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NOTA DE FUNDAMENTARE 

Prin prezenta supunem atenţiei dumneavoastră următoarele: 

Potrivit Ordonanţei de urgenţă m. 100/2021 p entru modificarea şi completarea Legii educa/iei 

naţionale nr. 112011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, începând cu 

anul şcolar 2021-2022, educaţia antepreşcolară (0-3 ani) este inclusă în educaţia timpurie şi 

parte clin sistemul de învăţământ preuniversitar. 

Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale m. 112011 , astfel cum a fost modificat 

şi completat de Ordonanţa de urgenţă m. 100/2021, aprobată prin Legea nr. 17 din 13 ianuarie 2022: 

(1 " 1) Creşele fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă 

copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între O luni ş i 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire 

şi supraveghere. 

( 1 "2) Începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele de stat sunt arondate la solicitarea 

primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităţilor deliberative, prin deciz ie a inspectoratelor şcolare 

judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţilor de învăţământ care au nivel preşco lar cu program 

prelungit cu personalitate juridică sau unităţilor de învăţământ care au în structură învăţământ 

preşco lar. Decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se comunică spre 

informare Ministerului Educaţie i în termen de 15 zile de la emitere. 

(1 "3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu solicită arondarea, creşele 
de stat devin unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, autorităţi le locale având calitatea de 

persoană juridică fondatoare, finanţarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. ( 4" 1 ), cu 

obligaţia de a asigura serviciile prevăzute la alin. ( 1" 1 ). Autorităţi le administraţiei publice locale pot 

contribui la finanţarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această situaţie, inspectoratele şco lare 
judeţene/ al municipiului Bucureşti asigură coordonarea metodologică a respectivelor creşe." 

Ca temei legal prezentăm mai jos următoarel e: 

- HGR nr. 566/2022 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi fimcf ionare a creşelor 

şi a altor unităfi de educa/ie timpurie antepreşcolară, şi abrogarea odată cu aceasta a Legii nr. 

263/2007 privind înfiinfarea, organizarea şi fimcf ionarea creşelor, potrivit dispoziţiilor art. V din 

OUG ni". 100/2021 pentru modificarea şi comp letarea Legii educa/iei na/ionate nr. 112011 şi 

abrogarea unor acte normative din domeniul protecfiei sociale, care dispune potrivit art.6: 

"(l) Creşele deja înfiinţate pentru care nu se solicită arondarea la o unitate de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preşco l ar, devin unităţi de învăţământ cu 
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personalitate juridică, cu respectarea prevederilor ati.27 alin.(l " 1),(1 "3) si ( 4" 1) din Legea 
nr.112011 , cu modificările şi completările ulterioare. Aceste unităţi de învăţământ vor avea denumirea 

conform prevederilor din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii , tineretului si sportului 

nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire de atribuire a denumirilor unităţilor de 

învăţământ din sistemul naţiona l de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările 

ulterioare, ş i pot funcţiona fără încadrarea în limitele privind efectivele de copii/elevi stabilite la art.19 

alin (1) Legea nr.1 /2011 , cu modificările ş i completările ulterioare. 

(2) Pentru creşele prevăzute la alin ( 1 ), autorităţile administraţiei publice locale au calitatea 

de ordonator principal de credite şi asigură posturile necesare funcţionării acestora. 

(3) Ministerul Educaţie i , prin inspectoratele şcolare, asigură finanţarea cheltuielilor de 

personal pentru creşele prevăzute la alin( 1 ), în limita costului standard per antepreşco lar, proporţional 

cu numărul de antepreşcolari. Inspectoratele şcolare efectuează lunar deschideri de credite bugetare 

către creşele cu personalitate juridică, pe baza solicitărilor fundamentate ale acestora, în limita 

sumelor calculate în baza costului standard per antepreşcolar. 

( 4) Responsabilitatea fundamentării şi utilizării sumelor alocate conform alin(3) revine 

ordonatorului de credite al creşe i cu personalitate juridică. 

(5) Autorităţile administraţiei publice locale pot contribui, din bugetele proprii, la finanţarea 

creşelor prevăzute la alin (1)." 

