
 

                                                    PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 145/25.05.2022 

Modificat în data de 18.07.2022 
pentru implementarea proiectului pilot privind finanțarea participării unor categorii de preșcolari 

 la programe de educație non-formală organizate în unitățile de învățământ preșcolar de stat  
din Sectorul 6 al municipiului București  

 
Văzând Referatul de aprobare al doamnei consilier local Gabriela Popescu, Raportul de 

specialitate al Direcției Economice nr. ……........., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6,        
nr. ........, nr. ........ și nr. .........; 

Ținând seama de prevederile: 
- art. 20 alin. (1), art. 101 alin. (1), art. 105 alin. (1) și (2) lit. (l) din Legea educației nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) din Legea pentru protecția și promovarea drepturilor 

copilului nr. 272/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. (a) 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. (1) Pentru anul școlar 2022-2023 se aprobă implementarea proiectului pilot privind 
finanțarea în sumă maximă de 110 lei/lună/copil, pentru participarea la programele de educație                   
non-formală, organizate în cadrul unităților de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 6,                       
a preșcolarilor care provin din familii monoparentale, familii în care venitul/membru de familie este 
mai mic sau egal cu salariul minim net/economie și a preșcolarilor care beneficiază de măsuri de 
protecție în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

(2) Programele de educație non-formală, pentru care se pot oferi finanțări, pot cuprinde cursuri 
de limbi străine, activități de dans, dans sportiv și arte marțiale, conform opțiunilor 
părinților/reprezentanților legali. 

Art. 2. Suma totală maximă aferentă programului pentru anul școlar 2022-2023 nu va putea 
depăși 1.700.000 lei și va fi alocată de la bugetul local al Sectorului 6, în limita fondurilor aprobate cu 
această destinație.  

Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind implementarea proiectului pilot, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și unitățile de învățământ 
preșcolar de stat din Sectorul 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 
           (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.  

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați, la instanța competentă,                       
în termenul prevăzut de lege. 

 
  
 INIȚIATOR PROIECT,                        
CONSILIER LOCAL PNL,  
       Gabriela Popescu  
      
 
                                                                                                      

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

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

          Demirel Spiridon 
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                                                          REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru implementarea proiectului pilot privind finanţarea 
participării unor categorii de preșcolari la programe de educaţie non-formală 

organizate în unităţile de învăţământ preșcolar de stat din  
Sectorul 6 al municipiului București 

 
 

Cadrul  general 

Educaţia timpurie, preșcolară este un serviciu public, aflat într-o mare măsură 
în responsabilitatea administraţiilor publice locale și de aceea este rolul comunităţii 
locale să identifice măsuri și acţiuni care să determine creșterea calităţii ofertei 
educaţionale adresate acestei categorii de copii.  

Scopul acestor măsuri și acţiuni trebuie să fie acela de a răspunde într-o 
măsură cât mai mare nevoilor de dezvoltare a abilităţilor copiilor, de la vârste cât 
mai fragede, în vederea generării sustenabile a unor generaţii de copii și tineri mai 
competitivi și capabili să funcţioneze eficient în societatea actuală și viitoare.   

  De asemenea, măsurile și acţiunile propuse trebuie să vină și în sprijinul                     
părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor pentru a-i ajuta în demersul de creștere, 
îngrijire și educare a copiilor. 

1. Riscuri și oportunităţi 

În România, la fel ca în cea mai mare parte a ţărilor europene sau                     
nord-americane, odată cu accelerarea dezvoltării socio-economice și tehnologice,                 
s-au produs schimbări majore în modul de viaţă al familiilor și copiilor, în 
comportamente și atitudini, unele dintre ele cu potenţial impact negativ asupra vieţii 
copiilor, dar și schimbări legate de nevoile de intervenţie în educaţie pentru a asigura 
dezvoltarea copiilor și pregătirea lor pentru societate și viaţă independentă. 

Astfel, aceste schimbări în viaţa familiilor au generat modificări în spectrul 
patologiilor pediatrice, în prezent excesul ponderal în populaţia pediatrică devenind 
o problemă globală, ajungându-se ca în ţările Uniunii Europene și SUA, 1 din 3 copii 
să aibă o greutate peste limita normală, supraponderabilitate sau obezitate                     
(sursa - Fighting obesity in children from European World Health Organization 
member states, Epidemiological data, medical-social aspects and prevention 
programs, 2019).  

