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CEI MAI MULȚI BANI BĂGAȚI
VREODATĂ ÎN ȘCOLILE DIN PITEȘTI!
Pentru acest an, suma alocată din bugetul Primăriei Pitești pentru unitățile de învățământ din municipiu se ridică la 36 milioane lei, finanțare
directă și cofinanțare, reprezentând cea mai mare sumă alocată acestui
sector. „În 2021, avem aproape 11 milioane lei numai din bugetul local
pentru unitățile de învățământ. Suntem în procedură pentru încă 17 reparații pe care încercăm să le efectuăm cât mai repede. În plus, avem alte
25 milioane lei contribuția noastră din bugetul local pentru cofinanțare
în proiecte cu fonduri nerambursabile. Sunt sume care spun totul despre
interesul nostru pentru partea de educație. Sunt, practic, 36 de milioane
lei pentru școli.”, a declarat primarul Cristian Gentea.  (Oana Bahrim)

Beneficiarii celor 11 milioane lei
din bugetul local
n Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”. La 24 iunie, s-a
recepționat lucrarea de reabilitare a instalației termice și montarea de centrale termice noi în corpurile C1 și C4.
Valoare contract: 511.400,6 lei cu TVA inclus.
Executant: SC PROINSTAL PIPE SRL.
n Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”, Pitești. La 28 august, s-a finalizat lucrarea de reabilitare termică și reparații capitale a căminului școlar.
Valoare contract: 5.159.276,83 lei inclusiv TVA.
Executant: SC DELTA TERMO CONSTRUCT SRL.
n Școala Gimnazială „Ion Minulescu”. Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B. Termenul de finalizare este 30 septembrie.
Valoare contract: 352.775,50 lei cu TVA inclus.
Executant: SC PROINSTAL PIPE SRL.
n Școala Gimnazială „Traian”. Construire gard cu termen
de finalizare noiembrie 2021.
Valoare contract: 212.415 lei cu TVA inclus.
Executant: SC HIDRO CONSTRUCȚIA SA.
n Școala Gimnazială „Negru Vodă”. Reabilitare interioară
și antifonare sală de sport. Trebuie încheiată lucrarea în decembrie.
Valoare contract: 388.142,30 lei cu TVA inclus.
Executant: SC HIDROGAZ PIPE SRL.
n Școala Gimnazială „Marin Preda”. Reparații capitale pardoseală sala de sport. Termen de finalizare septembrie.
Valoare contract: 371.280 lei cu TVA inclus.
Executant: SC SELCA SA.
n Colegiul Național „Alexandru Odobescu”. A fost introdusă pe lista de investiţii, în ședința de CL din 26 august, reabi-

litarea sălii de sport, pentru care s-a alocat suma de 958.000 lei.
La acestea se adaugă reparații curente realizate în etapa I,
încheiate în luna august, în valoare de 826.861,83 lei cu TVA
inclus. Este vorba de 19 obiective unde s-au efectuat lucrări de
zugrăvit, vopsit, reamenajări, izolații, igienizări și înlocuit diferite piese defecte, de la instalații și corpuri de iluminat la gresie.
Urmează etapa a II-a în cadrul căreia sunt cuprinse 17 unități,
respectiv 2,8 milioane lei, pentru care se atribuie contractele de
reparații curente în această perioadă. Având în vedere începerea
anului școlar, lucrările de reparații din etapa a II-a se vor executa de comun acord cu directorii instituțiilor de învățământ, în
perioada vacanțelor sau ori de câte ori va fi posibil fără afectarea
procesului de învățământ.
Sunt în derulare contracte de întocmire a documentației în
vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru
cinci școli, formate din șapte corpuri de clădire, valoarea totală
cumulată a celor cinci contracte fiind de 159.997,88 lei cu TVA
inclus.
De asemenea, sunt în derulare două contracte de proiectare
(faza DALI) având ca obiect:
n reparații capitale și amenajare spații GPP „Dumbrava Minunată” în vederea transformării în săli de clasă;
n reabilitare imobil cantină în vederea transformării în săli
de clasă pentru Liceul de Arte „Dinu Lipatti”.
Proiectant: SC CONSULTING URBAN PROIECT GRUP
SRL.
Valoare contracte: 70.000 lei cu TVA inclus, termen:
24.10.2021.

Un singur proiect prin PNDL la Colegiul „Zinca Golescu”
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-a obținut finanțare de circa 12,4 milioane lei pentru consolidarea și
reabilitarea clădirii - tronson I – a Colegiului Național „Zinca
Golescu”, municipiul Pitești. Partea de cofinanțare din bugetul
local este de 7.758.135,00 lei, TVA inclus.

MASA CALDĂ PENTRU ELEVI VA FUNCȚIONA
ÎN DOAR DOUĂ UNITĂȚI DIN ARGEȘ!
Ministerul Educaţiei a făcut publică lista celor 150
de unităţi de învăţământ din ţară ai căror elevi vor
primi gratuit anul acesta o masă caldă. Deşi în programul de guvernare autorităţile au promis că programul va fi generalizat, pentru al şaselea an acesta
figurează în continuare ca program-pilot, cu număr
limitat de beneficiari. Aprobarea listei cu cele 150
de şcoli care au fost incluse în proiectul-pilot „Masă
caldă” s-a făcut prin ordonanţă de urgenţă.

