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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 Bacău 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 Bacău: Gabriel Postolache 

(coordonator local), Cosmina Balcanu, Ioana Nunu, Antonia Dovleag, Dragoș Stanca și 

Cristina Vânău (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 

 

Rezultatele raportului reflectă în mod transant cauzele pentru care există diferente 

uriașe între învățământul din zona urbană si cea rurală. Efectele subfinanțării reflectă în mod 

direct toate problemele  pe care le avem in zona educației, și aici putem enumera: infrastructura, 

formarea profesorilor, incluziunea socială, combaterea bullying-ului, etc. În egală masură 

blamăm lipsa de colaborare dintre administrația locală și conducerea unităților de învâțământ 

care sunt, de cele mai multe ori, poziționate pe post politic. Este astfel nevoie de o 

transparentizare ale acestor instituții în fața cetățenilor și o informare a cetățenilor asupra 

drepturilor pe care le au și pentru care trebuie sa militeze. - Gabriel Postolache, coordonator 

Școli curate în județul Bacău 
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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 învățământului pe tot teritoriul județului 

Bacău. 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 
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puterea oamenilor de la firul ierbii de a fi vectorul care forțează schimbările și, de aceea, 

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 Bacău, din 93 de cereri trimise s-a obținut număr de înregistrare la 

toate dintre acestea, în final oferindu-ne răspunsul solicitat un număr de 85 de unități 

administrativ-teritoriale, ceea ce însumează un procent de 90%. 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 Buhoci, Corbasca, 

Filipești, Gârleni, Gura Văii, Lipova, Plopana și Valea Seacă. 

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

indicatori, după cum urmează: 

1. Bursele școlare pentru elevi; 
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2. Cheltuielile materiale cu bunuri și servicii din școli; 

3. Cheltuielile din școli destinația de investiții, reparații capitale sau consolidări 

  

 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 Bacău? 

● 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 Bacău 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). 
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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 

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. 
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V. REZULTATELE CERCETĂRII 
 

În județul Bacău există 93 de unități administrativ teritoriale, dintre care regăsim 

municipiul Bacău - reședință de județ, municipiul Onești, municipiul Moinești și orașele 

Buhuși, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Comănești și Dărmănești. Zona rurală este compusă din 

85 de comune. 

 Aventura ”Școli Curate - Bacău” a început în luna martie a acestui an, când 

coordonatorul Postolache Gabriel, alături de echipa de 5 ambasadori ai acestui proiect, au 

demarat o campanie în care au fost trimise cereri în baza Legii 544/2001 primăriilor prin care 

le-au cerut primarilor să ofere informații legate de finanțarea educației la nivel local. 

 Pentru ambasadorii noștri a fost o experiența cu adevărat antrenantă, având în vedere 

că aceștia nu au mai interacționat cu instituțiile statului, astfel şocul refuzului fiind cu atât mai 

mare. Aceștia au fost nevoiți să contacteze toate primăriile din teritoriu pentru a le informa 

telefonic asupra trimiterii cererii și că sunt nevoite să ofere un număr de înregistrare. În această 

etapă ambasadorii au fost cei mai surprinşi și în egală măsură amuzați de răspunsurile absurde 

sau de absența funcționarilor publici după ora 13:00 din orice primărie din zona rurală.  

 Lista neagră a județului Bacău cuprinde primăriile care nici în al unsprezecelea ceas  

sau după nenumărate telefoane și menționări în articole de presă nu au dorit sa furnizeze 

informațiile, unele optând în favoarea unor injurii pe care nu putem să le reproducem - cum 

sunt cele venite din partea primarului din comuna Gura Văii (ironic, știm).  

 Lista neagră a primăriilor care au îngrădit accesul la informațiile de interes public: 

Buhoci, Corbasca, Filipești, Gârleni, Gura Văii, Lipova, Plopana și Valea Seacă. 

În urma colectării informațiilor primite de la 85 de unități administrativ-teritoriale, 

prezentăm următoarele date privind acordarea burselor școlare, sume alocate pentru bunuri și 

servicii, investiții și acordarea de burse școlare. 

