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I. INTRODUCERE 

 
 La șase luni de la începerea efectivă a operațiunilor preliminare, ne bucurăm să lansăm 

Raportul alternativ privind starea educației în județul Vâlcea în anul școlar 2019-2020. 

Momentul de față nu este ales întâmplător, dat fiind că ne aflăm la confluența dintre doi ani 

școlari, momentul reluării cursurilor fiind an de an un prilej de retrospecție asupra modului în 

care autoritățile locale s-au raportat la sistemul public de educație în ultimele 12 luni, precum 

și o ocazie pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la disfuncționalitățile relației dintre 

învățământul preuniversitar local și autorități. 

 Mai mult ca oricând, anul acesta vedem, din cauza crizei sanitare generate de SARS-

CoV 2, nevoia și importanța investiției în educație la nivel local. Construirea grupurilor sanitare 

în interiorul edificiilor școlilor sau dotarea unităților de învățământ cu materialele specifice 

prevenirii răspândirii virusului intră ambele în sfera competenței autorităților publice locale 

(investiții și cheltuieli materiale cu bunuri și servicii), urmând a fi abordate punctual în paginile 

raportului de față. 

 Dorim să mulțumim pe această cale echipei din județul Vâlcea: Miruna Oltei 

(coordonator local), Diana Naum, Alesia Toma, Romina Bălașa, Cristina Dobrițoiu și David 

Voinea (voluntari - ambasadori ai bunei guvernări în școli și licee) pentru profesionalismul, 

pasiunea și dăruirea cu care au interacționat cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale 

din județ, în vederea obținerii răspunsurilor, precum și pentru întreaga lor activitate susținută 

din cadrul proiectului. 

 

 

Cristian Ghingheș                 Constantin-Alexandru Manda 

Coordonator proiect                   Coordonator advocacy 

 

Mereu am crezut că modul nostru de a răspunde oportunităților ne diferențiază și ne 

conduce pe drumuri diferite. Când am aflat despre prima inițiativă a proiectului Școli Curate 

mi-am dorit nespus de mult să ajungă și în județul nostru. Dorința nu doar că mi s-a îndeplinit, 

ci și am ocazia să fiu parte dintr-o echipă minunată, cu oameni dornici de schimbare. Sunt 

sigură că proiectul își va atinge scopul și în județul Vâlcea și ne vom bucura împreună de 

oportunitatea de care am avut parte! - Miruna Oltei, coordonator Școli Curate în județul 

Vâlcea 
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II. CONTEXT 
 Aflat la cea de-a doua ediție, proiectul Școli Curate pilotează în România un model de 

responsabilizare a membrilor comunităților locale, în special elevii și părinții, furnizându-le 

uneltele necesare astfel încât să se implice cu scopul de a avea o finanțare adecvată și 

transparentă a școlilor lor. Din păcate, acoperirea nevoilor din buzunarele părinților este un 

fenomen deloc străin celor care trec ori au trecut prin sistemul românesc de educație și continuă 

tocmai pentru că este întreținut. Deși Constituția României consacră caracterul gratuit al 

învățământului de stat, există mai multe împrejurări în care elevii și părinții vin cu bani de 

acasă. Exemple în acest sens ar fi achiziționarea de auxiliare la clasă (de multe ori mai degrabă 

în mod obligatoriu decât opțional), materiale necesare activităților practice/de laborator sau 

cotizarea la deja bine-cunoscutul fond al școlii/al clasei, din care asociația de părinți 

achiziționează bunuri sau prestări de servicii pentru unitatea de învățământ.  

Pe scurt, Școli curate 2.0 urmărește implicarea elevilor de liceu în monitorizarea, 

alocarea și gestionarea resurselor alocate educației în toate localitățile, pentru a asigura un 

cadru de finanțare adecvat și transparent și o bună guvernare a învățământului preuniversitar la 

nivel local, în special în comunitățile rurale defavorizate, prin schimbul de bune practici și 

activități de advocacy. Partenerul nostru pentru schimbul de bune practici este Asociația 

Elevilor din Constanța (AEC), care a demonstrat în județul de la malul Mării Negre că 

activitatea continuă de monitorizare și de petiționare a autorităților locale poate multiplica 

cuantumul fondurilor alocate educației la nivel local. 