La copii, supraponderabilitatea și obezitatea nu reprezintă o problemă de 
aspect fizic. Excesul ponderal al copilului persistă frecvent până la vârsta adultă,                 
cu o rată de până la 80%, numeroase studii asociind obezitatea la copil cu incidenţa 
crescută la adult a bolilor cardiovasculare, cu creșterea rezistenţei la insulină și 
apariţia diabetului, cu dislipidemie, steatoză hepatică, anomalii menstruale, afecţiuni 
ale pielii, probleme ortopedice, etc..  

 
 



 
Așadar, numărul de kilograme în plus la copii, afectează calitatea vieţii 

acestuia și la vârsta adultă, având implicaţii majore în planul sănătăţii fizice, psihice, 
al vieţii sociale, dar și implicaţii la nivel macro al întregii societăţi. 

Un alt aspect privind dezvoltarea abilităţilor copiilor de vârste mici, este legat 
de avantajul major al învăţării unei limbi străine, care determină dezvoltarea unor 
noi zone din creierul copiilor. Copiii, care au oportunitatea învăţării unei limbi străine 
de la vârste foarte mici, își dezvoltă mai bine centrii de limbaj din creier, au o 
memorie de lucru mai durabilă, sunt mai buni la calcule mentale, citit și multe alte 
abilităţi cognitive. 

Copiii care sunt bilingvi își îmbunătăţesc abilităţile de ascultare, pot distinge 
mai ușor diferitele tipuri de sunete, devin mai flexibili în gândire, trec mai ușor de la 
o sarcină la alta, se adaptează mai rapid la circumstanţe noi sau neașteptate. 

Atenţia îmbunătăţită apare deoarece copiii bilingvi au ambele limbi activate în 
acelaşi timp şi trebuie să se automonitorizeze încontinuu pentru a observa care este 
limba potrivită pentru a vorbi într-un anume moment. Tot acest schimb permanent, 
de la o limbă la alta, antrenează atenţia. De asemenea, copiii bilingvi au un control 
mai bun asupra lor înșiși. Ei pot ignora mai ușor factorii de distragere a atenţiei și se 
focusează mai eficient pe fiecare sarcină în parte. 

Copiii care învaţă o limbă străină au o perspectivă mai amplă asupra 
procesului de învăţare, iar când devin conștienţi de regulile abstracte și de structura 
limbii noi, devin mai buni și la limba nativă. De la înţelegerea termenilor abstracţi din 
propria limbă, până la vocabular, lexic și gramatică, toate se îmbogăţesc mai repede 
în cazul copiilor care vorbesc o limbă străină. 

Nu în ultimul rând, tinerii și adulţii care deţin această competenţă, au șansa 
obţinerii unui loc de muncă mai bun și mai bine plătit, iar studiile au demonstrat că 
învăţarea unei limbi străine previne sau întârzie apariţia unor boli precum demenţa 
sau Alzheimerul. 

Mulţi părinţi înţeleg importanţa activităţilor fizice și sportive, practicate de la 
cele mai fragede vârste sau oportunitatea dezvoltării de abilităţi multiple prin 
învăţarea unei limbi străine și asigură participarea copiilor la activităţi necesare 
pentru dezvoltarea lor cât mai echilibrată. Acești părinţi alocă resurse financiare și 
de timp, importante pentru ca cei mici să poată participa la astfel de activităţi, 
înscriindu-și copiii la cluburi și activităţi private. 

Sunt însă și mulţi părinţi care, din lipsa de resurse materiale și/sau de timp 
sau chiar din nepricepere, nu au această preocupare pentru sănătatea și dezvoltarea 
comprehensivă a copiilor lor. De multe ori, în aceste familii, lipsa activităţii 
sportive/artistice/educative din viaţa copiilor este asociată și cu obiceiuri de hrană 
nesănătoase, cu consum mare de alimente procesate și dulciuri, precum și cu mult 
timp petrecut de copii pe gadgeturi sau în grija unor persoane care nu pot sprijini 
copiii în dezvoltarea de abilităţi și competenţe. Toate aceste elemente asociate duc 
la creșterea riscurilor pentru evoluţia echilibrată a copiilor. 

