I.

INTRODUCERE
La ase luni de la nceperea efectiv a opera iunilor preliminare, ne bucur m s lans m

Raportul alternativ privind starea educa iei în jude ul Vâlcea în anul colar 2019-2020.
Momentul de fa

nu este ales nt mpl tor, dat fiind c ne afl m la confluen a dintre doi ani

colari, momentul relu rii cursurilor fiind an de an un prilej de retrospec ie asupra modului n
care autorit ile locale s-au raportat la sistemul public de educa ie n ultimele 12 luni, precum
i o oca ie pentru a trage un semnal de alarm cu privire la disfunc ionalit ile rela iei dintre
nv

m ntul preuniversitar local i autorit i.
Mai mult ca oricând, anul acesta vedem, din cauza crizei sanitare generate de SARS-

CoV 2, nevoia i importan a investi iei n educa ie la nivel local. Construirea grupurilor sanitare
n interiorul edificiilor colilor sau dotarea unit ilor de nv

m nt cu materialele specifice

prevenirii r sp ndirii virusului intr ambele n sfera competen ei autorit ilor publice locale
(investi ii i cheltuieli materiale cu bunuri i servicii), urm nd a fi abordate punctual n paginile
raportului de fa .
Dorim s

mul umim pe aceast

cale echipei din jude ul V lcea: Miruna Oltei

(coordonator local), Diana Naum, Alesia Toma, Romina B la a, Cristina Dobri oiu i David
Voinea (voluntari - ambasadori ai bunei guvern ri n coli i licee) pentru profesionalismul,
pasiunea i d ruirea cu care au interac ionat cu repre entan ii unit ilor administrativ-teritoriale
din jude , n vederea ob inerii r spunsurilor, precum i pentru ntreaga lor activitate sus inut
din cadrul proiectului.

Cristian Ghinghe

Constantin-Alexandru Manda

Coordonator proiect

Coordonator advocacy

Mereu am cre ut c modul nostru de a r spunde oportunit ilor ne diferen ia

i ne

conduce pe drumuri diferite. C nd am aflat despre prima ini iativ a proiectului coli Curate
mi-am dorit nespus de mult s ajung

i n jude ul nostru. Dorin a nu doar c mi s-a îndeplinit,

ci i am oca ia s fiu parte dintr-o echip minunat , cu oameni dornici de schimbare. Sunt
sigur c proiectul

i va atinge scopul i n jude ul V lcea i ne vom bucura mpreun de

oportunitatea de care am avut parte! - Miruna Oltei, coordonator coli Curate în jude ul
Vâlcea
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II.

CONTEXT
Aflat la cea de-a doua edi ie, proiectul coli Curate pilotea

n Rom nia un model de

responsabili are a membrilor comunit ilor locale, n special elevii i p rin ii, furni ndu-le
uneltele necesare astfel nc t s se implice cu scopul de a avea o finan are adecvat

i

transparent a colilor lor. Din p cate, acoperirea nevoilor din bu unarele p rin ilor este un
fenomen deloc str in celor care trec ori au trecut prin sistemul rom nesc de educa ie i continu
tocmai pentru c este ntre inut. De i Constitu ia Rom niei consacr caracterul gratuit al
nv

m ntului de stat, exist mai multe mprejur ri n care elevii i p rin ii vin cu bani de

acas . Exemple n acest sens ar fi achi i ionarea de auxiliare la clas (de multe ori mai degrab
n mod obligatoriu dec t op ional), materiale necesare activit ilor practice/de laborator sau
cotizarea la deja bine-cunoscutul fond al colii/al clasei, din care asocia ia de p rin i
achi i ionea

bunuri sau prest ri de servicii pentru unitatea de nv

Pe scurt,

m nt.

coli curate 2.0 urm re te implicarea elevilor de liceu n monitori area,

alocarea i gestionarea resurselor alocate educa iei n toate localit ile, pentru a asigura un
cadru de finan are adecvat i transparent i o bun guvernare a nv

m ntului preuniversitar la

nivel local, n special n comunit ile rurale defavori ate, prin schimbul de bune practici i
activit i de advocac . Partenerul nostru pentru schimbul de bune practici este Asocia ia
Elevilor din Constan a (AEC), care a demonstrat n jude ul de la malul M rii Negre c
activitatea continu de monitori are i de peti ionare a autorit ilor locale poate multiplica
cuantumul fondurilor alocate educa iei la nivel local.
Proiectul nostru este gândit în 3 etape, iar prezentul raport este încununarea celei dintâi,
care conclu ionea

