
 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
cu privire la bugetul pe anul 2021 

  

 

 

Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul 
educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi moderne, urmărind cu consecvenţă: 
 
- oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 
comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 
culturală; 
- conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 
culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 
- educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes cultural comunitar în 
afara sistemelor formale de educaţie; 
- promovarea literaturii, a muzicii, artelor plastice şi a meşteşugurilor tradiţionale; 
- organizarea de manifestări culturale şi sportive cu rol instructiv – educativ, spectacole, 
festivaluri şi competiţii, seminarii, dezbateri, colocvii, expoziţii, lansări de carte, etc.; 
- editare de carte, publicaţii, monografii, materiale promoţionale şi informative, publicaţii 
de interes local, cu caracter cultural, tehnico-ştiinţific şi sportiv - instructiv - educativ; 
- pregătirea artistică a interpreţilor şi instructorilor, cultivarea şi afirmarea talentelor 
autentice, menţinerea şi ridicarea nivelului calitativ al manifestărilor artistice şi sportive 
din sector; 
- stabilirea şi promovarea de schimburi cultural - artistice în ţară şi străinătate; 
- promovarea culturii şi sportului din Sectorul 6 în circuitul cultural şi sportiv naţional şi 
internaţional, turism cultural; 
- organizarea de acţiuni culturale şi sportive cu rol instructiv - educativ în parteneriat şi în 
colaborare cu alte instituţii şi organizaţii profesioniste;  
- acordarea de premii, titluri, medalii, cupe; 
- înființarea unor cercuri literare și a unor ateliere de creație. 

 

 



Având în vedere aceste aspecte generale, vă solicităm spre analiză și spre aprobare 
Bugetul de Cheltuieli pentru anul 2021 în valoare totală de 5.239.000 lei, repartizat astfel: 

Conform Hotӑrȃrii Consiliului Local Sector 6 nr.70 din 08.04.2013 privind 
aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și 
Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6, instituţia noastrӑ are un număr de 
18 salariați. 

 
Titlul I - „Cheltuieli de personal” se estimează suma de 1.302.000 lei, repartizată 

după cum urmează: 
- 10.01.01 - „Salarii de bază”, 1.200.000 lei, fonduri necesare pentru plata salariilor de 

încadrare  a personalului din cadrul instituției noastre (18 salariați), pe parcursul 
întregului an 2021;  

- 10.01.17 - „Îndemnizaţii de hrană”, sumă indispensabilă în valoare de 72.000 lei 
acordată personalului salariat, conform legii 153/2017, art.18; 

- 10.03.07 - „Contribuții asiguratorii de muncă”, se estimează un total de  30.000 lei. 
 
Titlul II - „Bunuri și servicii” se estimează suma de 141.000 lei, în care sunt 

cuprinse următoarele cheltuieli: 
- 20.01.01 - „Furnituri de birou”,  se preconizează suma de 5.000 lei, aceste fonduri vor 

fi utilizate pentru achiziționarea de tipizate, tonere și rechizite pentru a fi utilizate 
conform normelor legale în vigoare; 

- 20.01.02 - „Materiale pentru curățenie”, se estimează suma de 4.000 lei, sumă 
necesară pentru achiziționarea de articole sanitare și articole de curățenie; 

- 20.01.03 - „Încălzit, iluminat și forța motrică”, se preconizează suma de 20.000 lei, 
aceste fonduri vor fi utilizate pentru plata facturilor de energie electrică, gaze și alte 
cheltuieli de regie; 

-  20.01.04 - „Apă, canal și salubritate”,  se estimează suma de 9.000 lei, sumă necesară 
pentru plata facturilor de apă și salubritate;  

- 20.01.05 - „Carburanți și lubrifianți”,  se prevede suma de 4.000 lei, fonduri necesare 
pentru alimentarea cu carburanți a unui  autoturism; 

- 20.01.08 - „Poștă, telecomunicații”, radio, tv, internet” se estimează suma de 40.000 
lei, la acest articol bugetar sunt incluse cheltuieli cu abonamentele telefonice 
(Telekom, Vodafone) și internet; 

- 20.01.30 - „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, se preconizează 
suma de 52.000 lei, la acest articol bugetar se au în vedere cheltuieli materiale și alte 
bunuri pentru întreținerea și funcționarea instituției noastre; 

- 20.02 - „Reparații curente”, se estimează suma de 4.000 lei, s-au inclus costul de 
intreținere, reparație în regie proprie, reparații  curente executate de furnizori 
(zugrăveli interioare, tâmplărie), reparații auto ce pot interveni în cursul anului 2021; 

- 20.05.30 - „Obiecte de inventar”, se estimează suma de 3.000 lei pentru buna 
desfășurare a activității instituției noastre; 
 

Titlul VII - „Cheltuieli de capital” se estimează suma de 400.000 lei;                       
-    71.01.30 „Alte active fixe”  



Ne propunem ca în perioda 25 noiembrie - 9 ianuarie să organizăm în Parcul Drumul 
Taberei (în cuva lacului) un târg de Crăciun, urmând un model sustenabil care să 
genereze profit pentru Administrația Sectorului 6 din primul an. 

