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Proces-verbal
Tncheiat Tn sedinta Comisiei de Tnvatamant si tineret din data

de 28 septembrie 2021, ora 09:00

1. PRE§EDINTE- PU§CA§ IONEL -prezent

2.

3.

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

MELCIU FLORIN – absent

4. NICOLAIE GEORGE – prezent

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

r RAU GABRIEL – prezent

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

LIXANDRU IONEL – FLORIAN- prezent

DOICIN CRISTIAN – VASILE- prezent

GHERGHICEANU FLORENTI NA- prezent

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

a

( §edinta comisiei s-a tinut online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.

Domnul Pusca9 lonel-presedintele comisiei
Buna dimineata! Asa cum stabilit data trecuta, Tnainte de a trece la

aprobarea ordinii de zi 9i discutia punctelor pe care le avem pentru astazi,
a9 vrea sa dau cuvantul Federajiei Antidrog, reprezentata astazi de catre
domnul Lazar Gigel, care 9i-a exprimat dorin ja de a ne spune cateva
cuvinte Tn numele organiza+iei pe care o reprezinta.Va rog!

Domnul Lazar Giqel - reprezentantul Federa+iei Antidrog
va multumim mult, domnule pre9edinte, doamnelor 9i domnilor

consilieri generali! Am !inut sa ne adresam Comisiei de Tnva+amant 9i
tineret pentru ca exista Tntr-o forma sau alta un cordon ombilical Tntre
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Federatia Antidrog 9i ceea ce Tnseamna Tnva{amantul 9i tineretul. in acest
sens voiam sa va comunicam ca datele datele oficiale oferite de Agen+ia
Nationala Antidrog privind prevalenja de a lungul timpului de consum de
droguri ilegale pe segmentul 15-34 de ani indica ca un procent de 16,7 %
la nivel national 9i 21 % la nivelul Municipiului Bucure9ti, dar 9i 10% pe
segmentul de 16 ani, dintre ace9tia cam 60 % sunt consumatori de
canabis 9i aicea poate unii opineaza ca nu ar fi o mare problema fiind
considerat un drog u9or, din pacate lucrurile nu stau tocmai a9a , conform
ultimului raport Europol discutam de mari modificari privind procentul de
THC ceea ce duce 9i la dependen@ 9i policonsumuri Tn foarte rnulte
cazu rl

Ne-am adresat dumneavoastra ca si Comisie de Tnvatamant si
tineret pentru ca sunte li cei mai in masura a analiza propunerile noastre
pentru programele municipale de prevenire 9i informare precum 9i
alternative la consumul de droguri tocmai ca antidrogul ’inseamna
educatie, Tnvatamant si tineri. in acest sens Tn data de 21.09.2021 am
depus prin registratura PMB-ului pentru fiecare dintre dumneavoastra ca
Pi membrii ai comisiei, in vederea analizarii, proiectele privind abordarea
multidisciplinara a fenomenului, dar 9i primarului general, domnul Nicu9or
Dan, 9i Directiei de Cuttura, Tnvatamant 9i Turism 9i-am dorit prin aceasta
adresabilitate sa avem atat o unitate din punct de vedere politic a
Consiliului General al municipiului Bucure9ti cat 9i administrativ prin PMB
9i sa avem totu9i o abordare unitara a conceptului de prevenire. Strategia
europeana antidrog, care a fost adoptata Tn decembrie 2020 de Consiliul
European prin planurile de acjiune au indicat totu9i ca administratia
publica locala reprezinta un pilon central al strategiei europene tocmai prin
faptul ca au o diversitate de servicii pe care le poate asigura comunitatilor
prin direcjiile de specialitate precum cultura, Tnvalamant, sport sau
asistenta sociala