Proiectul nostru este gândit în 3 etape, iar prezentul raport este încununarea celei dintâi, 

care concluzionează toate eforturile de monitorizare depuse de membrii locali ai echipei de 

proiect pentru evidențierea situației inițiale a finanțării învâțământului pe tot teritoriul județului 

Vâlcea. Odată lansat și publicat, acest raport constituie baza demersurilor de lobby și advocacy 

prin care aceiași tineri ambasadori pentru Școli curate vor încerca să determine autoritățile 

locale și instituțiile competente să își facă treaba astfel încât să asigure burse pentru elevi 

conform legii, să pună la dispoziție fonduri pentru toate cele necesare la clasă și în școală, dar 

și să facă investițiile necesare în clădirile în care se desfășoară actul educațional. 

Totodată, raportul de față este o invitație către toți ceilalți elevi, părinți și profesori să 

pună presiune pe autoritățile locale și, acolo unde este cazul, să determine primarii și consiliile 

locale să acorde educației atenția cuvenită și fondurile necesare. Astfel, cea de-a treia etapă a 

proiectului va fi dedicată multiplicării rezultatelor pe termen lung prin coagularea comunității 

în jurul nevoii de finanțare adecvată și transparență a învățământului la nivel local. Credem în 

puterea oamenilor de la firul ierbii de a fi vectorul care forțează schimbările și, de aceea, 
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proiectul nostru are și o componentă principală de dezvoltare a comunităților. Pe baza 

principiului “învață-l să mânuiască undița, nu îi oferi peștele”, ne dorim ca în toate cele cinci 

județe să creștem comunități active, care la finalul proiectului să militeze în continuare pentru 

o educație bine finanțată și bine guvernată. 

 

III. METODOLOGIE 
 Prezentul raport a fost realizat având la bază informații de interes public obținute prin 

intermediul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Cererile au 

fost transmise la finalul lunii martie pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din cele cinci 

județe de intervenție ale proiectului. Din cauza celor două decrete succesive ale Președintelui 

României privind instaurarea stării de urgență pe fondul contextului pandemic creat de 

COVID-19 (Decretul nr. 195/2020 și Decretul nr. 240/2020), termenul până la care instituțiile 

publice puteau răspunde cererilor privind informațiile de interes public s-a dublat, astfel încât 

procesul de colectare a datelor a durat mai mult decât am estimat inițial, fiind prelungit până 

la începutul lunii iunie.  

Solicitările au fost transmise prin intermediul platformei <<Ia statul la întrebări>>, 

administrată de către Societatea Academică din România. Responsabilitatea trimiterii 

solicitării, obținerii numărului de înregistrare, primirii răspunsurilor, precum și interpretării 

acestora a aparținut grupului local format din coordonatorul județean al proiectului și voluntarii 

ambasadori ai bunei guvernări în școli și licee. 

La nivelul județului Vâlcea, din 89 de cereri trimise s-a obținut număr de înregistrare 

doar la 86 dintre acestea, în final oferindu-ne răspunsul solicitat un număr de 83 de unități 

administrativ-teritoriale, ceea ce însumează un procent de 93.25%. Faptul că nu s-au obținut 

răspunsuri de la toate autoritățile publice locale cărora le-au fost transmise solicitări este cauzat 

de lipsa crasă de interes a unor funcționari publici locali și edili, care nu respectă dreptul 

fundamental al cetățenilor la informații de interes public, consacrat de art. 31, alin. (1) din 

Constituția României. Lista neagră a unităților administrativ-teritoriale care au refuzat să 

ne răspundă la solicitările transmise este compusă din comunele: Lalosu, Livezi, 

Copăceni, Ionești, Olanu și Crețeni. 

