
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
pentru modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti 

nr. 396/2017 privind cooperarea lntre Municipiului Bucure~ti , sectoarele municipiului 
Bucure~ti ~i lnspectoratul $colar al Municipiului Bucure~ti In vederea initierii, finantarii ~i 

derularii proiectului ,$coala Profesionala Metropolitana In sistem dual din Bucure~ti" 

Avand In vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti nr. 
3705/21 .05.2021 ~i raportul de specialitate al Directiei Cultura, invatamant, Turism nr. 
2359/21 .04.2021 ; 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante ~i credite externe nr. 57/31 .05.2021 , 
avizul Comisiei de lnvatamant ~i tineret nr. 23/31 .05.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~i de 
disciplina nr. 165/31.05.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti ; 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 3.554/2017 privind aprobarea Metodologiei 

de organizare ~i functionare a invatamantului dual; 
- Hotararii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei nationale pentru 

dezvoltarea durabila a Romaniei 2030; 
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
\ In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. a), alin. (9) lit. a) ~i art. 139 
'b...n . (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
HOTARA$TE: 

Art.l Anexa Ia Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 396/2017 
privind cooperarea lntre Municipiului Bucure~ti , sectoarele municipiului Bucure~ti ~i 

lnspectoratul $colar al Municipiului Bucure~ti In vederea initierii, finantarii ~i derularii 
proiectului ,$coala Profesionala Metropolitana in sistem dual din Bucure~ti" se modifica 
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.ll Articolul 2 al Hotararii Consili Qra1eraf....al Municipiului Bucuresti nr. 396/2017 se 
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,Art.2 Pentru initierea, finantarea ~i derularea In comun a proiectului .. ~coala 
Profesionala Metropolitana in sistem dual din Bucure~ti" se desemneaza un Comitet de 
initiativa !ocala, care va avea urmatoarea componenta: 

a) un coordonator al un Comitetului de initiativa locala desemnat de Consiliul General al 
Municipiului Bucure~ti ; 

b) doi reprezentanti numiti de Primarul General al Municipiului Bucure~ti; 
c) trei reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; 

d) un reprezentant al lnspectoratului ~colar al Municipiului Bucure~ti; 
e) un reprezentant al fiecarui sectoral municipiului Bucure~ti , numit de primar; 
f) un reprezentant al operatorilor economici ~i a altor structuri reprezentative ale 

mediului economic interesate, desemnat de acestia." 
Art.lll Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure?ti nr. 

396/2017 privind cooperarea intre Municipiului Bucure?ti, sectoarele municipiului Bucure?ti 
~i lnspectoratul ~colar al Municipiului Bucure~ti In vederea initierii, finantarii ~i derularii 
proiectului .. ~coala Profesionala Metropolitana in sistem dual din Bucure~ti" raman 
neschimbate. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edin1a ordinara a Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti din data de 02.06.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINJA, 

Sorin Purcarea 

Bucure~ti, 02.06.2021 
Nr. 125 

.-: '\ SECRETAR GENERAL 
~AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI , 

Georgiana Zamfir 

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucure~ti, Romania tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro 
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ACORD DE PARTENERIAT 

Art. 1 PARJILE ACORDULUI 

MUNICIPIUL BUCURE~TI, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucure~ti , reprezentat prin 

Nicu,or DAN, PRIMAR GENERAL 

INSPECTORATUL ~COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI, cu sediul in strada lcoanei nr. 19, Bucure~ti , 

Romania, reprezentat prin lonel PU~CA~. INSPECTOR $COLAR GENERAL 

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI, cu sediul in Bulevardul Banul Manta nr. 9, Sector 1, 

Bucure~ti , reprezentat prin PRIMAR 

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI, cu sediul in strada Chiri~tigiilor, nr. 11 -13, Sector 2, 
'- Bucure~ti , reprezentat prin PRIMAR 

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI , cu sediul in Calea Oude~ti nr. 191, Sector 3, Bucure~ti , 
reprezentat prin PRIMAR 

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI , cu sediul in B-dul Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, 
sector 4, Bucure~ti , reprezentat prin PRIMAR 

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI, cu sediul in strada Strada Fabrica de Chibrituri 9-11 , Sector 
5, Bucure~ti , reprezentat prin PRIMAR 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI, cu sediul in strada Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, 

Bucure~ti , reprezentat prin PRIMAR 

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI 
a) Obiectul acordului il constituie sustinerea reciproca in vederea initierii , finantarea ~i derularea 

proiectului "$coa/a Profesionala Metropolitana in sistem dual din Bucure~ti' care va avea ca 
scop cre~terea performantei in pregatirea fortei de munca calificate, Ia nivelul capitalei, ~i satisfacerea 
nevoii de muncitori calificati ~i in acord cu solicitarile de pe piata muncii. 

b) Realizarea ~i derularea unor activitati comune, cum ar fi: 
i. promovarea conceptului ~coala Profesionala Metropolitana in Sistem Dual -

