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HOTĂRÂRE 

privind acordarea finanţării pentru asigurarea participării la activităţi educative 

pentru preşcolarii înscrişi în grădiniţele de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

în perioada august 2021 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , ales în condiţiile stabilite 
prin 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.07.2021; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre, iniţiat de doamna Alexandra Elena 

Chirilă, consilier local, privind acordarea finanţării pentru asigurarea participării la 

activităţi educative pentru preşcolarii înscrişi în grădiniţele de stat din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti în perioada august 2021. 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti ; 

- Nota de fundamentare nr.4240/13 .07 .2021 înregistrată la Primăria Sectorului 2 
sub nr.106685/ 13.07.2021, prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 
Patrimoniului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea CoPsiliului 
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 109131/ 16.07 .2021 prezentat de Direcţia Juridică 

Legislaţie Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 107519/ 16.07 .2021 prezentat de Direcţia Economică 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului 
şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 



- Avizul Comisiei Buget-Finanţe, Investiţii , Accesarea Fondurilor Europene ş 1 

Credite Externe; 

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi 
ZAT Re ia cu Societatea Civilă ; 
SChitnb 
REiA are - Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind 
---·---4 .e citarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al 

Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere 
de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

A vând în vedere reglementările cuprinse în: 
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4694/02.08.2019 privind aprobarea 

Curriculumului pentru educaţie timpurie; 
- Ordinului nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
- Ordinul nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea 

redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2; 
- Ordinul nr. 3515/393/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 323 5/93/2021 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS

Co V-2 ; 
- Adresa nr. 14866/02.07 .2021 emisă de Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti către Inspectoratele Şcolare ale sectoarelor 1-6 privind înscrierea preşcolarilor 

la grădiniţele de vară. 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2), lit. l). din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă mecanismul de finanţare pentru asigurarea paricipării la activităţi 

educative pentru preşcolarii înscrişi la grădiniţele de stat din Sectorul 2 al Municipiului 
Bucureşti care nu desfăşoară activităţi educaţionale în perioada august 2021, în limita 

bugetului disponibil prevăzut în prezenta hotărîre. 



Art.2~·- e aprobă Regulamentul de finanţare pentru asigurarea participării la 

...::e~~t'~'1i\b~~fW tive pentru preşcolarii înscrişi la grădiniţele de stat din Sectorul 2 al 
u lui ucureşti în perioada august 2021 , conform anexei ce conţine 4 pagini şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă beneficiarii proiectului reprezentând copiii înscrişi în grădiniţele 
din reţeaua de stat a Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti care nu desfăşoară activităţi 
educaţionale în perioada august 2021 , în limita bugetului disponibil prevăzut în prezenta 
hotărîre, denimiţi în continuare BENEFICIARI. 

Art. 4. (1) Sunt eligibile să participe la program grădiniţele de pe raza Sectorului 2 
al Municipiului Bucureşti acreditate şi grădiniţe autorizate să funcţioneze provizoriu, 
numite în continuare PARTENERI EDUCAŢIONALI care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

- primesc în efectivele lor, în luna august copii înscrişi în grădiniţele de stat care nu 
organizează programe educaţionale în perioada pentru care se asigură sprijin; 

- menţin pentru preşcolarii care se înscriu în baza prezentei horărâri aceleaşi preţuri 
ca cele pe care le practică faţă de ceilalţi copii înscrişi în programele lor educaţionale, în 
perioada vacanţei de vară a anului şcolar 2020-2021 ; 

- nu măresc preţurile pe care le practică , în perioada pentru care se solicită 

finanţarea, raportate la luna anterioară acordării acesteia; 

- permit cofinanţarea de către părinţi, în cazul în care preţul serviciilor ore rite este 
mai mare decât stimulentul financiar acordat conf art. 1. 

(2) Îndeplinirea condiţiilor legale pentru desfăşurarea activităţii este în 
sarcina exclusivă a furnizorului de servicii educaţionale. 

Art. 5. (1) Suma totală alocată de la bugetul local pentru desfăşurarea activităţilor 
menţionate la art. 1 este de 300.000 de lei. 

(2) Alocarea financiară pentru fiecare copil nu poate depăşi 1500 lei. 

Art 6. Contravaloarea serviciilor educationale se virează direct de către DGAPI 
' 

Sector 2 furnizorului de servicii educaţionale denumit în continuare Partener Educaţional 

conform Regulamentului prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. 

Art 7. Proiectul se va pune in aplicare în urma rectificării bugetului din 2021 , prin 

alocarea sumelor necesare in bugetul DGAPI Sector 2. 