toate eforturile de monitori are depuse de membrii locali ai echipei de

proiect pentru eviden ierea situa iei ini iale a finan rii nv

m ntului pe tot teritoriul jude ului

V lcea. Odat lansat i publicat, acest raport constituie ba a demersurilor de lobb

i advocac

prin care aceia i tineri ambasadori pentru coli curate vor ncerca s determine autorit ile
locale i institu iile competente s

i fac treaba astfel nc t s asigure burse pentru elevi

conform legii, s pun la dispo i ie fonduri pentru toate cele necesare la clas

i n coal , dar

i s fac investi iile necesare n cl dirile n care se desf oar actul educa ional.
Totodat , raportul de fa

este o invita ie c tre to i ceilal i elevi, p rin i i profesori s

pun presiune pe autorit ile locale i, acolo unde este ca ul, s determine primarii i consiliile
locale s acorde educa iei aten ia cuvenit

i fondurile necesare. Astfel, cea de-a treia etap a

proiectului va fi dedicat multiplic rii re ultatelor pe termen lung prin coagularea comunit ii
n jurul nevoii de finan are adecvat

i transparen a nv

m ntului la nivel local. Credem n

puterea oamenilor de la firul ierbii de a fi vectorul care for ea
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proiectul nostru are i o component principal de de voltare a comunit ilor. Pe ba a
principiului nva -l s m nuiasc undi a, nu i oferi pe tele , ne dorim ca n toate cele cinci
jude e s cre tem comunit i active, care la finalul proiectului s milite e n continuare pentru
o educa ie bine finan at

III.

i bine guvernat .

METODOLOGIE

Pre entul raport a fost reali at av nd la ba

informa ii de interes public ob inute prin

intermediul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa ii de interes public. Cererile au
fost transmise la finalul lunii martie pentru toate unit ile administrativ-teritoriale din cele cinci
jude e de interven ie ale proiectului. Din cau a celor dou decrete succesive ale Pre edintelui
Rom niei privind instaurarea st rii de urgen

pe fondul contextului pandemic creat de

COVID-19 (Decretul nr. 195/2020 i Decretul nr. 240/2020), termenul p n la care institu iile
publice puteau r spunde cererilor privind informa iile de interes public s-a dublat, astfel încât
procesul de colectare a datelor a durat mai mult dec t am estimat ini ial, fiind prelungit pân
la începutul lunii iunie.
Solicit rile au fost transmise prin intermediul platformei <<Ia statul la ntreb ri>>,
administrat

de c tre Societatea Academic

din Rom nia. Responsabilitatea trimiterii

solicit rii, ob inerii num rului de nregistrare, primirii r spunsurilor, precum i interpret rii
acestora a apar inut grupului local format din coordonatorul jude ean al proiectului i voluntarii
ambasadori ai bunei guvern ri n coli i licee.
La nivelul jude ului V lcea, din 89 de cereri trimise s-a ob inut num r de nregistrare
doar la 86 dintre acestea, în final oferindu-ne r spunsul solicitat un num r de 83 de unit i
administrativ-teritoriale, ceea ce nsumea

un procent de 93.25%. Faptul c nu s-au ob inut

r spunsuri de la toate autorit ile publice locale c rora le-au fost transmise solicit ri este cau at
de lipsa cras de interes a unor func ionari publici locali i edili, care nu respect dreptul
fundamental al cet enilor la informa ii de interes public, consacrat de art. 31, alin. (1) din
Constitu ia Rom niei. Lista neagr a unit ilor administrativ-teritoriale care au refuzat s
ne r spund

la solicit rile transmise este compus

din comunele: Lalosu, Livezi,

Cop ceni, Ione ti, Olanu i Cre eni.
Pre entul raport privind starea educa iei la nivelul jude ului V lcea a urm rit trei
indicatori, dup cum urmea :
1. Bursele colare pentru elevi;
2. Cheltuielile materiale cu bunuri i servicii din coli;
3. Cheltuielile din coli destina ia de investi ii, repara ii capitale sau consolid ri
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Indicatorii au fost anali a i n mod holistic, at t din perspectiv cantitativ , c t i din
perspectiv calitativ , cu scopul de a ob ine r spunsuri la urm toarele ntreb ri:
n c te unit i administrativ-teritoriale se acord burse colare, conform dispo i iilor
legale în vigoare?
Care sunt cuantumurile burselor colare n jude ul V lcea?
C te autorit i publice locale asigur fonduri pentru cheltuielie cu bunuri i servicii,
precum i valoarea acestora?
În câte localit i din jude sunt asigurate fondurile aferente cheltuielilor cu investi iile,
repara iile capitale sau consolid rilor colilor, precum i cuantum acestora?
Astfel, putem conclu iona faptul c raportul de fa