Drumul tau spre reu,ita; 
ii. integrarea indicatorilor de performanta in conformitate cu necesitatile locale ~i 

metropolitane identificate - prin Planurile Regionale de Actiune pentru lnvatamant 
(PRAI) ~i Planurile Locale de Actiune pentru invatamant (PLAI) ; 

iii. elaborarea unor harti cu privire Ia nevoia de muncitori calificati prin $coala 
Profesionala; 

iv. promovarea actiunilor de identificare ~i selectare a elevilor ~i a partenerilor de practica 
(operatori economici); 

v. 

vi. 
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vii. elaborarea unor standarde de acreditare pe cele doua componente - resurse umane 
(specialil?ti) l?i logistica (baza materiala adecvata) atat Ia nivelul institutiilor de 
invatamant cat l?i Ia nivelul partenerilor de practica acreditati; 

viii. elaborarea strategiilor de analiza a performatei (Benchmarking, Balanced Scorecard 
(BSC) §i lndicatori de performanta (KPI)) Ia nivel strategic metropolitan; 

ix. infiintarea de centre de informare §i consiliere permanente pentru legatura cu mediul 
economic §i parinti/elevi/afti factori interesati; 

x. sprijinirea initiativelor de infiintare a unor centre pentru formarea §i perfectionarea 
profesorilor/mai§trilor/instructorilor/tutorilor de practica pe domenii; 

xi. realizarea unor studii pentru masurarea gradului de satisfactie profesionala; 
xii. realizarea unei baze de date privind forta de munca calificata - strategic necesara 

Municipiului Bucure§ti in vederea atragerii de noi investitii directe; 
xiii. construirea unei baze de date privind traseul profesionallcariera al absolventilor; 

ART. 3 OBLIGAJIILE PARTILOR 

3.1. MUNICIPIUL BUCURE~TI 
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 

Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, Directia Cultura, 1nvatamfmt, Turism, Centrul pentru 
Tineret al Municipiului Bucure§ti §i institutiile/serviciile publice ale Municipiului Bucure§ti care 
desfa§oara activitati cu impact in domeniul educational, precum §i Comitetul de initiativa !ocala 
desemnat in conditiile prezentei hotarari: 

a) vor negocia §i vor colabora in vederea lndeplinirii obiectivelor prezentului acord de parteneriat, in 
conformitate cu atributiile care le revin, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare; 
b) aloca, In conditiile ~~ cu incadrarea in limitele bugetare aprobate, resursele financiare necesare 
activitatilor mentionate mai sus; 
c) Contractarea §i plata bunurilor §i serviciilor necesare derularii in bune conditii a prezentului acord nu 
trebuie sa depa§easca data incheierii derularii prezentului acord §i se vor face cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 

3.2. INSPECTORATUL $COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI: 
sa permita ~~ sa faciliteze participarea cadrelor didactice ~~ elevilor Ia desfa~urarea tuturor activitatilor 
necesare pentru atingerea obiectivelor acordului de parteneriat, conform reglementarilor legale in 
vigoare; 

sa faciliteze obtinerea tuturor informatiilor legate de desfa~urarea proiectului necesare in vederea 
efectuarii raportarilor catre finantator, conform reglementarilor legale in vigoare. 

3.3. OBLIGATII COMUNE ALE PARTILOR: . . 
sa sprijine promovarea proiectului cu scopul ~~ obiectivele sale in institutiile ~colare selectate din 
Municipiul Bucure~ti ; 

sa faciliteze accesul reciproc Ia informatiile de 
derulat in part neriat. 
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ART. 4 DURATA ACOROULUI 

a) Prezentul acord intra in vigoare Ia data semnarii sale de catre parti ~i are valabilitate in anii ,colari 
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ~i 2024-2025. 

b) Protocolul poate inceta inainte de termen, prin acordul partilor. 

ART. 5 FORJA MAJORA 

a) Nici una dintre partile semnatare nu raspunde pentru executarea necorespunzatoare sau pentru 
neexecutarea totala sau partiala a oricareia din obligatHie asumate, daca aceasta se datoreaza fortei 
majore, a~a cum este ea definita prin lege. 

b) Partea care invoca forta majora va notifica celorlalte parti imposibilitatea de executare in termen de 3 
(zile) de Ia producerea evenimentului. 

ART. 6 CLAUZE FINALE 

a) Modificarea prezentului acord se face numai in scris, in conditiile legii, dupa aprobarea prin Hotarare 
a Consiliului General al Municipiului Bucure~ti. 

b) Orice notificare este valabil indeplinita daca este facuta in scris ~i transmisa Ia sediul declarat in 
prezentul acord. 

Prezentul Acord a fast incheiat astazi, , Ia Bucure~ti , in 8 exemplare originale, in 
limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, avand aceea~i valoare. 

PARTENER, 

MUNICIPIULUI BUCURE$TI 

PRIMAR GENERAL 

PARTENER, 

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI 
BUCURE$TI 

PRIMAR 

PARTENER, 

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI 
BUCURE$TI 

PRIMAR 

PARTENER, 

PARTENER, 

INSPECTORATUL $COLAR AL MUNICIPIULUI 
BUCURE$TI 

INSPECTOR $COLAR GENERAL 

PARTENER, 

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI 
BUCURE$TI 

PRIMAR 

PARTENER, 

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI 
BUCURE$TI 

PRIMAR 

PARTENER, 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI 
BUCURE$TI 

PRIMAR 
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