
Introducere: 

Asociația Elevilor din Călărași, organizația nonguvernamentală și nonprofit care 
reprezintă drepturile și interesele elevilor din județul Călărași, a realizat în luna 
noiembrie un studiu privind gradul de transparență a școlilor și a liceelor din 
municipiul Călărași. Acest studiu a fost efectuat din cauză că, în județul nostru, accesul 
la informațiile din școli și licee nu le este oferit cetățenilor. Astfel, Asociația Elevilor 
din Călărași a elaborat acest studiu spre a trage un semnal de alarmă către autoritățile 
competente, în speranța că neregularitățile vor fi rezolvate, cetățenii vor avea acces la 
toate informațiile de interes public din spațiul educațional. 

Studiul a fost realizat în temeiul următorilor piloni legislativi: 

1. Constituția României

Art. 31 – Dreptul la informaţie 

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu 
poate fi îngrădit. 

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure 
informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra 
problemelor de interes personal. 



2. Legea educației naționale nr. 1/2011

Art. 3 - Principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, cât și 
învățarea pe tot parcursul vieții din România sunt: 

m) principiul transparenței - concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei și
a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora. 

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces al informațiilor de interes
public

4. OMENCS 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ. 

5. OMEN 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar

6. OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Pentru a fi posibilă realizarea unei concluzii pertinente, s-a ținut cont de 
următoarele criterii de evaluare, principalul criteriu fiind ca unitățile de învățământ să 
aibă un site propriu actualizat, unde să fie publicate ROI/ROF, bugetul, deciziile C.A., 
organigrama și raportul CEAC, astfel încât elevii și ceilalți cetățeni să aibă acces 
permanent la aceste informații.



Astfel, s-a ajuns la următoarele rezultate, care, din nefericire, nu sunt în concordanță 
cu legile enunțate mai sus:

1. 19% din instituțiile de învățământ din Călărași nu au site

2. 13% din acestea nu au publicată versiunea actualizată ROI/ROF, iar 31% nu
acest document publicat pe site-ul lor

3. doar 19% au bugetul publicat, iar 6% neactualizat, restul de 75% neavându-l
publicat

4. 25% din școlile/liceele din Călărași nu au publicat deciile C.A., iar 44% au o
versiune mai veche

5. în cazul a 25% din unitățile de învățământ nu este publicată organigrama, iar
în 38% aceasta nu a fost actualizată

6. raportul CEAC nu este actualizat în 25% din cazuri și este inexistent în cazul
a 25% din unitățile de învățământ călărășene

 Aceste procentaje sunt îngrijorătoare dacă ne raportăm la articolul 3, punctul m) 
din Legea Națională a Educatiei, prezentat anterior.



Concluzii 

Deși se stipulează că transparența este un principiu major al educației din România, 
unitățile de învățământ din municipiul Călărași prezintă o lipsă de interes care, 
combinată cu lipsa unei poziții ferme din partea Inspectoratului Școlar Județean 
Călărași, duce la neregularități și informații incomplete oferite de site-urile 
respectivelor unități de învățământ. Acest studiu a fost realizat pentru a evidenția 
neregularitățile din mediul online ale instituțiilor școlare, care trebuie soluționate 
pentru a asigura informarea adecvată a elevilor din județul Călărași, conform art. 3 din 
Legea Națională a Educației. 

Asociația Elevilor din Călărași va transmite acest studiu autorităților competente, 
precum și unităților de învățământ ce prezintă carențe în ceea ce privește respectarea 
legislației în vigoare, astfel încât inconvenientele să fie soluționate. De asemenea, vom 
monitoriza rezultatele, pentru a vedea cum evoluează situația și pentru a identifica 
pașii de urmat în viitorul apropiat.