are scopul de a m sura modul n

care autorit ile publice locale din jude ul V lcea se raportea

la serviciul public de educa ie,

identific nd i punct nd acele situa ii n care unit ile administrativ-teritoriale refu

s

i

exercite competen ele n domeniul educa iei atribuite prin lege, precum i exemplele de bun practic , care repre int un model de bun guvernare i pentru alte comunit i locale.

IV.

CADRUL LEGAL INCIDENT

Legea educa iei na ionale nr. 1/2011 instituie n domeniul educa ional o serie de
competen e exclusive i partajate n sarcina autorit ilor publice locale, n principal n materie
de finan are a unor tipuri de cheltuieli ale unit ilor de nv

m nt.

Legea educa iei instituie un sistem de finan are hibrid, at t de la bugetul central, c t i
de la bugetul local. Conform art. 105, alin. (2) din LEN, din bugetul local al unit ii
administrativ-teritoriale i din sume defalcate din taxa pe valoare ad ugat se reali ea
finan area complementar a serviciului public de educa ie, care, prin altele, trebuie s asigure
cheltuielile cu:
investi ii, repara ii capitale, consolid ri (lit. a);
bursele elevilor (lit. d);
alte cheltuieli de natura bunurilor i serviciilor, care nu fac parte din finan area de ba
(lit. l).
Observ m, a adar, c to i cei trei indicatori evalua i n raportul de fa

repre int , n

fapt, obliga ii de finan are ale unit ii administrativ-teritoriale.
Cu privire la bursele colare, LEN instituie prin art. 82, alin. (2) obliga ia consiliilor
locale ca anual s aprobe o hot r re privind stabilirea cuantumului i num rului celor patru
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tipuri de burse colare: de performan , de merti, de studiu i de ajutor social. Aceasta nu este
o competen

absolut a consiliului local, având în vedere faptul c num rul trebuie

stabilit raportat la criteriile generale de acordare a burselor colare, iar cuantumul
trebuie s respecte cuantumul minim stabilit prin hot râre de guvern, conform art. 82,
alin. (1^1) din LEN. Pentru anul colar 2019-2020, care face obiectul prezentului raport,
Guvernul a adoptat HG nr. 666/2019 i a stabilit faptul c valoarea cuantumului minim al
burselor este egal cu cea acordat la nivelul UAT n anul colar anterior, l s nd astfel f r
esen a institu ia cuantumului minim.
Criteriile generale de acordare a burselor colare aflate n vigoare au fost aprobate în
anul 2011 prin Ordinul ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i sportului nr. 5576, fiind
cadrul legal incident n materia stabilirii num rului burselor colare. Acordarea burselor colare
pe alte criterii decât cele expres si limitativ prev u te n OMECTS nr. 5576/2011 are ca efect
schimbarea naturii juridice i, implicit, nc lcarea de c tre autoritatea public local a dreptului
elevilor la burse colare. n aceea i situa ie ne afl m, din perspectiva condi iilor de form , i
cu privire la acordarea burselor colare f r adoptarea anual de c tre autoritatea deliberativ
a UAT - consiliul local a unei hot r ri explicite pentru stabilirea num rului i cuantumului
burselor.
Cu privire la obliga ia de a asigura cheltuielile necesare cu investi iile, repara iile
capitale i consolid rile edifciilor colare, Legea educa iei na ionale nr. 1/2011 instituie n
sarcina autorit ilor publice locale obliga ia de finan are, dar las n marja acestora de apreciere
suma pe care s o includ în buget.
n ceea ce ine de cheltuielile materiale cu bunuri i servicii, acestea se asigur cu titlu
principal din bugetul standard prin finan area de ba

a unit ilor de nv

m nt, alocat n ba a

costului standard per elev. ns , unit ile administrativ-teritoriale au obliga ia, ncep nd cu anul
2013 - n urma modific rilor efectuate prin OUG nr. 117/2013, s asigure fondurile necesare
pentru cheltuielile de natura celor cu bunuri i servicii, care nu fac parte din finan area de ba .
Practic, rolul autorit ilor publice locale este de a suplini fondurile alocate de la nivel central
cu aceast destina ie.

V.

