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NOTANR. EJ din .23 _N.:(iO J-1-- , 

CATRE TO ATE UNIT A TILE DE INV ATAMANT LICEAL DIN CRAIOVA ~I JUD ET 

Vineri, 3 noiembrie 2017 ora 14°0 la Liceul Tebnologic Transporturi Cai Ferate Craiova, Str. 
Constantin Brancu~i Nr. 15, vor avea loc alegerile noului Birou Executiv al Consiliului Judetean al 

Elevilor. 

Toti pre~edintii de C.i;:.E.uri vor aduce procesul verbal de la alegerile din cadrul unitiij:ii de 

inviitiimfuit pe care o reprezintii, fiind autentificat de directorul unitiij:ii. 

Candidatii vor aduce dosarul de candidaturii conform metodologiei ata~atii prezentei Note. 

Discursul candidatilor va dura maxim 5 minute, apoi se va derula dezbaterea intre candidati. 

Aceastii dezbatere constii in intrebiiri adresate candidatilor de ciitre pre~edintii de C.i;:.E.uri prezenti ~i 

intrebiiri adresate de ciitre contracandidati. 

IMPORTANT: 

./ Conform Art.19 alin. (5) din Metodologia de organizare ~i desf'~urare a alegerilor din cadrul 
Consilinlni Elevilor, dosarul de candidaturii pentru functiile vacante, se va depune in ziua desfii~uriirii 
procesului electoral, la inceputul-sesiunii ~i va contine urmiitoarele: 
a.Formular de candidaturii, impreunii cu declaratia de neapartenentii ~i acordul parental dacii este 
cazul; 
b.Proces verbal semnat de la ~edinta de alegeri la nivel ~colar prin care este ales 
pre~edinte/vicepre~edinte/secretaral C$E sau este delegat de ciitre Adunarea Generalii C$E; 
c.Curriculum Vitae 
d.Strategie de dezvoltare ~i plan de actiune pentru mandat 

./ Candidatura va fi depusii ~i pe platforma online conform Art.28 alin.(1) , din 
Metodologia de organizare ~i desfii~urare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor, elaboratii in 

conforrnitate cu prevederile Regulamentul de Organizare ~i Functionare a Consiliului National al 

Elevilor, aprobat prin OMENC$ m. 3838 din 23.05.2016 ~i cu Regulamentul Intern al Consiliului 

National al Elevilor. 

Inspector i;:colar, 

Prof. Sim~TA 
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METODOLOGIA DE ORGANIZARE ~I DESFA~URARE A 
ALEGERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI ELEVILOR 

Art.1 Prezenta Metodologie este elaborata in conformitate cu prevederile Regulamentul de 
Organizare ~i Functionare a Consiliului National al Elevilor, aprobat prin OMENC$ nr. 3838 
din 23.05.2016 ~i cu Regulamentul Intern al Consiliului National al Elevilor. 

Capitolul I 
DISPOZITII GENERALE 

Art.2 La alegerile din cadrul Consiliului $colar/Judetean!National al Elevilor pot candida 
persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

a. Dovedesc calitati manageriale ~i morale, reflectate prin acumularea unui punctaj 
minim in urma evaluarii dosarului de candidatura, in cazul Consiliului Judetean al 
Elevilor, respective Consiliului National al Elevilor; 

b. Nu sunt afiliate unei entitati cu caracter politic sau unui partid politic; 
c. Nu sunt elevi in clasele terminale ale ciclului de liceu; 
d. In anii ~colari precedenti nu au existat situatii de repetentie cauzate de motive 

medicale; 

Art.3 (1) Pentru functiile din cadrul Biroului Executiv al Consiliului $colar al Elevilor poate 
candida orice elev care indepline~te conditiile prezentate in art. 2. 

(2) Pentru functiile din cadrul Biroului Executiv al Consiliului Judetean al Elevilor 
pot candida pre~edintii Consiliilor $colare ale Elevilor (pentru pre~edinte ), 
pre~edintii/vicepre~edintii C$E (pentru vicepre~edinte ), pre~edintii/secretarii C$E (pentru 
secretar), orice elev validat de catre Adunarea Generala a Consiliului $colar al Elevilor (AG 
C$E poate valida un singur candidat pentru o singura functie din Biroul Executiv) sau orice 
membru care in trecut a ocupat un mandat cu o durata minima de 6 (~ase) !uni in Biroul 
Executiv al CJE, care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta metodologie; 

(3) Nu poate exista majoritate in Biroul Executiv din aceea~i unitate de invatfilnant. 
Astfel, daca Biroul Executiv este format din 3 membri, cei trei membri trebuie sa provina de 
la licee diferite. In cazul in care Biroul Executiv este format din 5 membri, atunci pot exista 
pana la 2 membri din cadrul aceleia~i unitati de lnvatamant. 

( 4) Pentru functia de secretar, vicepre~edinte ~i pre~edinte al Consiliului National al 
Elevilor pot candida pre~edintii Consiliilor Judetene ale Elevilor. 
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Art.4 in conditiile vacantiirii functiei de pre~edinte, piina la organizarea unei noi sesiuni de 
alegeri, conducerea interimara a Consiliului Judetean al Elevilor/Consiliului $colar al 
Elevilor este preluatii de catre vicepre~edintele aflat in exercitiu, care a obtinut numarul eel 
mai mare de voturi in urma alegerilor, pentru eel mult 30 de zile; 

Art.5 in perioada de 30 de zile, pre~edintele interimar are obligatia de a organiza noi alegeri, 
care se vor organiza in cadrul Adunarii Generale a Consiliului Judetean/$colar al Elevilor, in 
afara de situatia in care se organizeaza sesiuni ordinare de alegeri ~i astfel in cazul Consiliului 
$colar al Elevilor voteaza toti elevii ~colii. 

Capitolul II 
ORGANIZAREA l;ll DESFAl;lURAREA ALEGERILOR 

A. CONSILIUL l;lCOLAR AL ELEVILOR 

Art.6 (1) Alegerile pentru preluarea functiilor de conducere se organizeaza de Biroul 
Executiv al Consiliului $colar al Elevilor, aflat in perioada exercitarii mandatului. 

(2) Biroul Executiv al Consiliului $colar al Elevilor are obligatia de a organiza 
sesiunea electorala in fiecare an ~colar, conform calendarului de alegeri din prezenta 
metodologie, pentru ocuparea functiilor din cadrul Biroului Executiv ~i al departamentelor, 
dacii este cazul; 

(3) Exceptie de la articolul 6 alin. (2) fac functiile uncle membrii Biroului Executiv al 
Consiliului $colar al Elevilor care dupa un an de mandat (din-mandatul -de 2 ani ~colari -
calculati de la inceputul sesiunii ordinare octombrie-noiembrie), conform art. 35 din 
Regulamentului Intern al CNE, nu au notificat Biroul Executiv al Consiliului $colar al 
Elevilor ca doresc sa J~i incheie mandatul ~i carora le-a fost aprobat raportul de activitate de 
catre Adunarea generala. 