 

1. Acordarea burselor școlare 
Bursele elevilor sunt un drept stabilit de Legea educației nationale, aşa cum prevăd art. 

82 și art. 105, alin. (2), lit. d). Cuantumul lor diferă de la UAT la UAT, conform deciziei 

Guvernului din 9 septembrie 2019, prin care stabilea faptul că autorităţile locale pot stabili un 

cuantum mai mare al burselor în funcție de bugetul de care dispun. La nivel național bursele 

pentru elevi încep de la 10 lei și pot ajunge la .000 lei.  În cazul judeţului Bacău, bursele încep 

de la 20 lei/lună și ajung până la 500 lei/lună. 
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Conform  OMECTS 5776/2011, în momentul acesta există patru tipuri de bursă: burse 

sociale sau burse de ajutor social, burse de studiu, burse de merit și burse de 

performanță: 

- Bursa de performanță se oferă elevilor care au câştigat locul I, II sau III la olimpiade, 

concursuri, competiții sportive, la faza națională sau celor care s-au calificat în lotul 

concursurilor internaționale; 

- Bursa de merit ar trebui să fie primită de elevii care au media generală minimum 8,50 

sau de cei care au câştigat locul I, II sau III la olimpiade, concursuri, competiții sportive la faza 

județeană. Este important de luat în calcul faptul că aceste criterii nu pot fi modificate de către 

UAT sau Consiliul de Administrație al şcolilor, astfel dacă se acordă această bursă doar pentru 

medii mai mari de 8,70; 9; 9,12, atunci nu pot fi considerate burse.; 

- De bursa de studiu se vor bucura elevii care au media generală semestrială minimum 

7 şi altă condiţie este ca venitul lunar mediu pe membru de familie, pe ultimele 3 luni,  să fie 

cel mult egal cu salariul minim pe economie.  

Bursele de studiu, bursele de merit și bursele de performanță sunt o metodă de încurajare și 

recunoaștere a efortului, muncii și a interesului elevului pentru procesul de învățare. Bursele 

de ajutor social sau bursele sociale vin ca o metodă de sprijin în cadrul situațiilor defavorizate, 

elevilor care fac parte din categorii de risc sau din medii cu risc de excluziune socială, 

constituind un suport pentru echitate și șanse egale la educație. 

- Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile 

cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat: orfani de ambii părinți sau bolnavi de 

diferite afecţiuni, precum TBC, SIDA, astm, epilepsie etc, dar pot beneficia de bursă şi elevii 

care locuiesc în mediul rural, care nu pot studia în localitatea natală, cât şi cei care provin dintr-

o familie defavorizată din punct de vedere financiar. 

Toate aceste tipuri de burse sunt importante, deoarece fiecare ajută la îmbunătățirea calității 

educației, pe de o parte, încurajând dorința pentru performanță și susținerea elevilor valoroși 

sau talentați, pe de altă parte, facilitând accesul la educație a celor care întâmpină dificultăți. 

 Situația burselor școlare din județul Bacău este  îngrijorătoare și tragem un semnal 

de alarmă privind lipsa de interes față de sistemul educațional,  în condiţii în care România 

înregistra cea de-a doua cea mai mare rată a riscului de sărăcie şi excluziune socială din 
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Uniunea Europeană, cu un procent de 44,2%, aproape dublu faţă de media UE (23,7%), 

conform UNICEF. 

Raportăm 70 de primarii care în 2019 nu au alocat niciun leu din bugetul local 

pentru bursele de ajutor social, dintre cele 85 de localităţi din judeţ care au răspuns 

solicitărilor noastre, chiar dacă legea îi obligă să facă acest lucru. 72 dintre nu au documentul 

care atestă cuantumul și numărul de burse alocate în anul curent pentru fiecare categorie de 

bursă, adică Hotărârea de Consiliu Local, denumită în continuare HCL. Aceștia au obligația 

de a preciza în HCL care este cuantumul burselor școlare și numărul de burse alocate.  

