
Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

 

FUNDAMENTARE BUGET  2021 

 

 Fundamentarea bugetului pe anul 2021 s-a efectuat respectand legislatia in vigoare 

privind functionarea acestor unitati dar si in conformitate cu solicitarile aceastora. Bugetul 

pentru anul 2021 a fost fundamentat conform unor calcule precise si o buna gestionare a 

fondurilor pentru desfasurarea activitatii.  

 

65.02 INVATAMANT 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL  - 3.322.000 lei 

Suma de 3.322.000 lei este necesara pentru plata personalului auxiliar platit de la Consiliul 

Local, plata personalului pentru gradinitele de vara precum si o estimare pentru plata 

personalului care participa la Programul ``Scoala dupa Scoala`` in eventualitatea in care 

acest program se  poate relu a incepand cu luna septembrie 

 

 

BUNURI SI SERVICII – 60.000.000 lei 

 
SALUBRIZARE  
 
 Achizitionarea serviciilor de salubrizare pentru toate unitatile de invatamant se va 

realiza in baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/21.02.2014. 

 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 



 Insuficienta acestor fonduri pentru salubrizare in unitatile de invatamant au ca efect 

ridicarea autorizatiei de functionare, imposibilitatea obtinerii autorizatiei, amenzi si 

sanctiuni din partea Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. 

  

DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE  

 Achizitionarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie se va realiza in 

conformitate cu Ordonanta nr. 108/1999 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la 

normele legale de igiena si sanatate publica si confom HCLMB nr. 50/1993 care specifica 

in mod clar ca operatiunile de dezinsectie si deratizare se efectueaza astfel:  

a) lunar si ori de cate ori este nevoie in unitatile care detin cantine, bucatarii si 

depozite de alimente (gradinite); 

b) cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie in camine si dormitoare 

comune; 

c) cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie in salile de curs etc. 

Aceste fonduri sunt necesare pentru buna functionare a unitatilor de invatamant, a 

reducerii riscului de imbolnaviri a prescolarilor si elevilor. Nerespectarea ritmului de 

efectuare a procedurilor DDD duce la ridicare autorizatiei de functionare sau la 

imposibilitatea obtinerii autorizatiei de functionare a unitatilor de invatamant, amenzi si 

sanctiuni aplicate de catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. 

In situatia pandemica actuala, ritmul de efectuare a dezinfectiilor a fost in functie de 

necessitate, numarul acestor procedure crescand considerabil. 

 

INCARCARI STINGATOARE  

Incarcarea stingatoarelor este obligatorie in conformitate cu  ORDINUL Nr. 138/2015 din 

23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, 

reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu  

Si a prevederiore art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările ulterioare. 

 Incarcarea stingatoarelor in unitatile de invatamant este obligatorie in fiecare an 

deoarece substanta din recipienti are termenul de garantie de 1 an. 



 Neefectuarea la timp a incarcarii stingatoarelor din unitatile de invatamant este 

foarte riscanta pentru siguranta elevilor si poate duce la aplicarea de amenzi de catre 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta cu prilejul verificarilor de specialitate privind 

protectia impotriva incendiilor, verificari care stau la baza eliberarii autorizatiei de 

functionare pentru unitatile de invatamant. 

MASURATORI PRAM  

Masuratorile si verificarile instalatiilor electrice se efectueaza o data pe an (Ordinul 

108/2001, art.94, lit.(a) si lit.(b) ) conform Ordinul 24/2007, NTE 01 116/2001, HG 

1146/06 Anexa 1 pct.3.3.2.3, Normativ I7/2011, PT-16 Legea 318/2003, Legea 319/2006. 

Suma estimata este necesara pentru masurarea si verificarea rezistentei de dispersie 

la prizele de pamant si paratoniere, masurarea continuitatii in instalatii de legare la pamant, 

utilaje electrice, tablouri electrice etc. si masurarea si verificarea rezistentei de izolatie la 

cabluri sau conducte de energie. 

 Neexecutarea la timp a acestor verificari poate duce la riscuri de accidente si la 

amenzi din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta cu prilejul verificarilor 

periodice pe care le efectueaza in unitatile de invatamant. 

 

MENTENANTA  CENTRALE TERMICE, RSVTI si ISCIR  

Legea 64/2008 (Cap. III) şi Ordinul 382/2009 (cap. IV) cu privire la funcţionarea, 

exploatarea precum şi întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor/echipamentelor din domeniul 

I.S.C.I.R.trebuie să fie efectuate în conformitate cu cerinţe/prescripţiile tehnice aplicabile o 

data la 2 ani. 

  

TOALETARI, DEFRISARI COPACI SI INTRETINERE SPATII VERZI 

 Datorita fenomenelor extreme, copacii prezinta un iminent pericol pentru siguranta 

elevilor aflati in incinta unitatilor de invatamant. 

  

 Suma estimata a rezultat in urma numeroaselor solicitari din partea unitatilor de 

invatamant pentru a evita accidentele care se pot produce prin prabusirea copacilor aflati in 

incinta..  



Desfasurarea operatiunilor de toaletari si de defrisari se face in conformitate cu 

avizele obtinute de la Directia de Mediu din Primaria Capitalei. 

In cazul unor situatii meteo extreme ( vant puternic, ploaie inghetata etc ) fondurile 

vor suporta majorari. 

 

CATERING 

Conform H.C.L. 129/30.07.2020, Administrația Școlilor Sector 6, desfășoară 

proiectul “Școală după școală”, derulat și finanțat în anul școlar 2020 – 2021 din bugetul 

local al sectorului 6 al Municipiului București. 

