VACANÅ¢E DE LUX DIN BANI PUBLICI - EPISODUL
2. Acum ÅŸi Ã®n primÄƒriile din ArgeÅŸ!
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Moda vacanÅ£elor pe bani publici mascate în cursuri de perfecÅ£ionare este prezentÄƒ de câÅ£iva ani în zeci de
instituÅ£ii publice din judeÅ£. DupÄƒ ce v-am prezentat cazul celor peste 140 de angajaÅ£i ai CJ plecaÅ£i la mare, la
munte sau în DeltÄƒ pe banii judeÅ£ului (CITIÅ¢I
AICI
ARTICOLUL RESPECTIV) , deÅŸi au salarii de mii de lei plus vouchere de vacanÅ£Äƒ, în articolul de faÅ£Äƒ vÄƒ f
cunoscutÄƒ lista primÄƒriilor ÅŸi a celorlalte instituÅ£ii argeÅŸene care au investit în instruirea funcÅ£ionarilor pe
de pe Litoral sau pe marginea piscinelor din resorturile de lux.

Un primar de comunÄƒ câÅŸtigÄƒ peste 10.000 de lei pe lunÄƒ ÅŸi beneficiazÄƒ de multe alte avantaje, precum faptul cÄƒ
permanent cu maÅŸina de serviciu. La fel, angajaÅ£ii din primÄƒrii se bucurÄƒ de salarii de ordinul miilor de lei, lefuri la ca
mulÅ£i argeÅŸeni, mai ales cei care lucreazÄƒ în mediul privat, nici mÄƒcar nu viseazÄƒ. În ciuda faptului cÄƒ acum nu ex
funcÅ£ionar din administraÅ£ia publicÄƒ localÄƒ care sÄƒ nu-ÅŸi permitÄƒ din veniturile proprii (cu atât mai mult cu cât p
vouchere de vacanÅ£Äƒ în valoare de 1450 lei), primÄƒriile continuÄƒ sÄƒ cheltuie bani din bugetele locale pentru a-i trimit
angajaÅ£i la ÅŸcolarizare pe plajele din Mamaia, Neptun sau Eforie.

â– ToatÄƒ PrimÄƒria DârmÄƒneÅŸti a plecat la mare pe banii comunei
Într-o perioadÄƒ în care banii de investiÅ£ii sunt pe sponci, primarul Emilian Ciolan de la DârmÄƒneÅŸti a trimis toatÄƒ pri
cursuri, mai exact 14 salariaÅ£i. În vreme ce pentru lecÅ£iile propriu-zise a cheltuit 14.683,53 lei, cazarea ÅŸi mesele
învÄƒÅ£Äƒceilor au costat de patru ori mai mult, nota de platÄƒ a distracÅ£iei la mare sau la BÄƒile Felix ridicându-se, în to
74.015,16 lei, la care se adaugÄƒ ÅŸi TVA-ul aferent, plÄƒtit tot din vistieria DârmÄƒneÅŸtiului.

Suseni
â–
O altÄƒ primÄƒrie care ÅŸi-a trimis funcÅ£ionarii la ÅŸcoalÄƒ pe plajÄƒ este Suseni. DeÅŸi nu exceleazÄƒ la capitolul in
printre fruntaÅŸele la bani aruncaÅ£i pe vacanÅ£ele la mare ale angajaÅ£ilor. În 2019, 5 salariaÅ£i ai PrimÄƒriei Suseni au
sau trebuie sÄƒ plece la Mamaia, Neptun, BÄƒile Felix sau Vatra Dornei. Pentru ei, s-au plÄƒtit din bani publici 22.760 lei (fÄ
TVA), printre temele aprofundate între douÄƒ bÄƒlÄƒceli în mare ÅŸi o baie de soare numÄƒrându-se (sic!) Rolul transpare
instituÈ›ionale în aplicarea Strategiei naÈ›ionale anticorupÈ›ie Å£o Managementul riscului!

