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Domnule Procuror-Şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - ST Constanţa,

Subscrisa, Asociaţia Elevilor din Constanţa, persoană juridică de drept privat, cu sediul 

în mun. Constanţa, str. Steagului nr. 43, jud. Constanţa, identificată prin CIF 32179770, care 

are ca scop apărarea drepturilor şi intereselor elevilor, în temeiul art. 289 Cod procedură penală,  

formulez prezenta:

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva pârâtului Mazăre Radu - Ştefan, domiciliat în mun. Constanţa, str.

, titular al cărţii de identitate seria , nr. . , CNP

, primar al municipiului Constanţa.

În  fapt,  art.  84  alin.  (1)  din  Legea  educaţiei  naţionale  nr.  1/2011,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare, le dă elevilor dreptul de a beneficia de transport local redus cu 50%, “Elevii 

din  învăţământul  obligatoriu,  profesional  şi  liceal  acreditat/autorizat  beneficiază  de  tarif  

redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum  

şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.”.  Acest 

drept nu este nou, izvorul acestuia fiind în art. 176 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995: 

“Elevii  şi  studentii  beneficiaza  de  tarif  redus  cu  50%  pentru  transportul  local  în  

comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în  

tot timpul anului calendaristic."

De asemenea, elevii orfani trebuie să beneficieze de transport local în comun gratuit, 

conform prevederilor  art.  84  alin.  (2)  din  Legea  educaţiei  naţionale,  “Elevii  orfani,  elevii  cu  

cerinţe  educaţionale  speciale,  precum  şi  cei  pentru  care  s-a  stabilit  o  măsură  de  protecţie  

specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile
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de  transport  prevăzute  la  alin.  (1),  pe  tot  

parcursul anului calendaristic.”. Obligaţia corelativă este stabilită prin art. 105 din aceeaşi lege 

şi aparţine autorităţilor locale:  “(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale  

unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din  

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu  

această  destinaţie,  pentru  următoarele  categorii  de  cheltuieli:  e)  cheltuieli  pentru  transportul  

elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);” Această măsură specială de protecţie îşi are şi ea 

izvorul în Legea învăţământului nr. 84/1995, la art. 176 alin. (2): “Elevii şi studentii orfani sau 

proveniti  din  casele  de  copii  beneficiaza  de  gratuitate  pentru  categoriile  de  transport  

prevăzute la alin. (1).”

Începând cu luna iunie 2000, de când numitul Mazăre Radu-Ştefan este primar al 

Municipiului Constanţa niciunul din aceste două drepturi nu a fost respectat, prejudiciul 

creat celor aprox. 35.000 de beneficiari fiind de peste 50 de milioane de euro.

În cursul anului 2013, Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa a cerut un punct de vedere, cu 

privire la acest fapt, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care, prin adresa 

nr. 56048/25.07.2013, pe care am ataşat-o prezentei plângeri, a comunicat faptul că această 

reducere trebuie asigurată de către administraţia publică locală, din bugetul local şi 

sumele defalcate din TVA.

Înaintea  şedinţei  de Consiliu  Local  din data  de  17 iunie  2013,  CJE Constanţa  a  trimis  o 

adresă către Primăria mun. Constanţa şi către C.L. Constanţa, pe care o ataşăm prezentei plângeri, 

prin care solicita punerea în aplicare a prevederilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. În cadrul 

şedinţei de Consiliu Local din 17.06.2013 pârâtul Mazăre Radu-Ştefan a declarat că el nu poate 

acorda reducere acelor copii ai căror părinţi au maşini scumpe.

La începutul anului 2014, Asociaţia Elevilor din Constanţa şi Consiliul Judeţean al Elevilor 

Constanţa au trimis către numitul Popescu Răducu, inspector şcolar general şi consilier local din 

partea PSD, o scrisoare deschisă, pe care o ataşăm prezentei plângeri, prin care îi cereau acestuia 

să vegheze la respectarea Legea educaţiei naţionale, prin prisma primei funcţii, şi să iniţieze un
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proiect  de hotărâre  pentru respectarea legii  educaţiei 

naţionale, prin prisma calităţii de consilier local.