Art. 8. (1) În 5 zile de la aprobarea prezentei horărâri, entităţile eligibile care doresc 
să furnizeze servicii educaţionale preşcolarilor în baza articolelor de mai sus, vor 
transmite către DGAPI o listă a locurilor disponibile şi detalii de contact pentru înscriere. 



(2) Lista va fi publicată pe site-ul www.invatamantsector2.ro iar înscrierile 
se vor face direct la Partenerul Educaţional. 

n"~~ Autoritatea Executivă ş i Direcţia Generală pentru 
j__~~m<fll ·ului ~~obiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

---p-i~~ hotăran. 

Administrarea 
a prevederilor 

Art.10 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 
Bucureşti , cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

PELLEGRINI MARIUS-OVIDIU 

Hotărâre nr. 246 

Bucureşti, 22.07.2021 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR GEN~RAL L SECTORULUI 2, 
ELE L IŢĂ 

V / 

Prezen/a Hotărâre conţine un număr ele 8 pagini, inclusiv anexa, şi a/ost adoplată de Consiliu/ Local tJf Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti în şedin/a ordinară din data de 22.07.202 I cu respeclarea prevederi/or ari. I 40 din Ordonan/a de 
Urgentă a G11vern11/11i nr. 5712019 privind Codul adminislrativ, cu modificările şi comp/e/ările ulterioare. 



Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 246 1 .22.07.2021 

REGULAMENT 

privind acordarea alocării financiare pentru asigurarea participării la activităţi 

educative pentru preşcolarii înscrişi la grădiniţele de stat 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

care nu desfăşoară activităţi educaţionale în perioada august 2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