Prezentul raport privind starea educației la nivelul județului Vâlcea a urmărit trei 

indicatori, după cum urmează: 

1. Bursele școlare pentru elevi; 

2. Cheltuielile materiale cu bunuri și servicii din școli; 

3. Cheltuielile din școli destinația de investiții, reparații capitale sau consolidări 
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Indicatorii au fost analizați în mod holistic, atât din perspectivă cantitativă, cât și din 

perspectivă calitativă, cu scopul de a obține răspunsuri la următoarele întrebări: 

● În câte unități administrativ-teritoriale se acordă burse școlare, conform dispozițiilor 

legale în vigoare? 

● Care sunt cuantumurile burselor școlare în județul Vâlcea? 

● Câte autorități publice locale asigură fonduri pentru cheltuielie cu bunuri și servicii, 

precum și valoarea acestora? 

● În câte localități din județ sunt asigurate fondurile aferente cheltuielilor cu investițiile, 

reparațiile capitale sau consolidărilor școlilor, precum și cuantum acestora? 

  

 Astfel, putem concluziona faptul că raportul de față are scopul de a măsura modul în 

care autoritățile publice locale din județul Vâlcea se raportează la serviciul public de educație, 

identificând și punctând acele situații în care unitățile administrativ-teritoriale refuză să își 

exercite competențele în domeniul educației atribuite prin lege, precum și exemplele de bună-

practică, care reprezintă un model de bună guvernare și pentru alte comunități locale. 

 

IV. CADRUL LEGAL INCIDENT 
 Legea educației naționale nr. 1/2011 instituie în domeniul educațional o serie de 

competențe exclusive și partajate în sarcina autorităților publice locale, în principal în materie 

de finanțare a unor tipuri de cheltuieli ale unităților de învățământ. 

 Legea educației instituie un sistem de finanțare hibrid, atât de la bugetul central, cât și 

de la bugetul local. Conform art. 105, alin. (2) din LEN, din bugetul local al unității 

administrativ-teritoriale și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată se realizează 

finanțarea complementară a serviciului public de educație, care, prin altele, trebuie să asigure 

cheltuielile cu: 

● investiții, reparații capitale, consolidări (lit. a); 

● bursele elevilor (lit. d); 

● alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, care nu fac parte din finanțarea de bază 

(lit. l). 

 

 Observăm, așadar, că toți cei trei indicatori evaluați în raportul de față reprezintă, în 

fapt, obligații de finanțare ale unității administrativ-teritoriale. 

 Cu privire la bursele școlare, LEN instituie prin art. 82, alin. (2) obligația consiliilor 

locale ca anual să aprobe o hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului celor patru 
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tipuri de burse școlare: de performanță, de merti, de studiu și de ajutor social. Aceasta nu este 

o competență absolută a consiliului local, având în vedere faptul că numărul trebuie 

stabilit raportat la criteriile generale de acordare a burselor școlare, iar cuantumul 

trebuie să respecte cuantumul minim stabilit prin hotărâre de guvern, conform art. 82, 

alin. (1^1) din LEN. Pentru anul școlar 2019-2020, care face obiectul prezentului raport, 

Guvernul a adoptat HG nr. 666/2019 și a stabilit faptul că valoarea cuantumului minim al 

burselor este egală cu cea acordată la nivelul UAT în anul școlar anterior, lăsând astfel fără 

esența instituția cuantumului minim. 

 Criteriile generale de acordare a burselor școlare aflate în vigoare au fost aprobate în 

anul 2011 prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576, fiind 

cadrul legal incident în materia stabilirii numărului burselor școlare. Acordarea burselor școlare 

pe alte criterii decât cele expres si limitativ prevăuzte în OMECTS nr. 5576/2011 are ca efect 

schimbarea naturii juridice și, implicit, încălcarea de către autoritatea publică locală a dreptului 

elevilor la burse școlare. În aceeași situație ne aflăm, din perspectiva condițiilor de formă, și 

cu privire la acordarea burselor școlare fără adoptarea anuală de către autoritatea deliberativă 

a UAT - consiliul local a unei hotărâri explicite pentru stabilirea numărului și cuantumului 

burselor. 