De  asemenea,  tot  la  începutul  lunii  ianuarie  2014,  reprezentanţii  AEC  şi  cei  ai  Ligii 

Studenţilor din UMC au depus o notificare prealabila Primăriei Municipiului Constanţa prin care 

anunţau demararea unei acţiuni în instanţa, în cazul neacordării reducerii de 50% la transportul 

local în comun.

Reprezentanţii AEC au participat şi la şedinţa Consiliului Local din data de 3 februarie 2014, în 

cadrul căreia pârâtul Mazăre Radu-Ştefan a reiterat faptul că nu doreşte să pună în 

aplicare prevederile legii şi să acorde reducere tuturor elevilor din municipiul 

Constanţa.

În cadrul negocierilor purtate de către dl. viceprimar Stan Gabriel, delegat de către pârât, cu 

reprezentanţii asociaţiei, acesta a propus ca reducerea să fie acordate doar unui anumit 

număr de elevi, nu tuturor, aşa cum prevede legea, răspunsul reprezentanţilor AEC fiind că 

nu negociează respectarea legii.

În  cursul  lunii  februarie,  pârâtul  le-a  spus  domnilor  Bajdechi  Alexandru  şi 

Cristian-George  Farauanu,  reprezentanţi  ai  AEC,  faptul  că  nu  doreşte  aplicarea 

prevederilor legale, adresând injurii legii educaţiei.

În luna aprilie 2014, Asociaţia Elevilor din Constanţa şi Liga Studenţilor UMC au depus la 

DNA  -  Strucutra  centrală  o  plângere  penală  pe  numele  pârâtului,  sub  aspectul  săvârşirii 

infracţiunii de abuz în serviciu, pe baza considerentelor expuse mai sus.

DNA  -  SC  a  trimis  plângerea  spre  soluţionare  structurii  teritoriale  Constanţa,  care  a 

soluţionat-0  prin  clasare  şi  disjungerea  către  Parchetul  de  pe  lângă  Judecătoria  Constanţa, 

deoarece petentul nu a putut dovedi aplicabilitatea art. 13 indice 2 din Legea 78/2000.

În luna iunie, dl. Bajdechi Alexandru, reprezentant legal al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, la 

acea vreme, a fost chemat la audieri la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa - Serviciul de 

investigare a fraudelor. După aceste audieri, Asociaţiei Elevilor din Constanţa nu a mai 

fost notificată de niciun stadiu al dosarului, deşi agentul din cadrul IPJ a adus la
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cunoştinţă  faptul  că  a  fost  dispusă  începerea 

urmăririi penale in rem şi dosarul a fost retrimis la Parchet. Acest lucru s-a întâmplat 

în luna iunie a anului 2014.

În  prezent,  mai  există  alte  patru  dosare  penale,  având  acelaşi  obiect,  unul  la 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa,  având ca denuntăţor AEC şi LSUMC, 

două  la  DNA  Constanţa,  şi  unul  la  DNA  -  Structura  centrală.  Ultimele  trei  sunt 

întocmite în urma denunţului a trei persoane fizice prejudiciate prin nerespectarea 

dreptului consfunţit de art. 84 (1) din Legea educaţiei naţionale.

Formulăm o nouă plângere penală în contextul în care pârâtul săvârşeşte în formă 

continuată infracţiunea de abuz în serviciu, refuzând aplicarea legii educaţiei şi 

realizând un prejudiciu zilnic de peste 10,000 de euro. De asemenea, am identificat 

elementele prin care acest dosar este de competenţa DNA.

