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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 Cluj 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 Cluj: Tobias Pasăre 

(coordonator local), Delia Dobrovăț, Adriana Zehan, Gloria Graur, Alexandra Halmaghi și 

Mihnea Morar (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 

 

O echipă de cinci liceeni și coordonatorul lor proaspăt absolvent de facultate și-au 

petrecut ultimele șase luni colectând și prelucrând date ce țin de finanțarea educației pe raza 

județului Cluj. Ce a ieșit puteți vedea în  acest raport complex care ne arată cum stau lucrurile 

în privința burselor școlare, cheltuielilor cu bunurile și servicii și existența sau lipsa investițiilor 

în școlile din județul Cluj. Sperăm că acest raport sa fie un prim tablou de ansamblu care să ne 

ghideze eforturile tuturor, în mod eficient, către o finanțare adecvată si transparentă a 

instituțiilor școlare. - Tobias Pasăre, coordonator Școli curate în județul Cluj 
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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 

Cluj. 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 Cluj, din 81 de cereri trimise s-a obținut număr de înregistrare doar 

la 80 dintre acestea, în final oferindu-ne răspunsul solicitat un număr de 74 de unități 

administrativ-teritoriale, ceea ce însumează un procent de 91.35%. 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: Beliș, Cornești, Ciurila, 

Călățele, Măguri-Răcătău, Șic și Tureni. 
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Prezentul raport privind starea educației la nivelul județului Cluj 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 

  

 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 Cluj? 

● 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 Cluj 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); 
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● 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 

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

cu această destinație. 

 

V. REZULTATELE CERCETĂRII LA NIVELUL JUD. CLUJ 
 

Numărul de înregistrare - Primul pas  

În județul Cluj am trimis în data de 23 martie 81 de solicitări de informații de interes 

public cu privire la finanțarea educației din bugetele locale, aceeași cerere cu șapte indicatori 

către toate unitățile administrative teritoriale de pe raza județului. Timp de două săptămâni am 

sunat și resunat pentru a primi numărul de înregistrare în baza căruia trebuia să așteptăm 

răspunsul oficial cu datele pe care le-am solicitat. Încă de la început ne-a fost greu sa stăbilim 

o comunicare facilă cu cele 81 de UAT-uri în scopul obținerii acestor simple numere de 

înregistrare. În lipsa lor nu aveam o confirmare certă că cererea noastră a ajuns în evidența 

fiecărei primării din județ, ca a fost desemnat un funcționar public responsabil care să ne 

furnizeze informațiile solicitate și că în decurs de 30 de zile conform legii 544/2001 vom primi 

răspunsul oficial. De ce a fost atât de dificil sa obținem acest șirag de 3 sau 4 numere și o data 

calendaristică alăturată? Ei bine, fie pentru că secretara  era concediu sau s-a pensionat și acum 

are loc concurs pentru acest post, fie nu merge email-ul primăriei, fie nu ni s-a răspuns la telefon 

sau fie eram rugați să revenim altcândva cu un alt apel pentru ca acum nu are cine să ne ajute 

din primărie privitor la cererea noastră. Văzăndu-ne în fața situației în care nu am reușit să luăm 

legătura sub nici o formă cu opt (8) primării din judet (Săndulești; Săcuieu; Rîșca; Petreștii de 

Jos; Moldovenești; Mintiu Gherlii; Măguri-Răcătau; Ceanu Mare) am decis să le trimitem 

solicitarea noastră prin poșta și să le solicităm să ne contacteze de urgență pentru a confirma 

primirea acestei scrisori importante. Nu ne-a contactat nimeni înapoi, însă noi am continuat să 

sunăm și în cele din urmă am dat de toate aceste primarii, cu excepția primăriei Măguri-

Răcătău.  

După o lună jumătate, am reluat telefoniada pentru a vedea în ce stadiu stau cererile 

noastre pentru că nu am primit multe dintre răspunsuri. Mai bine de două luni de zile, din mai 

și până la finalul lunii iulie, am sunat în continuu acele primării care au depășit cu mult termenul 

legal în baza solicitării noastre trimise în data de 23 martie. După multe telefoane date, 

schimburi de email-uri și de numere de telefon cu funcționarii publici am reușit să obținem 

răspunsuri de la 74 dintre din totalul de 81 de UAT-uri ale județului Cluj. 
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Așadar, după acest lung proces de comunicare deficitară, am rămas cu 7 promisiuni în 

vederea primirii răspunsului oficial din partea următoarelor primării din județ: Beliș, 

Cornești, Ciurila, Călățele, Măguri-Răcătău, Șic și Tureni. Totodată, Primăria Căianu a 

răspuns, dar fără să furnizeze informațiile solicitate, atașând documente fără relevanță 

pentru datele cerute. Din partea acestor primarii am rămas cu numerele de înregistrare, cu multe 

dimineți de vorbit la telefon cu secretare, contabili, primari și viceprimari ai acestor comune și 

cu amintirea vocilor lor satule de apelurile noastre care rosteau de fiecare data aceeași replică: 

O să primiți, o să primiți acest răspuns, stați liniștiți! 

