
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2019-2020 din bugetul local 

al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a Programului „Şcoală după Şcoală”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr, 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţa extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 610560/CP/29.08.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 610169/29.08.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură;
- Adresa nr. 610176/29.08.2019 a Direcţiei învăţământ Cultură -  Serviciul 

Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult;
In conformitate cu prevederile :

- Art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- OMECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
programului „Şcoală după Şcoală”, cu modificările şi completările ulterioare;

- Procedurii Operaţionale privind Organizarea Programului „Şcoală după Şcoală” 
din 37797/19.11.2018 a Inspectoratului Şcolar al Muncipiului Bucureşti

Luând în considerare:
- Avizul Comisie de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice 

şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul şcolar 2019-2020 din bugetul 
local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a Programului „Şcoală după Şcoală”, 
desfăşurat de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ -  
teritorială a Sectorului 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2. Din bugetul local al Sectorului 3 se va asigura plata serviciilor de catcring 
contractate de fiecare unitate de învăţământ beneficiară, a resursei umane implicate în



program şi a materialelor cu caracter funcţional necesare desfăşurării activităţii în 
condiţii optime, după cum urmează :

a) Plata resurselor umane se va face conform Ordinului nr.5349/2011 al Ministrului 
Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, privind Metodologia de organizare 
a Programului “Şcoală după Şcoală”, cu modificările şi completările ulterioare, în 
baza solicitărilor fiecărei unităţi de învăţământ;

b) Plata asigurării hranei se va face în limita a maxim 15 lei cu TVA/clev/zi.
c) Materiale cu caracter funcţional necesare desfăşurării activităţii : maxim 20.000 

lei cu TVA/an şcolar/unitate de învăţământ.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură şi Direcţia 
Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DF



Anexa Ia HCLS3 nr.

Lista unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritnrială 
a sectorului 3 Bucureşti în care se desfăşoară Programul “Şcoala după Şcoală”

Nr.

crt.
Unitatea de învăţământ

Aviz ISMB derulare 

Program Şcoală după 

Şcoala 2019-2020 

(nr/dată)

Nr. maxim de 

grupe 

aprobate

Nr. maxim de elevi 

care pot opta pentru 

program

0 1 2 3 4

)  1 Şcoala Gimnaziala nr.54 9391/24.06.2019 4 100

2 Şcoala Gimnaziala nr.200 8176/24.06.2019 15 263

3 Şcoala Gimnaziala nr.112 8476/16.04.2019 12 300

4 Şcoala Gimnaziala nr.149 10153/24.06.2019 12 180

5 Şcoala Gimnaziala nr.82 8904/24.06.2019 19 550

6 Şcoala Gimnaziala nr.84 10170/24.06.2019 16 598

7 Şcoala Gimnaziala nr.20 10218/24.06.2019 18 400

8 Şcoala Gimnaziala nr.195 12290/17.07.2019 48 985

9
Şcoala Gimnaziala Cezar 

Bolliac
10237/24.06.2019 18 270

10
Şcoala Gimnaziala 

Leonardo Da Vinci
8612/24.06.2019 12 170

11 Şcoala Gimnaziala nr.92 10751/24.06.2019 25 450

12 Şcoala Gimnaziala nr.88 8629/24.06.2019 16 240

13 Şcoala Gimnaziala nr.86 | 10200/24.06.2019
_

8
.

100
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data...(

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 

2019-2020 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a 
Programului "Şcoală după Şcoală"

Programul "Şcoala după şcoală" -  SDS - este un program complementar 
programului şcolar obligatoriu care, prin modalităţi integrate de sprijin, are ca scop 
prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, creşterea performanţelor 
şcolare, învăţarea remedială, accelerarea învăţării prin activităţi educative, recreative 
şi de timp liber, dezvoltarea personală şi integrarea socială, precum şi menţinerea 
elevilor într-un spaţiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu 
potenţial de dezvoltare a unui comportament deviant.