Doamnelor 9i domnilor fara o abordare targhetata pe stilul psihologic
al tanarului secolului 21 fara investitii Tn programe 9i alternative, nu vom
face altceva decat sa constatam cre9terea prevalen+elor de la an la an,
municipalitatea a9a cum facem de 14 ani are in noi un partener cu multi
expertiza 9i va sUm la dispozijie a9a cum am facut-o prin ONG-urile
fondatoare 9i partenerele noastre Tn cei 14 ani. Din acest motiv v-am rugat
sa analizati punerea la dispozitie cu titlu gratuit a locajlei, proprietatea
Consiliul General al municipiului Bucure9ti prin Administra+ia Fondului
Imobiliar, din strada lon campineanu 33, spa liu ce sta liber de ani de zile
9i este ideal pentru deschiderea unui hub de prevenire 9i inforrnare
precum 9i alternative la consumul de droguri 9i sa analizaji oportunitatile

(

(
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de cofinanjare a programelor pe care vi le-am propus Tn documentele
Tnaintate

Noi nu putem decat sa va muljumim pentru amabilitatea de a ne fi
invitat 9i ascultat 9i speram Ia un vot de sustinere din partea
dumneavoastra a programului facut de Federatia neguvernamentala
Antidrog pentru a putea dezvolta acest segment de prevenire Tn contextul
in care discutam de o perioada Tn care conceptul de legalizare de9enjaH
apare din ce in ce mai pregnant in societatea noastra.

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
va mul+umesc pentru prezentarea facuta, avand Tn vedere

solicitarea dumneavoastra va rog sa ne-Q prezentati 9i Tn scris sa o
discutam.

(

Domnul Lazar GigIel - reprezentantul Federatiei Antidroq
Este prezentata Tn scris, domnul pre9edinte, pentru fiecare dintre

consilierii generali 9i a fost depusa Tn data de 20 septembrie 2021 prin
registratura PMB ului.

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Am Tnteles, am crezut ca solicitarea dumneavostra se referea doar

la interventia Tn sedinta noastra.

Domnul Lazar GigIel - reprezentantul Federatiei Antidroq
Am Tnaintat 9i propunerile la modul concret.

( Domnul Pu9cas lonel-presedintele cornisiei
Am Tnteles, va multumim, ramane sa tinem legatura sa vedem ce

putem face pe marginea acestui subiect, va muljumim frOmos.
O sa trecem la subiectele noastre de pe ordinea de zi, dupa cum a+i

vazut avem de discutat punctele 2, 4 9i 13 pe ordinea de zi, respectiv
Proiect de hotarare privind cooperarea Tntre Municipiul Bucure9ti 9i
Federajia Sportului §colar 9i Universitar Tn vederea stabilirii cadrului
organizatoric de Tncurajare a participarii pre9colarilor, elevilor 9i studenjilor
la activitali cu caracter sportiv, implementarea normelor privind finanjarea
unor programe sportive 9i organizarea de evenimente sportive, cu
aplicarea criteriilor specifice de selecjie 9i Tndrumarea elevilor, mai avem
nr.4 Proiect de hotarare privind transmiterea de catre Municipiul Bucure9ti
a documentatiei tehnico – economice aferente §colii Gimnaziale Neagoe
Basarab (fosta §coala nr. 16) situata Tn strada Constantin Brancu9i nr. 7,
Consiliu} local Sector 3, in vederea finalizarii lucrarilor 9i mai avem nr. 13
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Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului Local al
Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti, de a hotarT, cu privire la cooperarea
Tntre Sectorul 2 al Municipiului Bucure9ti cu Universitatea Politehnica din
Bucure9ti Tn vederea Tnfiintarii, dezvoltarii 9i asigurarii cofinantarii unui
Incubator de Afaceri (ESA BIC Ro) in cadrul programelor Agentiei Spatiale
Europene.

Acestea sunt punctele pe care le avem astazi de dezbatut, care
a9teapta un aviz din partea noastra. Mai sunt propuneri de suplimentare a
acestei ordini de zi sau trecem la votarea ei? Nu mai sunt propuneri,
trecem la votarea ordinii de zi, va rog tehnicul deschideti votul pentru
votarea ordinii de zi.

(

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Puteti vota

Cu 10 voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 0 abjineri, ordinea de zi a fost
votati.

