
 
 

  
 
 
 

CERERE 
 
 

 Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: Ministerul Educației Naționale 
 Adresa: str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
 Data: 03.12.2014 
 
 

Stimate domnule ministru, 
 

 
 Prin prezenta, formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public. Dorim să primim următoarele informații: 
 
1. Potrivit răspunsului nr. 8769 al Ministerului Educației Naționale din data 29.09.2014, 
Consiliul Național al Elevilor este o structură finanțată de la bugetul de stat. Cine este 
ordonatorul de credite care aprobă cheltuielile pentru finanțarea Consiliului Național al 
Elevilor și în baza cărei prevederi aprobă aceste cheltuieli? 
 
2. Care este cuantumul sumei în RON pe care Consiliul Național al Elevilor a primit-o de 
la bugetul de stat în anii 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014? Vă rugăm se detaliați aceste 
sume pe fiecare an în parte. De asemenea, vă rugăm să precizați destinația exactă a 
acestor cheltuieli pe fiecare an în parte și obiectivele pentru care au fost alocați banii în 
fiecare dintre anii mai devreme menționați. 
 
3. Care este cuantumul sumelor în RON alocate de Ministerul Educației Naționale 
pentru deplasările funcționarilor ministerului la evenimentele Consiliului Național al 
Elevilor în anii 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014? Vă rugăm se detaliați aceste sume pe 
fiecare an în parte. De asemenea, solicităm lista persoanelor delegate de-a lungul 
acestor ani să participe la evenimentele Consiliului Național al Elevilor (alegeri, adunări 
generale, școli de vară, conferințe, cursuri de formare etc.) 
 
4. Vă rugăm să precizați dacă Ministerul Educației Naționale a alocat în, anii 2010, 
2011, 2012, 2013 și 2014, bani pentru rețeaua de formatori și profesori coordonatori ai 
Consiliului Național al Elevilor sau pentru orice altă activitate a cadrelor didactice în 
legătură cu Consiliul Național al Elevilor. Dacă da, vă rugăm să precizați cuantumul 
sumei în RON pentru fiecare dintre anii menționați mai sus, precum și detalierea 
acestor cheltuielilor. 
 
5. Având în vedere că structura intitulată Consiliul Național al Elevilor nu face parte din 
structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale, în baza căror prevederi 
Ministrul Educației Naționale aprobă prin ordin Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a Consiliului Național al Elevilor? 
 
6. Având în vedere că structura intitulată Consiliul Național al Elevilor nu face parte din 
structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale, în baza căror prevederi 



Ministerul Educației Naționale trimite către Inspectoratele Școlare Județene adrese 
privind alegerile din Consiliul Național al Elevilor, prin cere acestora să ia măsuri pentru 
desfășurarea alegerilor în unitățile de învățământ? (exemplu: adresa nr. 
10095/23.09.2013) 
 
7. În structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale există vreun 
departament/compartiment/direcție sau vreo persoană care să aibă în atribuții relația cu 
Consiliul Național al Elevilor? 
 
8. Care este instituția care a înființat Consiliul Național al Elevilor și în baza cărei 
prevederi a făcut acest lucru? 
 
9. Prin OMECT nr. 2782/2007, Ministerul Educației reglementează sau/și înființează 
Consiliul Național al Elevilor? 
 
10. Prin OMECTS nr. 4247/2010, Ministerul Educației reglementează sau/și înființează 
Consiliul Național al Elevilor. 
 
11. Ce prevedere legală dă dreptul Ministerului Educației Naționale de a reglementa 
organizarea și funcționarea Consiliului Național al Elevilor? Vă rugăm să precizați cu 
exactitate normele, paragrafele și articolele care oferă Ministerului Educației Naționale 
acest drept. 
 
12. Potrivit răspunsului nr. 8769 al Ministerului Educației Naționale din data 29.09.2014, 
Consiliul Național al Elevilor este un consiliu consultativ la nivel național, partener MEN. 
Există vreun document care să ateste parteneriatul dintre Ministerul Educației Naționale 
și Consiliul Național al Elevilor? 
 
13. Dacă structura intitulată Consiliul Național al Elevilor este un simplu partener al 
Ministerului Educației Naționale, care este baza legală prin care Consiliul Național al 
Elevilor este finanțat de la bugetul de stat, prin ordonatorul de credite Ministrul Educației 
Naționale? Vă rugăm să precizați cu exactitate normele, paragrafele și articolele care 
demonstrează baza legală a finanțarii Consiliului Național al Elevilor, partener MEN, de 
la bugetul de stat. 
 
14. Sub ce formă legală sunt alocați bani de la bugetul de stat Consiliului Național al 
Elevilor, având în vedere că această structură nu are personalitate juridică, deci nici 
sediu social, cont și adresă de corespondență? 
 
15. La adoptarea căror politici publice a fost consultat Consiliul Național al Elevilor? Vă 
rugăm să precizați cu exactitate actele normative care au fost adoptate după ce a fost 
consultat și Consiliul Național al Elevilor. 
 
16. Vă rugăm să precizați care sunt dezbaterile publice la care Ministerul Educației 
Naționale a invitat Consiliul Național al Elevilor în anii 2013 și 2014. 
 
17. A existat vreo dezbatere publică înainte de adoptarea OUG nr. 49/2014, prin care a 
fost modificată semnificativ Legea Educației Naționale nr. 1/2011? Dacă da, vă rugăm 
să precizați sub ce formă, când și cine a participat la aceste discuții. 
 
18. Vă rugăm să precizați dacă structura intitulată Consiliul Național al Elevilor a fost 
invitată și a participat la consultările și/sau dezbaterile publice premergătoare adoptării 



OUG nr. 49/2014. Dacă da, vă rugăm să precizați dacă reprezentanții Consiliului 
Național al Elevilor au avut amendamente și propuneri. 
 
19. Sumele în RON alocate de la bugetul de stat pentru desfășurarea Adunărilor 
Generale ale Consiliului Național al Elevilor din 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014. Vă 
rugăm să detaliați aceste sume pe cheltuieli specifice pentru fiecare an în parte. 
 
 Vă amintim că Legea nr. 544/2001 obligă instituțiile publice să comunice 
persoanelor interesate informații privind actele normative privind organizarea și 
funcționarea instituțiilor publice, structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, 
sursele financiare, bugetul, precum și orice altă informație care privește activitățile sau 
rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul 
ori de forma sau de modul de exprimare a informației. 
 
 Dorim ca informaţiile solicitate să ne fie furnizate în format electronic, în termen 
de maxim 10 zile, conform Legii nr. 544/2001, la următoarele adrese de e-mail: 
cristian.ghinghes@gmail.com, alexandrualexandu@gmail.com. 
 
 
 
 Vă mulţumim! 
 
         
Cu stimă, 
Cristian Ghingheș 
Alexandru Bajdechi 
 
 
 
 
 