REZULTATELE CERCETĂRII LA NIVELUL JUD. VÂLCEA
La nceputul proiectului, n cur area i reabilitarea sistemului de nv

m nt din jude ul

Vâlcea s-au angajat cinci ambasadori din liceele v lcene i un coordonator. Scopul ini ial a
pornit de la dorin a de a mobili a deciden ii jude ului c tre un mediu mai atractiv i mai
corespun tor pentru elevi. Astfel, la nceputul pandemiei, cei ase elevi au trimis cereri
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conform legii 544/2001 cu privire la finan area nv

m ntului din jude . n V lcea exist un

num r de 89 de municipalit i cu un num r de 119 unit i preuniversitare de nv

m nt n

subordinea acestora. n decursul a trei s pt m ni, elevii responsabili de acest jude au sunat la
secretariatele unit ilor administrativ-teritoriale i la primarii acestora pentru a se asigura c
solicitarea noastr a fost primit

i nregistrat . ns numeroase municipalit i nu au r spuns

ini ial, sus in nd n repetate r nduri faptul c cererea noastr nu a fost primit . ntr-un final,
dup numeroase amenin ri din partea ambasadorilor (ace tia au preci at secretarelor i
primarilor cu care au discutat c termenul legal n care r spunsul putea fi trimis era de mult
timp dep it i dac nu primim r spunsurile vom merge n instan ), am reu it s str ngem un
num r de 81 de r spunsuri, majoritatea complete.
Pentru a contextuali a situa ia din jude , mai jos vom expune câteva fragmente din
dialogurile pe care le-au purtat ambasadorii cu deciden ii:
Nu tim noi d-astea, tre' s vin informaticianul satului ca s umble pe calculator"
(r spunsul unor secretare)
Noi nu avem canali are n comun

i vou va arde de burse (primarul de la Valea

Mare)
Da i-ne, domni oar , n judecat c nu sunte i prima (primarul de la Valea Mare)
Eu nu n eleg legea asta, mi se pare cusut cu a

alb

i nu este oficial , dar o s v

r spundem a i sau m ine (primarul de la u ani c nd i explicam legea 544/2001)
1. Acordarea burselor colare
Una dintre cele mai mari probleme ale jude ului pe partea de finan are a nv

m ntului

se reg se te n acordarea burselor. Acestea nu sunt acordate de c tre deciden i, iar acolo unde
acestea sunt acordate, modalitatea de acordare presupune nc lcarea legii i a normelor
prev ute. Pentru ca bursele s ajung la elevi, la nivel de consiliu local se aprob o hot r re
prin care se stabile te num rul de burse i cuantumul acestora.
Pe data de 9 septembrie 2019, Ministerul Educa iei i Cercet rii a decis ca n anul
colar 2019-2020 cuantumul minim al burselor de performan , de merit, de studiu i de ajutor
social de care pot beneficia elevii din nv

m ntul preuniversitar de stat cu frecven , s fie

cel stabilit de autorit ile administra iei publice locale, aflat n plat n anul colar 2018-2019.
Autorit ile din jude ul Vâlcea nu î i cunosc îndatoririle!
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Din 83 de prim rii respondente la cererea noastr , numai 4 dintre acestea au o hot r re
de Consiliu Local (HCL) pentru burse. Acestea sunt: R mnicu V lcea, Berbe ti, C lim ne ti
i Drag ani. n conformitate cu legisla ia n vigoare, exist 4 tipuri de burse care se pot aloca,
acestea sunt de merit, sociale, de studiu i de performanta - cu respectarea criteriilor (din
OMECTS 5776/2011). i, totu i, dintre aceste 4 municipalit i niciuna nu reu e te s acorde
toate tipurile de burse prev ute de metodologia Ministerului Educa iei.
Am sesi at la nivelul responden ilor i UAT-uri care aloc bani n bugetul pentru burse,
dar f r HCL privind cuantumul i num rul: 17 dintre acestea au alocat bani pentru burse n
anul 2019, iar n anul 2020 num rul a crescut la 18 prim rii care aloc bani pentru burse. De i
exist 18 municipalit i care aloc bani pentru burse, acestea nu ac ionea

conform legii, adic

nu au HCL pentru ca banii s ajung la elevi n mod legal, potrivit criteriilor n vigoare. De
asemenea, exist prim rii care indic

n mod gre it hot r rea privind aprobarea bugetului ca

fiind cea de aprobare a burselor (ex: Bujoreni).
Exemplele de bun practic la nivel de acordare burse sunt reduse, in nd cont c la nivel de
jude este un punct deficitar, dup cum am men ionat anterior, numai 4 municipalit i
îndeplinind cadrul legal pentru acordarea acestora:
UAT