Domnul Pusca9 lonel-pre9edintele comisiei
va multumesc. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi din cadrul

9edintei noastre, punctul 2 de pe ordinea de zi a consiliului, respectiv
Proiectul de hotarare privind cooperarea Tntre Municipiul Bucure9ti 9i
Federajia Sportului $colar 9i Universitar in vederea stabilirii cadrului
organizatoric de Tncurajare a participarii pre9colarilor, elevilor 9i studenjilor
la activita li cu caracter sportiv, implementarea normelor privind finanjarea
unor programe sportive 9i organizarea de evenimente sportive, cu
aplicarea criteriilor specifice de selecjie 98 Tndrumarea elevilor.

A9 ruga de la tehnic sa ne faca cineva ni9te precizari Tn legatura eu
proiectul .

(

Reprezentant al PROEDUS
in acest proiect, in primul rand dorim ui parteneriat cu Federajia

Sportului §colar pentru ca dorim sa adresam proiectul sportului de masa
nu sportului de performan R, este vorba de practicarea sportului Tn curtea
9colii Tn proximitatea locuinjelor sau a locului unde petrec cel mai mult
timp, sa ramana eventual dupa ore, momentan incercam sa cream un
regulament cadru de finanjare, au fost mai multe discutii Tn acest sens
inclusiv cu Directia de Cultura, invatamant si Turism, aceasta hotarare
practic ne Tmputernice9te sa stabilim cadrul Tn care vom sprijini asociajiile
sportive 9colare.
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Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Sunt Tntrebari pe marginea acestui proiect? Vi rog.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Buna ziua, am o Tntrebare vizavi de obligatiile partilor din protocolul

ata9at proiectului de hotarare, mai exact la articolul 4 municipiul Bucure9ti
prin Proedus dintre mai multe obligajii asigura 9i finan+area activitalilor
convenite Tn program, aceasta obligajie nu este 9i Tn sarcina Federajiei
Sportului §colar 9i Universitar? adica protocolul nu prevede ca se impart
cheltuielile, §i voiam sa va Tntreb daca ay avut discutii cu privire la aceste
aspecte financiare 9i daca este posibil 9i Federajia Sportului §colar 9i
Universitar din sursele de finanjare pe care Ie are sa contribuie doar par{ial
cu sume de bani pentru finanjarea activitalilor care se stabilesc Tn baza
acestui protocol.

(

Doamna Toderiuc-Fedorca Liliana Maria- director executiv al
Directiei Cultura, Tnvatamant, Turism

Buna dimineata, Liliana Fedorca sunt, directorul Directiei de
Cultura invatamant Turism, a9a cum am scris hotararea, proiectul de
hotarare pe care TI discutam astazi prevede cooperarea dintre Primaria
Municipiului Bucure9ti prin PROEDUS 9i Federa+ia Sportului §colar 9i
Universitar 9i nu presupune Tn momentul acesta vreun angajament
financiar, de aceea Ia un alt articol Tn proiectul de hotarare am scris ca se
va realiza un regulament de finanjare, deci tot ce va Tnsemna finan+area
acestui protect va fi pe baza unui regulament de finanjare pe care iI vor
realiza Proedus 9i Federatia Sportului §colar 9i Universitar, regulament
care va intra printru un alt proiect de hotarare Tn aprobarea Consiliului
General, deci orice va presupune finantarea acestui proiect se va face pe
baza acelui regulament de finantare aprobat de Consiliul General. Am avut
discutii, sigur ca in acel regulament se va partaja aceasta finanjare 'intre
Proedus 9i Federatia Sportului §colar 9i Universitar.

(

Reprezentant al PROEDUS
Proedus oricum nu detine fonduri Tn momentul de faQ, tar orice

fonduri care se vor acorda, se vor acorda tot prin hotararea Consiliului
General probabil Tn bugetul de anul viitor.
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Doamna Toderiuc-Fedorca Liliana Maria- director executiv al
Directiei' Cultura. Tnvatamant. Turism

Dar pe baza acelui regulament aprobat.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Multumesc.