 

1. Acordarea burselor școlare  

 Acordarea burselor școlare este o obligație legală a autorităților locale, fiind prevăzută 

de art. 82 și art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educației naționale, iar acolo unde este 

implementat ca atare, generează o serie de efecte sociale pozitive, atât la nivel individual cât și 

la nivel societal. Iată câteva exemple care ne arată rolul burselor școlare la nivelul efectelor 

individuale: bursa socială are rolul de a sprijini accesul la educație pentru elevii ce provin din 

familii aflate sub pragul de sărăcie sau în risc de sărăcie; În ceea ce privește bursa de studiu, 

aceasta poate însemna un venit suplimentar, adică o cotă parte din bugetul unei familii necesar 

costurilor ce țin de creșterea și educarea copiilor. În cazul bursei de merit și de performanță 

acestea reprezintă o recompensă simbolică care să recunoască eforturile educaționale ale 

elevului și care să-l motiveze să participe în același mod în procesul său de formare 

educațională și ulterior profesională. 

 Dacă ne uităm la un nivel macro-social putem spune că bursele școlare reprezintă un 

drept al elevilor pe care statul român prin intermediul autorităților locale ar trebui să îl 

garanteze. Acest mecanism legislativ are mai multe efecte sociale pozitive, unul dintre acestea 

si cel mai important este reducerea ratei de abandon școlar prin acordarea bursei de studiu și 

bursei de ajutor social ce pot preveni șomajul și excluziune socială a viitorilor adulți ce părăsesc 

timpuriu sistemul educațional. Un alt efect al acordării burselor este stimularea performanței 

academice prin bursa de merit și bursa de performanță, fapt ce contribuie la formarea de resurse 

umane calificate și de noi profesioniști care sa poată să răspundă provocărilor climatice, 

economice și sociale ale societății globale din care facem parte. 

În lipsa aplicării acestui articol de lege pot fi generate o serie de efecte sociale negative, 

altfel spus consecințe sociale mult mai costisitoare la nivelul societății, precum abandonul 
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școlar, fenomen întâlnit la scară largă în România, sau performanța educațională scăzută și noi 

generații care nu au resursele educaționale să se insereze pe piața muncii. Tocmai de aceea 

această nerespectare a legii reprezintă o gravă încălcare a drepturilor elevilor și  perpetuare a 

unui cerc vicios al sărăciei și injustiției sociale. 

 În acest sens, la nivelul județului Cluj am constatat că avem parte de o încălcare 

generalizată a legii în materia acordării burselor școlare: din 81 de UAT-uri, doar 73 (90%) 

dintre acestea au răspuns solicitării noastre pe legea 544/2001, iar dintre acestea doar 27 

de primării, adică (37%), au adoptată o Hotărâre de Consiliu Local în vigoare prin care 

sunt prevăzute cuantumurile pe fiecare tip de bursă și numărul acestora. Restul de 46 de 

primării, adică 63% dintre acestea, nu au un HCL corespunzător legii, așa cum l-am 

solicitat în adresa noastră comunicată primariilor în baza legii 544/2001. Una dintre cele mai 

întâlnite confuzii făcute de către primării  în privința existenței unui HCL conform criteriilor 

legislative a fost acela în care ne-a fost comunicat HCL-ul prin care a fost aprobat bugetul 

comunei ce avea încorporat fondurile alocate pentru burse școlare pe anul în curs. Acest HCL 

fiind unul neconform din doua motive; pe de o parte nu întrunea criteriile prevăzute de 

OMECTS nr. 5576/2011 și pe de altă parte nu erau menționate cuantumurilor pe fiecare tip de 

bursă și numărul acestora.  

 Doar șase dintre primăriile care au un HCL corespunzător legii acordă toate 

tipurile de burse (OMECTS 5776/2011: merit, sociale, studiu, performanță), adica 8% dintre 

primăriile din județul Cluj respectă legea și acordă toate tipurile de burse, iar acestea sunt: 

Cluj-Napoca, Turda, Dej, Câmpia Turzii, Gherla și Huedin.  Restul de 21 de primării 

acordând selectiv trei, două sau un singur tip de bursă, adică doar bursă socială, de studiu 

și de merit; doar bursă de studiu și socială sau pur și simplu doar burse sociale. Să fie oare lipsa 

adoptării unui cuantum și număr de burse de performanță din pricina faptului că elevii din 

aceste comune nu au rezultate performante la învățătură sau pentru că primăriile consideră că 

acest tip de bursa nu merită să fie acordat elevilor din cele 21 de comune? Cred că merită să îi 

întrebam acest lucru și mai mult decât atât să le spunem că elevii au nevoie să le fie recunoscute 

rezultatele educaționale și să fie recompensați prin garantarea unei burse de performanță 

acordată lunar. 

 În ceea ce privește alocarea de bani din bugetul local pentru plata bursele școlare doar 

60 (80%) dintre primăriile din județ au stabilit un buget destinat acestor cheltuieli pentru 

anul 2019. Respectiv 64 (86%) dintre primării au alocat sume necesare plății burselor 
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școlare pentru anul in curs (2020), restul de 13 (20%) primării in anul 2019 si respectiv 9 

(14%) primarii in anul 2020, nu au alocat deloc fonduri pentru burse școlare. Mai bine 

din jumătate dintre primăriile din județul Cluj se regăsesc în situația în care aloca bani pentru 

burse în lipsa unui HCL adoptat conform legii care îi obligă să facă acest lucru. În acest caz 

se află 39 (53%) de primării din județ care alocă bani pentru burse fără să stabilească 

cuantumul fiecărui tip de bursă și numărul acestora. 