Cuantum

Cuantum

Cuantum

Cuantum

burse

burse merit

burse studiu

burse

performan

social

Berbe ti

170 lei

150 lei

60 lei

0 lei

C lim ne ti

0 lei

132-160-200 lei

0 lei

0 lei

Râmnicu Vâlcea 300 lei

0 lei

50 lei

50 lei

Dr g ani

40 lei

0 lei

10 lei

50 lei

ajutor

Cel mai mare cuantum reg sit printre responden i este cel de la R mnicu V lcea, 300
de lei pentru bursa de performan . Iar cel mai mic cuantum este pentru o burs de ajutor social
n valoare de 10 lei. Legea nu prevede un num r maxim sau minim pentru acordarea burselor,
acesta se stabile te n cadrul Consiliului Local, la propunerea primarului, iar aceste sume
expuse mai sus nu sunt suficiente pentru ca un olimpic s se ntre in n domeniul n care are
re ultate deosebite i nici unui elev care aplic pentru bursa de ajutor social.
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Berbesti

DA

Buget
burse
2019
1.780.630

Rm. Valcea

DA

161000

Stefanesti

nu

Ocnele Mari

HCL
burse

Localitate

Buget
burse
2020
1.188.690

Cuantum
perfo man

Cuantum
merit

Cuantum
studiu

Cuantum
social

170

150

60

0

200000

300

0

50

50

0

110000

0

0

0

0

nu

50000

50000

0

0

0

0

Babeni

nu

27000

50000

0

0

0

0

Pa

nu

33700

34700

0

0

0

0

Susani

nu

24000

21300

0

0

0

0

Calimanesti

DA

25210

16000

0

132/160/200

0

0

Daesti

NU

12000

12000

0

0

0

0

Salatrucel

NU

5000

10000

0

0

0

0

Stoilesti

NU

0

10000

0

0

0

0

Pesceana

NU

0

9000

0

0

0

0

Amarasti

NU

8000

8000

0

0

0

0

Gusoeni

NU

4000

7500

0

0

0

0

Maciuca

NU

5480

6500

0

0

0

0

Glavile

nu

3500

4000

0

0

0

0

Berislavesti

NU

1000

3000

0

0

0

0

B. Govora

NU

0

3000

0

0

0

0

Horezu

NU

160.000

0

0

0

0

0

Dragasani

DA

100000

0

50

40

0

10

Bujoreni

nu

11000

0

0

0

0

0

e iO

Nu au adop a HCL i nici n a aloca fond

i pen

b

ele ele ilo n 2019 i 2020:

Alunu, B. Olanesti, Balcesti, Barbatesti, Boisoara, Brezoi, Budesti, Bunesti, Caineni, Cernisoara, Costesti,
Danicei, Diculesti, Dragoesti, Fartatesti, Fauresti, Francesti, Galicea, Ghioroiu, Golesti, Gradistea,
Lacusteni, Ladesti, Lapusata, Lungesti, Madulari, Malaia, Maldaresti, Mateesti, Mihaesti, Milcoiu, Mitrofani,
Muereasca, N. Balcescu, Orlesti, Otesani, Pausesti Maglasi, Perisani, Pietrari, Popesti, Prundeni, Racovita,
Roesti, Rosiile, Runcu, Scundu, Sinesti, Sirineasa, Slatioara, Stanesti, Stoenesti, Stroesti, Sutesti, Tetoiu,
Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vladesti, Voicesti, Voineasa i Zatreni

Li a neag a UAT-urilor care nu au
p n olici ilo noa
Cop ceni, Cre eni, Ione i, Lalosu, Livezi i Olan .

e:

2. Alocarea resurselor bugetare pentru bunuri i servicii
Legea educa iei na ionale prevede, la art. 105, alin. (2), lit. l), faptul c autorit ile locale
trebuie s bugete e fonduri pentru alte cheltuieli cu bunuri i servicii, care nu fac parte din
finan area de ba . n jude ul V lcea, 64 de prim rii aloc fonduri pentru sec iunea bunuri
i servicii în anul 2019, iar în anul 2020 doar 60, num rul acestora sc zând cu 3,71%.
Exist

n jude i UAT-uri care acord sume deplorabil de mici pentru bunuri i servicii. De
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exemplu, Prim ria F ure ti aloc 100 de lei pe anul 2019 i execut 0 lei, iar pe anul 2020 aloc
500 de lei.
Exist

