
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                      PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  AVIZEAZĂ 
S.T. 801/16.11.2018                                                                                         pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                         Demirel Spiridon 
 
                                                                                                                      

   
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita 
sumei de 56.398 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM 

(Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), desfășurat de Primăria 
Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul 

Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Carol I”   
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15829/15.11.2018 întocmit de 
Administraţia Şcolilor Sector 6;   

Văzând Expunerea de motive a Primarul Sectorului 6; 
 Ţinând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale 
Consiliului Local Sector 6;  
 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 
privind educaţia naţională, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
          În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și lit. f) şi               
art. 81 alin. (2) lit. d) și lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul  Local  Sector  6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 al 
Municipiului București în limita sumei de 56.398 lei a proiectului ,,Centrul de 
pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – 
Mecanică) desfășurat de Primăria Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 
6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Carol I”, 
conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia 
Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul 
Şcolar Sector 6 al Municipiului Bucureşti și Colegiul Tehnic ”Carol I”, vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                  pentru legalitate                            
                                                                                           Secretarul Sectorului 6, 

   
 
Nr.:                                                                                          Demirel Spiridon 
Data:                                                                                          



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 

 În baza prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 

privind educaţia naţională, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

          Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15829 din data de 15.11.2018, 

întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6 și ţinând cont de legislaţia în vigoare, 

supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 

hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în 

limita sumei de 56.398 lei a proiectului ”Centrul de pregătire pentru performanță 

P.E.R.M. (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), desfășurat de 

Primăria Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar 

Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Carol I”. 

 

 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR

Splaiul Independenţei Nr. 315-317 Sect r B c reşti tel /

Cod o erat r ază ate Nr

 

RAPORT SPECIALITATE

 

 În baza prevederilor art lin ( )

educaţia naţională, precum şi pre ederile Le ii Nr / pri ind fin n

publice locale cu modificările 

 Proiectul ,,Centrul de pre tire pentru perf rm n

Electronică – Robotică – Mec nic )’’ este desf

Administrația Școlilor Sector și Inspect r tul Șc l r Sect r în p rteneri t cu

Colegiul Tehnic ,,Carol I”. 

 Obiectivul proiectului ,,Centrul de Pre tire pentru

Programare – Electronică - 

de elevi din învățământul gimn zi l din sect rul în d meniul r b ticii în nul

școlar 2018-2019. Centrul de pre tire func

,,Carol I”, în baza unui Regul ment c re cuprinde drepturile

elevilor înscriși precum și modul de r niz re și de desf șur re l cti it țil r

 Prin proiectul în cauză se d re

Centru de Performanță în domeniul r b ticii c re s reprezinte un se ment de

nișă pentru a-i atrage pe ele ii de imn ziu din unit

preuniversitar de stat din Sect rul c re sunt p si n

cercetare către învățământul tehnic

active, interactive, moderne de în

păstrând interesul, curiozitate dez lt nd cre ti it te ndire in ti d r

și gândirea critică, toate aceste c într
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RAPORT SPECIALITATE 
 

art.105 alin.(1) și alin.(2) din Legea Nr.1/ pri ind

educ ţi n ţi n l precum şi prevederile Legii Nr.273/2006 privind fin n

publice l c le cu m dificările și completările ulterioare;  

Pr iectul Centrul de pregătire pentru performanță PERM (P

Mecanică)’’ este desfășurat de Primăria Sect r prin

ți Șc lil r Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în p rteneri t cu

Obiecti ul pr iectului ,,Centrul de Pregătire pentru Perform n

 Robotică - Mecanică)’’, îl constituie pre tire

ț m ntul gimnazial din sectorul 6 în domeniul roboticii în nul

Centrul de pregătire va funcționa în incinta Cole iului T

C r l I în b z unui Regulament care va cuprinde drepturile 

și precum și modul de organizare și de desfășurare al acti it țil r

Prin pr iectul în cauză se dorește inițierea, organizarea și dezv lt re unui

ț  în domeniul roboticii, care să reprezinte un se ment de

i tr e pe elevii de gimnaziu din unitățile de în ț m nt

preuni ersit r de st t din Sectorul 6, care sunt pasionați de inf rm tic și

ț m ntul tehnic. Cursurile acestui centru vor îmbin met de

cti e inter cti e m derne de învățare în spațiul virtual și în sp țiul re l

p str nd interesul curi zitatea, dezvoltând creativitatea, gândirea in ti d r

și ndire critic t te acestea, ca într-un joc virtual extrem de atracti

 

și lin ( ) din Le e  Nr.1/2011 privind 

educ ţi n ţi n l precum şi pre ederile Le ii Nr /  privind finanțele 

ț PERM (Programare – 

șur t de Primăria Sector 6 prin 

ți Șc lil r Sect r și Inspect r tul Șc l r Sect r 6 în parteneriat cu 

Performanță PERM( 

Mec nic )’’ îl c nstituie pregătirea a 25 

ț m ntul imn zi l din sect rul în d meniul roboticii, în anul 

ți n în incint  Colegiului Tehnic 

C r l I în b z unui Re ul ment c re cuprinde drepturile și obligațiile 

și precum și m dul de r niz re și de desf șur re al activităților. 

