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

de 28 ianuarie 2022, ora 13:30

1.

PRE§EDINTE- NICOLAIE GEORGE -prezent

2.

SECRETAR-NECULA VALENTIN – prezent

3.

MELCIU FLORIN– absent

4.

CANTEA IULIANA-ROXANA- prezent

5.

VA)

6.

RIGU ANDREI-DANIEL– prezent

7.

PODAR MARIAN– VASILE- prezent

8.

DOICIN CRISTIAN– VASILE- prezent

9.

GHERGHICEANU FLOREN'TINA- prezent

10.

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

(

11.

)

§edin ja comisiei s-a !inut online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.

(

Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Buna ziua tuturor! Avem cvorum 9i este Tnregula.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Avand Tnvedere ca nu este pre9edintele comisiei eu ZiGsa propuneti

dumneavoastra,sau cum doriIi, pe cineva sa fie pre9edintelecomisiei
pentru aceasta 9edin{a.
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Sigur!
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Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie

Cum doriti sa votam- mai Tntaiordinea de zi in care sa punem 9i
acest punct, adica pct.1 alegerea pre9edintelui 9i pct.2 votul avizului sau
sa alegem Tnaintea ordinii de zi, pre9edintele?
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei

Vom alege pre9edintele9i ulteriorva fi punctulde pe ordineade zi.
Avand Tn vedere ca nu avem pre9edinte, cum a spus 9i domnul secretar
de suport, va rog sa avem o nominalizare pentru pre9edinte de 9edinta
astazi. Cine doreste sa ia cuvantul?

DomnulconsilierRiguAndrei Daniel

(

Am o observatie, domnule secretar. Poate exista propuneri pentru
pre9edintele comisiei pana se valideaza noul membru al CGMB care va
ocupa locul domnului Pu9ca9 9i domnul Lixandru, care 9i-a depus demisia.
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Da, dar aici avem o situatie Tncare domnului Pu§ca§ nu i-am luat la
cunostinta Tn hotarareade consiliu demisia, din cate stiu eu, deci dansul
este doar absent. Nu este corect asta?

Doamna consilier Gherqhiceanu Florentina
Ba da, asa este, mai Tntai trebuie sa se vacanteze.

(

Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Deci pre9edintele de 9edin$, nominalizari. Cine dore9te sa ia
cuvantul?

Domnul consilier NICOLAIE GEORGE
Bun, pot sa iau eu cuvantul Tn cazul asta §i doar la §edinta de azi
pot fi pre9edinte, daca nu are nimeni .nimic de obiectat.
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Vom supune la vot. Avem 9i alte propuneri? Nu, atunci va propun sa
supunem la vot ca domnul Nicolaie sa fie pre9edinte de 9edin@ pentru azi.
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Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Puteji vota! Cu 8 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, domnul
Nicolaie este pre9edintele 9edin+eide azi.
Doamna consilier Lipa Elisabeta
Buna ziua! Multumesc, m-am conectat.
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Buna ziua, doamna Lipa! Bun, votul s-a Tncheiat,vorbim de votul
pentru pre9edintele de 9edinji , doamna Lipa, pe care 1-amsus+inutdeja,
v-am a9teptat pentru ordinea de zi, avem 8 din 8 , din cate vad eu, va rog
domnule pre9edinte sa prezentaji punctul de pe ordinea de zi.

DomnulNICOLAIEGEORGE– presedintelecomisiei

(

Buna ziua tuturor! Avem un singur punct pe ordinea de zi a 9edintei
de astazi, este vorba de un Proiect de hotarare privind aprobarea

tarifelor/costurilor pentru accesul grupului tinta, vizitatorilor,
grupurilor de vizitatori §i/sau organizajiilor de drept public 9i privat
in cadrul proiectelor derulate gi serviciilor oferite de catre Centrul de
Proiecte Educajionale 9i Sportive Bucure9ti – PROEDUS .
Am vazut ca este Tn9edinji, deja, alaturi de noi, doamna Ruxandra

Simion,pe care o sa o rog sa ne prezinteputin proiectul9i apoi o sa
dezbatem, daca este cazul, pe marginealui. va muljumesc.va rog,
doamna Ruxandra!