 În ceea ce privește cuantumurile stabilite pentru fiecare tip de bursă și felul în care sunt 

acordate acestea, o singura primărie și anume, primăria Mărgău a interpretat legea altfel și 

a considerat ca fiind bursă de merit acordarea la final de an școlar a sumei de 250 de lei.  

Conform criteriilor prevăzute în legea educației bursa școlară presupune să virezi lunar o sumă 

în contul beneficiarului, iar dacă ar trebui să împărțim acest premiu cu ”titlu de bursă” la 

numărul de luni ale unui an, asta ar însemna o bursă de merit în valoare de 20 de lei/lună. 

Restul primariilor au cuantumuri destul de variate pentru fiecare tip de bursă, având în vedere 

că nu este stabilit un index național, consilierii locali împreună cu primarul stabilesc cât 

valorează o bursă de performanță, de studiu, de merit sau una socială. În acest sens ne-am 

bucurat sa regăsim cateva primarii care atunci când stabilesc cuantumul unei burse se gândesc 

cu adevărat la valoarea reală a unei burse acordate unui elev. În acest sens, cazurile 

excepționale care ne-au surprins în mod pozitiv în județul Cluj merită menționate. Am fost 

încântați să remarcăm că primăria Gherla a stabilit că valoarea unei burse de performanță 

să fie de 500 de lei acordată lunar sau primăria Jucu și primăria Luna care acordă 350 de 

lei respectiv 300 de lei lunar drept burse de merit. Merită menționată și primăria Cășeiu 

care alocă 100 de lei lunar pentru fiecare tip de bursă (bursă de merit, bursă de studiu și 

bursă socială). 

 În ceea ce privește bursele de performanță, cele șase primării care alocă acest tip de 

burse au stabilit că ”performanța educațională” este egală cu 100 de lei pe lună sau 130 de 

lei în cazul municipiul Cluj-Napoca. În afară de primăria Jucu și Luna care acordă 350 

lei/luna respectiv 300 lei/luna, bursele de merit din județul Cluj au cuantumuri între 150 

de lei/luna, cum este în cazul primăriei Poieni și primăriei Aghireșu, iar cea mai mica sumă 

de bani fiind în cazul primăriilor Turda, Apahida și Săvădisla unde cuantumul bursei de 

merit este de 50 de lei pe lună. Bursele de studiu lipsesc cu desăvârșire în județul Cluj, însă 

acolo unde sunt prevăzute în bugetele primăriilor, cuantumurile lor sunt cuprinse între 100 
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de lei/luna cum este în cazul comunei Cășeiu și 50 de lei pe luna la Săvădisla, cel mai mic 

cuantum fiind de 25 de lei pe lună în municipiul Turda. 

 La capitolul burse sociale, cuantumurile acestora sunt cele mai mici în ciuda faptului 

că nevoia unei surse de venit suplimentare  este mare în cazul elevilor care provin din familii 

defavorizate, rolul acestei burse fiind tocmai să compenseze lipsurile materiale care împiedică 

accesul la educație. Primăria Jucu este un model și la acest capitol alocând burse în valoare 

de 300 de lei/lunar elevilor care provin din medii defavorizate, însă în restul primăriilor din 

județ, acestea variază între 10 lei/lună și 100 lei/lună. Puține sunt primariile care alocă 100 

de lei/lună (Caseiu, Feleacu, Margau), o suma extrem de mică pentru costurile pe care ar trebui 

să le compenseze în cazul unei familii care realizează venituri reduse sau în cazul familiilor 

monoparentale sau al elevilor orfani. Într-o situație mai îngrijorătoare decât atât este cazul 

câtorva primării din județul Cluj care alocă drept ”bursă socială” cateva zeci de lei. În aceasta 

situație se află primăria Mociu care alocă 40 de lei/luna; primăria Fizeșu Gherlii care 

alocă 25 de lei/lună, primăria Turda care alocă 20 de lei pe lună sau și mai grav primăria 

Cuzdrioara care alocă 10 lei pe luna drept bursă socială, nici măcar echivalentul unei 

mese calde într-o zi. 

SITUAȚIA BURSELOR ȘCOLARE ÎN JUDEȚUL CLUJ 

Localitate HCL 
burse Buget burse 

2019 
Buget burse 

2020 

Cuantum 
performanță 

Cuantum 
merit 

Cuantum 
studiu 

Cuantum 
social 

CLUJ-NAPOCA DA 13.560.292 13.200.000 130 100 85 80 

DEJ DA 112.849 1.040.000 100 70 60 50 

TURDA DA 628.000 560.000 100 50 25 20 

CAMPIA-TURZII DA 334.586 400.000 100 90 79 60 

GHERLA DA 245.100 320.000 500 70 70 50 

GILAU DA 173.000 216.000 - 50-100 - 50 

APAHIDA DA 200.000 170.000 - 50 - 70 

FLORESTI DA 135.000 135.000 - 90 70 60 

AGHIRESU DA 89.000 120.000 - 100-150 - 80 

JUCU DA 40.000 117.000 - 300-350 - 300 

LUNA DA 110.000 106.000 - 100-300 60 50 

MIHAIVITEAZU NU 50.000 100.000 - -  -  -  

BACIU NU 93.000 90.000 - - - - 

MARGAU DA 55.000 80.000 - 250 - 100 

COJOCNA NU 0 77.000 - - - - 

FELEACU DA 64000 64.000 - 150 - 100 

HUEDIN DA 40.000 60.000 100 80 60 50 
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ICLOD DA 50.000 60.000 - 75 - 65 

