
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 185/20.07.2022 

privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București  la Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație cu proiectul cu titlul „Construire 

imobil cu funcțiunea de creșă, cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare 
executare lucrări în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București”  

 în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15 și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 şi al consilierilor 
locali Alexandru Valeriu Gâdiuță şi Mihaela Ana Maria Ştefan și Raportul de specialitate al 
Direcției Fonduri Externe nr. .......................... din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr.......... 
și nr.........; 
 În conformitate cu prevederile: 
        -   Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR); 
        -  Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 
C15 – Educație; 

  -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

       -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 
    -  Hotărârii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență; 
      -  Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l) și lit. o), art. 196 
alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;          

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă participarea Sectorului 6 al Municipiului București la Programul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație cu proiectul cu titlul 
„Construire imobil cu funcțiunea de creșă, cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire teren 
și organizare executare lucrări în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul 
București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15 și a cheltuielilor legate de proiect. 
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Art. 2. Se aprobă valoarea maximă a proiectului cu titlul „Construire imobil cu 

funcțiunea de creșă, cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire teren si organizare 
executare lucrări în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București” în 
sumă de 18.857.139,71 fără TVA, din care valoarea eligibilă este de 13.983.421,7796 lei fără 
TVA. 

Art. 3. Suma de 4.873.717,9304 lei fără TVA reprezentând cheltuieli neeligibile, 
precum și alte sume ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Construire imobil cu 
funcțiunea de creșă, cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare 
executare lucrări în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București”, se vor 
asigura din bugetul local al Sectorul 6 al Municipiului București. 

Art. 4. Se aprobă Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 5. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției propusă a fi realizată prin 
proiect, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze 
contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
(MDLPA). 

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Fonduri Externe, Direcția Generală 
Investiții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
conform competențelor. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 8.  Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați, la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 

 

 

INIȚIATORI PROIECT                                                                  AVIZEAZĂ 
PRIMAR,                                                                  pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
CIPRIAN CIUCU                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                            Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                           Demirel Spiridon 
CONSILIERI LOCALI,   
ALEXANDRU VALERIU GÂDIUȚĂ 
 
 

MIHAELA ANA MARIA ȘTEFAN 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului 
București la Programul Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta C15 

– Educaţie cu proiectul cu titlul „Construire imobil cu funcţiunea de creșă, cu 

regim de înălţime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare executare lucrări 

 în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București”  în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C15 și a cheltuielilor legate de proiect 

 

La nivelul Sectorului 6 al Municipiului București funcţionează, în prezent,            
un număr de 3 centre sociale multifuncţionale (creșe) aflate în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6 (D.G.A.S.P.C.),             
ce deservesc un procent redus din numărul total al copiilor cu vârsta de până 
la 3 ani cu domiciliul/reședinţa pe teritoriul administrativ al sectorului 6.  

În paralel, analizând situaţia cererilor înregistrate la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6 cu privire la asigurarea serviciilor de 
îngrijire și educaţie pentru copii de vârstă antepreșcolară, constatăm că, în scopul 
sprijinirii familiilor cu copii mici, al stimulării menţinerii locurilor de muncă al 
părinţilor și al combaterii accesului restricţionat la educaţie, construirea de noi 

creșe reprezintă o urgenţă. 
În acest sens, se impune realizarea de investiţii de natură să dezvolte o 

infrastructură adecvată și de calitate a unui sistem de educaţie echitabil și a unor 

servicii esenţiale privind oferta educaţională corespunzătoare ciclurilor 

educaţionale de învăţământ antepreșcolar.  

Luând în considerare oportunităţile de finanţare existente prin intermediul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C15, Componenta C15 – Educaţie din cadrul 

Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă (PNRRR), ce vizează creșterea 

capacităţii de rezilienţă a sistemului educaţional prin modernizarea infrastructurii 

educaţionale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale 

pieţei forţei de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educaţional de 

calitate, modern și incluziv și ţinând cont că imobilul-teren identificat în Bulevardul 

Iuliu Maniu nr. 11B îndeplinește condiţiile specifice necesare pentru înfiinţarea 

unei unităţi de educaţie timpurie, este oportună construirea unei creșe. 