Evidenţiem şi exemplele de bună practică în acordare de burse de merit din județul Bacău, după 

cum urmează. 

În județul Bacău, doar 6 primării au un HCL votat, dintre care remarcăm comuna 

Sănduleni, care nu își respecta propriile hotărâri și a alocat buget 0 (ZERO) pentru 

acordarea de burse. Municipiul Bacău a alocat cei mai mulți bani pentru burse, deși forma de 

organizare nu este cea legală. În 2019 au alocat 3.027.300 Ron, iar în 2020 sesizăm o scădere 

considerabilă, aceștia alocând 2.478.800 Ron. Municipiul Moinești a alocat în 2019 suma de 

214.000 Ron, iar în 2020 220.000 Ron. 

 Comuna Zemeş ocupă locul fruntaș în ceea ce privește sumele acordate burselor 

școlare cu un buget de 90.150 Ron în 2019 și 68.000 ron în 2020, urmată de comuna Asău cu 

40.000 Ron în 2019 și 66.000 Ron în 2020. Remarcăm pe această cale faptul că cei din comuna 

Nicolae Bălcescu au acordat în 2019 burse, iar în 2020 au renunțat la ele. 

Constatăm, astfel, o discrepanță majoră între cuantumuri, între numărul total de UAT-

uri și numărul de localități care acordă burse, între localitățile care acordă toate tipurile și 

numărul celor care acordă doar un tip, exemplele putând continua. În realitate, într-o viziune 

pragmatică, valorile minime ale cuantumurilor sunt 0 lei, deoarece doar 23 de UAT-uri oferă 

cel puțin un tip de bursă (27%), în timp ce în 62 de UAT-uri bursele elevilor nu există sau 

nu se acordă cum ar trebui (73%).   

Cel mai mare cuantum al bursei de performață îl găsim la nivelul localității Itești, în 

valoare de 500 ron, fiind totuși la jumătate față de maximul acordat la nivel de țară și este de 

apreciat pentru efortul de promovare a educației într-o zonă rurală. 
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Cel mai  mare cuantum al bursei de merit îl găsim tot în comuna Itești, unde am găsit 

o hotărâre de consiliu local cu un regulament destul de precis în ceea ce privește acordarea de 

burse cu 200 ron/semestru (V-VIII - media 9.00-9.50) și 300/semestru (media generală 9.50-

10.00). Cel mai mare cuantum al bursei de ajutor social îl regăsim în Hemeiuș cu suma de 

75 ron/lună. În ceea ce privește bursele de studiu, nu putem oferi informații întrucât acestea 

nu există la nivelul județului. 

Ce dorim să evidențiem în ceea ce privește datele ce tocmai au fost furnizate este că 

unitățile administrativ teritoriale nu au furnizat informațiile complete fie din lipsa personalului 

calificat, lipsa de interes față de lege sau ascunderea de informații vizavi de formele de burse 

pe care le acordă deja doar pentru a fi acoperiți în fața legii. Astfel, din 93 UAT-uri, 6 au HCL 

în vigoare privind acordarea de burse, dar doar 5 au oferit cu cuantumurile oferite sau HCL-

urile anexate sau publicate pe site-ul primăriei. 

De asemenea, în acest context, există 23 de UAT-uri care au alocat bani pentru fondul 

total al burselor în anul 2019 și 26 de UAT-uri pentru anul 2020, însă dintre acestea doar 5 au 

acordat în realitate cel puțin un tip de bursă conform legii, ceea ce sugerează că ne confruntăm 

în anul școlar 2019-2020 doar cu o simulare de intenție a acordării burselor de UAT-uri de la 

nivelul acestui județ și nu cu modele de bună-practică.  

