
 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 215/05.08.2022 

privind aprobarea încheierii contractelor de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin învățământul dual între Sectorul 6 al Municipiului București, 

Colegiul Economic Costin C. Kirițescu și agenții economici participanți la proiect 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru 
Valeriu Gâdiuță și Raportul de specialitate al …………, nr. ………, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6,        
nr. ……           și nr. …...; 

Ținând seama de: 
-   Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual; 
-  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 396/2017 privind 

cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului 
„Școala Profesională Metropolitană în sistem Dual din București", astfel cum a fost 
modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 125/2021; 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. l),            
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,            
cu modificarile și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învățământul dual, în domeniile de pregătire profesională și 
calificările profesionale menționate în art. 2 al fiecărui contract, între Sectorul 6 al 
Municipiului București, Colegiul Economic Costin C. Kirițescu și agenții economici 
participanți la proiect, conform Anexelor nr. 1-8, ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să 
semneze contractele menționate la art. 1 și directorul executiv al Administrației Școlilor 
Sector 6 să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea acestor contracte. 

 

 

 

 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 
 

 

 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, directorul executiv al  
Administrației Școlilor Sector 6, directorul unității de învățământ preuniversitar de stat 
Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” și agenții economici participanți la proiect vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța 
competentă, în termenul prevăzut de lege. 

 
 

       INIȚIATOR PROIECT,                                               AVIZEAZĂ 

         CONSILIER LOCAL,                        pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
       Alexandru Valeriu Gâdiuță                                     din O.U.G. nr. 57/2019 

                                                                              Secretarul general al Sectorului 6,                             
 
                                                                                            Demirel Spiridon                                              
                                                                                                         
 

                                                                                  
 

  
                               

                                                                                                    



 

 

 

CONSILIUL LOCAL 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind încheierea contractelor de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Sectorul 6 al 
Municipiului București, Colegiul Economic Costin C. Kirițescu și agenții economici 

participanți la proiect 
 

 

Având în vedere:  

  - Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual prevăzută în 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3554/2017 care impune obligativitatea 

încheierii contractului de parteneriat pentru funcționarea acestui tip de învățământ 
între „unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de 
operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială 

pe raza căreia se află unitatea şcolară conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la 

metodologie;” (art 4); 

- Contractele deja semnate de agenții economici și Colegiul Economic Costin C. 
Kitițescu prin care companiile partenere și-au asumat să asigure elevilor din 

învățământul profesional dual burse și alte facilități conform legislației în vigoare; 

- Potențialul învățământului dual de a combate abandonul școlar și absenteismul 

prin contribuția financiară lunară a statului și a operatorilor economici, condiționată 
de prezența la orele de teorie și practică, notele la purtare și rezultatele școlare;  

- Impactul benefic al facilităților oferite de aceste contracte la bunăstarea 
materială a elevilor și a familiilor lor, dar și la formarea lor profesională în acord cu 
piața muncii; 

- Oportunitatea de a combate șomajul și fenomenul NEET prin pregătrea elevilor 

pentru viața profesională în cadrul stagiile de practică oferite de agentul economic, 

la sediul și punctele de lucru ale acestuia, sub îndrumarea unui tutore desemnat de 

partener și care completează activitatea didactică a profesorilor din unitatea de 

învățământ; 
Supun spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre privind încheierea 

contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 
învățământul dual între Sectorul 6 al Municipiului București, Colegiul Economic 
Costin C. Kirițescu și agenții economici participanți la proiect. 

 

CONSILIER LOCAL, 

 

Alexandru Valeriu Gâdiuță 
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Nr. 34846/05.08.2022 

                                          

 

                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La  proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de 

parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între 

Sectorul 6 al Municipiului București, Colegiul Economic Costin C. Kirițescu și agenții 
economici participanți la proiect. 

 

 

       Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării 
considerentelor și circumstanțelor exclusiv de natură juridică, reținem următoarele: 
 

- Referatul de aprobare al domnului Consilier Local Alexandru Valeriu Gâdiuță;  

-  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-    Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual; 

-      Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 396/2017 privind 

cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării 
proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem Dual din București", astfel 

cum a fost modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 125/2021; 

-        Art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin.(1) lit.a) și art. 197 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările 

ulterioare. 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 
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Proiectul de hotărâre nr. 215/05.08.2022 privind aprobarea încheierii 

contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învățământul dual între Sectorul 6 al Municipiului București, Colegiul Economic 

Costin C. Kirițescu și agenții economici participanți la proiect, se încadrează în 

prevederile legale, astfel că propunem prezentul proiect pentru analiză, dezbaterea 

și aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6, Municipiul București. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      CONSILIER JURIDIC,  

                                                                                                                           VALENTIN MORARU 


