
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării şi implementării proiectului 

„Educat şi sănătos în Sectorul 3 - Grădiniţe”

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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţa ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.308849/CP/l8.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 308001/17.03.2020 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare 

Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;
- Adresa nr. 308348/17.03.2020 a  D irecţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare D urabilă - 

Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;
In conformitate cu prevederile:

- Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020, aprobată prin HGR nr.1028/2014;
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCLS nr. 136/30.06.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 

pentru perioada 2014-2020;
- HCLS3 nr. 448/28.09.2017 privind aprobată finanţarea şi implementarea proiectului „Educat 

şi Sănătos în  Sectorul 3 -  clasele V-VIIT’;
- HCLS3 nr. 215/30.05.2018 privind aprobată finanţarea şi implementarea proiectului „Educat 

şi Sănătos în Sectorul 3- clasele 0-V”;
- HCLS3 nr. 281/29.05.2019 privind aprobată finanţarea şi implementarea proiectului „Educat 

şi Sănătos în Sectorul 3- clasele 1X-XII”;
Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei de rezolvarea problem elor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu massmedia;

în  temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. 1) şi alin. (4) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă finanţarea şi implementarea proiectului E ducat şi Sănătos în Sectorul 3 -  
Grădiniţe”, în vederea desfăşurării unor activităţi de educaţie, conştientizare şi prevenţie a  afecţiunilor 
coloanei vertebrale şi a obezităţii de cauză neendocrină în grădiniţele de stat de pe raza Sectorului 3 
al M unicipiului Bucureşti.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului în cuantum de 430.000,00 lei după cum urmează:
a) 400.000,00 lei exclusiv TVA (pentru servicii de evaluare şi consiliere kinetoterapeutică în 

cadrul proiectului, servicii nepurtătoare de TVA);
b) 30.000,00 lei inclusiv TVA pentru prom ovarea proiectului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin D irecţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, Direcţia Economică şi Direcţia 
Investiţii şi Achiziţii vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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TELEFON (004 021) 318 03 23 - aC FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetp/imar®primaric3.ro
Calea Dudeţti nr. 191, S e c t o r ,031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

..MM3

a proiectului de hotărâre privind aprobarea finanţării şi implementării proiectului 
„ Educat şi sănătos în Sectorul 3- Grădiniţe"

în contextul demografic şi economic actual, sănătatea tinerilor şi a copiilor este, 
indiscutabil, unul din cele mai de preţ bunuri ale oricărei naţiuni. Copiii reprezintă viitorul, iar 
asigurarea creşterii şi dezvoltării lor sănătoase ar trebui să fie o preocupare primordială în toate 
societăţile. Acest fapt este asumat şi de România, în calitate de ţară semnatară şi participantă 
la îndeplinirea obiectivelor Convenţiei privind Drepturile Copilului, Obiectivelor de Dezvoltare 
ale Mileniului (ODM) şi Strategiei Europene a OMS pentru Sănătatea şi Dezvoltarea Copiilor şi 
Adolescenţilor.

Copiii şi adolescenţii sunt „individualizaţi prin particularităţi anatomice, fiziologice, de 
adaptare şi de sănătate" şi prezintă vulnerabilităţi specifice, care, nu de puţine ori, îi transformă 
într-una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, obligă 
autorităţile locale să asigure finanţarea pentru „cheltuielile cu evaluarea periodică internă a 
elevilor". Asigurarea sănătăţii la aceste vârste reprezintă garanţia unui nivel de sănătate 
acceptabil al generaţiilor viitoare.

Astfel, Primăria Sectorului 3 a lansat în anul şcolar 2017-2018 proiectul „Educat şi 
sănătos în Sectorul 3", care are drept scop informarea şi educarea elevilor (precum şi a 
părinţilor şi a cadrelor didactice) cu privire la problemele şi afecţiunile coloanei vertebrale. în 
acelaşi timp, proiectul urmăreşte, prin verificări kinetoterapeutice, identificarea elevilor care 
prezintă deviaţii patologice ale coloanei vertebrale şi semne de obezitate, astfel încât aceştia să 
poată începe recuperarea timpurie.

Prin Hotărârea nr.448 din 28.09.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat finanţarea 
şi implementarea proiectului „Educat şi Sănătos în Sectorul 3 - clasele V-VIII" (an şcolar 2017- 
2018), iar prin HCL53 nr. 215/30.05.2018 a fost finanţat şi implementat proiectul „ Educat şi 
Sănătos în Sectorul 3 - clasele 0 -V  (an şcolar 2018-2019). în cadrul evaluărilor realizate în 
perioada celor două proiecte s-au identificat numeroase probleme de sănătate în rândul 
populaţiei şcolare, peste 70% din elevii evaluaţi prezentând diverse probleme de coloană 
vertebrală (scolioze, cifoze, lordoze etc.). Toţi aceştia au fost consiliaţi şi îndrumaţi spre medici 
specialişti în vederea asigurării unui plan de recuperare medicală cât mai eficient. Rezultatele 
obţinute în primele două proiecte au determinat Primăria Sectorului 3 să continue evaluările 
kinetoterapeutice şi la elevii de liceu, astfel că, în prezent, în implementare se află proiectul,
"Educat şi sănătos în Sectorul 3- clasele IX-XII", aprobat prin HCLS3 nr. 281/29.05.2019.