- art.1 alin (1) si (2) din HGR nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per anteprescolar/prescolar/elev si stabilirea finantarii de baza a 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , care se asigura din bugetul de stat , din sume defalcate 

din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per anteprescolar/prescolar/elev, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

1) Finanţarea de bază a unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat, denumite În 

continuare unităţi de învăţământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi 

alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora se 

asigură, pentru anul 2022, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei. 

(1 " 1) Finanţarea de bază a unităţilor de Învăţământ p.-euniversitar de stat, pentru 

cheltuielile cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum 

şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" se asigură din bugetul de 

stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile ele învăţământ preuniversitar ele stat. 

(1 "2) Finanţarea de bază a învăţământului terţiar nonuniversitar organizat la nivelul 

colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat acreditate, pentru cheltuielile 

cu salariile, sporurile, indemnizaţiile ş i alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum 

şi contribuţiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2022, din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educaţiei . 

(2) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale 

în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile ele 

învăţământ se face pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev. Nu sunt incluse 
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în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul 
de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanţarea de 
bază. 

art. II din OUG 100/2021 care prevede „Salariile de bază ale funcţiilor specifice din creşe 

se vor stabili cu respectarea prevederilor art.28 alin.(1) si (2) si ale art.36 alin (2) din Legea-cadru 

nr.153/20 l 7ş i ale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completări l e ulterioare." 

„Art. 28 - Stabilirea sa larizării pentru funcţii specifice 

(1) Autorităţi le, institutiile publice ş i celelalte unităţi bugetare pot include în statele de funcţii 

ş i unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, 

care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii. 

(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în 

prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii şi 

Protecţie i Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţiona le a Funcţionarilor Publici 

pentru funcţionarii publici, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute în anexele la 

prezenta lege ş i aplicabile categoriei de personal respective." 

„Articolul 36 - Reîncadrarea personalului 

(2) În cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte în prezenta lege, reîncadrarea se face pe 

una dintre funcţiile prevăzute în anexe." 

În consecinţă, faţă de dispozitiile legale invocate şi tinând cont de faptul că în prezent creşele 
de stat de la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti (Cresa Ciobanaşului , Cresa Sinaia, Cresa 

Teiul Doamnei) funcţionează ca structuri fără personalitate juridică în subordinea DGASPC Sector 

2, văzând decizia I.S.M.B. exprimată prin e-mail înregistrat cu nr. 4080/16.08.2022 la D.G.A.P.I. şi 

cum. 115954/16.08.2022 la D.G.A.S.P .C. Sector 2, cu privire la preluarea/arondarea creşelor Sinaia, 

Ciobănaşului şi Teiul Doamnei de către/la Grădiniţe le nr. 276, 189 ş i 233, în ordinea exactă a 

enumerării unităţilor de învăţământ din Sectorul 2, vă propunem spre analiză ş i decizie solicitarea 

I.S.M.B. de a fi arondate Creşa Sinaia la Grădiniţa nr. 276 din str. Corabia nr. 57, Sector 2, Creşa 

Ciobănaşulu i la Grădiniţa nr. 189 din şos. Vergului nr. 12, Sector 2 ş i Creşa Teiul Doamnei la 

Grădiniţa nr. 233 din str. Arh. Petre Antonescu nr. 20, Sector 2. 

În acest context apreciem oportună promovarea unui proiect de Hotărâre de către Consi liul 

Local Sector 2 cu acest obiect. 

Odată cu aprobarea arondării creşelor menţionate mai sus, propunem ca patrimoniul, 

personalul aferent celor trei creşe şi dosarele copiilor înscrişi să fie predate către grădiniţele la care 

facem referire, în baza unui protocol de predare-primire a cărui formă va fi stabilită de comun acord 

de către conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi conducerea Grădiniţei nr. 276, Grădiniţei nr. 189 ş i a 

Grădiniţe i nr. 233. Protocolul fiind prevăzut în conţinutul Proiectului ele Hotărâre. 

De asemenea, opinăm că este imperios necesar ca Art. 2 din H.C.L. Sector 2 nr. 

312/30.09.2021 privind propunerea de arondare a unor Unităjii de Educafie Timpurie, de pe raza 

admi11istrativ- teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. la unitâ(i de î11vă{ămâ11t preşcolar, 

să se modifice/completeze, în mod corespunzator. 
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