În confomitate cu H.C.L. 129/30.07.2020 nr. de portii aprobat pentru Programul 

Scoala dupa Scoala este de 7.000 de portii. Acest program se poate desfasura numai in 

conditii traditionale de invatare, adica prezenta fizica la scoala. 

In conditiile actuale pandemice, acest program nu se poate desfasura, din lipsa 

spatiilor si a imposibilitatii respectarii masurilor de protectie si siguranta. 

 

 SERVICII DE SPALATORIE 

 Avand in vedere ca gradinitele din Sectorul 6 nu au personal incadrat in functia de 

“spalatoreasa” si nici spatii pentru spalarea si uscarea lenjeriilor, este necesara 

achizitionarea serviciilor de spalatorie. In conformitate cu reglementartile legale in vigoare, 

ritmul de spalare a lenjeriilor este de cel putin o data pe saptamana sau ori de cate ori este 

nevoie.  

 

ALTE BUNURI SI SERVICII  

   

- Ignifugarea podurilor unitatilor de invatamant acolo unde este necesar se efectueaza 

conform Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinului 

Ministrului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale 

de aparare impotriva incendiilor:  

 -  Service pentru calculatoare, imprimante, fax-uri, copiatoare din unitatile de 

invatamant, este necesara asigurarea mentenantei echipementelor pentru prelungirea 

duratei de functionare a acestora astfel incat activitatea educationala sa se desfasoare in 



bune conditii: Service plite si echipamente de bucatarie in unitatile care detin bucatarii, 

cantine (gradinite) : Servicii de arhivare. Avand in vedere numarul mare de documente 

care trebuie pastrate in bune conditii in unitatile de invatamant exista numeroase 

solicitari pentru arhivarea acestora :  

- Pentru asigurarea bunei funcţionării a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din sectorul 6 şi implicit pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului 

de învăţământ, este necesară achiziţionarea serviciilor de instruire, consultantă şi 

întocmire documente SSM si PSI, în conformitate cu prevederile HG 1425/2006 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 

a securitatii si sanatatii in munca  

- Mentenanta hidranti  

- Mentenanta locuri de joaca  

- Mentenanta sisteme de detectie a incendiului  

- Mentenanta sisteme antiefractie  

- Mentenanta sisteme video  

- Servicii de asistenta software pentru sistem informatic integrat  

- Servicii de curatenie  

- Servicii de decapusare – se efectueaza vara, cate 2 treceri pe an 

- Servicii de reparare si intretinere instalatii de constructii (mentenanta permanenta 

24/24)  

- alte servicii neprevazute care sunt necesare desfasurarii in bune conditii a 

procesului de invatamant sau reglementate prin acte normative –  

- Achizitie mobilier pentru gradinite, mobilier scolar si accesorii de mobilier –  

- Achizitie produse de curatenie, dezifectanti, etc  

- Achizitie papetarie si tonere  

- Evaluarea terenurilor si cladirilor efectuate conform Ordonantei Guvernului nr. 

81/2003 si a Ordinului nr. 3471/2008  

- Utilitati: 28.000.000 lei pe an  

- Datorii la 31.12.2020 – 23.838.000 lei 

 

       INVATAMANT PARTICULAR  - 23.728.000 lei. 



 

       ASISTENTA SOCIALA  (C.E.S)  - 3.960.000 lei 

 

        BURSE  - 23.000.000 lei 

 

                   INVESTITII – 8.970.000 lei  

Suma de 8.970.000 lei este necesara pentru amenajarea unor locuri de joaca in gradinite , 

pentru dotarea unitatilor de invatamant cu material didactic sau cu echipamente pentru 

bucatarie in gradinita. 

 

 

51.02 ADMINISTRATIA SCOLILOR 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL – 4.200.000 LEI 

Suma necesara pentru plata perosnalului Administratiei Scolilor Sector 6 pentru anul 2021 

 

 BUNURI SI SERVICII – 38.000.000 LEI 

Bugetul a fost intocmit avand in vedere  asigurarea functionarii  institutiei pentru anul 

bugetar  2021, precum si sumele necesare pentru reparatii cladiri pentru unitatile de 

invatamant .  

 

  INVESTITII – 7.967.000 LEI (conform obiectivelor de investitii enumerate 

in lista de investitii atasata) 

 

          FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – 16.488.000 lei 

In vederea imbunatatirii infrastructurii educationale, Administratia Scolilor in parteneriat 

cu Primaria Sector 6 a aplicat pe Programul Operational Regional 2014-2020 la un numar 

de 6 proiecte in vederea modernizarii unitatilor de invatamant . 



 

 

NOTA 

Fundamentarea prezentata mai sus a fost intocmita tinand cont de solicitarile 

unitatilor de invatamant, de obligativitatea institutiei noastre de a oferi 

siguranta si proces de invatamant in conformitate cu prevederile legale pentru 

cei peste 40.000 de prescolari si elevi din invatamantul preuniversitar de stat 

din sectorul 6. 

Precizam ca suma comunicata de catre Primaria Sector 6 si aflata in dezbatere 

publica asigura functionarea unitatilor de invatamant pentru primul semestru 

al anului in curs, de aceea bugetul trebuie rectificat ulterior pe plus pentru a 

asigura functionarea unitatilor de invatamant pana la sfarsitul anului. 

 

 

 

 

Director Executiv   Sef Serviciu Financiar Buget si Contabilitate 

Eugenia Daniela Dumitru    Cristian Ionescu 