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Noi am mai avut o discutie pe o tema asemanatoare Tn trecut vizavi

de o posibila colaborare Tntre Primaria Municipiului Bucure9ti 9i Federa+ia
Sportului §colar 9i tot la aceasta problema ne-am oprit, cea legata de
finantare. A9a cum bine 9tim Federatia Sportului §colar este Tn

subordinea Ministerului Educatiei 9i daca finanjarea proiectului,
activitatilor din acest proiect va face obiectul unei alte hotarari de consiliu
pentru stabilirea unui regulament e foarte bine, deci vom discuta atunci
aspectele legate de finanjare 9i speram ca Ministerul Educajiei sa se
implice Tn acest proiect, nu toata sarcina financiara sa cada pe untIl,
Primaria municipiului Bucure9ti. A9teptam cu interes acest regulament sa
vedem cum vor fi partajate atributiile Tn ceea ce prive9te asigurarea
finantarii activitatilor.

(

Doamna Toderiuc-Fedorca Liliana Maria- director executiv al
Directiei Cultura, Tnv3tamad. Turism

O completare, Federatia Sportului §colar 9i Universitar are o dubla
coordonare, este coordonata pe de o parte de Ministerul Educatiei 9i pe
de alta parte de Ministerul Tineretului 9i Sportului 9i a9a cum am spus 9i
ati spus 9i dumneavoastra domnul Lixandru Tn regulamentul de finanjare
vom mentiona foarte clar ca de aceea se va numi regulament de finan+are,
cum se va face finanjarea acestui proiect.

(

Domnul Pusca9 lonel-pre9edintele comisiei
Ok, sa Tnteleg ca nu mai sunt discutii, va supun proiectul la vot,

tehnicul va rog sa lansati procedura de votare.

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Puteti vota
Cu 11 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul a primit

aviz favorabil.
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Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
va multumesc. Trecem la punctul 2 al 9edin+ei noastre, punctul 4 al

consiliului -Proiect de hotarare privind transmiterea de catre Municipiul
Bucuresti a documentatiei tehnico – economice aferente Scolii Gimnaziale

Neagoe Basarab (fosta §coala nr. 16) situata Tn strada Constantin
Brancusi nr. 7, Consiliul local Sector 3, in vederea finalizarii lucrarilor.

Daca sunt discu{ii, va rog.

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
§coala Neagoe Basarab este una dintre 9colile care a fost prinsa Tn

programul Bay 9i care a suferit foarte mult pentru ca, a9a dupa cum bine
9titi la nivelul Municipiului Bucure9ti, cel pujin in primul lot de 9coli, au fost
mari probleme Tn ceea ce prive9te asigurarea, practic finalizarea lucrarilor
9i faptul ca Primaria Sectorului 3 9i-a manifestat disponibilitatea de a
prelua 9i de a finaliza aceste lucrari este un lucru binevenit Tn special
pentru 9coala 9i pentru comunitate, ini+iativa 9i speran A, asistam cat mai
curand la recepjionarea obiectivului de investi+ii respective. va
multumesc.

(

Domnul Pu9ca§ lonel-presedintele comisipi
Aici Tn legatura cu problemele 9colilor legate de lucrarile de

reabilitare, de consolidare, de modernizare, cred ca s-ar putea face mai
mult 9i mai bine, iar Tn legatura strict cu acest proiect am vazut Tn raportul
de specialitate ca se vorbe9te de ni9te adrese ale Primariei Sectorului 3,
a9 fi dorit ca la acest proiect sa fie ata9ate 9i adresele aCelea ca sa vedem
exact la ce se refera deoarece din cate 9tiu eu pe la Sectorul 3 au mai fost
si cladiri ale unitatilor scolare reabilitate care ulterior au avut schimbata
destinatia. Sper sa nu fie cazul ca aici sa asistam Ia o modernizare, la o
reabilitare a cladirii si sa vedem ca este data altor entitati Tn folosinta, aici
ar fi vrut sa mi spuna cineva exact ce prevede adresele astea, la ce se
refera adresa Primariei Sectorului 3 prin Directia de investijii. E cineva de
la tehnic?