 Cu privire la obligația de a asigura cheltuielile necesare cu investițiile, reparațiile 

capitale și consolidările edifciilor școlare, Legea educației naționale nr. 1/2011 instituie în 

sarcina autorităților publice locale obligația de finanțare, dar lasă în marja acestora de apreciere 

suma pe care să o includă în buget.  

 În ceea ce ține de cheltuielile materiale cu bunuri și servicii, acestea se asigură cu titlu 

principal din bugetul standard prin finanțarea de bază a unităților de învățământ, alocată în baza 

costului standard per elev. Însă, unitățile administrativ-teritoriale au obligația, începând cu anul 

2013 - în urma modificărilor efectuate prin OUG nr. 117/2013, să asigure fondurile necesare 

pentru cheltuielile de natura celor cu bunuri și servicii, care nu fac parte din finanțarea de bază. 

Practic, rolul autorităților publice locale este de a suplini fondurile alocate de la nivel central 

cu această destinație. 

V. REZULTATELE CERCETĂRII LA NIVELUL JUD. VÂLCEA 

La începutul proiectului, în curățarea și reabilitarea sistemului de învățământ din județul 

Vâlcea s-au angajat cinci ambasadori din liceele vâlcene și un coordonator. Scopul inițial a 

pornit de la dorința de a mobiliza decidenții județului către un mediu mai atractiv și mai 

corespunzător pentru elevi. Astfel, la începutul pandemiei, cei șase elevi au trimis cereri 
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conform legii 544/2001 cu privire la finanțarea învățământului din județ. În Vâlcea există un 

număr de 89 de municipalități cu un număr de 119 unități preuniversitare de învățământ în 

subordinea acestora. În decursul a trei săptămâni, elevii responsabili de acest județ au sunat la 

secretariatele unităților administrativ-teritoriale și la primarii acestora pentru a se asigura că 

solicitarea noastră a fost primită și înregistrată. Însă numeroase municipalități nu au răspuns 

inițial, susținând în repetate rânduri faptul că cererea noastră nu a fost primită. Într-un final, 

după numeroase amenințări din partea ambasadorilor (aceștia au precizat secretarelor și 

primarilor cu care au discutat că termenul legal în care răspunsul putea fi trimis era de mult 

timp depășit și dacă nu primim răspunsurile vom merge în instanță), am reușit să strângem un 

număr de 81 de răspunsuri, majoritatea complete. 

Pentru a contextualiza situația din județ, mai jos vom expune câteva fragmente din 

dialogurile pe care le-au purtat ambasadorii cu decidenții: 

● „Nu știm noi d-astea, tre' să vină informaticianul satului ca să umble pe calculator" 

(răspunsul unor secretare) 

● „Noi nu avem canalizare în comună și vouă va arde de burse”(primarul de la Valea 

Mare) 

● „Dați-ne, domnișoară, în judecată că nu sunteți prima” (primarul de la Valea Mare) 

● „Eu nu înțeleg legea asta, mi se pare cusută cu ață albă și nu este oficială, dar o să vă 

răspundem azi sau mâine” (primarul de la Șușani când îi explicam legea 544/2001) 

1. Acordarea burselor școlare 

Una dintre cele mai mari probleme ale județului pe partea de finanțare a învățământului 

se regăsește în acordarea burselor. Acestea nu sunt acordate de către decidenți, iar acolo unde 

acestea sunt acordate, modalitatea de acordare presupune încălcarea legii și a normelor 

prevăzute. Pentru ca bursele să ajungă la elevi, la nivel de consiliu local se aprobă o hotărâre 

prin care se stabilește numărul de burse și cuantumul acestora. 

         Pe data de  9 septembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării a decis ca în anul 

școlar 2019-2020 cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor 

social de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, să fie 

cel stabilit de autoritățile administrației publice locale, aflat în plată în anul școlar 2018-2019. 