Localitățile care s-au aflat în această situație fie în 2018-2019, fie în anul școlar 2019-

2020 sau chiar în ambii ani școlari sunt: Iteşti, Bereşti-Bistriţa, Zemeş, Solont, Moineşti, 

Brusturoasa, Asău, Bacău, Strugari, Sauceşti, Parava, Nicolae Bălcescu, Luizi Călugăra, 

Făraoani, Cleja, Tg. Ocna. Remarcându-se: Iteşti, Zemeş, Strugari, Sauceşti şi Faraoani 

care au avut bun-simţ şi au precizat cuantumul oferit. 

Suntem trişti să anunţăm că în judeţul Bacău nu există nicio localitate care să acorde 

100% legal burse elevilor. 

În anul 2019, totalul bugetului pentru burse a fost 3,78 milioane lei cu media de 42 mii 

lei ron, respectiv pentru anul 2020 cu un buget total în scădere; 3,27 milioane lei, cu media de 

36 miii lei. 
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Localitate HCL 
burse Buget burse 

2019 
Buget 

burse 2020 

Cuantum 
performanță 

Cuantum 
merit 

Cuantum 
studiu 

Cuantum 
social 

BACAU NU 3027300 2478800 - - - - 

MOINESTI DA 214000 220001 - - - - 

ZEMES DA 90150 68000 - 60 - 40 

ASAU NU 40000 66000 - - - - 

LIVEZI NU 80000 63000 - - - - 

DARMANESTI DA 40000 40000 - 160 - 70 

STANISESTI NU 80000 40000 - - - - 

TG. OCNA NU 30000 30000 - - - - 

BUHUSI NU 17000 25900 - - - - 

CLEJA NU 21000 21000 - - - - 
RACACIUNI NU 20000 20000 - - - - 

BERESTI- BISTRITA NU 17000 20000 - - - - 

STRUGARI DA 20000 20000 - 20-50 - 20-30 

RACHITOASA NU 0 20000 - - - - 
NICOLAE 
BALCESCU 

NU 18000 19000 -  -  -  -  

BRUSTUROASA NU 0 19000 - - - - 

FARAOANI DA 9350 17800 - 20-50 - - 

PARAVA NU 10000 15000 - -  -  -  
ITESTI NU 14000 15000 500 300 - - 
MARGINENI NU 15000 15000 - - - - 

PODURI NU 0 15000 - - - - 

AGAS NU 0 8000 - - - - 

SOLONT NU 500 7500 -  - - - 

LUIZI CALUGARA NU 4000 5000  - -  -  -  

MAGURA NU 6000 5000 - - - - 

SAUCESTI DA 1000 4000 400 100-200 - 25 

PARJOL NU 10000 0 - - - - 

Nu au adoptat HCL și nici nu au alocat fonduri pentru bursele elevilor în 2019 și 2020: 
Ardeoani, Balcani, Barsanesti, Beresti-Tazlau, Berzunti, Blagesti, Buciumi, Caiuti, Casin, 

Colonesti, Comanesti, Cotofanesti, Damienesti, Dealu Morii, Dofteana, Filipeni, Gaiceana, 
Ghimes-Faget, Glavanesti, Helegiu, Hemeius, Horgesti, Huruiesti, Izvoru Berheciului, Letea 

Veche, Magiresti, Manastirea Casin, Motoseni, Negri, Odobesti, Oituz, Oncesti, Onesti, Orbeni, 
Palanca, Pancesti, Pargaresti, Parincea, Podu Turcului, Prajesti, Racova, Rosiori, Sanduleni, 

Sarata, Sascut, Secuieni, Slanic Moldova, Stefan Cel Mare, Tamasi, Tatarasti, Tg. Trotus, 
Traian, Ungureni, Urechesti și Vultureni. 

Lista neagră a UAT-urilor care nu au răspuns solicitărilor noastre: 
Buhoci, Corbasca, Filipești, Gârleni, Gura Văii, Lipova, Plopana și Valea Seacă. 
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2. Sume alocate 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 anul 2019 s-au alocat pentru cheltuieli un total de 44 de milioane,  iar 

media sumelor alocate pe cele 93 de unități administrativ-teritoriale fiind de 562 mii lei. Astfel, 

aici dorim să evidențiem faptul că la nivelul județului a existat pentru anul 2019 o diferență 

procentuală între suma alocată și cea executată de 23%, fiind executați în cele din urmă 

38,3 milioane lei. Evidențiem primăriile care au suplimentat considerabil bugetul prin 

rectificare bugetară (peste 30% ): Târgu Trotuș (cu peste 400%), Ghimeș-Făget (cu peste 

181%), Bârsănești (cu peste 32%). 