Art. 7 (1) Alegerile pentru functiile din Biroul Executv neocupate Jn prima sesiune de vot, Jn 
urma demisiei sau demiterii unui membru al Biroului Executiv al Consiliului $colar al 
Elevilor, se organizeaza 1n decursul celor 30 de zile de la prima sesiune de alegeri sau de la 
demisia/demiterea respectivului membru. Data procesului electoral este stabilitii de Consiliul 
$colar al Elevilor in cauza, cu avizul Consiliului Judetean al Elevilor ~i alegerile sunt 
organizate in cadrul Adunarii generale a Consiliului $colar al Elevilor 

(2) Un membru al Biroului Executiv al Consiliului $colar al Elevilor poate fi demis 
conform Regulamentului Intern al Consiliului National al Elevilor. 

(3) Mandatul elevilor ale~i 1n temeiul art.7, alin(l) se va incheia la Jnceputul 
urmatoarei sesiuni ordinare octombrie-noiembrie, neexistiind posibilitatea de a fi prelungit. 
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Art.8 (1) Biroul Executiv al Consiliului Scalar al El evil or are obligatia de a anunta ~i 

promova organizarea procesului electoral, conform calendarului regasit in Anexa l, prin 
afi~area posturilor din cadrul structurii ~i a informa\iilor relevante, pe site-ul unitatii de 
lnvatamant ~i la panourile Consiliilor Scolare ale Elevilor; 

(2) Sunt acceptati la lnscriere numai candidatii ale caror dosare intrunesc integral 
conditiile cuprinse in prezenta metodologie. Secretarul comisiei va redacta in mod obligatoriu 
un proces-verbal de predare-primire a dosarului de candidatura. 

(3) Biroul Executiv afi§eaza, prin intermediul propriilor cai de comunicare, lista 
candidatiilor valida\i, precum §i agenda sesiunii electorale; 

( 4) in situatii justificate, pre§edintele comisiei de concurs ~i validare poate dispune 
suspendarea temporara a desfii§urarii procesului electoral §i eliminarea din sala a persoanelor 
cu atitudine §i comportament necorespunzator. 

Art.9 (1) Dosarul de candidatura pentru Consiliul Scalar al Elevilor se va depune la 
secretarul comisiei, conform calendarului alegerilor regasit In Anexa 1 §i va contine 
formularul de candidatura, declaratia de neapartenen\li politica ~i acordul parental, In cazul 
elevilor minori, documente regasite In Anexa 2. 

(2) Pentru a fi validat, dosarul trebuie sa fie complet. 
(3) La finalul evaluarii dosarelor, comisia de concurs ~i validare va lncheia un proces

verbal care va fi publicat la avizierul ~colii, anuntftnd candida\ii care au fast validati. 

Art.IO (1) Comisia de concurs §i validare a dosarelor de candidatura este constituita din: 
1. pre§edinte - pre§edintele Consiliului Scalar al Elevilor, aflat jn eirnrci\iu; . 
2. secretar - secretarul Consiliului Scalar al Elevilor, aflat In exercitiu; 
3. vicepre§edinte - vicepre~edintele Consiliului Scalar al Elevilor, aflat In exercitiu; 
4. membru - evaluator, reprezentant al Consiliului Jude\ean al Elevilor; 

(2) in cazul In care vreunul din membrii comisiei de concurs ~i validare participa In 
cadrul sesiunii electorale din postura de candidat sau nu poate fi prezent, atribu\iile ~i 

responsabilitatile acestuia sunt preluate de catre un membru delegat de Biroul Executiv al 
Consiliului Scalar al Elevilor; 

(3) La desfii§urarea sesiunii electorale pot fi invitati sa participe in calitate de 

observatori: 
a. reprezentantul asociatiei de parinti; 
b. reprezentanti ai ONG-urilor cu activitate relevanta In domeniul educatiei; 
c. consilierul educativ 

( 4) La desra§urarea sesiunii electorale pot participa In calitate de observatori 
reprezentan\i ai Consiliului National al Elevilor. 

(5) Secretarul comisiei de concurs ~i validare invita observatorii sa asiste la 
desfii§urarea sesiunii electorale, cu eel pu\in 48 de ore inainte de data desfii§urlirii acesteia. 
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Participarea observatorilor va fi confirmatli. N eprezentarea observatorilor nu afecteaza 
legitimitatea desfii§urarii procesului electoral. 

(6) Observatorii participa la activitlitile comisiei, dar nu se implica In procesul 
electoral propriu-zis. Observatorii au dreptul de acces la toate documentele §i de a-§i 
consemna observatiile In procesul-verbal. Daca In derularea procesului electoral observatorii 
sesizeaza pre§edintelui comisiei vicii de procedura sau de organizare, acesta are obligatia de a 
remedia de lndatli neregulile sesizate §i va dispune masurile care se impun; 

(7) Observatorii nu au dreptul de a face sesizari privind corectitudinea organizarii §i 
desfii§urarii sesiunii electorale dupa lncheierea acesteia, decat In situatia In care nu s-a dat 
curs sesizarii consemnate In procesul-verbal. 

Art.11 Alegerile pentru functiile de conducere din Consiliile ~colare ale Elevilor constau In 
urmatoarele etape: 

a. anuntarea alegerilor, a calendarului §i a informatiilor aferente. 
b. depunerea dosarelor de candidatura. 
c. analizarea, evaluarea §i validarea dosarului candidatului; 
d. sustinerea candidaturii In fata colectivului de elevi din cadrul unitlitii de lnvatamant, 

daca e cazul. 
e. votul secret al elevilor din unitatea de lnvatamant/ votul Adunarii generale a Ci$E, In 

cazul alegerilor In afara sesiunii ordinare de alegeri; 
f. numirea In functie. 

Art.12 (1) Campania electorala va lnceta in ziua premergatoare votului; 
(2) In desfii§urarea procesului electoral, se va avea in vedere sustinerea candidaturilor 

In fata colectivului de elevi din cadrul unitatii de invatamant eel tarziu in ziua premergatoare 
votului; 

(3) Comisia de concurs §i validare are obligatia de a pregati buletinele de vol pentru 
sesiunea de vot secret, care vor fi semnate de catre pre§edintele comisiei; 

(4) Vor fi considerate valide doar buletinele de vot cu o singura optiune; 
(5) Se va proceda la anularea buletinelor de vot cu alte inscriptii decat cele admise §i 

consemnarea numarului acestora In procesul verbal al sesiunii electorale. 

