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Comunicat 

Spre informarea părinților, cadrelor didactice, publicului interesat 
 

 

    La art. 7, alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, se precizează 

astfel: 

” În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi 

formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi 

orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a 

copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 

precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.” 

 Așadar, în școală sunt interzise activitățile de natură politică. Preocuparea școlii 

trebuie să fie creșterea calității actului educațional furnizat, punerea în aplicare a 

politicilor educaționale generate de instituțiile abilitate și de decidenții politici , care la 

nivel local, județean și național trebuie să aibă printre principalele preocupări 

asigurarea accesului copiilor la un învățământ de calitate. 

Întrucât peste problemele generate de pandemia Covid-19 se suprapune și o 

perioadă cu mare încărcătură politică, pentru a preveni atragerea școlii în jocuri 

politicianiste, electorale mărunte, dorim să facem cunoscute câteva aspecte referitoare 

la modul de finanțare a unităților de învățământ, la derularea unor lucrări 

premergătoare începutului de an școlar și la comunicarea inter-instituțională cu privire  

la unele problemele pe care le întâmpinăm. 

 

I.Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar se asigură din trei surse: 

 I.1.Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar (pe înțelesul tuturor, 

fonduri care se alocă de la bugetul de stat după numărul de copii) este prevăzută la  art. 104 din 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, și anume: 

    (1) Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ la 

nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale. 

    (2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de 

cheltuieli: 

    a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, 

stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 

    b) cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului; 
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    c) cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor; 

    d) cheltuielile materiale şi pentru servicii; 

    e) cheltuielile cu întreţinerea curentă. 

 

I.2.Finanțarea complementară a unităților de învățământ preuniversitar, precum și 

categoriile de cheltuieli care trebuie finanțate din bugetul local, sunt prevăzute art. 105 din Legea 

Educației Naționale nr. 1/2011, și anume: 

”Art. 105. — (1) Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte 

cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat. 

(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților  administrativ-teritoriale 

de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 

a) investiții, reparații capitale, consolidări; 

b) subvenții pentru internate și cantine; 

c) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor; 

d) cheltuieli cu bursele elevilor; 

e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); 

f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 

g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din 

învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; 

h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în 

cadrul sistemului de învățământ; 

i) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, 

preșcolari și elevi; 

j) gestionarea situațiilor de urgență; 

k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și 

formării profesionale. 

 

I.3.Finanțarea suplimentară a unităților de învățământ preuniversitar precum și categoriile 

de cheltuieli sunt prevăzute la art. 107 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, și anume: 

    (1) Finanţarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare. 

    (2) Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi 

consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, contribuie la finanţarea 

suplimentară, acordând granturi unităţilor de învăţământ, în baza unei metodologii proprii. 

    (3) Finanţarea suplimentară se realizează pe bază de contract încheiat între unitatea 

şcolară şi finanţator. 
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Liceul ”Mihail Sadoveanu” are arondate toate școlile din comună, iar activitățile 

didactice se desfășoară în corpuri de clădire din 8 locații distribuite în satele UAT 

Borca.  

Suma totală a finanțării de bază pentru anul financiar 2020 referitoare la 

cheltuielile materiale (pentru finanțarea cheltuielilor de la art. 104, alin. (2), literele b), 

c), d) și e) se ridică la valoarea de 544.000 lei, ceea ce reprezintă cca 38 

lei/persoană/lună (dacă luăm în calcul aproximativ 1200 de preșcolari, elevi și 

salariați). Pentru anul financiar 2020, din această sumă, în primele două trimestre ne-a 

fost repartizat  cca 10%, restul de 90% din fiind repartizat pentru trimestrelel III și IV. 

 

II.Lucrări premergătoare începutului de an școlar: 

 II.1.Vă prezentăm câteva lucrări/achiziții relevante plătite din finanțarea de 

bază de la începutul anului 2020 până la zi, unele dintre ele impuse de situația creată 

de pandemia de Covid 19: 

Clasificatie Valoare plăți efectuate 

din finantare de bază 

-RON- 

Materiale curățenie 25.000 

Lemne foc 65. 000 

Obiecte de inventar:  mobilier școlar -180 de 

seturi de provenineță Portugalia; 20 catedre noi; 

termometre digitale, dozatoare săpun lichid, 

dozatoare gel dezinfectant, covoare dezinfectante 

intrare, dispensere prosoape de hârtie, camere 

web, ups-uri, laptopuri, routere,  pavilion gradină 

– punct triaj la examene, pubele, măști faciale, 

totemuri/semnalistică etc. 

156.000 

Reparatii curente: parchet corp B – cca 400 mp , 

înlocuire corpuri de iluminat cu plafoniere LED – 

180 buc , instalare control acces uși  la toate 

intrările de la școlile din comună, etc. 