SĂVĂDISLA DA 46.450 55.000 -  50 50 50 

POIENI DA 50.000 50.000 - 150 - 75 

CĂȘEIU DA 40.000 48.500 - 100 100 100 

MINTIUGHERLII NU 0 40.000 - - - - 

PALATCA NU 29.700 30.000 - - - - 

SĂNDULEȘTI NU 30.000 30.000 -  -  -  -  

VALEAIERII NU 27.000 30.000 -  -  -  -  

SÂNCRAIU NU 25.000 28.000 -  -  -  -  

PETRESTIIDEJOS NU 40.000 27.000 - - - - 

BAISOARA DA 13.450 25.000 - - 70 - 

SACUIEU NU 25.000 25.000 - - - - 

MOCIU NU 32500 24.000 - 95 - 40 

BONTIDA NU 13000 20.000 - -   - 

ȚAGA NU 20.000 20.000 -  -  --    

MARISEL DA 15000 19.000 41 100 - 50 

FRATA NU 12.000 18.000 - - - - 

MICA NU 18.000 18.000 - - - - 

CĂMĂRAȘU NU 16.000 16.000 - - - - 

FIZESUGHERLII NU 16.000 16.000 - - - 25 

BOBILNA NU 12.000 15.000 - - - - 

MOLDOVENESTI NU 15.000 15.000 - - - - 

UNGURAȘ NU 13.000 15.000 -  -  -  -  

VULTURENI DA 26.840 15.000 -  95 -  95 

NEGRENI NU 15.000 15.000 -  -  -  -  

TRITENIIDEJOS DA 15.000  15.000 56 -  -  56 

BUZA NU 10000 10.000 - - - - 

CĂTINA NU 10.000 10.000 - - - - 

CHINTENI NU 8000 10.000 - - - - 

IZVORUCRISULUI NU 10.000 10.000 - - - - 

SÂNMĂRTIN NU 20.000 10.000         

SÂNPAUL lipsă 10.000 10.000         

CÂȚCĂU DA 9000 9.000 - -  - 64 

CUZDRIOARA DA 7.000 9.000 -  55 -  10 

PLOSCOS DA 9.000 9.000 - -  - 50 

BORSA NU 4.000 8.000 - - - - 

CIUCEA NU 22.400 8.000 -  -  -  -  

CHIUIEȘTI NU 12.000 6.000 - - - - 

DABACA NU 8.000 6.000 - - - - 

IARA NU 6200 6.000 - - - - 

MANASTIRENI NU 6000 6.000 - - - - 

ȘUATU NU 6.000 6.000 -  -  -  -  
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AITON DA 4000 4.000 - - - 50-75 

CĂLĂRAȘI NU 5000 4.000 - - - - 

GARBAU NU 6000 3.000 -  -  -  -  

PANTICEU DA 0 2.500 - 100 - - 

RISCA NU 6000 2.000 - - - - 

Nu au adoptat HCL și nici nu au alocat fonduri pentru bursele elevilor în 2019 și 2020: 
Alunis, Aschileu, Ceanumare, Căpușumare, Geaca, Jichisudejos, Recea-Cristur, Vad și Viișoara 
 

Lista neagră a UAT-urilor care nu au răspuns solicitărilor noastre: 
Beliș, Cornești, Ciurila, Călățele, Măguri-Răcătău, Șic și Tureni (Căianu a răspuns, însă nu a 

furnizat informațiile solicitate) 
 

2. Fonduri pentru bunuri și servicii ale unităților de învățământ 

  Bună parte din finanțarea educației mai precis a școlilor din România, adică a 

mentenanței instituțiilor fizice în interiorul cărora se desfășoară actul pedagogic stă în seama 

autorităților locale începând cu luna decembrie a anului 2013. În baza legii educației naționale  

este prevăzut, la art. 105, alin. (2), lit. l), faptul că primăriile trebuie să bugeteze fonduri pentru 

alte cheltuieli cu bunuri și servicii, care nu fac parte din finanțarea de bază. Lipsa alocării de 

fonduri pentru cheltuielile cu bunuri și servicii sau finanțarea slabă duce la așa numitul ”fondul 

clasei”, practica ilegală desfășurată de către școli ce presupune colectarea de sume de bani de 

la elevi și părinții acestora pentru a substitui implicarea autorităților locale. Aceasta 

nerespectare a legii care obligă primăriile să prevadă anual din bugetul local cheltuieli cu bunuri 

și servicii pentru școlile pe care le au în subordine afectează în mod direct garantarea accesului 

gratuit la educație pentru toți elevii. 