Art. 13 ( 1) Alegerile se pot organiza in doua moduri: 
a) Votul secret al elevilor unitlitii de inviitamant cu uma mobila prin clase. 

b) Votul secret al elevilor unitlitii de lnvatamant prin amplasarea umei intr-un loc vizibil 
§i accesibil din §Coala, supravegheat In permanenta de catre doi membri al comisiei. 

(2) Un candidat este considerat ca§tigator daca intrune§te majoritatea simpla a 
voturilor valabil exprimate. 

Pagina 4 din 29 

CONSILIUL NATIONAL AL ELEVILOR 
Tel.: +40 721259 306; +40 754 498 412; 

Email :cne.secretariat@gmail.com 



- MrNrmRUL EDIJCATIEI 
.NATIONALE 0 CONSILIUL 

ELEVILOR 
Fii vocea colegilor tdi! 

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

(3) In cazul in care exista un singur candidat per post, pe buletinul de vot exista 
optiunile ,,Da", ,,Nu" ~i ,,Ma abtin". 

Art.14 (1) Secretarul comisiei de concurs ~i validare intocme~te procesul-verbal, conform 
Anexei, incare consemneaza desfii~urarea ~i rezultatele procesului electoral, precum ~i 

mentiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de pre~edintele 
comisiei de concurs ~i validare, de membrii acesteia ~i de persoanele desemnate ca 
observatori. 

(2) Pre~edintele comisiei, cu ajutorul consilierului educativ, prin serviciul secretariat, 
are obligatia de a transmite prin adresa oficiala componenta ~i datele de contact ale 
membrilor noului Birou Executiv. Adresa va fi trimisa catre Consiliul Jude\ean al Elevilor in 
maxim 72 de ore dupa incheierea procesului electoral; 

Art.15 (I) Existenta departamentelor in cadrul Consiliului Scolar al Elevilor este facultativa 
~i se va stabili prin hotlirare a Adunarii Generale a Consiliului Scolar al Elevilor la prima 
Adunare Generala din respectivul an ~colar, la maximum doua saptlimiini de la inceperea 
anului ~colar. 

(2) Daca Adunarea Generala a Consiliului Scolar al Elevilor stabile~te existenta 
departamentelor, directorii acestora vor fi ale~i de catre Adunarea generala, in cadrul primei 
sesiuni din noul mandat, din randul celor care i~i depun dosarul de cadidatura. Alegerile 
pentru functiile de director de departament vor fi organizate de catre noul Birou Executiv la 
maximum 2 saptlimiini dupa incheierea procesului electoral. 

(3) Dosarul de candidatura va cuprinde formularul de candidatura, alaturi de acordul 
parental ~l declaiatia de neaparienen\li jlolitica prevliziite in .Anexa i .. - . 

( 4) Comisia de concurs ~i validare va fi formatli din Biroul Executiv al Consiliului 
Scolar al Elevilor, recent ales. 

(5) Directorii departamentelor i~i vor sustine candidatura in plenul Adunarii Generale 
a Consiliului Scolar al Elevilor; 

(6) Candidatii pentru departamente vor fi ale~i prin vot secret, exercitat de membrii 
Adunlirii Generale a Consiliului Scolar al Elevilor (reprezentantii claselor). 

(7) Orice elev poate candida pentru functia de director de departament. 
(8) Dosarele in format fizic se inmiineaza secretarului comisiei de concurs ~i validare, 

care va redacta un proces-verbal de predare-primire. 
(9) Departamente vor fi create ~i infiintate prin decizia Adunarii Generale, in func\ie 

de necesitli\ile elevilor din cadrul unitli\ii de invli\limiint. 
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B. CONSILIUL JUDETEAN AL ELEVILOR 

Art.16 (1) Alegerile se organizeazli de Biroul Executiv al Consiliului Jude\ean al Elevilor 
aflat Inca in perioada exercitarii mandatului, in fiecare an ~colar in sesiune ordinara conform 
calendarului din anexa 1, pentru func\iile vacante. 

(2) in cazul in care conform Regulamentului de Organizare ~i Func\ionare a CNE unui 
membru al Biroului Executiv, dupli un an de mandat (avand conform ROF CNE un mandat 
de doi ani, calculate conform art. 35 din Regulamentului Intern al CNE), raportul de activitate 
este validat de catre Adunarea generala a Consiliului Jude\ean al Elevilor ~i nu l~i notifica in 
scris demisia, nu se organizeaza alegeri pentru respectiva func\ie. 

(3) in cazul vacantarii unor func\ii, ulterior sesiunii ordinare, alegerile pentru 
ocuparea posturilor din Biroul Executiv al Consiliului Jude\ean al Elevilor se organizeazli 
in decursul celor 30 de zile pe perioada interimatului. Data alegerilor este stabilita de fiecare 
Consiliu Jude\ean al Elevilor; 

( 4) Alegerile pentru ocuparea posturilor din Consiliul Jude\ean al Elevilor se 
organizeaza in aceea~i sesiune, in ordinea pre~edinte, vicepre~edinte, secretar, director de 
departament. Toate candidaturile se depun ~i in format electronic. 

Art. 17 (I) La alegerile pentru func\ia de pre~edinte CJE pot candida pre~edin\ii Consiliilor 
$colare ale Elevilor, un elev delegat catre Adunarea Generalii a Consiliului $colar al Elevilor 
sauo persoa_na care a ocupat \Jil mandat cu o durata de mini_m 6 !uni jn Biroul Executivin_ 
mandatul precedent. 

(2) La alegerile pentru func\ia de vicepre~edinte CJE pot candida pre~edin\ii ~i 

vicepre~edin\ii Consiliilor $colare ale Elevilor, un elev delegat clitre Adunarea Generala a 
Consiliului $colar al Elevilor sau sau o persoana care a ocupat un mandat cu o durata de 
minim 6 !uni in Biroul Executiv in mandatul precedent. 

(3) La alegerile pentru func\ia de secretar CJE pot candida pre~edin\ii ~i secretarii 
Consiliilor $colare ale Elevilor ~i un elev delegat clitre Adunarea Generala a Consiliului 
$colar al Elevilor. 

( 4) Adunarea genera!a a Consiliului $colar al Elevilor poate delega un singur elev 
pentru una din toate func\iile din cadrul Biroului Executiv al CJE. 