827 de copii din Argeş
beneficiari de masă gratuită
Pe listă sunt, din păcate, doar două şcoli din Argeş,
în total 827 de copii din judeţul nostru urmând să primească anul acesta o masă caldă gratuit: este vorba despre Şcoala Gimnazială Nr. 1, Valea Mare Pravăţ (461 de
beneficiari, din care 286 sunt preşcolari şi elevi din învăţământul primar) şi Şcoala Gimnazială Vulpeşti, din comuna Buzoeşti (366 de beneficiari, din care 234 copii de
grădiniţă şi clase primare). Suma alocată pentru hrana
acestora este de 554.000 lei, fiecare copil urmând să primească zilnic o masă în limita unei valori zilnice de 10
lei. Argeşul se numără printre judeţele cu cele mai puţine
şcoli incluse în acest program, în vreme ce alte judeţe,
precum Sibiu, au chiar şi şase unităţi de învăţământ şi de
cinci ori mai mulţi copii beneficiari de masă caldă gratis
în fiecare zi de şcoală.

De 50 de ori mai puţin bani
decât pentru „Lapte-Corn”

Programul „Masă caldă” are ca principal scop reducerea riscului de abandon şcolar, iar rezultatele înregistrate până acum sunt vizibile, în unele şcoli în care
a fost implementat, abandonul şcolar fiind chiar eradicat. Chiar dacă s-a dovedit clar un proiect de succes, cu
rezultate măsurabile, programul a rămas la stadiul de
„pilot”. Pentru acesta au fost alocaţi în acest an doar 0,8
milioane euro, comparativ cu programul „Lapte-Corn”,
prin care ajung 38 de milioane de euro la firmele care
se ocupă de distribuția fructelor, a laptelui și a cornului
în școlile din România, și care, spre deosebire de cel cu
masa caldă, nu şi-a dovedit eficienţa, de multe ori produsele ajungând la tomberon!

În tot acest timp, tot mai mulţi
copii abandonează şcoala
Rata abandonului școlar a crescut constant în ultimii ani în România, mai ales la sate. Statisticile arată că
aproape un sfert dintre copiii care au început școala obligatorie în ultimul deceniu nu au mai terminat-o. Față de
acum 10 ani, în România sunt astăzi cu aproape jumătate
de milion de elevi mai puțin. Aproape 3% dintre elevii
români rămân repetenți. Este generaţia care ne va plăti
peste an pensiile! (Nadia Ciochină)

nnn Peste 25 de milioane lei - cofinanțare la proiecte derulate prin POR 2014-2020
n GPP „Castelul Fermecat”: reabilitare termică clădire grădiniță.
Valoare total proiect: 1.405.930,32lei, TVA inclus, cofinanțare: 28.118,61 lei, TVA inclus.
Executant: ADACOR CONSTRUCT SERV SRL; valoare
contract lucrări: 1.035.678,66 lei, TVA inclus; termen de finalizare: 30.11.2021.
n GPP „Primii Pași”: reabilitarea și modernizarea grădiniței
Valoare total proiect: 1.571.904,65 lei, TVA inclus; cofinanțare 31.438,09 lei TVA inclus, la care se va adăuga o suplimentare de minimum 500.000 lei fără TVA, tot din bugetul local.
Executant: TOP LINE CONSTRUCT SRL, valoare contract lucrări: 1.279.207,36 lei, TVA inclus; termen de finalizare:
31.12.2021.
n GPP „Aripi Deschise”: extinderea spații de învățământ și
administrative. Valoare total proiect: 1.751.944,52 lei, TVA inclus; cofinanțare 35.038,39 lei, TVA inclus.
Executant: NEGREANU CONSTANCON SRL, valoare
contract lucrări: 1.356.888,63 lei, TVA inclus, termen de finalizare: 18.09.2021 (lucrări întârziate).
n GPP „Căsuța Poveștilor”: mansardare corp A. Valoare total proiect: 1.050.668,64 lei, TVA inclus, cofinanțare 21.013,38
lei, TVA inclus.
Executant: NEGREANU CONSTANCON SRL, valoare
contract lucrări: 876.170,37 lei TVA inclus. Obiectivul este finalizat, urmează recepția.
n Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”: reabilitare și modernizare.
Valoare total proiect: 29.026.119,21 lei, TVA inclus, cofinanțare 17.358.708,75 lei, TVA inclus.
Executant: TEHNO FLUID SOLUTIONS SRL, valoare contract lucrări: 24.615.771,80 lei, TVA inclus, termen de finalizare:
31.10.2023.

Un nou program de formare continuă
la Casa Corpului Didactic:

„Managementul comunicării
în clasa de elevi”

La începutul anului școlar 2021-2022, Casa Corpului Didactic Argeș îi
întâmpină pe profesorii din județul Argeș cu o paletă largă de programe de
formare, atât acreditate, cât și avizate de Ministerul Educației care se vor
desfășura în format on-line sau blended learning.
Oferta de formare vizibilă pe
site-ul CCD Argeș www.ccdarges.ro a fost îmbogățită cu un nou
program de formare continuă,
acreditat de Ministerul Educației
OM Nr. 4618/11.08.2021 și anume „Managementul comunicării
în clasa de elevi”.
Programul de formare continuă „Managementul comunicării
în clasa de elevi” a fost proiectat în acord cu metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5.564 din 7 octombrie 2011 și OMECTS nr. 5387/30.09.2016
privind modificarea metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor
de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, programul
mediu având alocat un număr de 83 ore şi 20 de credite profesionale transferabile.
Programul de formare continuă „Managementul comunicării în clasa de
elevi”, destinat formării personalului didactic din învățământul preuniversitar, este
conceput ca urmare a analizei de nevoi și în concordanţă cu politicile şi strategiile
Ministerului Educației.