ște inițiere r niz re și dezvoltarea unui 

ț în d meniul r b ticii c re s reprezinte un segment de 

țile de învățământ 

ți de informatică și 

Cursurile cestui centru vor îmbina metode 

ț re în sp țiul irtu l și în spațiul real, 

p str nd interesul curi zit te dez lt nd cre ti it te ndirea inovativă, dar 

c irtu l e trem de atractiv. 



 

 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR

Splaiul Independenţei Nr. 315-317 Sect r B c reşti tel /

Cod o erat r ază ate Nr

 

 Prin intermediul acestui pr iect se d re

educaționale specializate, inform le și n n f rm le pentru ele ii din Sect rul l

nivel european, servicii care s c nduc l m i bun inser

absolvenților de liceu din înv ț m ntul pr fesi n l și tehnic d r nu în ultimul

rând proiectul își propune pre tire cel r de ele i ce reprezint rupul țint

pentru o carieră de viitor în d meniul r b ticii pentru c ce

soluții în mod creativ, soluții care s re luți neze d meniul în c uz

 Elevii implicați în proiect r în ț s creeze m i de r b dec t s d pte

tehnologii, vor învăța cum să g nde sc n litic și cre ti cum s c nstrui sc s

programeze și să controleze r b

participa la competiții de profil și își r test stfel pr priile in ții c re le p t

schimba viitorul și îi poate duce spre c rier în d meniul r b ticii

 Considerăm că, aşa cum este

privind aprobarea derulării şi fin n

sumei de 56398 lei a proiectului Centrul de pre tire pentru perf rm n

PERM (Programare – Electr nic

Primăria Sector 6 prin Administr

Sector 6 în parteneriat cu Cole iul Tehnic C r l I’’ întruneşte t te c ndiţiile de

legalitate, oportunitate şi necesit te drept pentru c re supunem spre pr b re

Consiliului Local al Sectorului prezentul pr iect de h t r re

 
 
 
                                                    
                                                    
Dumitru Daniela-Eugenia 
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Prin intermediul acestui proiect, se dorește implementarea un r ser icii

ți n le speci liz te, informale și non formale pentru elevii din Sect rul l

ni el eur pe n ser icii care să conducă la o mai bună inserție pe 

țil r de liceu din învățământul profesional și tehnic, dar nu în ultimul

și pr pune pregătirea celor 25 de elevi ce reprezintă rupul țint

pentru c rier de iitor în domeniul roboticii, pentru ca acești s ses

ții în m d cre ti s luții care să revoluționeze domeniul în cauză

ți în proiect vor învăța să creeze, mai degrabă dec t s d pte

ț cum să gândească analitic și creativ, cum să construi sc s

c ntroleze roboți adevărați, cum să lucreze în echip r

ții de profil și își vor testa astfel propriile inovații c re le p t

și îi p te duce spre o carieră în domeniul roboticii.

C nsider m c şa cum este conceput prezentul proiect de h t r re

pri ind pr b re derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului în limit

sumei de lei proiectului ,,Centrul de pregătire pentru perf rm n

Electronică – Robotică – Mecanică) de

Prim ri Sect r prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspector tul Șc l r

Sect r în p rteneri t cu Colegiul Tehnic ,Carol I’’, întruneşte toate c ndiţiile de

le lit te p rtunit te şi necesitate, drept pentru care supunem spre pr b re

C nsiliului L c l l Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre. 

                                 Administraţia Şcolilor Sect r
                                      DIRECTOR EXECUTIV

 

ște implementarea unor servicii 

ți n le speci liz te inf rm le și n n f rm le pentru ele ii din Sectorul 6, la 

 piața muncii a 

țil r de liceu din în ț m ntul pr fesi n l și tehnic  dar nu în ultimul 

și pr pune pre tire cel r de ele i ce reprezintă grupul țintă 

știa să găsescă 

ții în m d cre ti s luții c re s re luți neze d meniul în cauză.  

ți în pr iect r în ț s creeze m i de r bă decât să adopte 

ț cum s nde sc n litic și cre ti cum să construiască, să 

ți de r ți cum s lucreze în echipă, vor 

ții de pr fil și își r test stfel pr priile inovații, care le pot 

și îi p te duce spre c rier în d meniul r boticii. 

c nceput prezentul proiect de hotărâre 

ț rii din bu etul l c l l Sectorului 6 în limita 

sumei de lei pr iectului Centrul de pre tire pentru performanță 

Mec nică) desfășurat de 

ți Șc lil r Sect r și Inspectoratul Școlar 

Sect r în p rteneri t cu C le iul Tehnic C r l I’’ întruneşte toate condiţiile de 

le lit te p rtunit te şi necesit te drept pentru c re supunem spre aprobare 

Administr ţi Şc lilor Sector 6  
DIRECTOR EXECUTIV  