Art.18 (1) Biroul Executiv al Consiliului Jude\ean al Elevilor are obliga\ia de a anunta ~i 
promova organizarea procesului electoral, conform calendarului reglisit in Anexa 1, prin 
afi~area posturilor vacante din cadrul structurii ~i a informa\iilor la sediul Consiliului 
Jude\ean al Elevilor, pe site-ul propriu ~i la panourile Consiliilor $colare ale Elevilor; 
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(2) Sunt acceptati la 1nscriere numai candidatii ale caror dosare 1ntrunesc integral 
conditiile cuprinse 1n prezenta metodologie; 

(3) Orice modificare, din motive obiective, a programului de des:fli§urare al alegerilor, 
este adusa la cuno§tinta candidatilor, participantilor §i observatorilor, cu eel putin 48 de ore 
1nainte, de catre Biroul Executiv al Consiliului Judetean al Elevilor; 

( 4) in unele situatii, pre§edintele comisiei de concurs ~i validare poate dispune 
1ntreruperea desfii§urarii procesului electoral §i eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine 
§i comportament necorespunzatoare; 

(5) Cu acceptul persoanelor care apar 1n urmatoarele materiale, se pot face fotografii 
sau 1nregistrari ale discursului de candidatura sau ale procesului de vot. De asemenea, accesul 
presei este liber. 

(6) Dosarele 1n format fizic se 1nmaneaza secretarului comisiei de concurs ~i validare, 
care va 1ncheia un proces-verbal de predare-primire. 

Art.19(1) Candidatura pentru functia vacanta va fi 1nregistrata pe platforma Consiliului 
National al Elevilor, respectand calendarul alegerilor din cadrul Consiliul National al Elevilor 
regasit 1n Anexa I; 

(2) Pentru a fi validata, candidatura trebuie sa fie completa; 

(3) Analizarea ~i validarea candidaturilor depuse online se va face de catre 
pre~edintele Consiliului Judetean al Elevilor, aflat 1n perioada exercitarii mandatului; 
in cazuri speciale, Comisia de Concurs ~i Validare poate solicita Biroului Executiv a 
Consiliului National al Elevilor derogare de la art. 18 alin (2); 

(4) Contestarea deciziei de invalidare de catre pre~edintelt: Consiliului Judetean al 
Elevilor a candidaturii depuse online se poate face prin adresa catre Biroul Executiv al 
Consiliului National al Elevilor. in urma contestatiilor, reevaluarile vor fi fiicute de o comisie 
formata din membrii Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor. 

(5) Dosarul de candidatura pentru functiile vacante, se va depune In ziua desfii§urarii 
procesului electoral, la 1nceputul sesiunii §i va contine urmatoarele: 

a. Formular de candidatura, 1mpreuna cu declaratia de neapartenenta ~i acordul parental 
daca este cazul; 

b. Proces verbal semnat de la §edinta de alegeri la nivel §Colar prin care este ales 
pre~edinte/vicepre~edinte/secretar al C~E sau este delegat de catre Adunarea Generala 

C~E; 

c. Curriculum Vitae 
d. Strategie de dezvoltare ~i plan de actiune pentru mandat 

Art.20 La sflir§itul perioadei de 1nscriere, secretarul Consiliului Judetean al Elevilor 
1nainteaza comisiei de concurs ~i validare dosarele candidatilor pentru verificare §i avizare 1n 
ceea ce prive§te 1ndeplinirea conditiilor de participare la alegeri, fiind acceptate numai 
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dosarele care indeplinesc in totalitate conditiile prevazute la art. 2, art. 17 ~i art.19, alin.(5) 
din prezenta metodologie. in caz contrar, dosarul se respinge ~i se afi~eazll motivele 
respingerii. 

Art.21 (1) Comisia de concurs §i validare a dosarelor de candidaturll pentru ocuparea 
posturilor este constituita din: 

1. pre§edinte - pre~edintele Consiliului Judetean al Elevilor; 
2. secretar - secretarul Consiliului Judetean al Elevilor; 
3. vicepre~edinte - vicepre§edintele Consiliului Judetean al Elevilor, aflat Inca In 

exercitiu; 
4. membru - vicepre~edintele Consiliul Judetean al Elevilor sau alt membru CJE; 

(2) in cazul in care vreunul din membrii comisiei de concurs ~i validare participa In 
cadrul sesiunii electorale din postura de candidat sau nµ poate fi prezent, atributiile ~i 

responsabilitatile acestuia sunt preluate de catre un membru delegat de Biroul Executiv al 
Consiliului Judetean al Elevilor; 

(3) La desfii~urarea procesului electoral pentru ocuparea posturilor pot fi invitati sa 
participe In calitate de observatori: 

a. reprezentanti ai ONG-urilor cu activitate relevanta In domeniul educatiei; 
b. alumni din cadrul Consiliului National al Elevilor; 
c. reprezentanti ai Consiliului National al Elevilor 

( 4) Secretarul comisiei de concurs ~i validare invita observatorii sa asiste la 
desfii~urarea sesiunii electorale, cu eel putin 48 de ore lnainte de data desfii~urarii acesteia. 
Particirarea observatorilor va fi confirmata. Neprezentarea_ obs_erv~torilor nu afecteazll 
legitimitatea desfii§uriirii procesului electoral; 

(5) Observatorii participa la activitatile comisiei, dar nu se implica In 
examinarea §i evaluarea candidatilor. Observatorii au dreptul de acces la toate documentele 
§i de a-§i consemna observatiile in procesul-verbal. Daca In derularea procesului electoral 
observatorii sesizeaza pre§edintelui comisiei vicii de procedura sau de organizare, acesta are 
obligatia de a remedia de lndata neregulile sesizate ~i va dispune masurile legale care se 
impun; 

(6) Observatorii nu au dreptul de a face sesizari privind corectitudinea organizarii §i 
desfii§urarii sesiunii electorale dupa incheierea acesteia, decat In situatia In care nu s-a dat 
curs sesizarii consemnate In procesul-verbal. 

Art.22 Alegerile pentru functiile de conducere din Consiliile Judetene ale Elevilor constau In 
urmatoarele etape: 

a. Anuntarea demararii procesului de alegeri. 
b. Depunerea candidaturilor online. 
c. Validarea candidaturilor online. 
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e. Analiza, evaluarea ~i validarea formularului de candidatura; 
f. Sustinerea candidaturii In fata plenului Adunarii Generale a Consiliului Judetean al 

Elevilor; 
g. Votul secret al membrilor cu drept de vot ai Consiliului Jude\ean al Elevilor. 
h. Numirea 1n functie. 

Art.23 Evaluarea dosarului de candidatura se face de catre comisia de concurs ~i validare, 
independent, 1n lipsa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor ~i punctajului 
mentionate In Anexa 3, pe baza documentelor din dosarul de candidatura, care dovedesc cele 
afirmate; 

Art.24 Pentru a fi considerat valid, dosarul trebuie sa fie complet ~i sa primeasca un punctaj 
minim de 70 din 100 de puncte. Punctajul final reprezinta media aritmetica a punctajelor 
membrilor comisiei. Fiecare membru acorda maxim 100 de puncte. Candidatul este validat 
daca dosarul ~i aplicatia online sunt valide. 

