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HOTĂRÂRE 

privind acordarea alocării financiare pentru facilitarea participării elevilor înscriş i în 
unităţile de învăţământ din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

la programul "Şcoală după şcoală" 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii nr . 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modifica rea ş i 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ş i 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 04.11.2021; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de doamna Alexandra Elena 

Chirilă, consilier local, privind acordarea alocării financiare pentru facilitarea 

participării elevilor înscrişi în unităţile de învăţământ din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti la programul "Şcoală după şcoală"; 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de doamna Alexandra Elena Chirilă , cons il ier 

local, în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Nota de fundamentare nr. 6196/21.10.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 2 

sub nr.170230/ 26.10.2021, prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 172395/ 28. l 0.2021 prezentat de Direcţia Jurid ică. 

Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 171610/ 28.10.2021 prezentat de Direcţi a Re l a ţi i 

Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 171616/ 28. l 0.2021 prezentat de Direcţia Economică. 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti: 



- N ota de rectificare nr.6390/04.11.202 1, înregi strată la Cabinet Secretar sub 

nr.3952/04.11.QU?n irezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, /erviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Loca l 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică , Apărarea Drepturi lor 

Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene ş i 

Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti: 

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret ş i 
Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Munic ipiului 

Bucureşti; 

- Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei ş i Inovaţie din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Nota nr. 175071 I 03.11.2021 privind preluarea unor atribuţii ale funcţiei de Secretar 

General al Sectorului 2, precum şi cererea de concediu nr. 175049/03.1 1.202 1; 

- Dispoziţia nr. 2422/ 02.11.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind 

prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executi v 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, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5349/20 I I 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", cu 

modificările şi completări le ulterioare; 

- Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătă\ ii nr. 

5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităfii În cadrnl 

unilă/ilor/instituţiilor de învă/ământ în condijii de siguran/ă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Co V-2, astfel cum a fost modificat şi 

completat prin Orinul comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii nr. 

5349/204112021; 

- Procedura operaţională ISMB nr. 857/18.01.2021 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanfa 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 Regulamentul de finanţare pentru asigurarea par ic i pă ri i la 

activităţi educative de tip „Şcoală după şcoală" pentru elevii înscrişi în unităţ i le de 

învăţământ din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei ce conţine 4 pagin i 

ş i face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă beneficiarii proiectului reprezentând e levii înscrişi în un ităţi le de 

învăţământ care au primit avizarea funcţionării acestui program în anul şcolar 202 1 -

2022 în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 5349/ 07.09.2011 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală" cu modificările ş i 

completările ulterioare ş i a procedurii operaţionale ISMB m. 857/ 18.01.2021, în li mita 

locurilor de care acestea dispun, denumiţi în continuare BENEFICIARI. 

Art. 3 Sunt eligibili pentru alocarea financiară menţionată de prezenta hotă râ re 

organizatorii entităţi cu personalitate juridice, numiţi în continuare PARTENERl 

EDUCAŢIONALI care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţi i: 

• organizează programe de tip "Şcoală după şcoală" în unităţile de învăţământ care 

au primit avizarea funcţionării acestui program în anul şcolar 202 1 - 2022 în 

conformitate cu Ordinul MECTS nr. 5349/ 07.09.20 11 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală" cu modifică r i le ş i 

completările ulterioare şi a procedurii operaţionale ISMB nr. 857 I 18.01.2021 . 

Lista acestor unităţi este cea comunicată de ISMB. 

• oferă beneficiarilor o masă caldă pentru fiecare zi şi posibilitatea de a benefic ia de 

programe educaţionale şi servicii de supraveghere ş i îndrumare până la ora 18.00, 

de luni până vineri, dacă părinţii doresc acest lucru. 

• permit copiata din partea reprezentanţilor legali ai beneficiarilor, în cazul în ca re 

preţul total al serviciilor contractate de către aceştia în cadrul programului Şcoa l ă 

după şcoală la care face referire prezenta hotărâre este mai mare decât suma 

menţionată la art 6 al prezentei hotărâri. 

• Se oferă alocarea financiară prevăzută de prezenta hotărâre doar pentru 

programele ş i beneficiarii care desfăşoară activităţi ce presupun prezenţa fi z i că a 

elevilor la clasă, nu ş i pentru programe care se desfăşoară online. 

• e levi i înscriş i în program nu primesc ş i nu urmează să primească finanţare , din a lte 

fo nduri nerambursabile, cum ar fi , dar fără a se limita la acestea, fonduri europene 



sau fonduri de la bugetul loca l, pentru programul Şcoală după şcoa l ă, în peri oada 

în care prezenta hotărâre îş i produce efectele. 