Autoritățile din județul Vâlcea nu își cunosc îndatoririle! 
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         Din 83 de primării respondente la cererea noastră, numai 4 dintre acestea au o hotărâre 

de Consiliu Local (HCL) pentru burse. Acestea sunt: Râmnicu Vâlcea, Berbești, Călimănești 

și Dragășani. În conformitate cu legislația în vigoare, există 4 tipuri de burse care se pot aloca, 

acestea sunt de merit, sociale, de studiu și de performanta - cu respectarea criteriilor (din 

OMECTS 5776/2011). Și, totuși, dintre aceste 4 municipalități niciuna nu reușește să acorde 

toate tipurile de burse prevăzute de metodologia Ministerului Educației. 

         Am sesizat la nivelul respondenților și UAT-uri care alocă bani în bugetul pentru burse, 

dar fără HCL privind cuantumul și numărul: 17 dintre acestea au alocat bani pentru burse în 

anul 2019, iar în anul 2020 numărul a crescut la 18 primării care alocă bani pentru burse. Deși 

există 18 municipalități care alocă bani pentru burse, acestea nu acționează conform legii, adică 

nu au HCL pentru ca banii să ajungă la elevi în mod legal, potrivit criteriilor în vigoare. De 

asemenea, există primării care indică în mod greșit hotărârea privind aprobarea bugetului ca 

fiind cea de aprobare a burselor (ex: Bujoreni).  

Exemplele de bună practică la nivel de acordare burse sunt reduse, ținând cont că la nivel de 

județ este un punct deficitar, după cum am menționat anterior, numai 4 municipalități 

îndeplinind cadrul legal pentru acordarea acestora:  

UAT Cuantum 

burse 

performanță 

Cuantum 

burse merit 

Cuantum 

burse studiu 

Cuantum 

burse ajutor 

social 

Berbești 170 lei 150 lei 60 lei 0 lei 

Călimănești 0 lei 132-160-200 lei 0 lei 0 lei 

Râmnicu Vâlcea 300 lei  0 lei  50 lei 50 lei 

Drăgășani 50 lei 40 lei 0 lei 10 lei 

Cel mai mare cuantum regăsit printre respondenți este cel de la Râmnicu Vâlcea, 300 

de lei pentru bursa de performanță. Iar cel mai mic cuantum este pentru o bursă de ajutor social 

în valoare de 10 lei. Legea nu prevede un număr maxim sau minim pentru acordarea burselor, 

acesta se stabilește în cadrul Consiliului Local, la propunerea primarului, iar aceste sume 

expuse mai sus nu sunt suficiente pentru ca un olimpic să se întrețină în domeniul în care are 

rezultate deosebite și nici unui elev care aplică pentru bursa de ajutor social. 
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Localitate HCL 
burse 

Buget 
burse 
2019 

Buget 
burse 
2020 

Cuantum 
performanță 

Cuantum 
merit 

Cuantum 
studiu 

Cuantum 
social 

Berbesti DA 1.780.630 1.188.690 170 150 60 0 

Rm. Valcea DA 161000 200000 300 0 50 50 

Stefanesti nu 0 110000 0 0 0 0 

Ocnele Mari nu 50000 50000 0 0 0 0 

Babeni nu 27000 50000 0 0 0 0 

Pausesti Otăsău 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 
 
Nu au adoptat HCL și nici nu au alocat fonduri pentru bursele elevilor în 2019 și 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 și Zatreni 
 

Lista neagră a UAT-urilor care nu au răspuns solicitărilor noastre: 
Copăceni, Crețeni, Ionești, Lalosu, Livezi și Olanu.  

 

2. Alocarea resurselor bugetare pentru bunuri și servicii 

Legea educației naționale prevede, la art. 105, alin. (2), lit. l), faptul că autoritățile locale 

trebuie să bugeteze fonduri pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii, care nu fac parte din 

finanțarea de bază. În județul Vâlcea, 64 de primării alocă fonduri pentru secțiunea bunuri 

și servicii în anul 2019, iar în anul 2020 doar 60, numărul acestora scăzând cu 3,71%. 