Art.25 ( 1) in ziua sesiunii de alegeri, candidatii validati 1si vor sustine candidatura In plenul 
Adunarii Generale a Consiliului Judetean al Elevilor; 

(2) Dupa prezentarea candidaturilor, membrii Adunarii Generale a Consiliului 
Judetean al Elevilor l~i vor exercita dreptul de vot secret; 

(3) Comisia de concurs ~i validare are obligatia de a pregati buletinele de vot pentru 
sesiunea de vot secret, care vor fi semnate §i §tampilate de catre pre~edintele comisiei; 

(4) Sunt considerate valide doar buletinelede vot cu o singur~ optiiine;. 
(5) Se va proceda la anularea buletinelor de vot cu alte inscriptii decat cele admise §i 

prezentate membrilor Adunarii Generale la lnceputul desfii~urarii alegerilor §i consemnarea 
numarului acestora In procesul verbal al sesiunii electorale. 

Art.26 (1) Secretarul comisiei de concurs ~i validare intocme~te procesul-verbal, conform 
Anexei, In care consemneaza desfii~urarea ~i rezultatele procesului electoral, precum §i 
mentiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de pre§edintele 
comisiei de concurs ~i validare, de membrii acesteia ~i de persoanele desemnate ca 
observatori. 

Art.27 Membrii Biroului Executiv al Consiliului Judetean al Elevilor pot renunta la functia 
de pre~edinte/vicepre~edinte/secretar al Consiliului ~colar al Elevilor f'ara a afecta calitatea de 
membru al Biroului Executiv. 
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Art.28 (1) Directorii departamentelor vor fi ale~i de catre Adunarea Generala a Consiliului 
Jude\ean al Elevilor, in cadrul primei Adunari Generale a Consiliului Jude\ean al Elevilor din 
noul mandat din riindul celor care i~i depun dosarul de cadidatura. Candidatura va fi depusa ~i 
pe platforma online. Alegerile vor fi organizate concomitent cu alegerile pentru noul Birou 
Executiv. 

(2) Dosarul de candidatura va cuprinde urmatoarele documente: 
a. Formular de candidatura conform Anexa 2; 
b. Declara\ia de neaparten\a politica ~i acord parental, daca este cazul. (Anexa 2) 
c. Curriculum vitae; 

(3) Candidatul este validat daca dosarul ~i formularul de candidatura online sunt 
validate. 

( 4) Candida\ii i~i vor sus\ine candidatura in plenul Adunarii Generale a Consiliului 
Jude\ean al Elevilor; 

(5) Candida\ii vor fi ale~i prin vot secret, exercitat de membrii Adunarii Generale a 
Consiliului Jude\ean al Elevilor; 

( 6) Consiliul Jude\ean al Elevilorare 1n componen(a urmatoarele departamente: 
a. Departamentul PR ~i comunicare; 
b. Avocatul Elevului; 
c. Cultura, educa\ie ~i programe ~colare; 
d. Departamentul pentru invatamant profesional, tehnic, vocational; 
e. Departamentul pentru mva\amant gimnazial ~i teoretic; 

(7) Pentru func\ia de director de department poate candida orice elev. 

Art. 29 (1) Un candidat este considerat cii~tigator daca intrune~te majoritatea simpla a 
voturilor valabil exprimate. in caz contrar, se va proceda la organizarea unui nou tur de 
scrutin intre primii doi candida\i. 

(2) in cazul in care exista un singur candidat per post, pe buletinul de vot exista 
optiunile ,,Da", "Nu" ~i ,,Ma abtin". 
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C. CONSILIUL NATIONAL AL ELEVILOR 

Art.30 (1) Alegerile pentru preluarea functiilor de conducere se organizeaza de Biroul 
Executiv al Consiliului National al Elevilor. 

(2) Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor are obligatia de a organiza 
sesiune electorala pentru ocuparea posturilor vacante 1ntr-o perioada de maxim 60 de zile. 
Pentru posturile vacante, piina la organizarea alegerilor, BEx CNE poate delega interimari 
fiira drept de vot in BEx CNE. 

Art.31 Alegerile pentru ocuparea posturilor din Consiliul National al Elevilor se organizeaza 
in aceea~i sesiune, in ordinea vicepre~edinte, secretar executiv pe departamentul de 
organizare interna, secretar executiv pe departamentul de educatie ~i comunicare (relatii 
externe ), pre~edinte. 

Art.32 (1) Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor are obligatia de a anunta ~i 

promova organizarea procesului electoral, conform calendarului regasit in Anexa l, prin 
afi~area informatiilor, pe site-ul Consiliului National al Elevilor ~i prin anuntarea acestuia in 
ordinea de zi regasita in convocatorul ~edintei ordinare a Adunarii Generale. 

(2) Sunt validati numai candidatii ale caror dosare 1ntrunesc integral conditiile 
cuprinse in prezenta metodologie; 

(3) Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor afi~eaza, prin intermediul 
- - -- - - -- - --- - - -

propriilor cai de comunicare, lista cu candidatii validati, precum ~i agenda sesiunii electorale 

Art. 33 Dosarul de candidatura se va depune in prima zi a Adunarii Generale a Consiliului 
National al Elevilor, ~i va contine urmatoarele: 

a. Formular de candidatura, declaratie de neapartenenti[ politica ~i acord parental, daca 
este cazul, pentru elevii minori; 

b. Proces verbal sernnat de la ~edinta de alegeri la nivel ~colar ~i judetean; 
c. Curriculum vitae; 
d. Scrisoare de recomandare din partea unei organiza\ii neguvernamentale (cu activitate 

in domeniul voluntariatului/educatiei/tineretului etc.); 
e. in cazul secretarilor executiv ~i a vicepre~edintiJor, strategie detaliata de dezvoltare a 

departamentului vizat; 
f. in cazul pre~edintelui, strategie detaliata de dezvoltare organizationala, incluziind 

capitolele: dezvoltare interna, dezvoltare externa, dezvoltare a structurilor 
subordonate, planul international, domeniul educational. 
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Art.34 La lnceputul sesiunii electorale, secretarul pe departamentul de organizare intema al 

Consiliului National al Elevilor inainteaza comisiei de concurs ~i validare dosarele 

candidatilor pentru verificare §i avizare in ceea ce prive§te indeplinirea conditiilor de 

participare la procesul electoral, fiind acceptate numai dosarele care lndeplinesc In totalitate 

conditiile prevazute la art. 2 §i art. 33 din prezenta metodologie. in caz contrar, dosarul se 

respinge §i se afi§eaza motivele respingerii. 

