
 
 

 
 
 

 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 181/15.07.2022 
privind finanțarea participării elevilor din învățământul primar și gimnazial înscriși în unitățile 

de învățământ de stat din Sectorul 6 al Municipiului București la programul „Școală după 
Școală” în anul școlar 2022 – 2023 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu 

Gâdiuță și Raportul de specialitate al …………………., nr……. din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6; 

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

Ținând seama de: 
- Art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului cu nr. 5349/2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală dupa Școală”; 
- Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4802/2017, pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după Școală'', aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011; 

- Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 din data de 
17.06.2022 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 7733 din data de 
21.06.2022; 

În conformitate cu prevederile 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 modificarile și 
completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă finanțarea programelor de tip „Școală după Școală” organizate pentru 
elevii din învățământul primar și secundar, înscriși în unitățile de învățământ de stat din   
Sectorul 6 al Municipiului București care au primit avizarea funcționării acestui program în 
conformitate cu Ordinul MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului „Școală după școală”, cu modificările și completările ulterioare, lista acestor unități 
este prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Perioada pentru care se acordă finanțarea este anul școlar 2022-2023. 
Art. 3. Suma totală alocată de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București 

în condițiile prezentei hotărâri este de 33.400.000 lei. 
Art. 4. (1) Pentru obținerea finanțării, unitățile școlare trebuie să respecte următoarele 

condiții: 
 să asigure personal pentru minim 3 ore pe zi lucrătoare pentru activități de educaţie, 

complementare activităţii didactice și pentru servirea mesei;  
 la cererea părinților sau a reprezentanților legali pentru minim 50% dintre elevii înscriși 

într-o grupă, unitățile școlare trebuie să asigure alte activități sau supravegherea acestora 
până la ora 18.00, costul serviciilor aferente fiind suportat de către părinți sau 
reprezentanții legali. 

 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 

 
 
 

 

            (2) Resursele umane implicate în derularea programului vor fi asigurate în baza 
Ordinului MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului 
„Școală după Școală”, cu modificările și completările ulterioare și a legislației în vigoare.  
            (3) Reprezentanții legali ai copiilor care doresc prelungirea programului, peste cele trei 
ore prevăzute la alin. (1) vor putea depune o cerere în acest sens către consiliile de administrație 
ale unităților școlare incluse în proiect.  
             (4) Consiliile de administrație ale unităților școlare vor decide, în baza solicitărilor 
primite, modalitatea de prelungire a programului, modul de organizare al grupelor rezultate, 
precum și costurile aferente înscrierii copiilor în programul extins, astfel încât acesta să poată să 
fie funcțional. 

Art. 5. (1) Din suma totală alocată, menționată la art. 3, toți elevii care vor participa la 
program vor beneficia de o masă de prânz, în limita a maxim 20 de lei/elev/zi de prezență, 
achiziționarea serviciilor de catering fiind realizată la nivel centralizat de către Administrația 
Școlilor Sector 6.   
          (2) Unităților de învățământ primar și gimnazial de stat din Sectorul 6, care au cantină 
proprie, le va fi decontată de la bugetul local al Sectorului 6, suma de 20 lei/zi pentru fiecare zi 
de prezență fizică/elev, pentru asigurarea mesei de prânz. 

Art. 6. În cazul în care unităţile de învăţământ încheie acorduri de parteneriat pentru 
susţinerea activităţilor din pachetele educaţionale cu instituţii care pot furniza servicii 
educaţionale (palate şi cluburi ale copiilor, cluburi sportive şcolare etc.) şi organizaţii 
neguvernamentale, conform art. 18 din Ordinul MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare a Programului „Școală după Școală”, cu modificările și completările 
ulterioare, care facturează serviciile prestate, contravaloarea acestor servicii poate fi decontată 
de la bugetul local, în limita unei ore pe zi/grupă elevi, din totalul de 3 ore pe zi menționat la               
art. 4 alin. (1) lit. a). 

Art. 7. Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor 
prezenta lunar Administrației Școlilor Sector 6, până pe data de 5 a lunii următoare, pentru luna 
precedentă, statele de plată aferente activității resursei umane implicate și facturile de prestări 
servicii menționate la art. 6 al prezentei hotărâri, după caz. 

Art. 8. Plata resursei umane implicate, menționate la art. 6, implicate în programele de 
tip „Școală după Școală”, se va face de la bugetul local, prin Administrația Școlilor Sector 6 care 
va vira sumele în contul unităților de învățământ, în luna următoare prestării activității, pe baza 
documentelor prevăzute la art. 7. 

Art. 9. Unitatea școlară organizatoare își asumă răspunderea cu privire la respectarea 
tuturor condițiilor legale privind desfășurarea programului, inclusiv cele referitoare la 
contractarea resursei umane implicate în program. 