Există în județ și UAT-uri care acordă sume deplorabil de mici pentru bunuri și servicii. De 
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exemplu, Primăria Făurești alocă 100 de lei pe anul 2019 și execută 0 lei, iar pe anul 2020 alocă 

500 de lei. 

Există și unități administrativ-teritoriale care alocă fonduri pentru bunuri și servicii, 

însă execuția lasă de dorit: Brezoi - 0 lei din 19.500; Voineasa - 38.046 din 54.600 lei. Avem 

însă și exemple de bună practică de UAT-uri care suplimentează finanțarea inițial propusă prin 

bugetul local: Horezu (de la 92 mii la 1,21 milioane); Măciuca (de la 6,9 mii lei la 77,1 mii 

lei); Șușani (de la 39,4 mii lei la 182,2 mii lei). 

În vederea bunurilor și serviciilor la nivelul județului Vâlcea, în anul 2019 s-au alocat 

pentru cheltuieli un total de circa 15 milioane de lei, media pe fiecare UAT fiind de 195 mii 

lei. În 2019, execuția pe bunuri și servicii a fost de 15,33 milioane, cu o medie de 204 mii lei. 

Pentru anul 2020, alocarea totală județeană este în valoare de 9,21 milioane lei, cu o medie de 

130 mii lei. În ceea ce privește solicitările de suplimentare a bugetului alocat de primării 

unităților de învățământ, directorii au formulat 81 de astfel de adrese în anul școlar 2018-2019, 

respectiv 90 în anul școlar 2019-2020, așadar cu o medie de circa una/UAT. 

 

3. Sume alocate pentru investiții în baza materială 

Suntem în anul 2020 iar investițiile ar trebui să fie primordiale, atât pentru învățământ 

cât și pentru orașele în care trăim. Mai mult de atât, ne aflăm în plină perioada electorală, iar 

toți decidenții vorbesc de investiții și de modalitățile lor de a face învățământul mai de calitate 

și mai sustenabil decât până acum. Din păcate, toate acestea au rămas cumva la stadiu de vorbe, 

iar gradul investițiilor nu a crescut așa cum ne așteptam. În anul 2019, în județul Vâlcea, din 

89 de primării doar 49 au alocat bani pentru investiții. 

Media sumelor alocate în anul 2019 a fost de 713 mii lei/UAT, iar cea executată de 412 

mii lei/UAT. Diferența dintre acestea fiind de 300 mii lei, mai mult de o treime din suma alocată 

inițial. În anul 2020, în județul Vâlcea s-au alocat fonduri pentru investiții în valoare de 33,6 

milioane, cu circa 18 milioane mai puțin față de 2019. În continuare prezentăm câteva situații 

excepționale unde suma alocată este mult mai mare decât suma executată: Horezu (569 mii 

alocare, 133 mii execuție), Făurești (2,5 milioane alocare, 0,7 milioane execuție), Călimănești  

(7,1 milioane alocare, 2,83 milioane execuție), Râmnicu Vâlcea (5,2 milioane alocare, 2,7 

milioane execuție). Nu uităm să menționăm și exemplele de bună practică de la nivelul 

județului: Primăria Bunești are pe raza localității nu una, ci două grădinițe în construcție. 
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4. Starea cabinetelor medicale școlare 

Un alt punct important pe care ne-am dorit să îl atingem a fost situația cabinetelor 

medicale și dentare din școli. 

Învățământul românesc este deficitar din mai multe puncte de vedere, procesul 

educațional nu se poate contura atât timp cât elevii și cadrele didactice nu au parte de un anumit 

confort în unitatea de învățământ. Astfel, accesul la facilități de tipul: biblioteci, săli de sport, 

laboratoare și ateliere de specialitate pentru liceele cu profil vocațional, influențează 

performanțele elevilor; precum și grupuri sanitare, cabinete medicale și dentare  în incinta 

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 29000 0 29000 100 Ghioroiu 5000 13000 0 0 
Galicea 28350 68000 26498 93 Pesceana 2000 4000 ? 0 
Golesti 18000 16730 16730 93 Sinesti 100000 100000 0 0 