Direcţia Naţională Anticorupţie a dispus trimiterea în judecată a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, pentru abuz în serviciu cu raportare la prevederile 

art. 13 indice 2 din Legea 78/2000, în cadrul dosarului 179/P/2013. În cadrul rechizitoriului se 

menţionează  faptul  că  inculpatul  Nicuşor  Constantinescu  nu  a  finanţat  Centrul  Militar  Zonal 

Constanţa,  şi  astfel  s-a  creat  un  prejudiciu  patrimonial  în  cuantum  de  67.211,32  lei.  Folosul 

patrimonial necuvenit s-a realizat în favoarea Consiliului Judeţean Constanţa (autoritate publică 

locală).  În ceea ce-l  priveşte  pe  numitul  Radu-Ştefan  Mazăre,  considerăm că  situaţia  este una 

asemănătoare.

Pârâtul refuză aplicarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi îi prejudiciază pe elevii 

înmatriculaţi în municipiul Constanţa, beneficiari ai dreptului stipulat la art. 84 alin. (1) din Legea 

1/2011, şi anume dreptul de reducere la transportul local în comun. Folosul patrimonial 

necuvenit se realizează în favoarea autorităţii publice locale (Consiliu Local Municipal 

Constanţa şi Primar-Primărie), astfel fiind aplicabile prevederile art. 13 indice 2 din 

Legea 78/2000.

În  municipiul  Constanţa  sunt  înmatriculaţi  aprox.  35,000  de  elevi,  care  trebuie  să 

beneficieze de acest drept, dar care nu beneficiează datorită faptului că pârâtul refuză punerea în 
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De asemenea,  pârâtul  a  declarat  în cadrul  unei 

conferinţe  de presă,  în  data  de  3  februarie  2015,  după ce  jurnaliştii  i-au adus la  cunoştiinţă  de 

depunerea prezentei plângeri ,  a afirmat faptul că “E  rău şi păcat şi ar trebui să deschidă ochii  

foarte bine, ca să nu folosesc alt termen, să vadă că toţi cei care au făcut plângeri la DNA şi 

care arătau cu degetul să-l băgăm în puşcărie, să-i facem, să-i dregem, acum sunt pe undeva 

pe la priciu. Pentru că Dumnezeu, dacă faci lucruri rele, ţi le întoarce, dacă faci lucruri bune îţi  

dă  tot  lucruri  bune”, conform materialelor  pe  care  le  vom anexa  prezentei  plâgeri.  Termenul 

“prici” înseamnă scânduri subţiri pe care dorm  deţinuţii.  Astfel, pârâtul îi asimilează pe 

reprezentanţii asociaţiei noastre cu nişte viitori deţinuţi, susţinând faptul că persoanele care 

apelează la forţa coercitivă a statului pentru restabiliarea ordinii de drept trebuie să 

ajungă la închisoare.

De aceea, conducerea asociaţiei  se simte ameninţată de declaraţiile pârâtului. Solicităm 

luarea de măsuri preventive asupra pârâtului pentru ameninţarea denunţătorului. Considerăm că 

astfel sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 202 şi la art. 209 din C. Pr. Pen.

Având în vedere un prejudiciu atât de mare, apreciem că este de competenţa DNA să 

soluţioneze acest dosar penal, în conformitate cu art. 13 alin. (3) din OUG nr. 43/2002 care include 

în competenţa DNA infracţiunea de abuz în serviciu atunci când s-a cauzat o pagubă mai mare 

decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, cerinţă care este îndeplinită în această 

cauză.

În drept, art. 297 Cod penal, art. 13 indice 2 Legea nr. 78/2000, OUG 43/2002.

Considerăm că elementele expuse mai sus reprezintă o încălcare a ordinii de drept. De aceea, 

solicităm tragerea la răspundere penală a pârâtului şi luarea de măsuri preventive 

asupra acestuia, pentru considerentele expuse mai sus.