i unit i administrativ-teritoriale care aloc fonduri pentru bunuri i servicii,

ns execu ia las de dorit: Bre oi - 0 lei din 19.500; Voineasa - 38.046 din 54.600 lei. Avem
ns

i exemple de bun practic de UAT-uri care suplimentea

finan area ini ial propus prin

bugetul local: Hore u (de la 92 mii la 1,21 milioane); M ciuca (de la 6,9 mii lei la 77,1 mii
lei); u ani (de la 39,4 mii lei la 182,2 mii lei).
În vederea bunurilor i serviciilor la nivelul jude ului V lcea, n anul 2019 s-au alocat
pentru cheltuieli un total de circa 15 milioane de lei, media pe fiecare UAT fiind de 195 mii
lei. n 2019, execu ia pe bunuri i servicii a fost de 15,33 milioane, cu o medie de 204 mii lei.
Pentru anul 2020, alocarea total jude ean este n valoare de 9,21 milioane lei, cu o medie de
130 mii lei. n ceea ce prive te solicit rile de suplimentare a bugetului alocat de prim rii
unit ilor de nv

m nt, directorii au formulat 81 de astfel de adrese n anul colar 2018-2019,

respectiv 90 n anul colar 2019-2020, a adar cu o medie de circa una/UAT.
3. Sume alocate pentru investi ii în baza material
Suntem n anul 2020 iar investi iile ar trebui s fie primordiale, at t pentru nv

m nt

cât i pentru ora ele n care tr im. Mai mult de at t, ne afl m n plin perioada electoral , iar
to i deciden ii vorbesc de investi ii i de modalit ile lor de a face nv

m ntul mai de calitate

i mai sustenabil dec t p n acum. Din p cate, toate acestea au r mas cumva la stadiu de vorbe,
iar gradul investi iilor nu a crescut a a cum ne a teptam. În anul 2019, în jude ul Vâlcea, din
89 de prim rii doar 49 au alocat bani pentru investi ii.
Media sumelor alocate în anul 2019 a fost de 713 mii lei/UAT, iar cea executat de 412
mii lei/UAT. Diferen a dintre acestea fiind de 300 mii lei, mai mult de o treime din suma alocat
ini ial. n anul 2020, n jude ul V lcea s-au alocat fonduri pentru investi ii n valoare de 33,6
milioane, cu circa 18 milioane mai pu in fa de 2019. n continuare pre ent m c teva situa ii
excep ionale unde suma alocat este mult mai mare dec t suma executat : Hore u (569 mii
alocare, 133 mii execu ie), F ure ti (2,5 milioane alocare, 0,7 milioane execu ie), C lim ne ti
(7,1 milioane alocare, 2,83 milioane execu ie), R mnicu V lcea (5,2 milioane alocare, 2,7
milioane execu ie). Nu uit m s men ion m i exemplele de bun practic de la nivelul
jude ului: Prim ria Bune ti are pe ra a localit ii nu una, ci dou gr dini e n construc ie.
Rapo : coli c
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Gusoeni

36650

51300

34340

94

Salatrucel

60000

100000

700

1

Glavile

39450

32000

33970

86

Pietrari

0

63000

0

0

Stroesti

32000

11000

32000

100

Lungesti

0

9144

0

0

Titesti

31000

17000

30968

100

Golesti

4000

2400

0

0

Diculesti
Galicea
Golesti

29000

0

29000

100

5000

13000

0

0

28350
18000

68000
16730

26498
16730

93
93

Ghioroiu
Pesceana
Sinesti

2000
100000

4000
100000

?
0

0
0

Balcesti

15000

62000

15000

100

Barbatesti

5000

?

0

0

Salatrucel

14700

12000

14625

99

Francesti

52000

?

?

?

Danicei
Calimanesti

15000
31000

5000
0

12680
9656

85
31

TOTAL

51378961

33627777

29298101

57%

Boisoara
Ghioroiu
Ladesti
Bujoreni

8300

57500

8300

100

7000
6000
10000

500
860
6000

6900
6000
2615

99
100
26

Pesceana
Brezoi

2500

2500

2500

19500

16600

0

Fauresti
Stoilesti
Francesti
Milcoiu
TOTAL

100

500

0

100
0
0

90000
51232
0
15033452

79000
66183
15000
9933273

?
?
0
15396709

?
?
0
102%

Nu au alocat fonduri pentru bunuri i
servicii în 2019 i în 2020 sau nu au
comunicat acest lucru urm toarele UAT:
Barbatesti, Caineni, Gradistea, Lapusata, Mihaesti,
N. Balcescu, Ocnele Mari, Otesani, Popesti,
Racovita, Runcu, Scundu, Sinesti, Sirineasa,
Stefanesti, Tomsani i Vaideeni