Doamna RuxandraSimion – director adiunct Centrul de Proiecte
(

Educationale 98Sportive Bucuresti – PROEDUS
Buna ziua tuturor, multumesc! Este vorba de tarifele practicate
pentru Mezeul Copiilor 9i toate activitalile pe care le putem desfa9ura aici,

dar nu numai, in general pentru activitatea noastra, am hotarat sa
includem Tnaceasta hotarare ca 9i propunere inclusiv punerea la dispozi+ie
pentru terje entitali a bazei noastre materiale, propunerea noastra este sa

oferim gratuitali in toate cazurile pentru persoanelecu dizabilita{i9i
Tnsojitorii acestora 9i totodata pentru copii cu varste de pana Ia 3 ani. Noi
am Tnceputefectiv sa facem venituri de anul trecut, am avut un feedback
foarte bun pe partea de servicii pe care Ie am oferit, am depa9it veniturile
estimate, fala de cei 176.000 lei propu9i initial, am reu9it 9i noi sa facem
venituri Tncuantum de 256 de rnii de lei. Muzeul functioneaza foarte bine
9i anul acesta avem deja vandute, in momentul de fa@, aproape 4.500 de
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bilete doar pentru o luna de zile 9i avem deja in conturi 125.000 lei, fapt
care, cred, ca este Tmbucuratorpentru toata lumea.

Domnul NECULAVALENTIN – secretarulcomisiei
Daca se poate o Tntrebare,domnul pre9edinte? Eu m-am uitat pe
hotararea de Tnfiinjarecare este mentionata Tnproiect 9i acolo nu existau
tarife pentru muzeu, a fost o alta hotarare Tncare am stabilit, adica acele
venituri care au fost realizate anul trecut, pe ce tarife au fost realizate?

Doamna Ruxandra Simion – director adiunct Centrul de Proiecte
Educationale si Sportive Bucuresti – PROEDUS
Au fost realizate pe servicii, noi avem TnROF ca prestam servicii.
acum vorbim 9i de tarife pentru ca sunt anumite lucruri care reprezinta
doar o furnizare, nu un serviciu 9i atunci nu le putem Tncadra9i pentru
transparenIa, Tntr-adevar,au fost incluse anul acesta, este prima hotarare
cu tarife a PROEDUS-ului,au fost incluse 9i serviciile pentru mai multi

(

transparenta, dar acelea se puteau decide doar intern de catre
PROEDUS.

Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Am Tnteles9i ele sunt stabilite Tnfunctie de alte entitati din piata?
Sau cum, alte entitati ale noastre subordonate?

(

Doamna RuxandraSimion – director adjunct Centrul de Proiecte
Educa+ionale 9i Sportive Bucure9ti – PROEDUS

Pentru Muzeul Copiilorau fost stabiliteTnurma unui studiu realizat
de catre colegii mei de la cercetare 9i documentare raportandu-ne la toate
muzeele care exista TnBucure9ti 9i Tnjara, s-a facut un pret mediu 9i am
ajuns la acest tarif de 30 de lei, dar nu avem feedback negativ ca ar fi prea
mult sau nici prea putin. Noi ne-am propus anul acesta Tnvarianta de buget
pe care am Tnaintat-odeja catre ordonatorul principal de credite sa facem
mai mult de jumatate din banii necesari avand Tnvedere ca toate utilita+ile
au crescut 9i sa Tncercam sa devenim de la an la an, poate chiar
autosustenabili, nu 9tiu daca vom reu9i Tn integralitate, dar acesta este
scopul nostru, sa Tncercamsa degrevam cat mai mult bugetul.
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Domnul NECULA VALENTIN – secretarulcomisiei
Am Tnteles,muljumesc frumos, 9i totu9i Tn+elegca Tntre3-18 9i adulli
este acelasi tarif? Nu este nimic diferit.