70000 

Servicii dezinsectie , dezinfectie, deratizare 10700 

TOTAL 326.700 
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II.2.Plăți efectuate  din finanțarea complementară: 

 

Clasificatie Plati din 

finanțarea 

complementară 

Naveta personalului dida tic 15610 

Burse elevi 40000 

Servicii pază 32563 

Total 88.173 

 

 

 

III.Comunicarea inter-instituțională 

Art. 20, alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, prevede: 

” Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna 

desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită 

autoritatea.” 

 

III.1.O parte din comunicările din ultima perioadă: 

Nr 

adresa Data Instituția destinatară Conținut pe scurt 

7951 04.12.2019 Consiliul local 

Borca/Primăria Borca 

Informare priorități în vederea 

construirii bugetului pe anul  2020 

731 12.02.2020 ISJ Neamț Informare probleme cu transportul școlar 

741 12.02.2020 Consiliul local 

Borca/Primăria Borca 

Informare probleme cu transportul 

școlar; cerere găsire soluții 

2077 12.02.2020 Consiliul local 

Borca/Primăria Borca 

Informare necesități de avut în vedere la 

construirea bugetului  

1197 05.03.2020 DSP Neamț Cerere informare măsuri în cazul izolării 

la domiciliu 

1198 05.03.2020 ISJ Neamț Informare salariat izolat la domiciliu 

1501 11.05.2020 Primăria Borca Necesar tablete/conexiune la internet 

pentru elevi de la unitatea noastră care 

au domiciliul în UAT-ul respectiv 

1502 11.05.2020 Primăria Broșteni Necesar tablete/conexiune la internet 

pentru elevi de la unitatea noastră care 

au domiciliul în UAT-ul respectiv 
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1503 11.05.2020 Primăria Farcașa Necesar tablete/conexiune la internet 

pentru elevi de la unitatea noastră care 

au domiciliul în UAT-ul respectiv 

1504 11.05.2020 Primăria Poiana Teiului Necesar tablete/conexiune la internet 

pentru elevi de la unitatea noastră care 

au domiciliul în UAT-ul respectiv 

1505 11.05.2020 Primăria Bicazu  Ardelean Necesar tablete/conexiune la internet 

pentru elevi de la unitatea noastră care 

au domiciliul în UAT-ul respectiv 

1604 18.05.2020 Primăria Borca/ISJ 

Neamț/DSP Neamț 

Procedura operațională privind 

desfășurarea activităților didactice înn 

perioada 2-12 iunie 2020. 

1646 20.05.2020 Consiliul local 

Borca/Primăria Borca 

Informare pregătire pentru examenele 

naționale 

1876 27.05.2020 ITM Neamț Informare asupra modului de organizare 

a personalului pentru activitățile 

desfășurate la sfârșitul anului școlar 

3559 10.08.2020 Consiliul local 

Borca/Primăria 

Borca/Prefectura Neamț 

Cerere sprijin transport elevi 

3716 20.08.2020 Consiliul local 

Borca/Primăria Borca 

Informare asupra scenariilor posibile 

pentru începutul de an școlar; prezentare 

lucrări/achiziții derulate; prezentare 

greutăți preconizate a le întâmpina; 

cerere sprijin pentru buna desfășurare a 

procesului de învățământ; 

4287 10.09.2020 ISJ Neamț Informare asupra duratei orelor de curs 

și a pauzelor în anul școlar 2020-2021 

4288 10.09.2020 Consiliul local 

Borca/Primăria Borca 

Informare asupra programului școlar la 

școlile din comună;  cerere sprijin 

tablete, substanțe dezinfectante, etc. 
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III.2.O parte din comunicările din ultimii ani referitoare la dificultățile întâmpinate 

cu  transportul elevilor: 

Nr 

adresa Data Instituția destinatară 

2024 27.05.2013 ISJ Neamț 

2224 31.05.2013 Primăria Borca 

3181 29.07.2013 ISJ Neamț 

4381 02.10.2013 Primăria Borca 

1424 03.04.2014 ISJ Neamț 

1433 04.04.2014 Ministerul Educației Naționale 

6508 21.11.2017 Primăria Borca 

1965 10.05.2018 CL Borca/Primăria Borca 

5271 01.08.2018 ISJ Neamț 

4859 22.08.2018 ISJ Neamț 

2153 17.04.2019 CL Borca/Primăria Borca 

4366 17.07.2019 CL Borca/Primăria Borca 

4634 01.08.2019 CJ Neamț 

4633 01.08.2019 Prefectura Neamț 

5936 27.09.2019 CL Borca/Primăria Borca 

6853 20.11.2019 Primăria Borca 

7951 04.12.2019 CL Borca/Primăria Borca 

731 12.02.2020 ISJ Neamț 

741 12.02.2020 CL Borca/Primăria Borca 

951 25.02.2020 CL Borca/Primăria Borca 

3559 10.08.2020 CL Borca/Primăria 

Borca/Prefectura Neamț/ISJ 

Neamț 

 

Prof. Vasile Amariei 

Director al Liceului ”Mihail Sadoveanu” - Borca 