 În anul 2019, 66 de primării au alocat fonduri pentru cheltuieli cu bunuri și servicii 

totalizând 19,2 milioane lei, media sumelor alocate la nivel județean fiind de 275 mii lei, în 

timp ce pentru anul 2020, 65 de primării au inclus în bugetele primăriei aceste tipuri de 

cheltuieli în valoare de 18,5 milioane lei (scădere față de 2019). Media sumei executate la 

finele anului  2019 a fost de 268 mii lei, iar în acest an (2020) media sumelor alocate la 

nivelul județului este de 251 mii de lei.  În ceea ce privește diferența dintre suma alocată și 

suma executată în anul 2019 pentru bunuri și servicii, constatăm ca  96% din fondurile alocate 

la începutul anului 2019 au fost executate pana la finele anului în județul Cluj. Multe din 

fondurile alocate pentru bunuri și servicii erau sume impresionante la început de an, însă atunci 

cand s-a tras linie la final de an, multe primării din județ au cheltuit mult mai puțin cu finanțarea 

școlilor. Cea mai mare diferență dintre suma alocată și cea executată este în cazul primăriei 
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Călărași care a consumat doar 22% din fondul alocat la începutul anului 2019, iar în 

ordine crescătoare avem următoarele procente care exprimă diferența dintre suma 

alocată și cea executată pentru anul 2019: Jichisu de Jos 54%, Izvorul Crișului  56%, 

Băișoara  57%, Câțcău 41%, Dej 62%, Turda 57%  și  Sânmartin 69%. 

 Aceste medii ale sumelor alocate exprimă niște realități ce merită comparate cu alte 

județe din țară, însă nici de cum nu putem compara sumele alocate între UAT-uri pentru că 

acest lucru ascunde defapt adevărata problemă a finanțării educației privind categoria de 

cheltuieli cu bunuri și servicii. Atunci cand ne uitam la felul în care arată bugetele alocate de 

către primăriile din interiorul județului remarcăm inegalități uriașe, de exemplu avem 

UAT-uri care alocă 1 milion de lei anual precum Cluj-Napoca (1.001.000), Turda 

(1.653.682) sau Dej (1.314.900), altele care alocă sume de ordinul sutelor de mii de lei, 

precum Gherla (219.900) sau Câmpia Turzii (845.529) și primării care alocă cateva zeci 

de mii de lei precum Așchileu (16.500), Câțcău (34.860) sau Iara (17.000). Acest fenomen  

al inegalităților bugetelor primăriilor îl întâlnim atât la nivel inter-județean, cât și la nivelul 

regiunilor țării și se datorează inegalităților existente între centrele urbane și comunele mici din 

pricina diferențelor demografice și activității economice diferite dintre acestea.  Acest fapt face 

ca primăriile care guvernează asupra unei populații restrânse si cu o activitate economica 

redusă sau aproape inexistenta să nu aibă de unde sa colecteze taxe și impozite, prin urmare să 

nu aibă ce să redistribuie sau să aloce altor cheltuieli publice.  

 Cum și de ce se reflectă aceste inegalități dintre orașe și comune în sectorul educației? 

Ei bine, pentru politica națională prevede o descentralizare a finanțării educației (Legea 

Educației Naționale, art. 105, alin. (2), lit. l), fapt ce lasă pe din afară primării care pur și simplu 

nu au de unde să aloce bani și se găsesc în lipsa de alte mecanisme legale prin care să 

beneficieze de fonduri suplimentare din bugetul central. Rezultatul acestei politici naționale 

într-un fond al inegalităților dintre orașe și sate este unul dezastruos și îl întâlnim sub 

forma școlilor din mediul rural care nu au sisteme de canalizare și nici toalete adecvate, 

clădiri în stare de degradare avansată, încălzire cu lemne sau chiar fără încălzire 

adecvată, lipsă de săpun și hârtie igienică, bănci rupte, profesori care își aduc creta de 

acasă și așa mai departe.  

Din păcate, oricât și-ar dori o comună mică să aibă o școală modernă cel puțin în materie 

de infrastructură devine un lucru cvasi-imposibil de realizat în rândul primăriilor sărace. Să fie 

oare acesta motivul pentru care trei primării din județul Cluj și anume Panticeu, Frata și 
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Sânpaul, nu au alocat deloc fonduri pentru anul 2019 și 2020 în privința cheltuielilor cu 

bunuri și servicii necesare școlilor din comuna. 

Acest sistem de alocare de fonduri pentru cheltuieli destinate bunurilor și serviciilor 

poate să fie solicitat și de către unitățile școlare atunci cand primăriile uită că au aceasta 

atributie sau care pur și simplu nu prevăd fonduri din bugetul local la început de an. În acest 

sens în anul 2019, în județul Cluj în doar 18 primării au existat solicitări de suplimentare 

a bugetului școlilor pentru anul școlar 2018-2019, în total 103 solicitări. În anul 2020, 

doar 14 UAT-uri din județ au primit astfel de solicitări, acestea fiind în număr de 95 

pentru întreg anul școlar.  

 

3. Fonduri alocate pentru investiții în baza materială 

Și la acest capitol al cheltuielilor necesare investițiilor, reparațiilor capitale și 

consolidării unităților de invatamant tot autoritățile locale au obligația legală să aloce fonduri 

din bugetul local, prevedere stipulată la art. 105, alin. (2), lit. a) din Legea educației naționale. 

Totodată acest aspect al mentenanței și îmbunătățirii unităților de învățământ devine o obligație 

de bun simt având în vedere faptul că autoritățile locale au în proprietate aceste bunuri imobile. 