Doamna RuxandraSimion – director adjunct Centrul de Proiecte
Educa+ionale 9i Sportive Bucuresti – PROEDUS
Da

Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Pi ultima rugaminte ar fi, daca ne puteji trimite 9i noua studiul acela
de care ne spuneaji ?
(

Doam,nqFguxandraSimion – director adiunct Centrul de Proiecte
Educa+ionale 91Sportive Bucuresti – PROEDUS

Da, sigur ca da. sa-mi spuneji cum procedam?
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
iI trimite{i la DATJ 9i ei ni-I dau noua pe email. Mul+umesc frumos.

(

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Am si eu o Tntrebare, Tmi este neclar daca aceste tarife stabilite Tn
Anexa sunt pentru toate proiectele 9i serviciile oferite de Centrul de
Proiecte Educationale 9i Sportive Bucure9ti – PROEDUS Tn prezent sau
in viitor sau sunt stabilite pe anumite activitati. Mie neclar, de exemplu,
daca la punerea la dispozi+iesala exista o posibilitate de a stabili tariful Tn
functie de entitatea care dore9te sa Tnchirieze,ca este vorba despre un

ONG sau este vorba de o mare corporatiemultinajionala9i daca aceste
tarife, de exemplu participare activitate Tnparteneriat se refera la ni9te
parteneriate actuale sau se se refera la ni9te parteneriate generice, la
modul general, la care se pot gandi ei 9i Tnviitor?

Doamna RuxandraSimion – director adiunct Centrul de Proiecte
Educationale si Sportive Bucure9ti – PROEDUS
Tarifele pentru sala sunt gandite pentru toata lumea Ia feI, apropo de
Tnchiriere,dar daca vorbim de activitali in parteneriat putem vorbi 9i de
Tnchiriereaacestor sali, tocmai de aceea, daca observati activitatile Tn
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parteneriat, am hotarat 9i o marja TnfunGliede scopul fiecarei activita{i, am
Tncercat sa avem Tnvedere si activitatile viitoare ca sa nu venim, nu §tiu
lunar sa zicem, in faja Consiliului cu acest tip de activitali, sunt mai multe

marje cu mai multe tipuri de servicii pe care inten+ionamsa le oferim,
tocmai pentru ca sunt pachete diferite care se pun la dispozijie.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Uncle voiam sa merg cu Tntrebareaera ca poate e util pe viitor sa
punem ni9te marje 9i la alte categorii de activitali astfel Tncatsa avem o
libertate, ca in momentul Tn care vine un partener sa desfa9oare o
activitate cu noi sa putem stabili un pret mai mare sau mai mic in func+ie

de parteneriat,de putereaparteneruluiastfeITncatsa se atragacat mai
multe venituri la municipalitate.
(

Doamna RuxandraSimion – director adjunct Centrul de Proiecte
Educa+ionale 9i Sportive Bucuresti – PROEDUS
Noi asta am Tncercat, dar evident ca daca aveji 9i alte propuneri
pentru alte categorii le putem lua Tnconsiderare chiar 9i pentru 9edin+ade

acum care urmeaza.

DomnulconsilierRiguAndrei Daniel
Asta era observatia mea. Multumesc.

Doamna RuxandraSimion – director adjunct Centrul de Proiecte
(

Educa+ionale 9i Sportive Bucure9ti – PROEDUS
Daca ni le transmiteji le putem include, cu siguran P.

Domnul NICOLAIE GEORGE – presedintele comisiei
Ok, cred ca este un pas destul de important pentru activitatea

centrului, a9a ca Ti rog pe ceilalti colegi daca au propuneri, ca cea a
domnului Rigu, sa o faca deja in scris astfel Tncatsa o putem formula ca
amendament, daca avem timpul necesar pana la 9edin@ sau Tncadrul
9edin+eide luni. Daca mai sunt alte intervenjii, va rog.
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Doamna Ruxandra Simion – director adjunct Centrul de Proiecte
Educationale si Sportive Bucure9ti – PROEDUS
Daca fmi permiteti, noi am facut aceasta adresa pe 14.12.2021 catre
directia de resort 9i chiar acum voiam sa va spun ca o sa trimitem 9i noi
un update pentru ca toate muzeele, dupa cum 9tili, au 9i materiale

promojionale 9i alte lucruri de genul pe care le comercializeaza,deci nu
este ceva ce se va oferi gratuit 9i am vrea sa le includem 9i pe acestea 9i
mai este 9i o scapare tehnica Tntredecizia de propunere a noastra 9i ce a
ajuns ca Anexa la hotarare, probabil va ajunge 9i acest amendament la
dumneavoastra.