Menţionăm că suntem dispuşi să sprijinim acţiunea penală în orice mod.
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a) cu înscrisuri:

1. Adresa MDRAP nr. 56048/2013

2. Adresa Primăriei Municipiului Constanţa nr. 82928/2013

3. Adresa CJE Constanţa nr. 102/2013

4. Scrisoarea deschisă nr. 1/2014

5. Procesul  verbal  al  şedinţei  Consiliului  Local  Constanţa  din  iunie  2013,  http:  /  / 

www.primaria-constanta.  ro  /Fisiere  /  ConsiliulLocal/ProceseVerbale/PV  Sedinta 

Iunie2013.pdf (p. 5-8)

6. Procesul  verbal  al  şedinţei  Consiliului  Local  Constanţa  din februarie  2014,  http:  /  / 

www.primaria-constanta.  ro  /Fisiere  /  ConsiliulLocal/ProceseVerbale/PV  Sedinta 

Februarie2014.pdf (p. 6-28)

7. http://www.mediafax.ro/social/mazare-dupa-anuntul-elevilor-ca-l-vor-reclama-la-dn 

a-daca-faci-lucruri-rele-dumnezeu-ti-le-intoarce-13802072  (referitor  la  ameninţarea 

pentru care cerem dispunerea de măsuri preventive)

8. http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/invatamant/elevii-ii-fac-plangere-penala-primarul 

ui-constantei-mazare-toti-cei-care-au-facut-plangeri-la-dna-530885.html  (referitor  la 

ameninţarea pentru care cerem măsuri preventive)

9. http://www.gandul.info/stiri/de-ce-nu-respecta-mazare-legea-educatiei-nu-poti-sa-s 

ubventionezi-pe-toata-lumea-11933962

10. http://www.evz.ro/elevii-si-studentii-dau-in-judecata-primaria-constanta-pentru-ca-r 

adu-mazare-refuza-sa-le-1076134.html

11. http://www.kmkz.ro/de-pe-teren/interviu-dezvaluiri/majoritatea-constant%CC%A6e 

nilor-nu-il-plac-pe-mazare-insa-nu-vad-o-alternativa/

12. http://www.replicaonline.ro/raducu-popescu-acuzat-ca-a-incalcat-ordine-ministerial e-

este-amenintat-cu-plangeri-penale-165374/

a) cu martori:

8/7

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.replicaonline.ro%2Fraducu-popescu-acuzat-ca-a-incalcat-ordine-ministeriale-este-amenintat-cu-plangeri-penale-165374%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKMru_wD0qeVD0yV4ZKySfgkkxKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.replicaonline.ro%2Fraducu-popescu-acuzat-ca-a-incalcat-ordine-ministeriale-este-amenintat-cu-plangeri-penale-165374%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKMru_wD0qeVD0yV4ZKySfgkkxKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.replicaonline.ro%2Fraducu-popescu-acuzat-ca-a-incalcat-ordine-ministeriale-este-amenintat-cu-plangeri-penale-165374%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKMru_wD0qeVD0yV4ZKySfgkkxKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kmkz.ro%2Fde-pe-teren%2Finterviu-dezvaluiri%2Fmajoritatea-constant%25CC%25A6enilor-nu-il-plac-pe-mazare-insa-nu-vad-o-alternativa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpgTdUAUqy7ycklk-YJjkEOe-LDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kmkz.ro%2Fde-pe-teren%2Finterviu-dezvaluiri%2Fmajoritatea-constant%25CC%25A6enilor-nu-il-plac-pe-mazare-insa-nu-vad-o-alternativa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpgTdUAUqy7ycklk-YJjkEOe-LDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.evz.ro%2Felevii-si-studentii-dau-in-judecata-primaria-constanta-pentru-ca-radu-mazare-refuza-sa-le-1076134.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWbPo03mCF-fWBk4c_y3wj6_ErUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.evz.ro%2Felevii-si-studentii-dau-in-judecata-primaria-constanta-pentru-ca-radu-mazare-refuza-sa-le-1076134.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWbPo03mCF-fWBk4c_y3wj6_ErUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gandul.info%2Fstiri%2Fde-ce-nu-respecta-mazare-legea-educatiei-nu-poti-sa-subventionezi-pe-toata-lumea-11933962&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4CrpHyiSFKswpDMDUyd6mV4MsUA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gandul.info%2Fstiri%2Fde-ce-nu-respecta-mazare-legea-educatiei-nu-poti-sa-subventionezi-pe-toata-lumea-11933962&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4CrpHyiSFKswpDMDUyd6mV4MsUA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ziuaconstanta.ro%2Fstiri%2Finvatamant%2Felevii-ii-fac-plangere-penala-primarului-constantei-mazare-toti-cei-care-au-facut-plangeri-la-dna-530885.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE42e0arncuv4kNZTDIKXdnAgMCDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ziuaconstanta.ro%2Fstiri%2Finvatamant%2Felevii-ii-fac-plangere-penala-primarului-constantei-mazare-toti-cei-care-au-facut-plangeri-la-dna-530885.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE42e0arncuv4kNZTDIKXdnAgMCDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mediafax.ro%2Fsocial%2Fmazare-dupa-anuntul-elevilor-ca-l-vor-reclama-la-dna-daca-faci-lucruri-rele-dumnezeu-ti-le-intoarce-13802072&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmlqfxY6fPHMdFCDNtXo67o8wPRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mediafax.ro%2Fsocial%2Fmazare-dupa-anuntul-elevilor-ca-l-vor-reclama-la-dna-daca-faci-lucruri-rele-dumnezeu-ti-le-intoarce-13802072&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmlqfxY6fPHMdFCDNtXo67o8wPRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.primaria-constanta.ro%2FFisiere%2FConsiliulLocal%2FProceseVerbale%2FPVSedintaFebruarie2014.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9P0wvrUxHUITWqEWEZDEW9YKXrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.primaria-constanta.ro%2FFisiere%2FConsiliulLocal%2FProceseVerbale%2FPVSedintaFebruarie2014.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9P0wvrUxHUITWqEWEZDEW9YKXrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.primaria-constanta.ro%2FFisiere%2FConsiliulLocal%2FProceseVerbale%2FPVSedintaFebruarie2014.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9P0wvrUxHUITWqEWEZDEW9YKXrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.primaria-constanta.ro%2FFisiere%2FConsiliulLocal%2FProceseVerbale%2FPVSedintaIunie2013.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpmjh0QmrcS2AcTyVWWbhWUo09mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.primaria-constanta.ro%2FFisiere%2FConsiliulLocal%2FProceseVerbale%2FPVSedintaIunie2013.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpmjh0QmrcS2AcTyVWWbhWUo09mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.primaria-constanta.ro%2FFisiere%2FConsiliulLocal%2FProceseVerbale%2FPVSedintaIunie2013.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpmjh0QmrcS2AcTyVWWbhWUo09mw
http://www.asociatiaelevilor.ro/
mailto:office@asociatiaelevilor.ro


ASOCIAŢIA ELEVILOR DIN 
CONSTANŢA
Str. Steagului nr. 43, mun. Constanţa
Email: office@asociatiaelevilor.ro
Tel.: 0720 735 489; 0732 094 664; 0730 987 169
Web: www.asociatiaelevilor.ro

1. Bajdechi Alexandru, fost preşedinte al Asociaţiei Elevilor din Constanţa şi al 

Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa, telefon 0728928774

2. Burghelia Andrei-Eduard, preşedinte al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, telefon 

0773715023/0720735489

3. Manda Constantin-Alexandru, vicepreşedinte al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, 

telefon 0732094664

4. Farauanu Cristian-George, secretar general al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, 

telefon 0730987169

5. Gîlcă Andrei, fost preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa, membru în 

Consiliul Director al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, telefon 0735859300

6. Băjenaru Robert-Cristian, fost secretar al Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa, 

membru fondator al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, telefon 0729182416

REPREZENTANT LEGAL, SECRETAR GENERAL,

CRISTIAN-GEORGE FARAUANU

PREŞEDINTE AL BIROULUI DE CONDUCERE, 

ANDREI-EDUARD BURGHELIA

VICEPREŞEDINTE AL BIROULUI DE CONDUCERE, 

CONSTANTIN-ALEXANDRU MANDA

Domnului Procuror - Şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - ST Constanţa
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