La polul opus avem unități administrativ-teritoriale care au alocat sume considerabile 

de bani, dar nu au executat deloc sau până în 30% din sumă, acestea fiind: Berești-Tazlău (0% 

din 132.000), Itești (6,9% din 250.000), Cleja (27% din 134.000), Sarata (30% din 109.400). 

În 2020, suma alocată pe teritoriul județului Bacău de autoritățile locale pentru bunuri și servicii 

destinate educației este în scădere cu 7%, de la 44,4 milioane la 41,2 milioane lei. 

Fondurile insuficiente alocate pentru cheltuielile ce țin de natura bunurilor și serviciilor 

sau finanțarea slabă duc implicit la colectarea de sume de bani prin clasicul și ilegitimul ”fond 

al clasei” pentru a substitui condițiile care se află sub standardele europene impuse. Absența 

sumelor necesare pentru procesul educativ afectează calitatea acestuia și performanțele școlare 

care ar fi mai mult posibile dacă școlile ar fi susținute, condiția psihologică a elevilor care vin 

la școală și care întâlnesc lipsuri. Amintind, încă o dată, contextul epidemiologic în care ne 

aflăm, un exemplu banal dar important și ignorat anterior este inclusiv dotarea toaletelor 

cu apă caldă, hârtie igienică și săpun. 

Tot în același context, acordarea fondurilor suficiente pentru soluții de curățare 

eficiente, dezinfectanților, asigurarea unui mediu aseptic, măști sau absolut orice e necesară 

pentru desfășurarea procesului educativ în siguranță devine prioritară, deoarece această 

pandemie a pus în lumină doar importanța asigurării unui mediu potrivit, dar nu a șters existența 

tuturor celorlalte probleme care pot apărea în lipsa acestor bunuri sau a celor care existau deja. 

Pandemia de COVID-19 nu a șters posibilitatea apariției altor boli transmisibile într-un colectiv 

aflat într-un mediu cu condiții improprii, însă a crescut dificultatea combaterii situațiilor de 

criză posibile.  
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Încurajarea performanței are loc și prin asigurarea necesarului pentru procesul educativ, 

însă în lipsa acestuia procesul educativ e obligat să facă compromisuri, să se transforme într- 

un proiect caritabil pentru asigurarea unui minim necesar (ex: cererile pentru fondul clasei sau 

de bunuri și servicii care pot porni de la cumpărarea unei imprimante până la invitația părintelui 

care lucrează în domeniul construcțiilor să se implice în renovarea clasei, mascate la ședințele 

cu părinții sub denumirea de “donații”). 

3.  Investiții 

Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele și dotările, adică tot ceea ce reprezintă o 

infrastructură sănătoasă a sistemului de educație sunt elemente vitale ale mediilor de învățare 

din școli. Realitatea din teren ne arată că în 2019 doar 62 de UAT-uri din județ au alocat fonduri 

de investiții in 2019 și 2020. Restul fie nu au răspuns cererilor noastre, fie nu au acordat sume 

pe acest capitol. 

Suma alocată în anul 2019 pentru investiții în județul Bacău a fost de 62 de milioane de 

lei, iar media sumelor alocate pe cele 93 de unități administrativ-teritoriale a fost de 765 mii 

lei. Aici dorim să evidențiem faptul că din sumele alocate în 2019, doar 27,2 milioane lei 

au fost executați și folosiți, însemnând 43%. 