PELLEGRINI MARJUS-OVIDIU 



Anexa la Hotărârea nr clin 202 1 
~~~- -~~-

REGULAMENT pri vind acordarea a locării financiare pentru asigurarea participării la 
acti v it ă !i educati ve pentru preşco lar ii înscri ş i la grăd iniţele de stal cl in Sectorul 2 al 

Municipiului IJ ucureş t i care m 1 desfăşoară acti vi t ăţ i ed ucaţ io na l e în perioada august 2021 

CAPITOLUL I 
CA DRUL GENERAL 

Art. I. Prin prezentul Regulament se stabilesc condi!i ile ş i mo cla li tă\ i l e ele acordare a a locări i 

fi nanciare pentru asigurarea participării la ncti v ită\ i educative pent ru preşco la ri i înscr!ş i la 
grădiniţele de stat cli n Sectorul 2 al Municipiului care nu desfăşoară act ivităţ i cclucaţ iom;le în 
perioada august 202 1, în limi ta bugetulu i disponi bil , prevăzut în prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezentul Regulament s tabileş te modalitatea de colaborare cu partenerii educa( ionali 
eligibi li, confo rm prezentei ho tărâ ri , contravaloarea acestor servici i fi ind decontată clin bugetul 
local, prin virament direct între DGAPI şi entitatea a leasă de reprezentanţii legali ai 

Beneficiarului. 

Art. 3. Părţile care vor aplica prezentul Regulament sunt: 
a) Primăria Scctornlui 2 al Municipiului Bucureşti, DGAPI S2, în ca litate de ordonator ele 

credite. 
b) Partenerii educaţiona li eligibi li conform prezentei hotărâri . 
c) Preşcolar ii eligibili denumiţi în continuare beneficiari ş i reprezentanţ ii lor legal i. 
Art. 4. Reprezentanţii legali ai copiilor care vor beneficia de alocarea financ iară pentru 
participarea preşcolarilor înscrişi în grăd i n iţe le de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 
la programe educationale în perioada august 202 1 precum ş i Partenerii Eudcaţiona l i au 
responsabilitatea corectitudinii datelor ş i in formaţiilor comunicate către Primăria Sectorului 2 
al Munic iăiului 13ucureşti ş i Direcţ i a General ă pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 
(DGAPI) Sector 2. 

Art. 5. DGA PI Sector 2 va păs tra documentele relevante în arhiva proprie, confo rm termc:1clor 
prevăzute ele leg i s laţia în vigoare. 

CAPJTOLUL 2 
PERIOADA OE ACORDARE A ALOC/\Hll Fl NANCIARF: 

Art. 6. Perioada pentru care se Rs igură alocarea financ i ară este cup rinsă între data adoptări i 

prezentei hotărâr i ş i data ele 31 august 202 1 

VIZAT 
spre neschimbare 
SECRE.TAFţ ___ _ 

- -···- ·-··-„-·--···-·-



/\rt. 7. Decontul serviciilor educat ionale se va racc în confonnitatc cu prevederile prezentului 
Regulament precum ş i a acordului scris cu privi re la prelucrarea datelor cu caracter personal , 
conform l egislaţie i în vigoare. 

Art. 8. Lipsa respec tării obliga!iilor asumate de partenerii cduca!ionali ş i beneficiari , conform 
prezentei hotărâ ri , inclusiv obligaţiile legale cu pri vire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal atrage im posibilitatea decontării servicii lor pentru beneficiarii în cauză. 

/\rt. 9. Prezentul Regulament va Ci adus la c unoş tinta publică prin intermediul DGAPI Sector 
2, prin a fi şare pc site-ul www.invatamantsector2.ro, precum ş i prin orice alte mijloace de 
publicare folosite ele partenerii educaţionali din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti . 

CAPITOLUL 3 
CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Art. I O. Înscrierea partenerilor educaţionali în vederea a l ocă rii financiare pentru serviciile 
educaţiona le oferite beneficiarilor se realizează de către rcprczentan!ii lega li ai entită !ilor 
juridice, prin transmiterea pe e-mail, către DGAPI Sector 2 a următoarelor date: 

-date ele facturare, 
-nr de locuri disponibile, 
-listă de preturi , 
-dovada preţurilor practicate în luna anterioară înscrierii în program. 

Art 11 . Înscriem preşco larilor la programele educaţ i o nale sc face în baza legii ; i a 
regulamentelor proprii partenerului educaţional , părin!ii trebuind să completeze un acord cu 
privire la prelucrarea datelor personale ş i o declaraţie pe propria răspundere care să ateste 
înscrierea preşco larului într-o grădiniţă de stal închisă în perioada august. 

Art 12. Admiterea preşco larilor se face în ordinea înscrierilor, în limita locurilor disponibile ş i 
a bugetului alocat. 

Art. 13. Partenerii educai ional i se obligă să factureze doar servicii Ic efectiv prestate pentru 
beneficiari, păstrând ace leaşi conclitii contractuale ca ~ i în cazul celorlalţi copii înscrişi în 
programele lor, cu excepţia clauzelor referitoare la moelalită!ile de plata a serviciilor. 

CAPITOLUL 4 
DECONTAREA SUMELOR 

1\rt. 14. Decontarea sumelor se face ele către DG/\Pf Sector 2 direct către partenerii educaţio nali 
pc data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, în urma depunerii ele către partenerul 
educaţional a următoare lor acte doveditoare: 

-factură fiscală care con\ine numele ş i CNP-ul beneficiarului. 
- listă ele prezenţă semnată ele către părinte, 

-dec laraţie pe proprie răspundere menţionată la Art. I I 

I V\ZAT 
1 

spre neschimbare 
SEQJ~~Tţ\_.:..;..R __ 



Decontarea se foce conform sumei mcn!ionate pc factura fisca l ă, pentrn servicii le electi v 
presta te, propor\ional cu durata acestora, indi fe rent dacă benefi ciarii optează pentru prczen\a în 
toate zile le lucră toare ale lunii sau doar pentru anumite zile sau săptămâni , în limita sumei 
menţiona te la art. 5 al prezentei hotărâri. 

CAPITOLUL 5 
PROTECTIA DATELOI~ CU CARACT ER PERSONAL 

Art. 15. Fiecare beneficiar este de acord în mod expres, neechivoc ş i necondi\ionat ca datele 
snle cu caracter personal, precum ş i orice alte date, puse la di spoz iţ ia/ transmise către DG1\PI 
Sector 2, care au legătură cu punerea în aplicare a prezentului Regulament , să fie incluse în 
baza ele date a DGAPI Sector 2 ş i a Primări ei Sectorului 2 al Municipiului I3ucurcş ti ş i utili za te 
în confo rmitate cu prezenta ho tăril rc. 

Art. 16 Datele !'urnizate nu vor fi dezvăluite altor persoane ln afora păqilor implicate în 
api icarea prezentei 1 Iotă râri . 

CAPITOLUL 6 
DISPOZITII FINALE 

Art. 17. Primări a Sectornlui 2, DGAPI S2 şi partenerii educaţionali vor mediatiza prezentul 
Regulament. 

Art 18. Parteneri i educa\ionali îş i asumă înt rnga răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor 

legale de func\ionare ş i a obliga\ iilor asumate. 

V\ZAT 
~pre neschimbare 
~ SEGB_ţ!AR 