Din păcate, în județul Cluj în anul 2019 constatăm că 30 (41%) dintre primării nu au 

alocat deloc fonduri pentru investiții, iar în anul 2020 acest număr al primăriilor reticente la 

a investii în educație a crescut, astfel încât 37 (50%) de primarii nu au  alocat sume de bani din 

bugetele locale pentru acest tip de cheltuieli. Tocmai de aceea merită să investigăm care este 

starea acestor unități școlare și mai mult decât atât care este motivul pentru care acolo unde 

este nevoie de reparații sau îmbunătățiri de infrastructură aceste fonduri nu sunt prevăzute în 

bugetul anual al primăriilor în cauză. Privind partea plină a paharului cu fonduri alocate 

educației constatăm că mai mai bine de jumătate (59%) dintre primăriile din județ, 44 la 

număr, au alocat fonduri anuale pentru acest tip de cheltuieli. În ceea ce privește anul 

2020 la acest capitol de cheltuieli constatăm că mai puține primării au alocat sume față 

de anul precedent și anume doar 37 dintre acestea. Să fie acest lucru pentru că toate 

reparațiile semnificative au avut loc în anul precedent sau pentru ca școlile aveau deja o 

infrastructură modernă și în trend cu noile schimbări tehnologice? Merită să investigăm aceste 

aspecte în teren, în relație cu reprezentanții școlilor, profesori, directori, elevi și asociații ale 

părinților, pentru a afla care sunt nevoile și a ne asigura că primăriile alocă bani în acest sens. 
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Localitate 