Art. 10. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și unitățile de 
învățământ de stat de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București din Anexă vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
             (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 11. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați, la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
   INITIATOR PROIECT,                                                            AVIZEAZĂ 
    CONSILIER LOCAL,                                        pentru legalitate conf. art. 243, alin. (1) lit. a) 
Alexandru Valeriu Gâdiuță                                                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 privind finanţarea participării elevilor din învăţământul primar și 
gimnazial  înscriși în unităţile de învăţământ de stat din Sectorul 6 al                                

Municipiului București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023 
 

Educaţia reprezintă un element esenţial pentru fiecare societate. Sistemul 
educaţional românesc este structurat sub forma unui program școlar obligatoriu format 
din elementele de bază necesare dezvoltării fiecărui elev, dar și din programe 
complementare ce oferă diferite oportunităţi suplimentare. 

Programele intitulate generic tip „Școală după școală” sunt programe 
complementare programului școlar obligatoriu, care prin specificul lor oferă oportunităţi 
de învăţare formală și nonformală, pentru consolidarea competenţelor, învăţare 
remedială și accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative și de timp liber și se 
adresează atât elevilor din învăţământul primar, cât și elevilor din învăţământul 
secundar. 

Structura programului este diferită în funcţie de specificul fiecărei unităţi de 
învăţâmânt sau de variantele de activităţi alese spre a fi realizate.  

Proiectul de faţă își propune să aducă un aport la dezvoltarea armonioasă a 
elevilor din sector oferind cadrul de desfășurare a unor activităţi educaţionale sau 
recreative după finalizarea orelor de curs.  

Structura de desfășurare propusă în cadrul acestei hotărâri este formată dintr-un 
program de bază a cărei finanţare este asigurată din bugetul local și un program 
suplimentar, opţional, a cărei finanţare este asigurată prin contribuţiile participanţilor 
doritori.   

Programul de bază este compus din trei ore care conţin activităţi 
educaţionale/recreative și o perioadă de servire a mesei. Finanţarea necesară 
desfășurării acestui program de bază este asigurată de către Primăria Sectorului 6 prin 
bugetul Administraţiei Școlilor Sector 6. 

Pot participa la programele de tip „Școală după Școală” elevii înscriși în 
învăţământul primar și gimnazial din cadrul unităţilor de învăţământ de stat din    
Sectorul 6 al Municipiului București care au primit avizarea funcţionării acestui program 
în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei 
de organizare a Programului „Școală după școală”, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Programul suplimentar va fi disponibil tuturor celor ce doresc să continue 
activităţile educaţionale/recreative în cadrul unităţilor de învăţământ cu până la încă         
3 ore.  

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ participante, unde există cereri de 
prelungire a programului, se va realiza un proces de centralizare a opţiunilor, o 
reorganizare a grupelor, în funcţie de numărul de elevi doritori, un calcul al costurilor de 
desfășurare și se va stabili contribuţia pe care fiecare susţinător legal o va avea de plătit.  



 

 

 

 

 

 

Acolo unde există cel puţin 50% dintre elevii unei grupe pentru care se dorește 
prelungirea programului, unitatea de învăţământ trebuie să satisfacă această cerinţă, 
finanţarea pentru programul de bază fiind condiţionată de acest aspect. Susţinătorii 
legali vor fi cei care vor achita contravaloarea serviciilor primite în timpul prelungirii 
programului.  

Modul de organizare al activităţilor se va face în conformitate cu prevederile 
legale, dintre care Ordinul MECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei 
de organizare a Programului „Școală după școală”, cu modificările și completările 
ulterioare, deciziile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ și ale altor 
instituţii cu atribuţii în domeniu. 

Acest proiect reprezintă cadrul de finanţare de la bugeul local pentru 
desfășurarea programelor de tip „Școală după Școală” care să răspundă nevoilor extinse 
ale comunităţii locale din Sectorul 6. 

Conform adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 16816 din 
17.06.2022, transmisă către Administraţia Școlilor Sector 6, în Sectorul 6 al Municipiului 
București, 24 de unităţi de învâţământ au depus dosare pentru avizarea Programului 
„Școală după Școală”, numărul estimat de elevi beneficiari fiind de 5527. Aceștia 
reprezintă grupul ţintă principal al proiectului.  

În fapt, grupul ţintă este întregit de către familiile tuturor acestor elevi pentru care 
proiectul acţionează ca un factor de echilibru în viaţa de zi cu zi, inclusiv prin facilitarea 
inserţiei pe piaţa forţei de muncă a părinţilor, în special a mamelor și a susţinătorilor 
legali din familii monoparentale. 