â– Poienarii de ArgeÅŸ
19.636,96 lei (fÄƒrÄƒ TVA) este suma plÄƒtitÄƒ de PrimÄƒria Poienarii de ArgeÅŸ pentru perfecÅ£ionarea, evident la mal
patru dintre salariaÅ£ii instituÅ£iei. În diverse perioade din vârful sezonului estival, toÅ£i s-au bucurat de o vacanÅ£Äƒ plÄƒ
din banii concetÄƒÅ£enilor în regim all inclusivela Complexul Mediteranean din Mamaia, cea mai scumpÄƒ dintre vacanÅ£e
din acest an aflatÄƒ în oferta Centrului de Formare APSAP. Oamenii din Poienarii de ArgeÅŸ vor gÄƒsi de acum înainte la
primÄƒrie oameni mult mai bine pregÄƒtiÅ£i ÅŸi mult mai comunicativi, având în vedere cât au plÄƒtit din banii contribuab
pentru lecÅ£iile de management instituÅ£ional, contabilitate, comunicare în sectorul public ÅŸi legalitatea actelor.
â– BÄƒiculeÅŸti

Cinci dintre angajaÅ£ii PrimÄƒriei BÄƒiculeÅŸti ÅŸi-au petrecut câte 7 zile de concediu moca la Mamaia, în DeltÄƒ sau în
staÅ£iuni, acolo unde, chipurile, s-au dus sÄƒ se ÅŸcoleascÄƒ fie în management financiar-bugetar, fie în comunicare, fie în
metodologii de lucru în administraÅ£ia publicÄƒ. În total, instruirea celor cinci angajaÅ£i a costat primÄƒria din BÄƒiculeÅŸ
19.040,10 lei (fÄƒrÄƒ TVA).

â– Ciofrângeni
De la PrimÄƒria Ciofrângeni, au beneficiat de astfel de vacanÅ£e trei angajaÅ£i. AceÅŸtia au fost chiar în ultimele douÄƒ sÄ
la Mamaia, în plin sezon estival, fiind cazaÅ£i la Hotelul Grand Astoria, unul dintre cursurile plÄƒtite din banii cetÄƒÅ£enilo
10.388,01 (fÄƒrÄƒ TVA) fiind ? ironia sorÅ£ii! ? despre managementul investiÈ›iilor publice, administrarea patrimoniului È™
controlul de gestiune.

â– Cocu
De la Cocu, au plecat sÄƒ se ÅŸcoleascÄƒ pe banii primÄƒriei doi salariaÅ£i. DacÄƒ pentru cursurile de achiziÅ£ii publice,
asistenÅ£Äƒ socialÄƒ s-au plÄƒtit din bugetul administraÅ£iei locale doar 1723,53 lei (fÄƒrÄƒ TVA), cheltuielile cu cazarea
celor doi fericiÅ£i bugetari au fost de 7779,63 lei.

â– DavideÅŸti
Tot douÄƒ sejururi a plÄƒtit ÅŸi administraÅ£ia localÄƒ a comunei DavideÅŸti: în vreme ce unul dintre angajaÅ£i s-a perfe
urbanism, un altul, probabil copleÅŸit de responsabilitÄƒÅ£ile din primÄƒrie, este acum specialist în managementul timpulu
stresului, graÅ£ie unei investiÅ£ii totale de 8810 lei (fÄƒrÄƒ TVA). În vreme ce angajatul stresat s-a relaxat la BÄƒile Felix,
celÄƒlalt s-a perfecÅ£ionat printre ÅŸezlonguri la Neptun.

â– NucÅŸoara
Pentru doi angajaÅ£i, PrimÄƒria NucÅŸoara a plÄƒtit anul acesta cursuri ÅŸi vacanÅ£e la BÄƒile Felix, respectiv la all incl
Mamaia, unde cei doi au studiat ?Management financiar-bugetar È™i contabilitatea instituÈ›iilor publice?, respectiv ?Proiecte
cu finanÈ›are externÄƒ. Scrierea, managementul È™i derularea proiectelor. OportunitÄƒÈ›i È™i provocari?. PreÅ£ total ? 9.

â– BerevoeÅŸti
Åži la PrimÄƒria BerevoeÅŸti doi angajaÅ£i au îmbinat ÅŸcoala cu distracÅ£ia pe banii comunei. Unul din ei a fost la încep
august la Mamaia pentru a învÄƒÅ£a noi ?Metode si tehnici de imbunatatire a calitÄƒÅ£ii serviciului de asistenÅ£Äƒ socialÄ
pentru ambii administraÅ£ia localÄƒ plÄƒtind 7851 lei.

â– BoÅ£esti
DouÄƒ vacanÅ£e pe banii primÄƒriei a plÄƒtit ÅŸi administraÅ£ia localÄƒ din BoÅ£eÅŸti. În vreme ce unul dintre fericiÅ
mers la Mamaia, pentru un curs Management financiar-bugetar È™i contabilitatea instituÈ›iilor publice, celÄƒlalt a ajuns pe
plajele din Eforie Nord, pentru a studia ?AchiziÅ£iile publice pe înÅ£elesul tuturor? (sperÄƒm cÄƒ ÅŸi pe înÅ£elesul
funcÅ£ionarului de la PrimÄƒria BoÅ£eÅŸti!). Nota totalÄƒ de platÄƒ ? 8.069,10 lei.