Art.35 ( 1) Comisia de concurs §i validare a dosarelor de candidatura pentru ocuparea 

posturilor vacante din cadrul CNE este constituita din: 

a. pre§edinte - pre§edintele Consiliului National al Elevilor; 

b. secretar - secretarul pe departamentul de organizare interna al Consiliului 

National al Elevilor; 

c. toti membrii Biroului Executiv care nu candideaza pentru o noua functie; 

d. reprezentantul Comisiei Nationale de Etica. 

(2) La desfii§urarea procesului electoral pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

CNE pot fi invitati sa participe In calitate de observatori reprezentanti ai ONG-urilor cu 

activitate relevanta In domeniul educatiei; 

(3) Participarea observatorilor va fi confirmata, iar neprezentarea observatorilor nu 

afecteaza legitimitatea desfii§urlirii procesului electoral. Observatorii participa la activita\ile 

comisiei, dar nu se implica In examinarea §i evaluarea candida\ilor. Daca In derularea 

alegerilor observatorii sesizeaza pre§edintelui comisiei vicii de procedura sau de organizare, 
acesta are obliga\ia de a remedia de indata neregulile sesizate §i va dispune masurile l_egale 

care se impun; 
( 4) Observatorii nu au dreptul de a face sesizliri privind corectitudinea organizarii §i 

desfii§urlirii sesiunii electorale dupa lncheierea acesteia, decat in situa\ia in care nu s-a <lat 

curs sesizarii consemnate In procesul-verbal. 

Art.36 (1) Alegerile pentru functiile de conducere ale Consiliului National al Elevilor 

constau in urmatoarele etape: 

a. Anun(area demarlirii alegerilor. 

b. Depunerea dosarelor de candidatura. 

c. Analiza, evaluarea §i validarea dosarului de candidatura; 

d. Sus\inerea candidaturii in plenul Adunlirii Generale a Consiliului National al Elevilor 

In sesiunea electorala; 

e. Votul secret al membrilor cu drept de vot ai Adunarii Generale a Consiliului National 

al Elevilor. 

Pagina 12 din 29 
CONSILIUL NATIONAL AL ELEVILOR 

Tel.: +40 721259 306; +40 754 498 412; 
Email :cne.secretariat@gmail.com 



0 CONSILIUL 
ELEVILOR 
FU vocea colegilor tdi! 

CONSILIUL NATIONAL 

AL ELEVILOR 

(2) in cazul ln nu se ocupa locurile vacante prin votul a jumatate plus unu din numarul 
voturilor valabil exprimate, se va proceda la organzarea unui nou tur de scrutin lntre primii 
doi candida\i, care au obtinut numarul eel mai mare de voturi sau lntre cei care se afla ln 
aceasta situatie. 

Art.37 Evaluarea dosarului de candidatura se face de catre comisia de concurs ~i validare 
,independent, in lipsa candidatului, pe baza documentelor din dosarul de candidatura, care 
dovedesc cele afirmate; 

Art.38 Pentru a fi considerat valid, dosarul trebuie sa fie complet §i sa primeasca un punctaj 
minim de 70 din 100 de puncte, conform Anexei 3. Punctajul final reprezinta media 
aritmetica a punctajelor membrilor comisiei. Fiecare membru acorda maxim 100 de puncte. 

Art.39 (1) in ziua sesiunii electorale, candidatii validati lsi vor sustine candidatura ln plenul 
Adunarii Generale al Consiliului National al Elevilor; 

(2) Dupa prezentarea candidaturilor, membrii cu drept de vot ai Adunarii Generale a 
Consiliului National al Elevilor l§i vor exercita dreptul de vot in mod secret; 

(3) Comisia de concurs §i validare are obligatia de a pregati buletinele de vot pentru 
sesiunea de vot secret; 

(4) Dosarele ln format fizic se 1nmaneaza secretarului comisiei de concurs §i validare. 
(5) Vor fi considerate valide doar buletinele de vot cu o singura optiune; 
( 6) Se va proceda la anularea buletinelor de vot cu alte inscriptii decal cele admise §i 

consemnarea numaruluia<;estora ln procesul verbal al sesiunii e_le~torale. 

Art.40 (1) Secretarul comisiei de concurs §i validare lntocme§te procesul-verbal, conform 
Anexei 4, 1n care consemneaza desfii§urarea §i rezultatele procesului electoral, precum §i 
mentiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de pre§edintele 
comisiei de concurs §i validare §i de membrii acesteia. 

(2) Procesul verbal lntocmit 1n urma alegerilor va fi 1ncarcat pe platforma suport a 
Consiliului National al Elevilor, la maxim 72 de ore dupa incheierea procesului electoral. 
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Art.41 (1) Numirea In functiile de conducere a Consiliului ~colar al Elevilor, a Consiliului 
Judetean al Elevilor, respectiv a Consiliului National al Elevilor se face In urma rezultatelor 
obtinute la etapa de vot secret din cadrul sesiunii electorale pentru ocuparea posturilor de 
conducere, organizat potrivit prezentei metodologii; 

(2) Validarea rezultatelor procesului electoral de ocupare a functiilor de conducere se 
realizeaza de catre comisia de concurs ~i validare; 

(3) In urma procesului electoral, candidatii declarati ca~tigatori sunt ale~i pe o 
perioada de maximum 2 ani, In concordanti( cu perioada In care au avut Joe alegerile, 
conform Regulamentului Intern. 

(4) Din Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor poate face parte o singura 
persoana dintr-un judet. 
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a. distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau In orice mod a 
listelor electorale, a platformelor-program afi§ate sau a oricaror alte afi§e ori anunturi 
de propaganda electorala tiparite; 

b. mtocmirea, de catre comisia de concurs si validare, a proceselor-verbale cu mcalcarea 
dispozitiilor prezentei metodologii; 

c. continuarea propagandei electorale dupa mcheierea acesteia, precum §i sfiituirea, In 
ziua votarii, a alegatorilor sa voteze sau sa nu voteze un anumit candidat; 

d. implicarea cadrelor didactice ~i/sau a membrilor comisiei de concurs ~i validare In 
campania electorala ~i In sustinerea unuia ~i/sau mai multi candidati mainte sau 1n 
timpul perioadei alegerilor; 

e. purtarea, pe durata votarii, de catre membrii comisiei de concurs ~i validare, de 
ecusoane, insigne sau alte msemne de propaganda electora!a; 

f. lncalcarea de catre membrii comisiei a obligatiei de a participa la activitatea acestora; 
g. lmpiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi 

ales; h.fraudarea alegerilor sau nerespectarea prezentei metodologii. 