Domnul NICOLAIE GEQRGE - presedintele comisiei
Deci va referiti la toate celalalte materiale promojionale ce ar putea
fi comercializate la nivelul centrului?
(

Doamna RuxandraSimion – director adiunct Centrul de Proiecte
Educationale 9i Sportive Bucuresti – PROEDUS
Da da

Domnul NICOLAIE GEORGE – presedintele comisiei
Ok. Am Tnteles.

Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei

O ultima clarificare– totu9i e foarte important,clar, sa avem
(

transparenta 9i Tncontinuare e important ca acest Ioc sa fie un muzeu, mie

nu-mi este foarte clar care este targetul pe termen lung? Avem foarte
multe tarife pentru servicii externe, acei bani care aji spus ca au venit sau
biletele vandute, sunt bilete vandute pentru evenimente private, adica pe
servicii catre terti sau sunt in urma activitatilor 9i amenajarilor pe care le
avem noi acolo, sunt bilete vandute catre copiii 9i adulji care vin efectiv la
muzeu?

Doamna RuxandraSimion – director adjunct Centrul de Proiecte
Educa+ionale si Sportive Bucure9ti – PROEDUS

Sunt vandute pentru copii care au venit efectiv la muzeu, a doua
varianta a dumneavoastra, iar parte din ele sunt Tncasate9i pe un targ pe
7

care I am avut aici Tnfa@ pentru care am avut costuri zero, tocrnai pentru

ca am Tncasatni9te bani din care am platit serviciile cu care suntem
obligaji de lege, ma refer la paza, ambulan@,serviciul de pompieri, etc. 9i
atunci cand l-am facut am Tncasat9i acolo un tarif, tocmai ca impactul
asupra bugetului local sa fie zero.

Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Ok, nu era vorba de buget, era strict ca sa injelegem ca in continuare
locul este un muzeu. Mersi frumos!

Doamna RuxandraSimion – director adiunct Centrul de Proiecte
Educa+ionale si Sportive Bucuresti – PROEDUS

Acesta este scopul, funcjionam foarte bine, v-am spus, am vandut
9i anul acesta deja 4.500 de bilete, plus minus, ca se updateaza Tn
permanenR, suntem legaji la un sistem de plata online, avem casierie Tn
locajie, adica noi functionam pe ceea ce a fost votat spajiu, in afara de un

(

sediu al nostru, ca muzeu al copiilor.

Domnul NICOLAIE GEORGE – presedintele comisiei
in regula, colegii? va rog frumos daca mai aveji ceva de adaugat,
daca nu, rog secretariatul sa supuna la vot acest proiect. Multumesc.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Puteli vota! Numai o secunda! Doamna consilier Lipa, daca puteji
(

vota?

Doamna consilier Lipa Elisabeta

Nu functioneazasisternulde vot, votez pentru.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie

Cu votul doamneiconsilier Lipi sunt 10 voturi pentru,0
impotriva,

0 abjineri, proiectul a primit aviz favorabil.
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Domnul NICOLAIE GEORGE – presedintele comisiei
va muljumesc tuturor, daca nu mai sunt alte puncte pe ordinea de
zi, permiteji-mi sa declar 9edin+aTnchisa9i va urez o zi bung! La revedere!

§edin{a comisiei s-a Tncheiat Ia ora 13:50.

NoH: Consemnareavoturilor s-a realizat Tn conformitatecu
rezultatele generate de platforma online de videoconferin@WebEx pe
care s-a desfa9urat 9edin+a.
(
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