
Proces-verbal
Tncheiat Tn sedinta Comisiei de Tnvatamant si tineret din data

de 28 octombrie 2022, ora 08:15

1.

2.

3.

PRE§EDINTE- MITU RiLZVAN AUREL -prezent

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

MELCIU FLORIN – prezent

NICOLAIE GEORGE – absent4.

5.

6.

7.

CANTEA IULIANA-ROXANA – absent

)

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

DOICIN CRISTIAN – VASILE- absent

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

8.

9.

10.

11.

12.

13.

a

TUDOR MIRONA- prezent

Sedinta comisiei s-a desfa9urat prin mijloace electronice, prin
intermediul platformei online de videoconferinta WebEx.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va multumesc pentru prezen@ 9i o sa va rog sa Tncepem cu singurul

punct pe ordinea de zi 9i o sa rog secretariatul sa citeasca textul
proiectului. Mul+umesc frumos.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Proiect de hotarare privind Tncheierea unui acord cadru de

parteneriat intre Municipiul Bucure9ti 9i Universitalile situate pe raza
Municipiului Bucure9ti.
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Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
va multumesc 9i va rog, daca sunt Tntrebari sau interventii, 9tiu ca

au fost ieri cateva neclaritali 9i o sa va rog sa le reformulati 9i astazi. va
mu ltumesc.

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
lertati-ma, Monica Davidescu, in ce consta acest acord cadru?

poate sa ne spuna doamna Liliana Toderiuc, este alaturi de noi, vad.

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv Tn
cadrul Directiei Cultura, invatamant. Turism

Buna dimineata! Muljumesc pentru invitatie din nou pentru
susjinerea acestui proiect. Proiectul acesta a fost intocmit de catre Directia
Cultura, invatamant, Turism la solicitarea domnului primar general in urma
unei Tntalniri pe care a avut o cu mai multi rectori ai universitatilor cu sediul
in municipiul Bucure9ti. in urma acestei intalniri a fost o solicitare, sa spun
a9a, majoritara de a Tncheia un acord de parteneriat pentru a putea sa
dezvoltam o relatie de colaborare fara implicatii financiare, pentru ca, 9ti Ii,
ca atunci cand sunt implica+ii financiare trebuie punctual intrat Tn Consiliul
General, noi aparatul de specialitate nu putem sa angajam financiar nimic
fara aprobarea Consiliului General. Practic este o colaborare pe partea de
cercetare, pe partea de formare, putem dezvolta conform acestei
colaborari, proiecte cum avem 9i noi pentru elevii de liceu Tn colaborare cu
universitalile, putem sa facem pe partea de orientare Tn cariera activitati,
formarea pe care speciali9tii din universitati pe diverse domenii ne am
gandit ca o pot realiza cu angajaji ai Primariei municipiului Bucure9ti
pentru ca pana la urrna universitatile au specific care se regase9te Tn
direcjii de specialitate ale Primariei municipiului Bucure9ti, deci e practic,
In momentul Tn care punctual va aparea ceva care are 9i implicajii
financiare sau ceva specific unei anumite universita Ii se va intra separat
pentru acel parteneriat cu acea universitate, cadrul acesta este un cadru
general pentru universitalile care 1 au agreat pentru ca noi am avut un
schimb pe acest acord cu universitatile, din partea unor universitati au
venit 9i completari, modificari, sunt incluse acele modificari care puteau fi
incluse, au fost 9i propuneri din partea universitatilor care presupuneau un
angajarnent financiar din partea Primariei municipiului Bucure9ti 9i n-am
putut sa satisfacem acele solicitari. Noi ne am adresat tuturor
universitalilor de stat 9i universitatilor private 9i se va Tncheia cu cele care
au agreat formatul acesta de parteneriat.
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Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va rog daca mai sunt alte Tntrebari sau interventii.

Domnul consilier Melciu Florin
Multumesc frumos doamnei directoare Toderiuc, acuma ne am

lamurit, rugarnintea e, ca sa nu mai facem 9edinji, s-o prelungim, sa
facem alta, rugamintea e ca doamna Toderiuc sa vina cand este vreun
punct de pe ordinea de zi pentru ca expertul care a fost trimis, ati vazut ca
nu a 9tiut sa ne lamureasca, acuma e limpede cum ne-a punctat aceasta
9i cred ca nimeni nu are niciun feI de problema cu acest parteneriat, din
contra este un ca9tig pentru primarie. Muljumesc.

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv Tn
cadrul Directiei Cultura. ’Fnvatamant. Turism

Muljumesc 9i eu, vin de cate ori, sigur, este comisie, doar ca sunt
Tntamplari Tn care am 9i alte activitati 9i daca coincide 9edinta, normal ca
9efa de serviciu a fost prezenta ieri, colega expert care a lucrat acest
parteneriat, a fost prezenta, nu 9tiu de ce se s-a Tntamplat pentru ca sunt
doamne pregatite cu care eu lucrez bine. Probabil, ca nu 9tiu, Hind 9i prima
data prezenta Tn comisia durnneavoastra, a avut 9i un pic de trac, dar ce
am auzit nu mi-a placut. E o doamna, in primul rand, un profesor
universitar de la A.S.E, care, zic eu, ca nu merita un astfel de tratament
pentru ca nu este o doamna nepregatita, poate ci a fost o doamna care a
avut trac in momentul Tn care a trebuit sa vorbeasca cu dumneavoastra.

