
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 642/23.11.2021 

privind instalarea unor dispensere pentru produse de igienă menstruală, precum și 
distribuirea de produse de igienă menstruală în unitățile de învățământ gimnazial și liceal de stat 

din sectorul 6 al municipiului București 
 
 
            Având în vedere Referatul de aprobare al consilierului local Mihaela Ana Maria Ștefan, 
Nota de fundamentare a Viceprimarului Sectorului 6 nr. 28/24.11.2021 și Raportul de specialitate 
al Direcției Economice nr. …….., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului  6 nr. ….... și    
nr. .........;         

Ținând cont de prevederile: 
- art. 2 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
-  H.G. nr. 877/9 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 985/21 noiembrie 

2018 - Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;  
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 
Luând în considerare: 
- ODD 4 - Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi; 
- ODD 5-  Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor 

femeilor şi a fetelor; 
- ODD 3 - Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea 

bunăstării tuturor la orice vârstă;  
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l) și p), art. 196 alin. (1) lit. 1) și       

art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 
 

HOTĂRĂŞTE:        
 

Art. 1.  Pe perioada semestrului II al anului școlar 2021-2022 se aprobă desemnarea Școlii 
gimnaziale nr. 153 și a Școlii gimnaziale nr. 161 din Sectorul 6 al municipiului București, ca 
unități pilot, în vederea instalării unor dispensere pentru produse de igienă menstruală, precum și 
distribuirea de produse de igienă menstruală și a unor materiale de informare privind educația 
pentru sănătate.  

Art. 2. Începând cu anul școlar 2022-2023, în toate școlile gimnaziale și liceele de stat din 
sectorul 6 al municipiului București se vor instala dispensere pentru produse de igienă menstruală 
și se vor distribui produse de igienă menstruală, precum și materiale de informare privind educația 
pentru sănătate. 

Art. 3. (1) Achiziționarea produselor de igienă menstruală, a dispenserelor (inclusiv 
montajul), precum și a materialelor de informare privind educația pentru sănătate va fi suportată 
de către Adminstrația Școlilor Sector 6. 
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           (2) Finanțarea necesară achiziționării produselor de igienă menstruală, a dispenserelor și a 
broșurilor va fi asigurată din bugetul local, sponsorizări sau donații, fonduri externe. 

 
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Economică și Administrația Școlilor Sector 6 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța competentă în termenul prevăzut 
de lege. 

 
        INIȚIATOR PROIECT 
          CONSILIER LOCAL, 
MIHAELA ANA MARIA ȘTEFAN 
     

 AVIZEAZĂ 
         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

  din O.U.G. nr. 57/2019 
         Secretarul general al Sectorului 6, 

    Demirel Spiridon 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare 
 

  
 În fiecare an școlar un număr de elevi  va abandona sistemul de învăţământ 
din diverse motive, cel mai frecvent din cauza deprivării materiale severe care nu le 
permite să își continue studiile. În anul școlar 2017-2018 un procent de 1,8% de 
eleve din ciclul primar și gimnazial au abandonat școala, potrivit datelor INS.  

De asemenea, existenţa dispenserelor de absorbante în școală ar ajuta la 
reducerea percepţiilor negative asociate cu menstruaţia și ar încuraja adolescenţii 
să privească menstruaţia ca pe un eveniment normal și natural, care nu trebuie să 
provoace rușine. Dacă absorbantele ar fi disponibile gratuit în școli, menstruaţia nu 
ar mai fi un motiv pentru care adolescentele să lipsească de la școală. 
 Măsura de a oferi produsele de igienă menstruală gratuite în școli vine să 
susţină cele 3 obiective de dezvoltare durabilă pe care România le-a asumat în 2015 
prin semnarea declaraţiei Agenda 2030 a ONU care stabilește 17 obiective de 
dezvoltare durabila (ODD). 
 Pentru aceste motive consider oportună aprobarea prezentului proiect ce 
încearcă să rezolve o parte din problemele sociale menţionate. 
  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l) și p), art. 196 alin. (1)             
lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind desemnarea Școlii gimnaziale nr. 153 și a 
Școlii gimnaziale nr. 161 din Sectorul 6 al municipiului București, ca unităţi pilot în 
vederea instalării unor dispensere pentru produse de igienă menstruală. 
 
 

 

 

CONSILIER LOCAL, 
 

Mihaela Ana Maria Ștefan 
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 Cabinet Viceprimar 2 
 Nr......../24.11.2021 
 

    
NOTĂ DE  FUNDAMENTARE 

privind instalarea unor dispensere pentru produse de igienă menstruală, 
precum și distribuirea de produse de igienă menstruală în unităţile de învăţământ 

gimnazial și liceal de stat din  sectorul 6 al municipiului București 
 

     
    
   De ce avem nevoie de produse de igienă menstruală gratuite în școli? 