2.  Propunere de programe de educaţie non-formală 

Odată cu intrarea în comunităţi, în grădiniţe, copiilor le este benefică oferirea 
de programe care să îi ajute să înveţe comportamente dezirabile (principii de 
alimentaţie sănătoasă, activitate fizică structurată, planificată, repetitivă, dar și 
recreativă), cu efecte pe termen lung, dar și programe care să sprijine dezvoltarea 
competenţelor necesare unui parcurs educaţional relevant. 



 
Indiferent de mediul din care provin sau în care sunt crescuţi și îngrijiţi, copiii 

au dreptul la șanse egale la viaţă și educaţie, pentru a-și atinge potenţialul și a deveni 
adulţi responsabili și eficienţi. 

Astfel, propun finanţarea participării unor categorii de preșcolari la programe 
de educaţie non-formală organizate în unităţile de învăţământ preșcolar de stat din 
Sectorul 6 al municipiului București. 

Activităţile sportive propuse a se desfășura sunt artele marţiale și dansuri 
sportive, artistice, deoarece se pot practica atât în incinta grădiniţelor, cât și afară                     
(atunci când timpul permite), sunt activităţi care modelează comportamente și 
atitudini și pot fi practicate cu succes de la vârste mici. În ceea ce privește cursurile 
de limbă străină, recomand limba engleză, limbă necesară și cu un grad mare de 
utilizare în toate domeniile vieţii economico-sociale, dar nu exclud și învăţarea altor 
limbi străine - franceză, spaniolă, germană, limbi străine care beneficiază de o largă 
circulaţie și utilitate. 

În sprijinul acestei propuneri au venit și directorii și cadrele didactice din 
grădiniţele nr. 246, 94, 229, 170, 41, cu care am discutat, care mi-au oferit opiniile 
profesioniste referitoare la programele de educaţie non-formală la copiii de vârstă 
preșcolară și care și-au exprimat dorinţa de a implementa în unităţile de învăţământ 
preșcolar proiecte cu activităţi sportive și de învăţare a unei limbi străine, dedicate 
copiilor. 

Faţă de cele menţionate mai sus, propun ca, pentru anul școlar 2022-2023,  să se 
finanţeze participarea unor categorii de preșcolari la programe de educaţie                     
non-formală, organizate în unităţile de învăţământ preșcolar de stat din Sectorul 6 al 
municipiului București. 

3. Finanţarea, organizarea și funcţionarea programelor 

Finanţarea va fi asigurată de la bugetul local, în limita a 110 lei/lună/copil, fără 
a depăși suma totală de 1.700.000 lei, pentru copiii care provin din familii în care 
venitul/membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim net/economie, 
reglementat pentru anul anterior înscrierii în programe și a preșcolarilor care 
beneficiază de măsuri de protecţie în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, pe baza unei cereri 
însoţite de actele doveditoare, depuse de părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor, la 
secretariatul unităţii de educaţie care derulează programul.  

Alocarea sumelor de la bugetul local, în conformitate cu prezenta hotărâre,  
se va face în luna următoare lunii în care serviciile au fost efectiv prestate, pe baza 
listelor de prezenţă a copiilor, transmise de unităţile școlare către Administraţia 
Școlilor Sector 6. 

În baza opţiunii scrise și a acordului de finanţare/cofinanţare a părinţilor, 
fiecare copil poate fi înscris și poate beneficia de programele de educaţie                    
non-formală, desfășurate în grădiniţele publice din Sectorul 6. Fiecare copil va putea 
beneficia de unul sau ambele programe de educaţie non-formală în funcţie de 
opţiunile părinţilor/reprezentanţilor legali.  

Frecvenţa propusă pentru activităţile sportive și de învăţare a unei limbi 
străine, este de două ședinţe/săptămână pentru fiecare dintre activităţi, fiecare 
dintre acestea având durata stabilită în conformitate cu particularităţile de vârstă ale 
copiilor din mediul preșcolar, dar nu mai puţin de 30 de minute. 

 
 



 
 
Programele de educaţie vor fi implementate de către unităţile de educaţie 

preșcolară. 
Pentru desfășurarea activităţilor din programul de educaţie non-formală, 

unităţile de învăţământ preșcolar vor încheia contracte de prestări servicii 
educaţionale cu persoane competente, cu respectarea prevederilor legale în 
materie. Persoanele care vor dori să presteze servicii de educaţie non-formală,         
vor trebui să facă dovada calificării certificate/acreditate pentru activitatea pe care 
doresc să o desfășoare, precum și dovada absolvirii unei/unor forme/cursuri 
acreditate de educaţie pedagogică.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și 
art. 166 lit. l) 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 pentru implementarea unui proiect pilot privind 
finanţarea participării unor categorii de preșcolari la programe de educaţie                 
non-formală organizate în unităţile de învăţământ preșcolar de stat din Sectorul 6            
al municipiului București. 
 