Domnul consilier Melciu Florin

Da, dar vi rog frumos, daca eraji prezenta sau o auzea li pe dansa,
nu o cunosc personal, credeji ma ca nu a dat niciun feI de informatie 9i nu
9tia sa ne puna problema. Nu o cunosc pe doamna 9i nu a fost doar
parerea mea, a fost parerea a 4 colegi din comisie, sunt convins ca
doamna este pregatita, dar modul de abordare, cum a fost expusa, credeji
ma ca nu a Tnteles nimeni nimic, adica nu a fost cu Mutate, nu o
cunoa9tem pe doamna, modul Tn care a fost expusa aceasta problema,

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv Tn
cadrul Directiei Cultura, Tnvatamant, Turism

Am in+eles, fmi pare rau ca nu am putut sa fiu ieri prezenta, repet
sunt mai multe activitali 9i atunci ne mai Tmpatim, au fost zile Tn care au
coincis, de exemplu comisiile 9i atunci normal ca sa putem sa participam
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la toate ne Tmparjim 9i fiecare merge la cate o comisie, 9titi cum e in
aparatul de specialitate directorul lucreaza Tntr o echipa 9i au venit ieri
chiar doamnele care au lucrat alaturi de mine la acest, pana ca acest
proiect sa ajunga pe ordinea de zi, fmi pare rau ca s-au Tntamplat lucrurile
asa si ca a fost nevoie sa mai facem inca o sedinta astazi.

Domnul consilier Melciu Florin
Scuzaji-ma, nu a fost cu niciun repro9.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Multumesc domnule Melciu, o sa o rog pe doamna Davidescu 9i

imediat. .. . va rog, doamna Davidescu.

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Eu mai am o Tntrebare legata de subiect, activita+ile pe care

considera li ca se pot desfa9ura prin acest acord cadru se vor desfa9ura
prin Proedus, unu Ia mana, 9i 2, care sunt universitatile care au acceptat
sau care au adus, 9i au adus contributia la acest proiect?

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv Tn
cadrul Directiei Cultura. invatamant. Turism

Da, la prima Tntrebare nu este un proiect care se va desfa9ura
neaparat prin Proedus, Proedus, de exemplu, v-am dat exemplul cu
orientarea Tn cariera pe care am putea sa o facem pentru liceenii din
municipiul Bucure9ti, da, acela ar merge desfa9urat prin Proedus pentru
ca este specificul institutiei. in func{ie de specificul activitalii putem, sunt
proiecte ca daca mergem pe formarea angaja+ilor Primariei, atunci direct
Primaria 9i aparatul de specialitate al Primariei va desfa9ura activitalile.
Pot sa va citesc ca am lista Tn fata exact universitatile care au fost de acord
cu acest acord, este Academia Tehnica Militara Ferdinand I, Scoala
Nationala de Studii Politice si Administrative, SNSPA-ul, este
Universitatea din Bucuresti, Universitatea Nationala de Arte, UnArte
Universitatea Nationala de Aparare Carol I, Universitatea Nationala de
Educa jie Fizica 9i Sport, Universitatea Nationala de Muzica din Bucure9ti,
Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti, Universitatea Politehnica
din Bucuresti, Universitatea Romana Americana, Universitatea Tehnica
de Constructii si Universitatea Titu Maiorescu
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Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Multumesc.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Vi rog frumos domnule Rigu. Mul+umesc doamna Davidescu.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Buna diminea Ia, in primul rand muljumesc pentru participare

doamna director, in al doilea rand eu personal, ieri m-am exprimat doar
in legatura cu proiectul, nu cu presta+ia doamnei expert care s-a prezentat
in faja noastra, in al treilea rand, observ Tn proiect la obligatiile municipiului
Bucure9ti punctul 1: colaboreaza cu academia sau universitatea Tn
vederea dezvoltarii de proiecte sau manifestari cu teme culturale,
educationale 9i 9tiin{ifice 9i asigura susjinere financiara 9i logistica Tn limita
disponibilita+ii fiecarei parji, practic in obliga+iile municipiului Bucure9ti
exista 9i aceasta susjinere financiara, dumneavoastra spuneti ca nu exista
implica+ii financiare pentru rnunicipiul Bucure9ti.

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv Tn
cadrul Directiei Cultura, Tnvatamant, Turism

Vom intra special, daca va exista aceasta nevoie de sustinere
financiara cu parteneriatul 9i activitatea respective, cu universitatea
respectiva .