Art.43 Sanctionarea Abaterilor 

1. Abaterile prevazute la art. 42 literele b, e, f se sanctioneaza cu excluderea din comisie 
a membrilor contravenienti; 

2. Abaterile prevazute la art. 42, Iiterele a, c, e, g se sanctioneaza cu invalidarea §i 
excluderea din campania electorala a candidatului care procedeaza la contraventie; 

3. Abaterile prevazute la art. 42, literele c,d, g, h se sanctioneaza cu anularea procesului 
electoral ~i refacerea acestuia de catre Biroulul Executiv CNE prin structurile de la 
nivel C;>E/CJE. 
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Capitolul V 
DISPOZITII FINALE 

Art.44 Informatiile false cuprinse in formularul de candidatura, falsul in declaratii, falsul in 
inscrisuri oficiale §i sub semnatura privata, observate de comisia de concurs ~i validare 
inainte sau in timpul desfii§urilrii procesului electoral, atrag eliminarea candidatului din 
procesului electoral. 

Art. 45 (1) Sesizarile care vizeaza nerespectarea conditiilor de inscriere sau cele referitoare la 
valabilitatea documentelor de la dosarul de candidatura, dovedite inaintea sau in timpul 
sesiunii electorale, atrag eliminarea candidatului; 

(2) Sesizarile mentionate la alin. (1) al prezentului articol, dovedite dupa finalizarea 
procesului electoral, dar inainte de emiterea deciziei de numire, daca sunt constatate cu 
privire la cii§tigatorul alegerilor, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia §i validarea 
urmatorului candidat promovat. In cazul in care nu exista niciun alt candidat promovat, 
alegerile se reprogrameaza. 

Art.46 (1) Pe durata desfii§urarii campaniei de promovare a alegerilor, de campanie 
electorala §i de alegeri CSE/CJE/CNE, profesorilor sau factorilor extemi le este interzisa 
influentarea voturilor( campanie/anticampanie pentru un anumit candidat). 

(2) in cazul in care prezentul articol este incalcat, Comisia de Concurs §i Validare are 
obligatia de a invalida alegerile. 

Art.47 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrag dupa sine, in functie de 
gravitate invalidarea procesului electoral; Gravitatea este stabilita de Comisia de Concurs si 
Validare. 

(2) Decizia de invalidare a procesului electoral, precum §i aplicarea acesteia va fi 
fiicuta de catre Comisia de Concurs §i Validare. 

(3) in cazul in care Biroul Executiv sau Adunarea Generala a Consiliului National al 
Elevilor constata ca procesul electoral nu a fost valid, nerealiziindu-se in conformitate cu 
Regulamentul de Organizare §i Functionare sau cu prezenta metodologie, iar Comisia de 
Concurs §i Validare nu §i-a indeplinit atributiile, pot decide, prin vot, invalidarea alegerilor 
din respectiva structura sau revocarea din functie a candidatului ales. 

Art.48 Orice situatie aparuta pe parcursul desfii§urarii procesului electoral, neprevazuta de 
prezenta metodologie, va fi adusa la cuno§tinta Comisiei de Concurs §i Validare de la nivel 
~colar/judetean precum §i Consiliului National al Elevilor. 
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Art.49 Anexele 1-4 sunt parte integranta din prezenta metodologie. 

Art.SO Prezenta metodologie intra in vigoare de la data aprobarii de catre Biroul Executiv al 
Consiliului National al Elevilor ~i ratificata de Adunarea generala a Consiliului National al 
Elevilor ~i devine obligatorie pentru toti membrii Consiliului Elevilor. 

Art.51 in cazuri exceptionale, Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor poate emite 
derogari de la prezenta metodologie. 
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Anexa nr. l la Metodologia de alegeri a funcpilor din cadrul consiliului elevilor. 

CALENDAR UL 
ALEGERILOR PENTRU FUNCTIILE DIN CADRUL CONSILIULUI 

ELEVILOR 

11-19 septembrie 2017: Prelucrarea metodologiei In Adunarea Generala a Consiliului 
Jude\ean al Elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucure~ti; 

20-25 septembrie 2017: Prelucrarea metodologiei 1n Adunarea Generala a Consiliului ~colar 
al Elevilor; 

25-29 septembrie 2017: Depunerea dosarelor de candidatura In format fizic pentru Consiliile 
~colare ale Elevilor; 

30 septembrie-1 octombrie 2017: Evaluarea ~i validarea dosarelor de candidatura; 

1-4 octombrie 2017: Desfii~urarea campaniei electorale; 

5-12 octombrie 2017: Desfii~urarea alegerilor pentru func\iile din cadrul Consiliului ~colar al 
Elevilor; 

13-20 octombrie 2017: Organizarea unei Adunari Generale a Consiliului Jude\ean al 
Elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucure~ti, uncle sunt prezentate atribu\iile 
consiliului elevilor ~i func\iile vacante din cadrul CJE/CMEB. Tot In aceasta Adunare 
Generala sunt prezentate rapoartele de activitate ale elevilor care vor sa l~i continue mandatul 
de doi ani In cadrul Biroului Executiv CJE/CMEB. 

20 octombrie-3 noiembrie 2017: Depunerea dosarelor de candidatura pentru func\iile vacante 
din cadrul CJE/CMEB; 

26 octombrie- 3 noiembrie 2017: Alegerile pentru func\iile din cadrul CJE/CMEB 
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8 MINl$TEllUL EPUCA:TIEI 
NATIONAU 

ANEXA2. 

0 CONSILIUL 
ELEVILOR 
Fil vocea colegilor tail 

CONSILIUL NATIONAL 

AL ELEVILOR 

FORMULAR DE CANDIDATURA PENTRU 
CONSILIUL ~COLAR/JUDE'fEAN/NA'flONAL AL ELEVILOR 

Sectiuuea I: Datele ~i viziunea personala a candidatului 

1) Date personale ale candidatului: 

Nnme: 

Prenume: 

Clasa: 

Denumirea institutiei ~colare: 

Numar de telefon: 

E-mail: 

Link facebook: 

Functia pentru care candideaza: 

2) Descrieti ce va recomanda pentru functia in cadrul Consiliului 
~colar/Judetean/National al Elevilor pentru care candidati: 
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8 MINl.ST£1\UL EDUCATIEI 
NATJONA!.E 0 CONSIL!Ul 

ELEVILOR 
FU vocea colegilortrul 

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

3) Prezentati care considerati ca este misiunea Consiliului ~colar/Judetean!National al 
Elevilor pentru care candidati: 

4) Faceti o scurta prezentare a celei mai importante activitati comunitare/ proiect in 
care ati fost implicat: 

Denumirea activitatii: 

Perioada de desfii~urare: 

Nume coordonator: 

Numar telefon coordonator: 

Scurta descriere: 

Scopul initial al proiectului: 

Rezultate finale obtinute : 
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- MINISTERUL EDUCATIEI 
• NATIONAL!l 0 CONS!LIUL 

ELEVILOR 
Fii vocea colegilor tdi! 