Programul SDS se organizează prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii 
de învăţământ, cu avizul Inspectoratulului Şcolar al Municipiului Bucureşti, aviz 
acordat în condiţiile îndeplinirii de către unitatea de învăţămând a condiţiilor 
prevăzute de Ordinul MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare a Programului "Şcoală după Şcoală".

Finanţarea programului SDS se poate face:
a) din bugetul autorităţilor locale;
b) din programe finanţate din fonduri europene sau naţionale;
c) din activităţi şcolare şi extraşcolare, donaţii, sponsorizări, prin suportul 

financiar al asociaţiilor de părinţi, al organizaţiilor nonguvernamentale etc., cu 
respectarea legislaţiei în vigoare;

d) din bugetul de stat constituit, în condiţiile legii, cu această destinaţie, pentru 
elevii proveniţi din grupurile dezavantajate.

Prin Hotărârea nr. 497/30.10.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat 
derularea şi finanţarea în anul şcolar 2018-2019 prin bugetul local al sectorului a 
Programului "Şcoală după Şcoală" pentru un număr de 11 unităţi de învăţământ care 
au obţinut avizul ISMB, la care s-a adăugat încă o unitate de învăţământ prin Hotărârea 
nr. 144/26.02.2019.

Pentru anul şcolar 2019 -  2020 un număr de 13 unităţi de învăţământ 
preuniversitar au obţinut avizul de funcţionare pentru Programul "Şcoală după

Dalele dwmicavcr rrâ personale sunt prelucrate d? Primăria Sectorului 3 în confirmiiiate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/6/9 in -copul 
îndeplinirii atribupilor legalu. Datele pot 3 dezvăluite unorUfi în baza unui ternei ieptl justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Secior 3. 1



şcoală", numărul total maxim de grupe aprobate fiind de 223, putând opta pentru 
program un număr total maxim de 4.606 elevi.

Din bugetul local al Sectorului 3 se va asigura plata serviciilor de catering 
contractate de fiecare unitate de învăţământ beneficiară, a resursei umane implicate 
în program şi a materialelor cu caracter funcţional necesare desfăşurării activităţii în 
condiţii optime, după cum urmează :

a) Plata resurselor umane se va face conform Ordinului nr.5349/2011 al Ministrului 
Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, privind Metodologia de organizare a 
Programului "Şcoală după Şcoală", cu modificările şi completările ulterioare, în baza 
solicitărilor fiecărei unităţi de învăţământ;

b) Plata asigurării hranei se va face în limita a maxim 15 lei cu TVA/elev/zi.
c) Materiale cu caracter funcţional necesare desfăşurării activ ităţii: maxim 20.000 

lei cu TVA/an şcolar/unitate de învăţământ.

Având în vedere importanţa acestui program şi ţinând seama de raportul de 
specialitate nr. 610169/29.08.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură -  Serviciul 
Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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DIRECŢIA ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T  CULTURĂ  
SERVIC IU L  A D M IN ISTR A R E  UNITĂŢI DE ÎN V Ă ŢĂ M Ă N T  

Ş l RELAŢII CU  U N ITĂŢ ILE  DE C U LT

•www.prnmrie3.1O'
TELEFON (004 021) 326 0 4  27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@prin1arie3.ro 

Şos, M ihai Bravu nr. 428, Sector 3 ,0 3 0 3 2 8 , Bucureşti

NrJ a ă & S /Ş Ş ffl. âO ®

Raport de specialitate
Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2019- 

2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a Programului „Şcoală

după Şcoală ,,

Având în vedere
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

OMECTS 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului 

“Şcoală după Şcoală”

- OMEN 4802/31.08.2017 privind modificarea Metodologiei de organizare a 

Programului “Şcoală după şcoală”, aprobată prin OMECTS 5349/2011

- Procedura Operaţională privind organizarea Programului “Şcoală după Şcoală” din 

37797/19.11.2018 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti

Propunem iniţierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării şi finanţării 