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Bun 9i de ce nu intram atuncea 9i trebuie sa aprobam un acord cadru

Tnainte sau macar de ce nu precizam Tntr-unul din articolele din corpul de
hotarare, Tnainte de modelul de protocol, lista universitatilor sau
academiilor cu care ati discutat deja, astfel Tncat sa dam un parteneriat
pentru ni9te entitali sprcifice?

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv in
cadrul Directiei Cultura, 'Fnvatamant, Turism

Noi am vrut sa facem lucrul acesta, doar ca in consultarile pe care
le am avut cu Direc jia juridic, daca intram cu lista 9i mai sunt universitali
care pot ulterior sa vina sa doreasca sa semneze acest acord nu am fi
putut sa facem, de aceea noi am lasat spajiu ca sa putem sa Tncheiem
acordul cu toate universitatile care vor dori acest accord, asa cum este el
aprobat de Consiliul general.
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Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Am Tnteles. Acum se aproba pentru 10 entita+i, ulterior pentru inca

10 sau cu cate mai discutati 9i tot a9a, dar cel putin se 9tia precis cu cine
semnam acest acord, m-am uitat pe hotararile de Consiliu general
adoptate Tn ultimii ani, pana Tn 2019 inclusiv, 9i toate parteneriatele sunt
specifice, sunt Tncheiate cu o anumita entitate, nu exista parteneriate
cadru votate ca model ca ulterior sa fie semnate de catre primar sau alta
entitate din cadrul Primariei.

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv Tn
cadrul Directiei Cultura. r

Da, am spus ca noi am vrut sa intram a9a, consultarile cu juridicul,
atata timp cat nu discriminam nicio universitate, practic este posibil sa
Tncheiem acest, sa intram Tn Consiliul general cu acesta corp pentru ca se
specifica clar cu universitatile de pe raza municipiului Bucure9ti, fara sa
facem nicio discrirninare a unei universitati. Deci nu este o problema, not
am studiat problema aceasta, mai ales ca am dorit sa intram punctual cu
ce universitati, dar nu este nicio problema, asta ni s-a spus de la Juridic,
sa intram cu el asa.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
N-am spus ca este o problema, am Tntrebat de ce se Tntampla a9a

9i de ce considerati oportun sa dam un acord de parteneriat cadrul Tn Ioc
sa veniti cu o lista sau cu fiecare entitate Tn parte pentru aprobare Tn

Consiliul General?

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv Tn
cadrul Directiei Cultura. Tnvatamant. Turism

V-am spus, am luat Tn calcul ca poate vor fi universitatii care vor dori
ulterior si isi vor da acordul ulterior sa incheie acest acord, mai ales ca
probabil punctual pe activitati pe care Ie vom desfa9ura, vor dori sa
colaboreze cu noi si atunci va fi nevoie sa Tncheie acest acord ca si cele
care au fost de la Tnceput Tn acord cu noi.

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
Mai am o singura obsewatie, chiar daca spune+i ca nu presupune

cheltuieli din partea Municipiului Bucure9ti, din punct de vedere fiscal,
faptul ca promovam, de exemplu, pentru o postare pe pagina de facebook
a Primariei Bucure9ti sau punem la dsipozi jie sala Consiliului General in
cadrul acestui parteneriat, se nume9te tot o prestare de sewicii din partea
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municipiului Bucure9ti 9i presupune tot o anumita suma pentru ca poate
sa fie cuantificata acea prestare de servicii.

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv Tn
cadrul Directiei Cultura, Tnvatamant, Turism

De aceea este trecut punctul 1 cu sustinere financiara 9i logistica Tn
sensul acesta, pentru ca da, Tntr-adevar acest parteneriat practic ne da
ocazia sa gazduim, de exemplu, o activitate Tn sala de consiliu sau Tn alte
sali ale Primariei, dar asta nu Tnseamna o implicajie financiara speciala
pentru acel eveniment 9i bani din buget.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Da, mul{umesc mult pentru explica+ii, oportunitatea de a semna un

acord cadru tot nu fmi este cIara in schimbul unui acord specific sau macar
a menjiona mai multe universitali cu care deja ati discutat Tn primele
articole ale hotararii, astfel ca in continuare votul meu va fi de abtinere.

Doamna Toderiuc - Fedorca Liliana Maria – director executiv Tn
cadrul Directiei Cultura, invatamant, Turism

Multumesc!

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va rog, daca mai sunt alte Tntrebari sau interventii, daca nu o sa va

rog sa supunem la vot.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie

Domnul Rau, doamna Tudor, va rog sa votaji. A votat toata lumea.
Cu 5 voturi pentru, 4 abjineri, 0 Tmpotriva, proiectul are aviz

favorabil .

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Daca mai sunt pe final alte Tntrebari sau interventii, daca nu sunt, o

sa va multumesc pentru prezenta 9i va urez o zi frumoasa!

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 08:35



Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfa9urat 9edinja.

MITU RXZV4N AUREL
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