Propunem achiziţionarea următoarelor bunuri pentru desfășurarea în condiții optime a 
evenimentului propus. 
- Căsuţe de lemn (2.5 m x 2m) 90 bucăți x 4000 lei total 360.000 lei 
- Perdea decoraţiuni (30 ml) 100 bucăți x 150 lei total 15.000 lei 
- Brad de Crăciun ( 15 m) 1 bucăți x 25000 lei total 25.000 lei 

 
Titlul V - „Alte cheltuieli” 

- 59.22 - „Acțiuni cu caracter științific și social-cultural”, se preconizează suma de 
3.396.000 lei, pentru cheltuieli privind realizarea proiectelor; 
 

 
PROIECTE CULTURAL - EDUCATIVE PENTRU ANUL 2021 

 

Pentru perioada care urmează, ne propunem să extindem evenimentele 
cultural - educative în toate zonele Sectorului 6, pentru a aduce cultura mai aproape 
de cetățeni. De asemenea, în strategia de dezvoltare a activităților culturale, vom 
ține cont de necesitatea de a diversifica acțiunile pentru toate categoriile de vârstă și 
socio-profesionale, de organizarea unor manifestări de calitate și de organizarea în 
parteneriat a unor evenimente de rezonanţă, care să aducă notorietate din punct de 
vedere cultural. Centrul Cultural European Sector 6 își propune să înființeze câte 
un centru comunitar în fiecare cartier al Sectorului 6. 

 
Proiecte suspendate din anul 2020: 
 
1. CityLab - Program de responsabilizare și implicare Civică  
2. Kids Club 
3. Minisong Sector 6 
4. Salt Spre Performanță 
5. Stagiunea SalutCULTURA! 
 
Propuneri Proiecte 2021: 
 
1. TEDxUniversitatea Politehnică București - Defy the Odds  
2. ASTROFEST - Festivalul de Explorare Spațială și Astronomie 
3. Cinema în parc 
4. Workshopuri educaționale 
5. Festivalul de Statui Vivante - Teatrul Masca (Parcul Crângași) 
6. Dokstation (primul festival din București care îmbină cele mai populare două arte, 
filmul și muzica) 
7. Aeronautic Show (Festival anual dedicat sporturilor aeriene şi nautice) 
8. Art Flow Festival - Following Orpheus 
9. Vara Culturală (Roaba de Cultură) - cultură urbană, relaxare în aer liber, lectură 
10. Festival de Jazz 



11. Smart City: Competiția Orașul Inteligent - 2030 (proiect care se va desfășura pe o 
perioadă de 12 săptămâni - unitățile de învățământ din Sectorul 6) 
12. Educație prin sport (proiecte care se vor desfășura pe o perioadă de 12 luni - 
unitățile de învățământ din Sectorul 6/ parcuri/cartiere) 
13. ȘASE!ÎNVĂȚ! - program de educație online: educație nutrițională, educație 
financiară, stil de viață, educație ecologică, dezvoltare personală (proiect care se va 
desfășura pe o perioadă de 12 săptămâni - unitățile de învățământ din Sectorul 6) 
14. Scrisul frumos la îndemâna elevilor, ediția a III a (proiect care se va desfășura pe 
o perioadă de 60 de zile - ateliere educative despre caligrafie - unitățile de învățământ din 
Sectorul 6) 
15. Parteneriate cu ONG - uri pe teme culturale comunitare 
16. Festival de Street Food 
17. Târg de Crăciun 

 
Datorită specificului activității Centrului Cultural European Sector 6, considerăm 

întemeiate solicitările noastre pentru anul 2021, asigurând astfel o rațională utilizare a 
acestor fonduri în folosul comunității locale din Sectorul 6. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că  repartizarea sumelor s-a 
făcut ţinând cont de principiile realităţii şi echilibrului bugetar. 
Vă supunem atenției dumneavoastră și Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de 
buget pe anul 2021. 
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