Impactul bugetar al desfășurării proiectului este de aproximativ 29.000.000 RON, 
pentru anul școlar 2022-2023. 

Costurile principale sunt formate din asigurarea mesei zilnice oferită elevilor 
participanţi, precum și din plata personalului implicat în activităţile din cadrul 
programului. 

Pentru asigurarea mesei zilnice, impactul bugetar pentru anul școlar 2022-2023 se 
poate estima folosind următoarea formula: Nr. elevi participanţi *cost meniu*  nr.  zile 
desfășurare. 

Folosind datele actuale, impactul bugetar estimat ar fi, pentru anul școlar           
2022-2023: 
5527 elevi *20 lei* 175 zile = 19.344.500 lei 
(20 RON/o masă caldă este un cost estimat pe baza unor valori rezultate din proceduri 
de contractare desfășurate de către Administraţia Școlilor Sector 6 în trecut, preţ ce 
poate fluctua în funcţie de tendinţele pieţii). 

Impactul bugetar estimat pentru anul 2022 ar fi: 
5527 elevi*20 lei* 72 zile =7.958.880 lei   

Pentru plata personalului implicat în cadrul activităţilor programului, impactul 
bugetar estimat pentru anul școlar 2022-2023 este de: 14.000.000 lei. 
Impactul bugetar estimat pentru anul 2022 ar fi de 5.760.000 lei. 
(Estimarea s-a făcut prin raportare la execuţia bugetară din anul școlar 2018-2019, 
ultimul în care programul s-a derulat complet până la venirea pandemiei). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Astfel, bugetul estimat pentru desfășurarea programului în anul școlar 2022-2023 

este de:  
- 19.344.500 lei (hrana 5527 elevi*175 zile) + 14.000.000 lei (plata personal) = 
33.344.500 lei. 

Având în vedere aceste aspecte, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului 
Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind finanţarea participării elevilor din 
învăţământul primar și gimnazial  înscriși în unităţile de învăţământ de stat din Sectorul 6 
al Municipiului București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023. 

 

 
Consilier local, 

Alexandru Valeriu Gâdiuţă 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nr. 31799/19.07.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind finanţarea participării elevilor din învăţământul 
primar și gimnazial  înscriși în unităţile de învăţământ de stat din Sectorul 6 al                             

Municipiului București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023 

 
 

     Educaţia reprezintă un element esenţial pentru fiecare societate. 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.  

     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.  

Sistemul educaţional românesc este structurat sub forma unui program școlar 
obligatoriu format din elementele de bază necesare dezvoltării fiecărui elev, dar și din 
programe complementare ce oferă diferite oportunităţi suplimentare. În conformitate 
cu art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificările și completările 
ulterioare, unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, pot să își 
extindă activităţile cu elevii după orele de curs, prin programe "Școala după școală". 
Potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului și Sportului cu nr. 
5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală dupa 
Școală”, aceste programe se adresează atât elevilor din învăţământul primar, cât și 
elevilor din învăţământul secundar și sunt complementare programului școlar 
obligatoriu, iar prin specificul lor se oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, 
pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum și 
activităţi de învăţare remedială. 

Structura programului este diferită în funcţie de specificul fiecărei unităţi de 
învăţâmânt sau de variantele de activităţi alese spre a fi realizate. Programul de bază 
este compus din trei ore care conţin activităţi educaţionale/recreative și o perioadă de 
servire a mesei. Programul suplimentar va fi disponibil tuturor celor ce doresc să 
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continue activităţile educaţionale/recreative în cadrul unităţilor de învăţământ cu până 
la încă 3 ore. Acolo unde există cel puţin 50% dintre elevii unei grupe pentru care se 
dorește prelungirea programului, unitatea de învăţământ trebuie să satisfacă această 
cerinţă, finanţarea pentru programul de bază fiind condiţionată de acest aspect.  

În adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 16816/17.06.2022 
transmisă către Administraţia Școlilor Sector 6, în Sectorul 6 al Municipiului București 
24 de unităţi de învăţământ au depus dosare pentru avizarea Programului „Școală 
după Școală”, numărul estimat de elevi beneficiari fiind de 5527. Costurile principale 
sunt formate din asigurarea mesei zilnice oferită elevilor participanţi, precum și din 
plata personalului implicat în activităţile din cadrul programului. 

Conform Referatului de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu 
Gâdiuţă, pentru anul școlar 2022-2023, bugetul estimat pentru desfășurarea 
programului este de aproximativ 33.344.500 lei, astfel: 19.344.500 lei pentru 
asigurarea mesei zilnice și 14.000.000 lei pentru plata personalului implicat în cadrul 
activităţilor programului.  
           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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