Alte primÄƒrii argeÅŸene care au finanÅ£at cursuri de instruire la mare sau la munte pentru câte un angajat sunt urmÄƒtoare
Oarja ? cazare la Hotel President din BÄƒile Felix + curs Management financiar-bugetar È™i contabilitatea instituÈ›iilor
â–
publice ? 4.395,16 lei
Dâmbovicioara- cazare la Hotel Richmond din Mamaia + curs Urbanism si amenajarea teritoriului ? 5.280 lei
â–
MiceÅŸti
â–
? cazare la Hotel Delta din Jupiter + curs ? 5.280 lei
Arefu ? cazare la Neptun + curs ?Bazele administraÈ›iei publice? ? 4.080 lei
â–
Budeasa ? cazare la Hotel Carpathia din Sinaia + curs Urbanism È™i amenajarea teritoriului în contextul dezvoltÄƒrii durab
â–
integrate. ProtecÈ›ia mediului È™i gestionarea deÈ™eurilor - 3.290,20 lei
MÄƒlureni
â–
? cazare + curs ?Rolul primarului in achizitiile publice - de la planificare la atribuire? ? 4.114 lei.
Slobozia ? cazare la Hotelul Riviera din Mamaia + curs ? 4.573 lei.
â–

Pe lista instituÅ£iilor publice din judeÅ£ care ÅŸi-au trimis în concedii din bani publici angajaÅ£ii figureazÄƒ ÅŸi douÄƒ u
Liceul Tehnologic Constructii de MaÅŸini din Mioveni
Åžcoala
învÄƒÅ£Äƒmânt:
(curs Eforie Nord, preÅ£ 5.414 lei) ÅŸi
Gimnaziala nr. 1 Bughea de Jos (care doar pentru cazare a plÄƒtit 3.571,63 lei). De asemenea, au mai avut achiziÅ£ii
Clubul Sportiv Muscel (4.147,34 lei
similare Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni (cazare 2.990,48 lei) ÅŸi
pentru un sejur la Eforie Nord, complex Steaua de Mare, chiar sÄƒptÄƒmâna trecutÄƒ.

â– InstituÅ£iile subordonate CJ ÅŸi-au ÅŸcolit ÅŸi ele angajaÅ£ii pe malul mÄƒrii
SÄƒptÄƒmâna trecutÄƒ, vÄƒ informam cÄƒ CJ ArgeÅŸ ÅŸi-a trimis tot personalul la perfecÅ£ionare ÅŸi a cheltuit sute de
cazarea angajaÅ£ilor în hoteluri de 3 ÅŸi 4 stele în cele mai cÄƒutate staÅ£iuni din Å£arÄƒ. AdministraÅ£ia judeÅ£eanÄƒ s
fel de generoasÄƒ ÅŸi cu alte instituÅ£ii pe care le are în subordine. Astfel, conform unui contract de atribuire semnat pe 18
iulie, DGASPC a plÄƒtit 123.486,53 pentru cursurile propriilor salariaÅ£i, fÄƒrÄƒ a lua în calcul ÅŸi serviciile de cazare ÅŸ
Åžcoala
Cum niciodatÄƒ nu lipseÅŸte martie din post, aÅŸa
nici PopularÄƒ de Arte PiteÅŸti
nu putea lipsi de pe lista instituÅ£iilor
care anul acesta au cheltuit bani cu cazarea în diverse staÅ£iuni turistice. Ca în fiecare an de când la conducerea instituÅ£iei s
aflÄƒ Elena IagÄƒr, ÅŸi în 2019 mai mulÅ£i angajaÅ£i s-au ÅŸcolit ÅŸi s-au? bÄƒlÄƒcit pe banii instituÅ£iei. Astfel, anul
încheiat contracte cu trei firme distincte, pentru trei pachete de cursuri plus cazare ÅŸi masÄƒ la hoteluri din Mamaia, Poiana
BraÅŸov ÅŸi ViÅŸeul de Sus în valoare totalÄƒ de 10.708,77 lei.
Centrul
CulturÄƒ BrÄƒtian
O altÄƒ instituÅ£ie finanÅ£atÄƒ de CJ ArgeÅŸ nelipsitÄƒ în fiecare an de la cursuri pe malul
mÄƒriide
este
, care anul acesta a plÄƒtit 5.609,67 lei pentru cursurile la Mamaia a doi din cei patru angajaÅ£i, unul dintre aceÅŸtia fiind
acum mare specialist în Managementul timpului, prioritÄƒÈ›ilor È™i? stresului.