în anul şcolar 2019-2020, din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, a 

Programului “Şcoală după Şcoală”, la următoarele unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3, care au primit aviz de funcţionare de la

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, începând cu data de 01.10.2019:

Nr.

crt.
Unitatea de învăţământ

Aviz ISMB derulare 

Program Şcoală după 

Şcoala 2019-2020 

(nr/dată)

Nr. maxim de 

grupe 

aprobate

Nr. maxim de elevi 

care pot opta pentru 

program

0 1 2 3 4

1 Şcoala Gimnaziala nr.54 9391/24.06.2019 4 100

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:invatamant@prin1arie3.ro


P R IM Ă R IA

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

DIRECŢIA ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T  CULTURĂ  
D IRECTOR EXECUTIV  A D JU N C T  

SER V IC IU L  A D M IN ISTR AR E  UNITĂŢI DE ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T  
Ş l RELAŢII CU  UN ITĂŢ ILE  DE CULT

2 Şcoala Gimnaziala nr.200 8176/24.06.2019 15 263

3 Şcoala Gimnaziala nr.112 8476/16.04.2019 12 300

4 Şcoala Gimnaziala nr.149 10153/24.06.2019 12 180

5 Şcoala Gimnaziala nr.82 8904/24.06.2019 19 550

6 Şcoala Gimnaziala nr.84 10170/24.06.2019 16 598

7 Şcoala Gimnaziala nr.20 10218/24.06.2019 18 400

8 Şcoala Gimnaziala nr.195 12290/17.07.2019 48 985

9
Şcoala Gimnaziala Cezar 

Bolliac
10237/24.06.2019 18 270

10
Şcoala Gimnaziala 

Leonardo Da Vinci
8612/24.06.2019 12 170

11 Şcoala Gimnaziala nr.92 10751/24.06.2019 25 450

12 Şcoala Gimnaziala nr.88 8629/24.06.2019 16 240

13 Şcoala Gimnaziala nr.86
.

10200/24.06.2019 8 100

Din bugetul local se va asigura plata serviciilor de catering contractate de fiecare unitate de 

învăţământ beneficiară, a resursei umane implicate în program şi a materialelor cu caracter 

funcţional necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime, după cum urmează :

1. Plata resurselor umane se va face conform Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării 

Tineretului şi Sportului nr.5349/2011, privind Metodologia de organizare a Programului 

“Şcoală după Şcoală”, cu modificările şi completările ulterioare, în baza solicitărilor 

fiecărei unitate de învăţământ.

2. Plata asigurării hranei se va face în limita a maxim 15 lei cu tva/elev/zi.

3. Materiale cu caracter funcţional necesare desfăşurării activităţii : maxim 20.000 lei 

cu tva/an şcolar/unitate de învăţământ.

Director Executiv 

Mihaela Nagy

întocmit: VasileDan
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d i r e c ţ i a  î n v ă ţ ă m A n t  c u l t u r ă

SER V IC IU L  A D M IN ISTR AR E  UNITĂŢI DE ÎN V Ă Ţ Ă M Ă N T  
ŞI RELAŢII CU  U N ITĂŢ ILE  DE C U LT

TELEFON (004 ozi) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Invatamant {Pprlntatie3.ro 
Şos. Mihai Bravu nr. 42S, Sector 3, 030328, Bucureţti

Nr. 610176/29.08.2019

h e

Către,

Cabinet Primar

In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transă 
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

privind aprobarea derulării si finanţam  m anul şcolar 2019-2020 din bugetul 
local al Sectorului 3 a Programului ,s'Şcoala după Şcoala”

Anexat, vă transmitem documentele însoţitoare aferente: 
Raportul de specialitate 
Proiectul expunerii de motive 
Proiectulde de hotărâre 
Anexa la hotărâre

întocmit: Dan Vasile

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate a i Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 In 
scopul btdepiinirii atribuţiilor (egide. Datele pot fi dezvăluite unor to ţi in baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute