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 lega! 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
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Proiectul „Educat şi sănătos în Sectorul 3 - Grădiniţe" va avea în vedere informarea 
părinţilor asupra problemelor generate de afecţiunile de coloană vertebrală şr, de asemenea, va 
urmări identificarea cazurilor cu probleme, prin evaluări kinetoterapeutice, consilierea şi 
îndrumarea acestora în vederea remedierii afecţiunilor, în rândul populaţiei de vârstă 
preşcolară din grădiniţele de stat de pe raza Sectorului 3.

Ţinând cont de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 
308001/17.03.2020 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, 
Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe 
care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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DIRECŢIA STRATEGII Şl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ
SER V IC IU L PO LITICI, PROGRAME Şl GESTIONAREA

RELAŢIILOR CU COM UNITATEA

www.primarMg.ro'
TELEFON (004 021) 340 40 »i /  34? 07 11 FAX (004 021) 318 03 3J E-M AIL pmiecte@ primarie3.fi> 

Şos. Mihai Bravo nr. 42$, Sector 3, 030328, Bucureşti

Nr. 308001/17.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea implementării şi finanţării proiectului„Educat şi sănătos în Sectorul

3- Grădiniţe”

în contextul demografic şi economic actual, sănătatea tinerilor şi a copiilor 
este,indiscutabil, unul din cele mai de preţ bunuri ale oricărei naţiuni. Copiii reprezintă 
viitorul,iar asigurarea creşterii şi dezvoltării lor sănătoase ar trebui să fie o preocupare 
primordialăîn toate societăţile. Acest fapt este asumat şi de România, în calitate de ţară 
semnatară şiparticipantă la îndeplinirea obiectivelor Convenţiei privind Drepturile Copilului, 
Obiectivelorde Dezvoltare ale Mileniului (ODM) şi Strategiei Europene a OMS pentru 
Sănătatea şiDezvoltarea Copiilor şi Adolescenţilor.

Copiii şi adolescenţii sunt „individualizaţi prin particularităţi anatomice, fiziologicele 
adaptare şi de sănătate” şi prezintă vulnerabilităţi specifice, care, nu de puţine ori, 
îitransformă într-una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale.

Raportul Naţional de Sănătate a Copiilor şi Tinerilor pe anul 2017 relevă faptul că 
„înmediuJ urban (...) pe primul loc în ceea ce priveşte valoarea prevalenţei se situează viciile 
dereffacţie cu 23,95%, urmate de obezitatea de cauză neendocrină cu 10,8% şi 
deformărilecâştigate ale coloanei vertebrale (8,27%).” Totodată, bilanţul pe 2012 al 
Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, arată că, printre cele mai frecvente 
suferinţeîntâlnite în rândul şcolarilor se numără: boli ale coloanei vertebrale, obezitatea, 
afecţiunioftalmologice şi carii dentare.

Conform Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020, „bolile musculo- 
scheleticeîmpactează semnificativ capacitatea de a munci şi productivitatea indivizilor, 
existând ocreştere a anilor cu dizabilitate şi a numărului de decese premature pe care acestea 
ledetermină”.în ceea ce priveşte obezitatea, Raportul Naţional de Sănătate a Copiilor şi 
Tinerilor peanul 2017 consemnează că „în anul 2016 s-au înregistrat aproximativ 41 milioane 
de copiisub 5 ani cu suprapondere şi obezitate, pe tot globul. în lipsa unui tratament eficient, 
aceşticopii riscă să rămână supraponderali sau obezi şi la vârste mai mari, astfel având un 
risccrescut pentru boli cardiovasculare, diabet, deces prematur, etc.”, astfel supraponderea 
şiobezitatea din perioada copilăriei conduc Ia serioase probleme de sănătate în perioada 
vârsteiadulte.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,obligă 
autorităţile locale să asigure finanţarea pentru„cheltuielile cu evaluarea periodicăintemă a 
elevilor”. Asigurarea sănătăţii la aceste vârste reprezintă garanţia unui nivel desănătate 
acceptabil al generaţiilor viitoare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopulîndeplinirii 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.
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Relaţia strânsă dintre educaţie şi sănătate este conturată şi în Strategia de 
DezvoltareDurabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020, care încurajează crearea unei 
culturi aprevenţiei: „Alături de educaţie şi în strânsă legătură cu aceasta, sănătatea este 
unelement-cheie pentru asigurarea unei vieţi active şi de calitate, un drept fundamental lacare 
trebuie să aibă acces toţi cetăţenii. în contextul unei acoperiri deficitare cu serviciimedicale la 
nivelul Sectorului, este necesară: (...) d) Susţinerea acţiunilor de prevenţie,inclusive prin 
dezvoltarea de campanii de informare publică (...)”.