Balcesti 15000 62000 15000 100 Barbatesti 5000 ? 0 0 

Salatrucel 14700 12000 14625 99 Francesti 52000 ? ? ? 
Danicei 15000 5000 12680 85 TOTAL 51378961 33627777 29298101 57% 
Calimanesti 31000 0 9656 31 

 

Boisoara 8300 57500 8300 100 
Ghioroiu 7000 500 6900 99 
Ladesti 6000 860 6000 100 
Bujoreni 10000 6000 2615 26 

Pesceana 2500 2500 2500 100 
Brezoi 19500 16600 0 0 

Fauresti 100 500 0 0 

Stoilesti 90000 79000 ? ? 
Francesti 51232 66183 ? ? 
Milcoiu 0 15000 0 0 
TOTAL 15033452 9933273 15396709 102% 

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

Nu au alocat fonduri pentru investiții în 
baza materială în 2019 și în 2020 sau nu au 
comunicat acest lucru următoarele 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 și Valea Mare 

Lista neagră a UAT-urilor care nu au răspuns solicitărilor noastre 
Copăceni, Crețeni, Ionești, Lalosu, Livezi și Olanu. 

 



 
Raport: Școli curate în județul Vâlcea 
 

pagina | 12 

unităților de învățământ influențează mediul de dezvoltare și învățare ale elevilor. Multe școli 

din România, în special din mediul rural, dispun de utilități inadecvate, precum lipsa grupurilor 

sanitare în interiorul școlii, încălzire centrală și colectarea deșeurilor, situație cu impact negativ 

asupra mediului de învățare. Utilitățile luate în considerare în cadrul acestei analize includ 

sursele de încălzire, existența grupurilor sanitare, canalizare și alimentare cu apă. Același 

fenomen se regăsește și în județul Vâlcea. 

Din lista respondenților am extras următoarele date referitoare la cabinetele 

medicale școlare în județul Vâlcea: 

● există pe toată suprafața județului numai 46 de cabinete, în comparație cu un 

număr de 119 unități preuniversitare de învățământ 

● dintre aceste 46 de cabinete școlare medicale și dentare, 40 au orar complet de 

funcționare; 

● situația finanțării nu este una tocmai îmbucurătoare, în anul 2019 s-au acordat 

fonduri în valoare de 133.612 lei cabinetele școlare menționate, adică o medie 

de aproximativ 3600 de lei; în anul 2020 a fost alocată suma de 234700 lei, cu 

o medie per cabinet de aproximativ 5.100 lei. 

Deși finanțarea a crescut, aceste valori sunt mai mult decât foarte scăzute. 

Localitate Număr 
cabinete 

Program complet 
de funcționare 

Alocare 2019 
cabinete școlare 

Alocare 2020 
cabinete școlare 

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 o  

Milcoiu 1 0 0 2400 

Toate celelalte UAT-uri din Vâlcea nu au menționat ca pe raza localității lor să existe 

cabinete școlare cărora să le asigure funcționarea în beneficiul elevilor. 
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VI. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

1. Obținerea datelor pentru realizarea prezentului raport a fost foarte anevoioasă, în ciuda 

eforturilor coordonatorilor și voluntarilor Școli curate, care au fost nevoiți în 

nenumărate ocazii să sune săptămâni la rând, să alcătuiască o listă neagră publică și să 

amenințe cu acțiunea în instanță pentru ca primăriile să furnizeze în cele din urmă 

informațiile privind finanțarea învățămăntului la nivel local. 

 

În acest sens, solicităm prefectului să demareze un control la nivelul județului pe 

linia respectării liberului acces la informațiile de interes public, consacrat de Legea 

544/2001, și să sancționeze responsabilii celor 6 localități care nici astăzi nu ne-au furnizat 

răspunsul: Lalosu, Livezi, Copăceni, Ionești, Olanu și Crețeni. 