Art. 4 Îndeplinirea tuturor condiţiilor legale privind desfăşurarea acti v ităţ ii . 

prestarea serviciilor educaţionale, de supraveghere, îndrumare sau furnizare hrană , în 

mod direct sau prin pa11eneri este în sarcina exclus ivă a Partenerilor educaţiona li . 

Art. 5 Suma tota lă alocată de la bugetul local pentru desfăşurarea programelor de 

tip "Scoală după şcoală" vizate de prezenta hotărâre este de 4.000.000 lei. Alocarea 

financiară pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi suma de 35 de lei/zi. 

Art. 6 Contravaloarea servici ilor educaţionale, de supraveghere ş i îndrumare sau 

furnizare hrană contractate de către beneficiarii definiţi la art 2 a prezente i hotărâri se 

virează direct de către DGAPI Sector 2 în contul Partenerului Educaţ iona l confo rm 

Regulamentului prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 7 Până la data de 17 decembrie 2021 , entităţile eligibile care doresc să 

furnizeze servicii educaţiona le beneficiarilor în baza articolelor de mai sus, vo r transmite 

către DGAPI o listă a locurilor de care dispun, numărul locurilor vacante ş i deta lii de 

contact pentru înscriere. Lista va fi publicată pe site-ul www.invatamantsector2.ro iar 

înscrierile pentru locurile disponibile la momentul intrării în vigoare a prezente i hotă râ ri 

se vor face direct la Pat1enerul Educaţional. 

Art. 8 Autoritatea executivă şi DGAPI Sector 2 vor duce la îndeplinire prevederi Ic 

stabilite prin prezenta hotărâre. 

Art. 9 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiulu i 

Bucureşti . 

Hotă râ re nr. 339 

Bucureşti, 04.11.2021 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LECALITA n : 
SECRETAR CE~~AL A :ECTORULU I 2, 
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Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul local al Sec1ornl11i 2 
al Municipiului Bucureşti în şedinfa ordinară din data de 04.11.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonr111(0 de 
Urgenfă a G11vem11l11i nr. 5712019 privind Codul administmtiv, c11111odiflcările şi completările 11lterioare. 



Anexa laH. C.L. Sector2nr. 3391 04.11. 2021 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA ALOCĂRII FINANCIARE 

PENTRU FACILITAREA PARTICIPĂRII ELEVILOR ÎNSCRIŞI ÎN 

UNITĂTILE DE ÎNVĂTĂMÂNT DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI , , 

BUCUREŞTI LA PROGRAMUL "ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ" 