Date fiind cele prezentate, Primăria Sectorului 3 a lansat în anul şcolar 2017-2918 
proiectul „Educat şi sănătos în Sectorul 3”, care are drept scop informarea şi educarea 
elevilor (precum şi a părinţilor şi a cadrelor didactice) cu privire la problemele şi afecţiunile 
coloanei vertebrale. In acelaşi timp, proiectul urmăreşte, prin verificări kinetoterapeutice, 
identificarea elevilor care prezintă deviaţii patologice ale coloanei vertebrale şi semne de 
obezitate, astfel încât aceştia să poată începe recuperarea timpurie.

Astfel, prinHCLS3nr. 448/28.09.2017 a fost aprobată finanţarea şi implementarea 
proiectului„Educat şi Sănătos în Sectorul 3 -  clasele V-VIII” (an şcolar 20170-2018), iar prin 
HCLS3 nr. 215/30.05.2018a fost finanţat şi implementatproiectul „Educat şiSănătos în 
Sectorul 3- clasele 0-V” (an şcolar 2018-2019). In cadrul evaluărilor realizate în perioada 
celor două proiecte s-au identificat numeroase probleme de sănătate în rândul populaţiei 
şcolare, peste 70% din elevii evaluaţi prezentând diverse probleme de coloană vertebrală 
(scolioze, cifoze, lordoze etc.). Toţi aceştia au fost consiliaţi şi îndrumaţi spre medici 
specialişti în vederea asigurăriiunui plan de recuperare medicală cât mai eficient.

Rezultatele obţinute în primele două proiecte au determinat Primăria Sectorului 3 să 
continue evaluările kinetoterapeutice şi la elevii de liceu, astfel că, în prezent, în 
implementare se află proiectul„Educat şi sănătos în Sectorul 3- clasele IX-XII”, aprobat prin 
HCLS3 nr.281/29.05.2019.

Având în vedere cele prezentate, precum şi rezultatele de până în acest moment ale 
proiectului „Educat şi sănătos în Sectorul 3”, considerămoportună iniţiereaunuiproiect care 
săvizezedepistareaproblemelor de coloanăvertebralăşiînrândulpopulaţiei de vârstăpreşcolară 
din grădiniţele de stat de pe razasectorului 3.

Proiectul,, EducatşisănătosînSectorul 3
Grădiniţe’Vaaveaînvedereinformareapărinţilorasupraproblemelor generate de afecţiunile de 
coloanăvertebralăşi, de asemenea, vaurmăriidentificareacazurilor cu probleme, 
prinevaluărikinetoterapeutice,
şiconsiliereaşiîndrumareaacestoraînvederearemedieriiafecţiunilor.

ŞEF SERVICIU,
Pompiliu loan Wan Buzduga

Buzduga Wan Pompiliu loan „
O = Primăria Sector 3 întocmit,
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Boţea Mihai 
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TELEFON (004 02t) 340 40 11 /  341 0 711 FAX (004 021} 318 03 37 E-MAIL pr0iecte@primarJe3.ro 
Şo$. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, Bucureşti

Nr. 308348/17.03.2020

Către,
Cabinet Primar

Ref .la: proiect HCLS3 privind aprobarea finanţării şi implementării proiectului 
„Educat şi sănătos în Sectorul 3 - Grădiniţe”

Prin prezenta vă înaintăm raportul de specialitate nr.
Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, precum şi proiectul de hotărâre 
privind aprobareafinanţării şi implementării proiectului „Educat şi sănătos în Sectorul 3 - 
Grădiniţe”.

ŞEF SERVICIU, 
Pompiliu loan Wan Buzduga

Buzduga Wan Pompiliu loan 
O = Primăria Sector 3 
17/03/2020 14:34:35 UTC+02

întocmit,
Expert, Boţea Mihai 

Boţea Mihai 
O = Primăria Sector 3 
17/03/2020 14:24:34 UTC+02

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in  conformitate cu Regulam entul Uniunii Europene 2016/679 in
scopulîndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi in  baza unui tem ei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile
prevăzute în  Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă p e adresa Primăriei Sector 3.

1

mailto:pr0iecte@primarJe3.ro