Produsele de igienă menstruală sunt o necesitate. 
În România aproximativ 4,8 milioane de femei au menstruaţie, dintre acestea 

702,820 sunt adolescente cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani. 
Menstruaţia poate fi un impediment în viaţa multor persoane care nu au 

resursele necesare să își achiziţioneze produse de igienă lunar. 
În cazul unei menstruaţii cu o durată medie de 5 zile, o persoană are nevoie de 

cel puţin 20 de absorbante (presupunând că absorbantele sunt schimbate la 6 ore).  
 Pe piaţa din România, absorbantele sunt taxate cu cota standard de 19% TVA, 
iar preţul unui pachet cu 20 de absorbante necesare pe durata unei menstruaţii poate 
varia între 9 și 14 lei.  

Pentru persoanele care se confruntă cu deprivarea materială, acest cost lunar 
poate fi o povară financiară semnificativă. 

În fiecare an școlar, un număr de elevi  va abandona sistemul de învăţământ din 
diverse motive, cel mai frecvent din cauza deprivării materiale severe care nu le 
permite să își continue studiile. În anul școlar 2017-2018, 1,8% de elevi de sex feminin 
din ciclul primar și gimnazial au abandonat școala, potrivit datelor INS.  

În 2015 liderii europeni au adoptat Agenda 2030 a  ONU  care stabilește            
17 obiective de dezvoltare durabilă ( ODD). 
 Pe lista celor 17 obiective regăsim: 

o ODD 4- Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 
oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. 

o ODD 5- Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor 
femeilor şi a fetelor. 

o ODD 3 Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea 
bunăstării tuturor la orice vârstă. 
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Măsura de a oferi produse de igienă menstruală gratuite în școli vine să susţină 
cele 3 obiective de dezvoltarea durabilă pe care și România le-a asumat în 2015. 

Dacă absorbantele ar fi disponibile gratuit în școli, menstruaţia nu ar mai fi un 
motiv pentru care adolescentele să lipsească de la școală. 

De asemenea, simpla prezenţă a absorbantelor în școală ar ajuta la reducerea 
percepţiilor negative asociate cu menstruaţia și ar încuraja adolescenţii să privească 
menstruaţia ca pe un eveniment normal și natural, care nu trebuie să provoace 
rușine.  
 
 Ce ne propunem cu această masură: 
 

o În școlile generale și în liceele din Sectorul 6 se vor distribui produse menstruale 
gratuite. 

o Produsele vor fi distribuite începând cu  perioada anului școlar 2022-2023. 
o Împreună cu produsele menstruale gratuite se vor distribui și materiale 

educaţionale  despre menstruaţie și igienă personală. 
o Produsele menstruale gratuite se vor distribui  prin plasarea de dispensere în 

toaletele pentru fete din școlile și liceele din Sectorul 6. 
o Prin această măsură ne propunem să sprjinim eforturile globale de diminuare a 

fenomenului de sărăcie cauzată de menstruaţie și să înlăturăm stigmatul din 
jurul acestui proces natural. 

 
Grupul ţintă: 

o Eleve cu vârsta între 12-18 ani 
 

În România, în 2019, 33,5% din persoanele de sex feminin cu vârsta între 0-17 ani se 
aflau în risc de excluziune socială. 
 
State care au trecut astfel de legi: 
 

1. Scoţia a fost prima ţară din lume care oferă gratuit absorbante în toate 
instituţiile publice, inclusiv școli și universităţi - Noiembrie 2020. 

2. Noua Zeelandă, în februarie 2021, primul ministru a anunţat că toate școlile vor 
oferi produse menstruale gratuit, cu scopul de a reduce abandonul școlar. 

3. Regiunea Metropolitană a Parisului: Ile de France, începând cu                     
septembrie 2020, începând cu februarie 2021 în universităţile din Franţa s-au 
instalat dispensere pentru distribuirea gratuită  a produselor. 

4. Kenya, aici începând cu aprilie 2018, în școlile publice sunt distribuite produse 
sanitare gratuit. 

 
 Lista completă https://www.globalcitizen.org/en/content/free-period-products-
countries-cities-worldwide/  
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Ţinând cont de experienţa altor state, cea mai bună variantă de distribuţie a 

produselor sunt dispenserele plasate în toaletele din școlile și liceele publice.  
 Pentru stabilirea sumelor necesare implementării proiectului, propun 
desfășurarea unui proiect pilot pe parcursul semestrului 2 al anului școlar 2021-2022, 
în două școli din cartierul Giulești – Școala gimnazială nr. 153 și Școala gimnazială                
nr. 161.  
 

În vederea dotării acestor școli, estimăm următoarele costuri:  
Pentru 13 grupuri sanitare:   

- 883 lei/dispenser x 13 = 11479 lei;  
- Alte cheltuieli (transport, montaj etc.) 1000 lei; 
- Consumabile (Absorbante)  15 pachete/lună x 8 buc. x 0,7 lei = 84 lei/ 

grup sanitar/lună; 
- 84 lei/grup sanitar/lună x 13 grupuri sanitare = 1092 lei/lună x 6 luni = 

6552lei; 
     Total estimativ: 19.000 lei. 
 

Pentru toate motivele de mai sus și în baza art. 136 alin. (1) din                     
O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, vă supun atenţiei acest proiect de hotărâre de consiliu local. 
 
 

Viceprimar 2  
al Sectorului 6, 

 
Ștefan Mihaela Ana Maria 

 