Alocare 
bunuri și 
servicii 

2019 

Alocare 
bunuri și 
servicii 

2020 

Execuție 
2019 

bunuri și 
servicii 

Ex. 
2019 

% 
Localitate 

Alocare 
investiții 

2019 

Alocare 
investiții 

2020 

Execuție 
investiții 

2019 

Ex. 
2019 

% 

AGHIRESU 1752000 932000 1665655 95 CLUJ-NAPOCA 18824000 44939000 8741715 46 

FLORESTI 1.525.500 1.720.300 1378075 90 FLORESTI 11686913 9632913 4710233 40 

JUCU 1.028.400 1.100.000 1010439 98 NEGRENI ? ? 2176676 0 

TURDA 1.653.682 109.000 953636 58 GILAU 6321000 15875000 1759594 28 

GHERLA 219.900 887.000 900696 410 FIZESUGHERLII 3186000 2790000 1583803 50 

CLUJ-NAPOCA 985.526 1.001.000 877327 89 POIENI 1950500 300000 1574519 81 

DEJ 1314900 2067800 820250 62 CÂȚCĂU 2857330 5200000 1492996 52 

CAMPIA-TURZII 845.529 719.000 758402 90 BORSA 1705270 921000 1426800 84 

BACIU 449.000 743.000 739000 165 TURDA 1742500 689000 1337222 77 

GILAU 678.000 626.000 677660 100 MOCIU 1057700 108000 1056307 100 

BONTIDA 307.000 120000 577184 188 DABACA 1589505 518580 1011762 64 

SĂVĂDISLA 473.000 416.000 433667 92 CHINTENI 970280 962500 980280 101 

APAHIDA 465.000 317.000 357474 77 CĂMĂRAȘU 926000 97000 813572 88 

FELEACU 355253 216400 343428 0 SACUIEU 1792836 22500000 488242 27 

SACUIEU 324.500 0 324278 100 LUNA 481500 50000 479417 100 

MOLDOVENESTI 314.500 343.500 289186 92 UNGURAȘ 675520 300000 476755 71 

CEANU MARE 280.189 200.000 279.985 100 MICA 190000 190000 437240 230 

MOCIU 275.500 171.100 272167 0 HUEDIN 404000 445000 401604 99 

GARBAU 264635 21000 270105 102 BACIU 3600000 5684000 389877 11 

ICLOD 255.900 267.000 247419 97 CAMPIA-TURZII 12423649 16415576 373949 3 

CHINTENI 245.000 247.700 245000 100 CEANU MARE 410000 0 303591 74 

CĂTINA 234.370 183.000 230478 98 FRATA 300000 440000 299916 100 

CĂMĂRAȘU 0 305.000 223673 + ȚAGA 437800 0 293558 67 

IARA 17.000 57.000 221892 1305 ASCHILEU 206240 15000 196366 95 

POIENI 220.000 220.000 220000 100 MOLDOVENESTI     190000 0 

MARGAU 231.400 242.000 219029 95 GHERLA 395000 0 164980 42 

SÂNCRAIU 210.000 230.000 209008 100 IARA 0 520000 159460 0 

VIIȘOARA 240.000 248.000 203690 85 CIUCEA 126000 0 118751 94 

CĂPUȘU MARE 197.730 202.000 193.955 98 CĂȘEIU 53000 0 53000 100 

CUZDRIOARA 189.500 122.000 188066 99 PETRESTIIDEJOS 50000 0 50000 100 

VAD 175.000 27.000 175.000 100 SÂNCRAIU 45000 31000 44189 98 

DABACA 171.450 140.000 170534 99 CĂPUȘU MARE 40300 0 40150 100 

CHIUIEȘTI 128.000 125.000 169000 132 VAD 50000 140000 38700 77 

LUNA 163.600 223.500 163600 100 PALATCA 35000 16500 34993 100 

COJOCNA 160.000 172.000 160000 100 ICLOD 60000 0 28560 48 

PALATCA 156.800 130.000 154560 99 MARISEL 30000 0 26838 89 

CĂLĂRAȘI 152000 188000 152166 100 GARBAU 19000 0 18768 99 

BORSA 155.000 89.000 151894 98 ȘUATU 14870 0 14870 100 

MARISEL 120000 100800 150421 125 MIHAIVITEAZU 15000 25000 12072 80 

PETRESTIIDEJOS 140.000 12.000 138000 99 DEJ 12174 23073 7594 62 

RISCA 136.000 140.000 136000 100 CUZDRIOARA 7455 0 7455 100 

MIHAIVITEAZU 228.650 245.000 135882 59 IZVORUCRISULUI 20000 15000 6930 35 

CĂȘEIU 126.790 172.300 115153 91 AITON 3976 2027 3976 100 
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 Pe raza județului Cluj pentru anul 2019 media sumelor alocate pentru investiții și 

reparații a fost de 1,15 milioane lei, suma totală pe întreg județul fiind de 75 de milioane 

de lei, în timp ce media sumelor alocate pentru anul 2020 a fost de 2 milioane lei, iar suma 

totală având valoarea de 133 milioane lei. În ceea ce privește diferențele dintre cât alocă 

primăriile la început de an și cât execută în realitate la final de an, observăm o discrepanță 

majoră la nivelul județului. Doar 42% dintre sumele alocate la început de an (2019) au fost 

GEACA ? 58.000 114000 + MARGAU 130000 246000 0 0 

UNGURAȘ 122.000 150.000 111840 92 CĂLĂRAȘI 18000 70000 0 0 

MANASTIRENI 109.500 77.500 109131 100 SĂNDULEȘTI 0 7000 0 0 

BAISOARA 173.650 175.000 100577 58 VALEAIERII 0 3490000 0 0 

SÂNMĂRTIN 140.000 ?  97151 69 BOBILNA 107800 500000 0 0 

ȚAGA 98.000 104.000 96258 98 BUZA 0 416800 0 0 

AITON 95.600 98.700 82622 86 MINTIUGHERLII 0 200 0 0 

SĂNDULEȘTI 98.000 109.000 81000 83 SÂNPAUL 30000 30000 0 0 

CIUCEA 
86.000 25.000 79475 92 

TOTAL 75 mil. 133,6 
milioane 

31,65 
milioane 

42% 

VALEAIERII 71.000 64.000 69753 98 

BOBILNA 71.000 92.500 69735 98 

FIZESUGHERLII 67.400 70.000 67400 100 

PLOSCOS 76.000 82.200 58474 77 

NEGRENI 57.200 60.700 57600 101 

ȘUATU 56.000 55.000 55993 100 

HUEDIN 60.670 53.000 52600 87 

BUZA 41500 40000 41500 100 

MICA 152000 121000 35132 0 

JICHISU DE JOS 37.463 20.000 20.463 55 

CÂȚCĂU 34.860 29.000 14531 42 

IZVORUCRISULUI 24.000 21.500 13630 57 

ASCHILEU 16.500 10.000 11359 69 

TRITENIIDEJOS 5000 0 5000 100 

MINTIUGHERLII 20.000 52.000 3100 15 

RECEA-CRISTUR 35.000 0 0 0 

VULTURENI 54000 54.000 0 0 

TOTAL 
19,2 

milioane 
17,37 

milioane 
18,5 

milioane 96% 

Nu au alocat fonduri pentru bunuri și servicii în 2019 
și în 2020 sau nu au comunicat acest lucru 
următoarele UAT: 
Aluniș, Frata, Panticeu și Sânpaul 
 

Nu au alocat fonduri pentru investiții în baza 
materială în 2019 și în 2020 sau nu au comunicat 
acest lucru următoarele UAT: 
Aghiresu, Alunis, Apahida, Baisoara, Bontida, 
Chiuiești, Cojocna, Cătina, Feleacu, Geaca, Jichisu De 
Jos, Jucu, Manastireni, Panticeu, Ploscos, Recea, 
Cristur, Risca, Sânmartin, Săvădisla, Tritenii de Jos, 
Viișoara și Vultureni 

Lista neagră a UAT-urilor care nu au răspuns solicitărilor noastre: 
Beliș, Cornești, Ciurila, Călățele, Măguri-Răcătău, Șic și Tureni (Căianu a răspuns, însă nu a furnizat 

informațiile solicitate) 
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executate pentru categoria de cheltuieli legate de investiții pana la finalul anului, adică 31,6 

milioane lei. Acest indicator ne confirmă faptul că în momentul de față banii pentru educație 

rămân doar niște promisiuni electorale și din păcate nu ajung să se transpună cu adevărat în 

acțiuni și măsuri concrete pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare. O serie de cazuri 

excepționale privitoare la acest aspect al diferențelor dintre sumele alocate și executate merită 

aduse la lumină pentru a atrage atenția publică și a ne direcționa eforturile pentru a îndrepta 

aceste grave încălcări ale legii educației. În acest caz se află primăria Săcuieu care în 2019 a 

alocat suma de 1.792.836 de lei pentru fondul de investiții, iar la capitolul execuției 

bugetare la finalul anului 2019 declară că a executat 488,242 de lei, altfel exprimat 

primăria Săcuieu a cheltuit 27% din cât și-a propus la început de an, la fel este și în cazul 

primăriei Gilău. Alte diferențe semnificative între sumele alocate și execuțiile raportate la 

final de an sunt în cazul următoarelor primării de localități: Izvorul Crișului 34%, Florești 