La polul opus avem unități administrativ-teritoriale care au au alocat sume 

considerabile, dar nu au executat deloc sau până în 30% din sumă, acestea fiind Itești, Livezi, 

Oituz, Stănișești, Răchitoasa, Cleja, Buhuși, Prăjești, Motoșeni, Asău, Moinești, Zemeș. 

De asemenea, exista unităti administativ-teritoriale care nu au alocat deloc sume 

la capitolul investitii în anul 2019, acestea fiind: Bogdănești, Buciumi, Mănăstirea Cașin, 

Tamași, Letea Veche, Racova, Pârgărești, Buhoci, Gârleni, Hemeiuș, Negri, Săucești, Strugari, 

Glăvănești, Ardeoani, Brusturoasa, Poduri, Găiceana și Izvorul Berheciului.  

În 2020, UAT-urile au alocat cumulat cu 22% mai multe fonduri pentru reparații și 

investiții în infrastructura școlară, însă rămâne de văzut care va fi rata de execuție la finalul 

acestui an. 
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ORBENI 81500 118000 78658 97 SECUIENI 89095 21999 98095 110 

SCORTENI 69200 96000 69200 97 URECHESTI 86000 10000 86000 100 

LIVEZI 70000 63000 68000 97 MOTOSENI 421000 182000 76850 18 

PARJOL 57250 25000 67250 117 FILIPENI 71000 71000 71000 100 

HELEGIU 65000 78300 65000 100 MAGIRESTI 59446 0 59446 100 

DAMIENESTI 65000 20000 54704 84 TRAIAN 57000 10000 56621 99 

PANCESTI 7625 0 54350 713 HORGESTI 50000 400000 50000 100 

PARINCEA 55000 55000 49860 91 HURUIESTI 35000 35000 42920 123 

TAMASI 46001 28000 46001 100 ONESTI 60000 85000 39000 65 

PALANCA 44000 18000 44000 100 DARMANESTI 726000 1079500 35555 5 

SOLONT 43000 40000 43000 100 PALANCA 33000 33000 33000 100 

BUCIUMI 40000 45000 40000 100 PODU TURCULUI 30000 30000 30000 100 

ODOBESTI 39000 48000 38974 100 ASAU 243000 446500 25407 10 

CLEJA 134000 84500 36346 27 SOLONT 25000 0 25000 100 
MANASTIREA 
CASIN 36180 50100 35628 98 ZEMES 110000 1190850 23800 22 

FILIPENI 35000 35000 35000 100 TATARASTI 20000 2070000 15500 78 

SARATA 109400 102900 33500 31 ONCESTI 13400 40000 13400 100 

BRUSTUROASA 32000 30000 27954 87 VULTURENI 14000 0 10000 71 

CASIN 43450 50000 23993 55 SLANIC 
MOLDOVA 9038 0 9038 100 

COLONESTI 23280 20000 22710 98 CASIN 8925 27510 8925 100 

ARDEOANI 18650 55500 18509 99 OITUZ 1765000 1454000 2800 0 

PRAJESTI 20000 30000 18255 91 LIVEZI 531000 0 0 0 

ITESTI 250000 124000 17384 7 ITESTI 167652 257000 0 0 

URECHESTI 14200 12000 14200 100 TAMASI 0 205000 0 0 

DEALU MORII 13000 28000 13000 100 NEGRI 0 253000 0 0 

VULTURENI 14000 0 10000 71 SAUCESTI 0 88000 0 0 

AGAS 351500 403000 0 0 MANASTIREA 
CASIN 0 6500 0 0 

BERESTI-TAZLAU 132000 110000 0 0 TOTAL 62 mil. 74,3 mil. 27,2 mil. 43% 

RACOVA 4500 65000 4475 99  

NEGRI 0 30000 0 0 

GHIMES-FAGET 11000 12500 0 0 

UNGURENI 5000 0 5000 100 

TOTAL 
44,4 

milioane 
41,2 

milioane 
38,3 

milioane 77% 

Nu au alocat fonduri pentru bunuri și servicii în 2019 
și în 2020 sau nu au comunicat acest lucru 
următoarele UAT: Comanesti, Gaiceana, Glavanesti, 
Hemeius, Izvoru Berheciului, Luizi Calugara, Magiresti, 
Magura, Parava, Rosiori, Strugari 
 