 

 

 



 

 

Drept urmare, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166             

alin. (2) lit. o) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al 

Municipiului București la Programul Naţional de Redresare și Rezilienţă, 

Componenta C15 – Educaţie cu proiectul cu titlul „Construire imobil cu 

funcţiunea de creșă, cu regim de înălţime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare 

executare lucrări în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București” 

în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15 și a cheltuielilor legate de proiect. 

 

 

INIŢIATORI: 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

CONSILIERI LOCALI, 

Alexandru Valeriu Gâdiuţă 
 
Mihaela Ana Maria Ștefan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  



 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București  la 
Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație cu proiectul cu titlul 

„Construire imobil cu funcțiunea de creșă, cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire 
teren si organizare executare lucrări în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, 

Municipiul București”  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15  
și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Educația timpurie joacă un rol extrem de important în viața copiilor întrucât ii ajută să se dezvolte 
din punct de vedere emoțional, psihic și chiar fizic. Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, educația timpurie este primul nivel al învățământului 
preuniversitar și cuprinde nivelul antepreșcolar (de la naștere - 3 ani) și nivelul preșcolar (3-6 
ani).  
 
Este esențial pentru cei mici să fie implicați de la o vârstă cât mai fragedă în activități de natură 
să le dezvolte calități și abilități esențiale pentru viață. De asemenea, este cunoscut și dovedit 
faptul că, intrarea timpurie a copiilor în colectivitate aduce beneficii majore ce vor fi ulterior 
reflectate asupra dezvoltării capacităților sociale și de adaptare a acestora la mediul școlar. Pe 
lângă procesul de socializare deosebit de important pentru creșterea armonioasă a unui copil, 
care se realizează în cadrul unei creșe, atenția și grija cu care copiii sunt întâmpinați de către 
personalul specializat, îi ajută în modelarea unei educații structurate și adaptate ritmului 
individual. 
 
Pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 al Municipiului București funcționează, în prezent, un 

număr de 3 centre sociale multifuncţionale (creșe) aflate în subordinea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (DGASPC). 

Acest lucru a afectat capacitatea Sectorului 6 de a răspunde nevoilor exprimate la nivelul 
comunității locale dat fiind că, în ultimii ani, odată cu dezvoltarea imobiliară accelerată la nivelul 
sectorului 6 și în lipsa dezvoltării infrastructurii de servicii publice, educaționale și sociale, a fost 

înregistrată o dublare a numărului de cereri de înscriere la creșe în special în zona 

cartierului Militari, o zonă foarte aglomerată din perspectiva faptului că prin intermediului 
bulevardului Iuliu Maniu, se face legătura între Bucureşti şi drumul european E70, autostrada A1. 

Potrivit raportărilor, exprimate prin Nota de Fundamentare a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2020, în Sectorul 6 domiciliau un număr de 17693 

copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani, iar numărul de locuri în anul 2022 de la creșele de 
stat din sector, este de 980. Analizând situația cererilor înregistrate la Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu privire la asigurarea  serviciilor de îngrijire și 
educație pentru copii de vârstă antepreșcolară, considerăm o urgență realizarea în cel mai scurt 
timp a unei creșe /serviciu de îngrijire și educație timpurie cu scopul sprijinirii familiilor cu copii 

DIRECȚIA FONDURI EXTERNE 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
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mici, al stimulării menținerii locurilor de muncă al părinților, precum și încurajarea natalității. Un 
factor relevant este faptul că numărul de cereri din partea părinților, nesoluționate, pentru servicii 
educaționale ante – preșcolare și preșcolare este de 979 în perioada 2021/2022. 
 