--- ··~~-~-

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

5) Cum considerati cii puteti, prin functia la care candidati, sii ajutati 
ladezvoltarea organizationalii a Consiliului ~colar/Judetean !National al Elevilor? 

Care este rolul functiei la care candidati? 
Pentru Consiliul ~colar al Elevilor: Care sunt prioritiitile pe care vi le propuneti 

in mandat? 
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8 MINISTERUL EDUCATl!!l 
NATIONAl.t: 0 

Sectiunea II: Declaratia de neapartenenta politica 

DECLARATIE 

CONSILIUL 
ELEVILOR 
Fil vocea coJegllor tail 

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

Subsemnatul... ... . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. ... ... . . . . . . . .. . . . . . . domiciliat 
i:n................................................................................................................................ elev i:n 
clasa ........... .Ia ............................................................................. , declar pe 
proprie raspundere ca nu fac parte din nicio organizatie de tineret cu caracter politic si 
din niciun partid politic, iar pe parcursul mandatului nu voi deveni membru al vreunei 
structuri politice ~i nu voi afecta imaginea Consiliului Elevilor, participand la 
evenimente, i:ntalniri, dezbateri, organizate, strict i:n interes politic. Am luat prin 
prezenta la cuno~tiinta ca i:ncalcarea angajamentului luat prin prezenta declaratie 
aduce cu sine excluderea mea din Consiliul National al Elevilor. 

Data 
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8 MINISTE!l.UL EDUCA\IEI 
NATIONAL< 

Sectiunea ID: Acord parental 

0 CONSILIUL 
ELEVILOR 
Fii voceo. coJegilor tdil 

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

ACORD PARENTAL 

Su bsemnatul( a), ........................................................................... . 
parinte/tutore al elevului( ei) .................................................... , din cadrul 
(unitate de invatamaut) ................................................... , clasa .......... , domiciliat(a) 
in localitatea ..................................................... strada ..................................... , nr ... , 
bl ...... ., sc .•..... ,et ...... , ap ...... , judetul .................. , telefon ............... , ..................... . 
sunt de acord ca fiul/tiica mea sa participe Ia procesul electoral ~i Ia activitaple din 
cadrul Consiliului National al Elevilor. 

Data 
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8 MINIITTRUI. EDUCATIEI 
NATIONAL IS 0 CONSILIUL 

ELEVILOR 
Fil voceo. colegilor tail 

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

ANEXA3 

CV (maxim 30 puncte) 

Educatie si Aptitudini ~i competente profesionale 
' ' 

formare 
(6p) Sociale (6p) Organizatorice Digitale (4p) Alte competente 

(6p) (Sp) 

Plan de acpune (maxim 40 de puncte) 

Corelarea Rezultate Caracter Metode de Sustenabilitate 
obiectivelor cu A~teptate (6p) Inovator (4p) evaluare ~i (Sp) 
solutionarea 
problemelor 
identificate 
(lOp) 

- -- -

ldentificarea 
Fezabilitate resurselor 

(3p) necesare 
(6p) 
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(6p) 

Strateirie (maxim 30 nuncte) 

Ierarhizare 
prioritati 
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Planificare scopul Alte 
eficienta in organizatiei aspecte 
timp (6p) ~i strategie (3p) 
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.9· . . . MINIS'fEIWL EOUCJ.TIEI 
NATIONAL£ 0 CONSILIUL 

ELEVILOR 
Fii voe ea co1egilor tiiil 

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

ANEXA4 

CONSILIUL JUDETEAN AL ELEVILOR. ......................................•...•..•........... 

CONSILIUL l?COLAR AL ELEVILOR .................................................................................... . 

PROCES-VERBAL 

Privind stabilirea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor 

Biroului Executiv al CONSILIULill ~COLAR AL ELEVILOR 

__ / _ _)2017 

a 'l'umarul total al elevilor din unitatea de !nvlitiimant (clasele V-Xll/XIII) 

J 
\J'umarul total al elevilor din unitatea de !nvaiJimant care s-au prezentat la 
vot 

' 

c Numarul total de voturi valabil exprimate 

Cl Numlirul total de voturi valabil exprimate pentru functia de Pre§edinte 

Numarul total de voturi valabil exprimate pentru functia de 
C2 

Vicepre§edinte 

C3 'l'umlirul total de voturi valabil exprimate pentru functia de Secretar 
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d 

e 

- .MINfffillliL .ED'UCATIEI 
.NA'flONALE 

Numarul voturilor nule 

Numarul buletinelor de vot tiparite 

0 CONSILIUL 
ELEVILOR 
FU vocea co1egilortdil 

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

f Numarul buletinelor de vot nelntrebuintitte ~i anulate 

g. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de ciitre fiecare candidat la functia de 
Pr~ediute al Consiliului Scolar al Elevilor 

Nr. 
Numiirul de voturi 

Crt. 
Numele ~i prenumele candidatului *) Clas a valabile exprimate, 

obtinute 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

h. N umiirul voturilor valabil exprimate obtinute de ciitre fiecare candidat la functia de 
Vicepre~edinte al Consiliului Scolar al Elevilor 
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a MINISTEIWL £0UCATl£1 

VNATIONALE 0 CONSILIUL 
ELEVILOR 
Fii voceo. colegilor tail 

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

Numarul de voturi 
Nr. Numele ~i prenumele candidatului *) Clas a valabile exprimate, 
Crt. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

. .. . . . 

6) 

7) 
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- MINIST£RUL EDUCft:i'IEI 
.NATIONAL£ 0 CONSILIUL 

ELEVILOR 
FU vocea co1e9ilor till! 

CONSILIUL NATIONAL 

ALELEVILOR 

i. N umiirul voturilor valabil exprimate obfinute de ciitre fiecare caudidat la functia de 
Secretar al Consiliului i:;colar al Elevilor 

Nr. 
Numarul de voturi 

Crt. 
Numele ~i prenllrtlele candidatului *) Clas a valabile exprimate, 

obtinute 

1. 

2. 

3. 

4. 

. - -

5. 

0 

*) In ordmea alfabet1ca 

Expunerea pe scurt a modului In care a decors procesul electoral, a posibilelor 
incidente, precum §i a modului prin care au fost solufionate. 
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8 MINIS!£1UJL EDUCATIEI 
NATIONAlE 

Drept care am lncheiat urmatorul proces-verbal, 

0 CONSILIUL 
ELEVILOR 
Fil voe ea colegilor till! 

CONSILIUL NATIONAL 

AL ELEVILOR 

Membrii Comisiei de Concurs ~i Validare ~i observatori 

Nr. Crt. 
Numele ~i prenurnele 

membrului/observatorului 

1 

2 

3 

4 

5 

- - - -

6 

7 

8 

9 
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