 

Nu au alocat fonduri pentru investiții în baza 
materială în 2019 și în 2020 sau nu au comunicat 
acest lucru următoarele UAT: 
Ardeoani, Bogdanesti, Brusturoasa, Buciumi, 
Gaiceana, Glavanesti, Hemeius, Itesti, Izvoru 
Berheciului, Letea Veche, Manastirea Casin, Negri, 
Pancesti, Pargaresti, Parincea, Poduri, Racova, 
Saucesti, Strugari și Tamasi. 

Lista neagră a UAT-urilor care nu au răspuns solicitărilor noastre: 
Buhoci, Corbasca, Filipești, Gârleni, Gura Văii, Lipova, Plopana și Valea Seacă. 
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IV.  CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Cele 3 paliere analizate în raport, acordarea burselor școlare, bunuri și servicii + 

investițiile în baza materială, reușesc prezentarea detaliată a finanțării educației la nivelul 

județului Bacău. Rezultatele sunt îngrijorătoare, indiferent de poziția ocupată fiecare UAT în 

parte. Pe lângă interesul extraordinar de scăzut pentru calitatea învățământului băcăuan, pe 

parcursul proiectului am întâlnit cazuri profund alarmante, confruntându-ne cu ignoranță și 

lipsa cunoștințelor față de legislația în vigoare. 

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

eforturilor coordonatorilor și voluntarilor Școli curate, care au fost nevoiți în 70% dintre 

cazuri 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 8 localități care nici astăzi nu ne-au furnizat 

răspunsul: Buhoci, Corbasca, Filipești, Gârleni, Gura Văii, Lipova, Plopana și Valea 

Seacă. 

 

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

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

local pentru cuantumul și  numărul burselor, deci a nerespectării legii. Doar 23 de 

primării (sub 10%) din județul Bacău alocă fonduri pentru bursele elevilor și doar 6 au 

un HCL, conform legii, aprobat pentru cuantumul și numărul acestora. Totuși, niciun 

UAT nu reușește să respecte criteriile legale de acordare a burselor. 

 

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

că trebuie 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 Bacău să pună periodic în vedere UAT-urilor să respecte 

legea și să monitorizeze activ gradul de acordare a burselor în județul Bacău, iar prefectului 
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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. Peste 30% dintre localitățile din județul Bacău 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 local. 

De altfel, există destule primării băcăuane care nu alocă niciun leu pentru bunuri și 

servicii. De asemenea, îngrijorător este faptul că alocarea medie a scăzut în 2020 la 

nivelul întregului județ. Totodată, 29 dintre localitățile care alocă fonduri pentru bunuri 

și servicii raportează o execuție sub 50% la finalul anului 2019. 

 

Ca soluție imediată, 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 Bacău, media solicitărilor formulate de directori pentru suplimentarea bugetului local 

alocat școlilor este de circa două/an/localitate. 

 

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

materială, media a fost de peste 750.000 lei în 2019 și de 917 mii lei în 2020. Totuși, 

doar despre 55 de UAT-uri avem date că au alocat bani pentru investiții în 2020, în timp 

ce restul nu au specificat dacă au alocat sau nu sume 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: 43%. 

 

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. 
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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. 

Până în momentul de față, raportul prezintă lipsa asumării de către decidenți a finanțării 

educației. Mediul școlar are nevoie de o reformă în numele dezvoltării, aceasta fiind centrată 

pe respectarea atribuțiilor impuse de lege. Trebuie să ne lipsim de gândul că o școală modernă, 

echitabilă, dotată corespunzător, care țintește performanța și incluziunea socială, rămâne doar 

într-o lume utopică. Schimbarea începe de la implicarea autorităților locale și prioritizarea 

educației, acestea promițând celor care vor face în anii următori astfel de rapoarte, 

rezultate cu adevărat satisfăcătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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