40%, Gherla 41%, Cluj-Napoca 46% Iclod 47%, Fizeșu Gherlii 49%, Câțcău 52%, Dej 

62%. Să fie oare aceste diferențe datorită faptului ca școlile din aceste comune nu mai aveau 

nevoie de fonduri pentru investiții sau pentru că administrațiile locale și-au schimbat interesele 

electorale pe parcursul anului? Nu știm încă răspunsul, insă știm că urmează să mergem în 

vizite pe teren să investigăm starea școlilor din aceste comune, să consultăm nevoile elevilor 

și profesorilor și să le prioritizăm ulterior pe agenda locală. Mai grav decât cazurile menționate 

mai sus, se prezintă situația primăriei Bobâlna care în anul 2019 a alocat suma de 107.800 

cheltuieli pentru investiții, iar la finalul anului raportează ca a executat 0 lei.  

 

VI. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Acum că avem în față un tablou statistic care ne arată cum stau lucrurile la noi în județ 

în privința finanțării educației, putem să vedem mai limpede unde e nevoie să ne direcționăm 

eforturile și să ne asigurăm că drepturile elevilor sunt respectate. Întrucât, dincolo de aceste 

numere prezentate mai sus stă de fapt realitatea de zi cu zi a elevilor din județul Cluj pentru 

care mersul la școală nu e întotdeauna accesibil datorită lipsurilor cu care școlile și familiile lor 

se confruntă. 

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

eforturilor coordonatorilor și voluntarilor Școli curate, care au fost nevoiți în peste 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. 
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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 7 localități care nici astăzi nu ne-au furnizat 

răspunsul: Beliș, Cornești, Ciurila, Călățele, Măguri-Răcătău, Șic și Tureni. 

 

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

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

pentru cuantumul și  numărul burselor, deci a nerespectării legii. Doar 6 autorități locale 

(7,4%) din judeţul Cluj au HCL în vigoare şi precizează cuantumul pentru toate cele 4 

tipuri de burse. 

 

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 Cluj să pună periodic în vedere UAT-urilor să respecte 

legea și să monitorizeze activ gradul de acordare a burselor în județul Cluj, 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. 23% dintre localitățile din județul Cluj 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 clujene care 

nu alocă niciun leu pentru bunuri și servicii. De asemenea, îngrijorător este faptul că 

alocarea medie a scăzut în 2020 cu aproape 8% la nivelul întregului județ. 

 

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

În județul Cluj, 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 1,15 milioane lei în 2019 și de peste 2 milioane de lei 

în 2020. Totuși, doar despre 51 de UAT-uri din 81 avem date că au alocat bani pentru 

investiții, în timp ce 30 au comunicat 0 lei sau nu au specificat acest aspect. 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: doar 42% execuție a lucrărilor planificate la începutul anului. 

 

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. 

Sperăm că având această imagine de ansamblu putem să ne dăm seama că problema 

educației din România este una mult mai complexă și mai nuanțată decât ne-o imaginăm, atunci 

cand ne întrebăm de ce avem rezultate educaționale așa de slabe la nivel național și 

internațional, de ce sunt atât de degradate multe din școlile din mediul rural, sau de ce avem 

rate așa mari de abandon școlar? Ca atare, nu putem doar să strigăm sus și tare în stradă 

#Corupție, ci e nevoie să ne apropiem de instituțiile publice, să înțelegem mai de aproape ce se 

intampla in aceste comunități și să găsim împreună pârghiile prin care accesul la educație să 

fie cu adevărat un drept universal și garantat al omului. Toate acestea pentru a opri un lanț 

vicios al sărăciei și al excluziunii sociale, pentru a forma profesioniști în câmpul muncii și în 

final pentru a consolida o societate cu cetățeni rezilienți și liberi prin accesul la cunoaștere. 

 Chiar dacă finanțarea educației e o investiție pasivă, ai cărei rezultate nu le poți măsura 

sau evalua pe termen scurt și mediu, merită sa fim mult mai atenți la acest sistem care stă la 

baza multor probleme cu care ne confruntăm actualmente la nivelul societății noastre. Tocmai 
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de aceea, sperăm ca acest raport județean să fie un document de bază de la care să pornim 

împreună: elevi, profesori, părinți, directori de școală, primari, consilieri locali și simpli 

cetățeni interesați de calitatea societății în care trăiesc, pe un drum al înțelegerii importanței pe 

care trebuie sa o acordăm accesului la educație al fiecărei generații din orice sat, comună sau 

oraș. 

În acest sens echipa proiectului ”Școli Curate” ne punem încrederea în fiecare dintre voi 

care citiți acest raport că o să vă alăturați eforturilor de a face din sistemul educațional public 

din România un pilon de baza al societății din care facem parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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