 
 
 
 

 
Iniţiator, 

Consilier local PNL, 

      Gabriela  Popescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr. 31886/20.07.2022/ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre pentru implementarea proiectului pilot privind finanţarea 

participării unor categorii de preșcolari la programe de educaţie non-formală 
organizate în unităţile de învăţământ preșcolar de stat din Sectorul 6 al municipiului 

București 
 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Local are initiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, iar în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor 
furnizate către cetăţeni, în calitate de autoritate deliberativă, asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local printre care și cele din domeniul 
educaţiei. Prin autorităţile publice locale și centrale, statul își asumă responsabilitatea 
de a pune în practică măsurile și acţiunile stipulate în actele normative legate de 
învăţământul preuniversitar și universitar.  

     Indiferent de mediul din care provin sau în care sunt crescuţi și îngrijiţi, copiii au 
dreptul la șanse egale la viaţă și educaţie, pentru a-și atinge potenţialul și a deveni 
adulţi responsabili și eficienţi. Art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările 
ulterioare, stipulează dreptul copilului de a primi o educaţie care să îi permită 
dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. 
Ministerul Educaţiei Naţionale, ca organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, precum şi inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, ca instituţii ale 
administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei, sunt obligate să 
întreprindă măsuri necesare pentru facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi 
asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii, organizarea 
de cursuri speciale de pregătire, respectarea dreptului copilului de a participa liber la 
viaţa culturală şi artistică, prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând 
măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul şcolar, cum sunt: hrană, 
rechizite, transport şi altele asemenea. 

Potrivit art. 20 alin. (1), art. 101 alin. (1) și art. 105 alin. (1) și (2) lit. l) din Legea 
nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, 
autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a 
învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, 
finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară. Finanţarea complementară 
asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de 
învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanţarea de bază a unităţilor 
școlare și se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.  

Conform Referatului de aprobare al doamnei consilier local Gabriela Popescu, 
pentru anul școlar 2022-2023 se propune finanţarea participării unor categorii de 
preșcolari la programe de educaţie non-formală organizate în unităţile de învăţământ 
preșcolar de stat din Sectorul 6 al municipiului București. Finanţarea va fi asigurată de 
la bugetul local, în limita a 110 lei/lună/copil, fără a depăși suma totală de 1.700.000 
lei, pentru copiii care provin din familii monoparentale, familii în care venitul/membru 
de familie este mai mic sau egal cu salariul minim net/economie, reglementat pentru 
anul anterior înscrierii în programe și a preșcolarilor care beneficiază de măsuri de 
protecţie în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, pe baza unei cereri însoţite de actele 
doveditoare, depuse de părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor, la secretariatul unităţii 
de educaţie care derulează programul.  

Programele de educaţie vor fi implementate de către unităţile de educaţie 
preșcolară. Activităţile sportive propuse a se desfășura sunt artele marţiale și dansuri 
sportive, artistice, iar pentru învăţarea limbilor străine sunt propuse limba engleză, 
franceză, spaniolă, germană, limbi străine care sunt de mare circulaţie și utilitate. În 
baza opţiunii scrise și a acordului de finanţare/cofinanţare a părinţilor, fiecare copil 
poate fi înscris și poate beneficia de unul sau de ambele programe de educaţie non-
formală, desfășurate în grădiniţele publice din Sectorul 6, în funcţie de opţiunile 
părinţilor/reprezentanţilor legali. Frecvenţa propusă pentru activităţile sportive și de 
învăţare a unei limbi străine, este 2 ședinţe/săptămână pentru fiecare dintre activităţi, 
fiecare dintre acestea având durata stabilită în conformitate cu particularităţile de 
vârstă ale copiilor din mediul preșcolar, dar nu mai puţin de 30 de minute. 
         În sensul celor expuse mai sus, și în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv 

art. 139 alin. (3) lit. a) , art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru a fi supus spre aprobare 

Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Director executiv, 

BOGDAN CIOCÎRLAN 