 

2. Bursele pentru elevi nu sunt o prioritate pentru UAT-urile din județul Vâlcea, regula 

fiind aceea a nealocării fondurilor necesare, a neaprobării hotărârii anuale de consiliu 

local pentru cuantumul și  numărul burselor, deci a nerespectării legii. Doar 4 autorități 

locale (sub 5%) din judeţul Vâlcea au HCL în vigoare şi precizează cuantumul burselor, 

însă nici acestea nu acordă toate tipurile de burse. 

 

Această stare de fapt poate fi îmbunătățită numai dacă celelalte localități vor înțelege 

că trebuie să procedeze de îndată la adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru 

aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevi și să rectifice bugetul 

local pentru alocarea de credite bugetare în vederea acordării burselor școlare. Solicităm 

Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea să pună periodic în vedere UAT-urilor să 

respecte legea și să monitorizeze activ gradul de acordare a burselor în județul Vâlcea, iar 

prefectului să pună în vedere UAT-urilor să se conformeze prevederilor legale ca 

reprezentant al Guvernului în teritoriu și garant al aplicării legii la nivel județean. 

 

3. Dintre UAT-urile care ne-au răspuns, 92% dintre localitățile din județul Vâlcea alocă 

sub 50.000 de lei pe an pentru cheltuielile cu bunuri și servicii, o sumă care se situează 

departe de a fi suficientă pentru acoperirea tuturor nevoilor de la clasă și din școală, 

începând cu utilitățile și materialele de curățenie și terminănd cu dotările și 

consumabilele care trebuie asigurate la clasă nu din buzunarele părinților, ci din bugetul 
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local. De altfel, există destule primării vâlcene care nu alocă niciun leu pentru bunuri și 

servicii.  

 

Ca soluție, primarii trebuie să inițieze de îndată majorarea bugetului alocat 

educației pentru bunuri și servicii, în special în actualul context pandemic, astfel încât 

inclusiv materialele sanitare să fie asigurate tuturor elevilor (măști, mănuși, dezinfectanți etc). 

Totodată, Direcția de Sănătate Publică (DSP) are datoria de a verifica dacă primăriile 

asigură existența materialelor destinate igienei în școală și să sancționeze directorii care nu 

fac demersuri către autoritatea locală în cazul în care nu dispun de fondurile bănești necesare. 

În județul Vâlcea, media solicitărilor formulate de directori pentru suplimentarea bugetului 

local alocat școlilor este de circa una/an/localitate. 

 

4. În ceea ce privește investițiile (bani pentru reparații, reabilitări, consolidări) în baza 

materială, media a fost de 713 mii lei în 2019 și de doar 480 mii lei în 2020, cu o scădere 

drastică în anul curent. Totuși, doar despre 40 de UAT-uri avem date că au alocat bani 

pentru investiții, în timp ce 30 au comunicat 0 lei în 2020 pentru reparații și 

modernizări. Totuși, diferențele dintre alocarea inițială și execuția finală pentru anul 

2019 sunt considerabil de mari, ceea ce relevă o problemă de capacitate administrativă 

la nivelul UAT-urilor comunale. 

 

ISU și DSP trebuie să fie mult mai active în ceea ce privește evaluarea stării bazei 

materiale și să exercite atribuții de control asupra primarilor care, din diverse motive 

politice sau de oportunitate, aleg să cheltuiască banii în alte direcții în loc să investească în 

renovarea clădirilor destinate actului educațional din punct de vedere sanitar și funcțional. 

Totodată, prefectul trebuie să se implice activ în monitorizarea proiectelor de dezvoltare 

locală ce sunt finanțate prin programele naționale ale Guvernului României, prin 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 

 
Toate materialele publicate și activitățile desfășurate în cadrul proiecului Școli curate sunt realizate cu ajutorul 

Fundatiei pentru O Societate Deschisă, în cooperare cu Inițiativa Societate Deschisă pentru Europa a 

Fundațiilor pentru Societate Deschisă. Opiniile reflectate în raport aparțin autorilor și nu reflectă neapărat 

poziția finanțatorului. 
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