Anexa nr 1 la Hotărârea nr din 2021 
~~~- -~~~ 

REGULAMENT privind acordarea alocării fi nanciare pentru facilitarea partic ipării elevilor 
înscrişi în unităţi le de învăţământ din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti la programul "Şcoală 

după şcoală" 

CAPITOLUL I 
CADRUL GENERAL 

Art. l . Prin prezentul Regulament se stabilesc condiţiile şi modalităţile de acordare a a locării 

fi nanciare pentru asigurarea participării elevilor înscriş i în unităţile de învăţământ din Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti la programul "Şcoală după şcoală" organizat în unităţile de învăţământ 

care au primit avizarea funcţionării acestui program în anul şcolar 202 1 - 2022, în conformitate 

cu Ordinul MECTS nr. 5349/ 07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului „Şcoa lă după şcoală" cu modificări le şi completările ulterioare şi a procedurii 

operaţionale ISMB nr. 857 I 18.0 l.202 1, în limita bugetului disponibil şi a condiţiilor prevăzut în 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezentul Regulament s tabileşte modalitatea de colaborare cu Partenerii educaţionali 

eligibili care organizează programe de tip "Şcoală după şcoală" în unităţile de învăţământ care au 
primit avizarea funcţionării acestui program în anul şcolar 2021 - 2022 în conformitate cu 
Ordinul MECTS nr. 5349/ 07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului „Şcoală după şcoală" cu modificări le ş i completările ulterioare ş i a procedurii 
operaţionale ISMB nr. 857 I 18.01 .202 1. Lista acestor unităţi este cea comunicată de ISMB care o 
poate reactualiza, în funcţie de avizările acordate pe parcursul semestrului II a anului şcolar 

2021-2022. 

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

credite. 
b) Partenerii educaţionali eligibili conform prezentei hotărâri . 

c) Elevii eligibili denumiţi în continuare beneficiari ş i reprezentanţii lor legali . 

Art. 4. Reprezentanţii legali ai Beneficiarilor şi Partenerii educaţional i au responsabilitatea 
corectitudinii datelor şi informaţi ilor comunicate către Primăria Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (DGAPI) Sector 2. 

Art. 5. DGAPI Sector 2 va păstra documentele relevante în arhiva proprie, conform termenelor 
prevăzute de leg i s laţia în vigoare. 

CAPITOLUL 2 
PERIOADA DE ACORDARE A ALOCĂRII FINANCIARE 

Art. 6. Perioada pentru care se as igură alocarea financ iară este semestrul II al anului şco lar 2021-
2022 
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Art. 7. Decontul serviciilor educationale se va face în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament, în limita fondurilor disponibile, precum şi a acordului scris cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 8. Lipsa respectării obligaţiilor asumate de partenerii educaţionali şi beneficiari, conform 
prezentei hotărâri şi a contractelor semnate între părţi, inclusiv obligaţiile cu privire Ia 
prelucrarea datelor cu caracter personal atrage imposibilitatea decontării serviciilor pentru 
beneficiarii în cauză. 

Art. 9. Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa publică prin intermediul DGAPI Sector 2, 
prin afişare pe site-ul www.invatamantsector2.ro, precum şi prin orice alte mijloace de 
publicare folosite de partenerii educaţionali din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

CAPITOLUL 3 
CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Art. 1 O. Înscrierea partenerilor educaţionali în vederea alocării financiare pentru serviciile 
educaţionale oferite beneficiarilor se realizează de către reprezentanţii legali ai entităţilor 

juridice, până la data de 17 decembrie 2021, în urma transmiterii pe e-mail, către DGAPI Sector 
2 a următoarelor date: 

-datele de facturare ale partenerului educaţional, 
-numărul total de locuri si numărul de locuri disponibile oferite de către partenerul educaţional. 

Art 11. În vederea decontării serviciilor, Partenerii educaţionali eligibili vor încheiea un Acord 
de colaborare cu DGAPI Sector 2 în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 

Art 12. Înscriem elevilor la programele educaţionale se face în baza legii şi a regulamentelor 
proprii Partenerului educaţional şi a unităţii de învăţământ în care se desfăşoară programul, 
părinţii trebuind să semneze cu partenerul educaţional contracte educaţionale/ de presătri servicii 
ş i să completeze un acord cu privire la prelucrarea datelor personale. 

Art 13 Admiterea elevilor pe locurile disponibile la momentul adoptării prezentei hotărâri se face 
în ordinea înscrierilor, în limita capacităţii declarate de partenerul educaţional la înscrierea în 
program şi a bugetului alocat prin prezenta hotărâre. 

Art. 14. Partenerii educaţionali se obligă să factureze către DGAPI doar serviciile efectiv 
prestate pentru beneficiari, în baza contractelor încheiate cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor 
ş i a unei liste de prezenţă asumată de către partenerul educaţional şi părinte la sfărşitul fiecărei 
luni. 
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CAPITOLUL 4 
DECONTAREA SUMELOR 

Art. 15. Decontarea sumelor se face de către DGAPI Sector 2 direct în contul partenerilor 
educaţionali pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, în urma depunerii de către 

partenerul educaţional a următoarelor acte doveditoare: 

-contracte educaţionale/ de prestări servicii încheiate între partenerii educaţionali ş i reprezentanţii 

legali ai beneficiarilor însoţit de acordul privind prelucrarea datelor personale (se prezintă o 
singură dată pe semestru, pentru fiecare beneficiar înscris în program), 
-facturi fiscale lunare, 
-listă de prezenţă lunară semnată de către părinte ş i partenerul educaţional. 

Decontarea se face conform sumei menţioante pe facturile fiscale, doar pentru servicile efectiv 
prestate, indiferent dacă beneficiarii optează pentru prezenţa în toate zilele lucrătoare ale lunii 
sau doar pentru anumite zile, în limita sumei menţionate la ait 5 al prezentei hotărâri . 

CAPITOLUL 5 
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art. 16. Fiecare beneficiar este de acord în mod expres, neechivoc şi necondiţionat ca datele sale 
cu caracter personal, precum ş i orice alte date, puse la dispoziţia/ transmise către DGAPI Sector 
2, c.are au legătură cu punerea în aplicare a prezentului Regulament, să fie incluse în baza de date 
a DGAPI Sector 2 şi a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ş i utilizate în 
conformitate cu prezenta hotărâre . 

Art. 17 Datele furnizate nu vor fi dezvăluite altor persoane în afara părţilor implicate în aplicarea 
prezentei Hotărâri. 

CAPITOLUL 6 
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 18. Primăria Sectorului 2, DGAPI S2 şi pa11enerii educaţionali vor mediatiza prezentul 
Regulament. 

Art 19. Partenerii educaţionali îşi asumă întraga răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor legale 
de funcţionare şi a obligaţiilor asumate. 
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