar trebuio procedura
cu privirela
desemnarea reprezentanjilor economici. Nu 9tiu daca hotararea asta a
avut Tn vedere a9a ceva pentru ca Tntr-adevarcomitetul asta de initiativa

pana acolo e foarte clar, dar aici un reprezentan!,sunt foarte multi
operatori, foarte mulji reprezentanji, cum se va stabili acest reprezentant
al operatorilor ramane de vazut, a9 propune sa o aprobam azi aceasta

hotarare sub rezerva elaborarii unei metodologii de desemnare a
reprezentantului agenjilor economici, e ok?
Domnul consilier FRiauAndrei Daniel
E foarte bine ce propuneti, domnule pre9edinte.
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Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Mi se pare foarte important acest lucru pentru ca altfel, nu 9tiu, lasam
asa la nivelul subiectivitatii desemnarea acestui reprezentant, ar trebui si
fie si un cadru clar, o procedura cu privire la modul Tncare se stabile9te
reprezentantul acesta Tn comisie. Atunci sub aceasta rezerva a stabilirii

unei proceduri, metodologii 9i unei proceduri de desemnare a
reprezentantilor operatorilor economici, eu vi propun spre aprobare
Proiectul de hotirare pentru modificarea 9i completarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 396/28.09.2017
privind cooperarea Tntre Municipiul Bucure9ti, sectoarele
Municipiului Bucure9ti 9i Inspectoratul §colar al Municipiului
Bucure9ti Tnvederea inijierii, finanjirii 9i derulirii proiectului “§coala
Profesionala Metropolitani in sistem dual din Bucure9ti“
Este cineva Tmpotriva,se abjine cineva?

(

Doamna Tanasoff Camelia-asistent comisie
Deschidem procedura de vot online, domnule pre9edinte. Puteji

vota.

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.

Domnul Pusca9 lonel-pre9edintele comisiei

Vi multumesc pentru participare, pentru vot , va doresc o zi
frumoasa si sa ne revedem cu bine.
(

Sedinta comisiei s-a incheiat Ia ora 09:26.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinla WebEx pe
care s-a desfasuratsedinta.
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