Nu au alocat fonduri pentru investi ii în
baza material în 2019 i în 2020 sau nu au
comunicat acest lucru urm toarele UAT:
Amarasti, Berislavesti, Bunesti, Cernisoara,
Dragoesti, Gradistea, Lacusteni, Ladesti, Lapusata,
Malaia, Milociu, Mitrofani, N. Balcescu, Otesani,
Prundeni, Runcu Racovita, Scundu, Sirineasa,
Slatioara, Stroesti, Sutesti, Tetoiu i Valea Mare

Lista neagr a UAT-urilor care nu au r spuns solicit rilor noastre
Cop ceni, Cre eni, Ione ti, Lalosu, Livezi i Olanu.
4. Starea cabinetelor medicale colare
Un alt punct important pe care ne-am dorit s

l atingem a fost situa ia cabinetelor

medicale i dentare din coli.
nv

m ntul rom nesc este deficitar din mai multe puncte de vedere, procesul

educa ional nu se poate contura at t timp c t elevii i cadrele didactice nu au parte de un anumit
confort n unitatea de nv
laboratoare

m nt. Astfel, accesul la facilit i de tipul: biblioteci, s li de sport,

i ateliere de specialitate pentru liceele cu profil voca ional, influen ea

performan ele elevilor; precum i grupuri sanitare, cabinete medicale i dentare
Rapo : coli c
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unit ilor de nv

m nt influen ea

mediul de de voltare i nv are ale elevilor. Multe coli

din România, în special din mediul rural, dispun de utilit i inadecvate, precum lipsa grupurilor
sanitare n interiorul colii, nc l ire central

i colectarea de eurilor, situa ie cu impact negativ

asupra mediului de nv are. Utilit ile luate n considerare n cadrul acestei anali e includ
sursele de nc l ire, existen a grupurilor sanitare, canali are i alimentare cu ap . Acela i
fenomen se reg se te i n jude ul V lcea.
Din lista responden ilor am extras urm toarele date referitoare la cabinetele
medicale colare în jude ul Vâlcea:
exist pe toat suprafa a jude ului numai 46 de cabinete, n compara ie cu un
num r de 119 unit i preuniversitare de nv

m nt

dintre aceste 46 de cabinete colare medicale i dentare, 40 au orar complet de
func ionare;
situa ia finan rii nu este una tocmai mbucur toare, n anul 2019 s-au acordat
fonduri n valoare de 133.612 lei cabinetele colare men ionate, adic o medie
de aproximativ 3600 de lei; n anul 2020 a fost alocat suma de 234700 lei, cu
o medie per cabinet de aproximativ 5.100 lei.
De i finan area a crescut, aceste valori sunt mai mult dec t foarte sc ute.

Localitate

N m
cabinete

Program complet
de f nc iona e

Alocare 2019
cabine e cola e

Alocare 2020
cabine e cola e

Rm. Valcea

30

30

100000

185000

Dragasani

4

4

7000

9800

Bujoreni

4

0

0

0

Brezoi

1

1

0

15000

Calimanesti

1

1

3000

5500

Gusoeni

1

1

0

0

Horezu

1

1

3612

8000

Ocnele Mari

1

1

20000

9000

Malaia

1

0

0

0

Golesti

1

1

0

Milcoiu

1

0

0

o
2400

Toate celelalte UAT-uri din V lcea nu au men ionat ca pe ra a localit ii lor s existe
cabinete colare c rora s le asigure func ionarea n beneficiul elevilor.

Rapo : coli c
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VI.

CONCLUZII I RECOMANDĂRI

1. Ob inerea datelor pentru reali area pre entului raport a fost foarte anevoioas , n ciuda
eforturilor coordonatorilor

i voluntarilor

coli curate, care au fost nevoi i n

nenum rate oca ii s sune s pt m ni la r nd, s alc tuiasc o list neagr public
amenin e cu ac iunea n instan
informa iile privind finan area nv

is

pentru ca prim riile s furni e e n cele din urm
m ntului la nivel local.