(

Doamna Lorena Bardan - Directia Generala Investi Iii, 9ef serviciu la
Directia Planificare Investitii

Buna ziua, Lorena Bardan ma numesc pe la Directia Investijii, 9ef
serviciu la Directia Planificare, Tntr-adevar scoala 16 este una din scolile
nefinalizate din programul Bay, acolo a fost pachetul cu 9coala 149 care a
fost reabilitata de Romstrade, contractul a fost reziliat Tn 2014 si de atunci
exista un proces pe roI pentru’ recuperarea unor Burne, sectorul 3 Tntr-
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adevar 9i-a exprimat dorin+a de a prelua aceste doua 9coli 9i nu nurnai pe
acestea, pe toate care au fost Tn Bay, dar mai cu seama 9coala 16, aici in
2012 corpul de cladire a fost finalizat reabilitat 9i dat in func+iune mai pujin
sala de sport care era finalizata 90%. Din pacate a aparut Ia una din scarile
9colii, a aparut o fisura, primaria a facut o expertiza ,dar nu s-a gasit cauza
acestei fisuri care a avansat, terenul se lasa, elevii nu mai Tnvata acuma
la acea 9coala, au fost repartizaji catre alte unitati de Tnvatamant, iar
sectorul 3 dore9te sa mearga mai departe sa vada cauza acestor fisuri, sa
fac o expertiza, sa faca proiectul 9i sa finalizeze executia acestei 9coli, a
facut mai multe solicitari, ultima solicitare este din iulie 2021 prin care
solicita sa Ie dam aceasta 9coala urgent pentru a demara documenta+ia
pentru executarea lucrarilor.

(

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Multumesc. A9 dori pentru votul din cadrul 9edin+ei consiliului

general sa ne puneji pe emailul tuturor membrilor comisiei adresa Direcjiei
de investitii si indicatorii tehnico economici ai lucrarii. va multumesc. Daca

mai sunt alte interven+ii? Nu mai sunt, tehnicul va rog lansaji procedura de
vot

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Domnul Rigu va rog sa va exercitaji votul.
Cu 11 voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 0 abjineri, proiectul a primit

aviz favorabil.

(

Domnul Pu9cas lonel-pre9edintele cornisiei
Multumim, trecem Ia at treilea 9i ultimul punct al 9edintei noastre,

punctul 13respectiv Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti, de a hotarT, cu
privire la cooperarea Tntre Sectorul 2 al Mur,licipiului Bucure9ti cu
Universitatea Politehnica din Bucure§ti Tn vederea Tnfiintarii, dezvoltarii si
asigurarii cofinanlarii unui Incubator de Afaceri (ESA BIC Ro) in cadrul
programelor Agenjiei Spajiale Europene. Daca sunt discutii? va rog
domnule Rigu.

Domnul consilier Ri(lu Andrei Daniel
Am parcurs documentajia pentru acest proiect de hotarare 9i n-am

putut sa nu remarc valoarea contributiei din partea sectorului 3 al
Municipiului Bucure9ti, la acest proiect, e vorba despre 1.250.000 de euro
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pe o perioada de 5 ani, respective 250.000 de euro in fiecare an egala cu
contribujia Universita Iii Politehnica din Bucure9ti, aceste sume Tmi
transmit si mai mult ideea ca aceasta colaborare este una foarte serioasa
9i ca exista premisele ca acest incubator de afaceri sa primeasca
finan+area care are nevoie ca sa reprezinte un suport pentru antreprenorii
care vor sa realizeze bussines-uri, dezvoltari, invenjii in domeniul spajiului
ca vorbim aici de Agen+ia Spajiala Europeana. Consider ca este foarte
bine venit si ca este de natura de a crea o crestere a afacerilor Tn zona
aceasta Tn Municipiul Bucure9ti 9i bineTnteles a tuturor activitatilor conexe.
Multumesc.

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Si eu va multumesc, daca mai sunt alte interven Iii? Nu mai sunt, rog

tehnicul sa lanseze procedura de vot.(

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Cu 11 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul a primit

aviz favorabil.

Domnul Pu9ca9 lonel-presedintele comisiei
Se pare ca am avut o 9edinta de succes astazi, toate punctele au

fost votate cu unanimitate, eu va multumesc, va urez o zi frumoasa, sa ne
revedem cu bine la sedinta Consiliului General. La revedere!

(

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 09:28.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfasurat sedinta

SECRETAR
NECULA VALENTIN
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