Astfel, soluționarea problemei locurilor în creşele din Sectorul 6 necesită acordarea unei atenții 
sporite și reprezintă o prioritate a autorităţilor locale, care în conformitate cu normele legale în 
vigoare, au responsabilități directe în ceea ce privește sănătatea publică și programele 

de asistență socială.  

Un element indirect, dar relevant pentru situația actuală, este legat de rata abandonului școlar. 
Astfel, conform Planului Regional de Acțiune pentru Învățământ 2016 - 2025, Regiunea de 
Dezvoltare București Ilfov, actualizare 2017, la nivelul Uniunii Europene, rata de abandon școlar 
este în trend descrescător (dacă în 2010 era de 17%, în 2016, aceasta a ajuns la 10.7%). În 
acest context, un motiv contribuie la rata abandonului școlar este și degradarea continua a 
unităților de învățământ si lipsa investițiilor, in special asupra unităților de învățământ ante 
preșcolar si preșcolar. 

Componenta 15 - Educație abordează creșterea capacității de reziliență a sistemului 
educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu 
nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă. 

Astfel, în vederea asigurării participării copiilor din comunitatea locală la un proces educațional de 
calitate, modern și incluziv, Sectorul 6 al Municipiului București intenționează să depună o cerere 

de finanțare pentru construirea unei creșe – proiect propriu/ maxim 7 grupe - la 

standarde europene, cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile puse la dispoziția 
solicitanților eligibili prin intermediul Planului național de redresare și reziliență, Investiția 

I1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 de creșe.  

Activitățile sprijinite în cadrul acestei axe de investiții sunt construirea de 110 creșe cu o 
capacitate cuprinsă între 40 (4 grupe), 70 (7 gupe) și 110 locuri (11 grupe). Potrivit Ghidului 
aferent apelului, clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie 
primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este 
aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, demonstrat prin certificate de performanță 
energetică.  

Implementarea unui astfel de proiect se pliază pe una dintre prioritățile strategice ale Sectorului 6 
al Municipiului București și va contribui în mod direct la îmbunătățirea domeniului denumit - 
Infrastructura socială, educațională, culturală și de sănătate, menționat în Programul 

integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului București 2021-2030 

(PIDU).  

 

În acest context, considerăm oportună crearea unei unități de învățământ antepreșcolar care să 
aibă o capacitate suficientă pentru a veni în întâmpinarea cererilor numeroase depuse în vederea 



 

 

obținerii unui loc în cadrul unei creșe de stat, cu asigurarea unor servicii integrate, în care 
educația, îngrijirea, sănătatea și protecția copilului să fie convergente. 
 
O educație corespunzătoare în cadrul învățământului preșcolar va contribui, de asemenea, și în 
atingerea obiectivelor din “Strategia Națională privind învățarea pe tot parcursul vieții” – 

Pilonul 2 – „Calitate și relevanță” care menționează nevoia de a oferi un învățământ de înaltă 
calitate pe tot parcursul vietii. 
 
Prin urmare: 

 având în vedere că terenul identificat în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B îndeplinește 
condițiile specifice necesare pentru înființarea unei unități de educație timpurie, și luând 
în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/28.06.2022, 

privind aprobarea documentației tehnice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico -economici pentru obiectivul de investiții “Construire imobil cu funcțiunea de 

creșă, cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire teren și organizare lucrări” 

în Bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București”, 

 ținând cont de prevederile art. 166 (alin. 2) lit. l din Ordonanța de urgență 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit: 
…Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigură, potrivit 

competenţelor, condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor 

publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, 

de interes local, urmăresc şi controlează activitatea acestora, 

propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participării Sectorului 6 al Municipiului București  la Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C15 – Educație cu proiectul cu titlul „Construire imobil cu funcțiunea de creșă, 

cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire teren si organizare executare lucrări în 

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București” în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C15 și a cheltuielilor legate de proiect. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                   Octavian ARON 

Consilier,  

Corina Marinică 