În acest sens, solicit m prefectului s demareze un control la nivelul jude ului pe
linia respect rii liberului acces la informa iile de interes public, consacrat de Legea
544/2001, i s sanc ioneze responsabilii celor 6 localit i care nici ast zi nu ne-au furnizat
r spunsul: Lalosu, Livezi, Cop ceni, Ione ti, Olanu i Cre eni.
2. Bursele pentru elevi nu sunt o prioritate pentru UAT-urile din jude ul V lcea, regula
fiind aceea a nealoc rii fondurilor necesare, a neaprob rii hot r rii anuale de consiliu
local pentru cuantumul i num rul burselor, deci a nerespect rii legii. Doar 4 autorit i
locale (sub 5%) din jude ul V lcea au HCL n vigoare i preci ea

cuantumul burselor,

ns nici acestea nu acord toate tipurile de burse.
Aceast stare de fapt poate fi mbun t it numai dac celelalte localit i vor n elege
c trebuie s procedeze de îndat la adoptarea unei hot râri de consiliu local pentru
aprobarea cuantumului i num rului burselor colare pentru elevi i s rectifice bugetul
local pentru alocarea de credite bugetare în vederea acord rii burselor colare. Solicit m
Inspectoratului

colar Jude ean Vâlcea s

pun

periodic în vedere UAT-urilor s

respecte legea i s monitorizeze activ gradul de acordare a burselor n jude ul V lcea, iar
prefectului s

pun

în vedere UAT-urilor s

se conformeze prevederilor legale ca

reprezentant al Guvernului în teritoriu i garant al aplic rii legii la nivel jude ean.
3. Dintre UAT-urile care ne-au r spuns, 92% dintre localit ile din jude ul Vâlcea aloc
sub 50.000 de lei pe an pentru cheltuielile cu bunuri i servicii, o sum care se situea
departe de a fi suficient pentru acoperirea tuturor nevoilor de la clas
ncep nd cu utilit ile

i materialele de cur enie

i din coal ,

i termin nd cu dot rile

i

consumabilele care trebuie asigurate la clas nu din bu unarele p rin ilor, ci din bugetul

Rapo : coli c
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local. De altfel, exist destule prim rii v lcene care nu aloc niciun leu pentru bunuri i
servicii.
Ca solu ie, primarii trebuie s

ini ieze de îndat

majorarea bugetului alocat

educa iei pentru bunuri i servicii, în special în actualul context pandemic, astfel încât
inclusiv materialele sanitare s fie asigurate tuturor elevilor (m ti, m nu i, de infectan i etc).
Totodat , Direc ia de S n tate Public (DSP) are datoria de a verifica dac prim riile
asigur existen a materialelor destinate igienei în coal

i s sanc ioneze directorii care nu

fac demersuri c tre autoritatea local n ca ul n care nu dispun de fondurile b ne ti necesare.
n jude ul V lcea, media solicit rilor formulate de directori pentru suplimentarea bugetului
local alocat colilor este de circa una/an/localitate.
4.

n ceea ce prive te investi iile (bani pentru repara ii, reabilit ri, consolid ri) n ba a
material , media a fost de 713 mii lei n 2019 i de doar 480 mii lei n 2020, cu o sc dere
drastic n anul curent. Totu i, doar despre 40 de UAT-uri avem date c au alocat bani
pentru investi ii, n timp ce 30 au comunicat 0 lei n 2020 pentru repara ii i
moderni ri. Totu i, diferen ele dintre alocarea ini ial

i execu ia final pentru anul

2019 sunt considerabil de mari, ceea ce relev o problem de capacitate administrativ
la nivelul UAT-urilor comunale.
ISU i DSP trebuie s fie mult mai active în ceea ce prive te evaluarea st rii bazei
materiale i s exercite atribu ii de control asupra primarilor care, din diverse motive
politice sau de oportunitate, aleg s cheltuiasc banii n alte direc ii n loc s investeasc

n

renovarea cl dirilor destinate actului educa ional din punct de vedere sanitar i func ional.
Totodat , prefectul trebuie s se implice activ în monitorizarea proiectelor de dezvoltare
local

ce sunt finan ate prin programele na ionale ale Guvernului României, prin

Ministerul Lucr rilor Publice, Dezvolt rii i Administra iei.
Toate materialele publicate i activit ile desf urate n cadrul proiecului coli curate sunt realizate cu ajutorul
Fundatiei pentru O Societate Deschis , în cooperare cu Ini iativa Societate Deschis pentru Europa a
Funda iilor pentru Societate Deschis . Opiniile reflectate n raport apar in autorilor i nu reflect neap rat
po i ia finan atorului.
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