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„Ca urmare a abuzurilor produse la nivelul liceului“

Potrivit comunicatului de presă
semnat de președintele Asociației Elevilor
din Constanța, Andrei-Mihai Tănase, AEC
„solicită demiterea directoarei Liceului
Teoretic Traian, Gabriela Costea, ca
urmare a unei serii de abuzuri realizate la
nivelul liceului, printre care interzicerea
elevilor majori să părăsească unitatea de
învățământ și încercarea de a ascunde
sub preș problemele de la nivelul
liceului.“ Redăm în continuare, integral,
comunicatul remis redacției noastre de
către AEC. 

„În contextul ultimelor incidente din
unitatea de învățământ, reprezentantul
elevilor în Consiliul de Administrație,
Roxana-Ioana Șerban, a depus mai
multe sesizări la direcțiunea liceului, în
scopul rezolvării tuturor problemelor
sesizate. Din păcate, mentalitatea
comunistă de a ascunde gunoiul sub preș
a prevalat și în această situație,
reprezentanții conducerii încercând să
ascundă, pe mai multe căi, problemele
existente. Prima dintre măsurile luate de
direcțiune în acest sens a fost solicitarea
membrilor Consiliului de Administrație al
unității de învățământ să semneze un
„acord de confidențialitate”, conform
căruia acestora nu le este permisă
divulgarea informațiilor de interes public
discutate în cadrul ședințelor
organismului, măsură luată cu
desconsiderarea legislației în domeniu și,
anume Regulamentul-cadru de

Organizare și Funcționare a Unităților de
Învățământ Preuniversitar, aprobat prin
OMENCS nr. 5079/2016, și cu dorința
parșivă de a ascunde eventualele
abuzuri. A doua măsură luată a fost
încercarea de a împiedica prezența
reprezentantului elevilor la ședințele
Consiliului de Administrație. Pentru ultima
ședință, convocatorul nu a fost trimis
către Roxana-Ioana Șerban, iar în
momentul în care aceasta s-a prezentat
la ședință, a fost rugată să părăsească
sala, adresându-i-se cuvinte precum „Tu
ce cauți aici?”. Această atitudine nu
denotă decât dispreț față de lege și față
de elevii ce au dreptul să fie implicați în

deciziile pe care le ia conducerea liceului
și îi afectează în mod direct. În ultimul
rând, în cadrul Regulamentului de
Organizare și Funcționare a liceului a fost
introdusă o prevedere care statuează
printre interdicțiile elevilor, aceea de a
aduce „atingere imaginii instituției de
învățământ”. Atragem atenția că această
interdicție este una ce încalcă Statutul
Elevului, ea reprezentând doar tentativa
de a justifica într-un mod revoltător
eventualele sancțiuni aduse elevilor ce
iau atitudine privind abuzurile din liceu.
Printre abuzurile din cadrul liceului se
regăsesc alte două măsuri, prima fiind
interzicerea elevilor majori de a părăsi

unitatea de învățământ prin regulament,
deși ea este permisă de către Statutul
Elevului, document aprobat prin
OMENCS 4742/2016 și superior
regulamentelor de organizare și
funcționare ale unităților de învățământ.
Totodată, referitor la asigurarea pazei în
această unitate de învățământ, precizăm
faptul că în organigrama instituției se
regăseau două posturi normate de
paznici, dar care erau folosite pentru
asigurarea pazei școlii doar pe timpul
nopții, măsură profund irațională ce
dovedește absența competențelor
manageriale ale conducerii liceului. 

Tragem un semnal de alarmă asupra
faptului că la ședința Consiliului de
Administrație al liceului de azi, au
participat și reprezentanți ai
Inspectoratului Școlar Județean, care au
susținut tacit poziția conducerii liceului
referitor la toate aceste probleme.
Condamnăm, pe această cale, inacțiunea
persoanelor care sunt cel mai abilitate să
ia măsuri pentru asigurarea respectării
lege, dar din păcate aleg să închidă ochii
la abuzurile petrecute. Pe cale de
consecință, solicităm demiterea de
urgență a directoarei Liceului Teoretic
„Traian” și trimiterea corpului de control al
Ministerului Educației Naționale în cadrul
unității de învățământ, pentru sesizarea
altor eventuale abuzuri și remedierea
celor sesizate“, se arată în comunicatul
AEC.

AEC solicită demiterea directorului Liceului Teoretic „Traian”
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