
CONSILIUL NAŢIONAL AL ELEVILOR 
Tel.: +40 746995316; +40 724245229; +40 753462207  
Email: contact@consiliulelevilor.org  
Web: www.consiliulelevilor.org  
 

 

  

R.N.E.M.                                   N.R.76 /29.09.2014 
 
 
 
CĂTRE: INSPECTORATELE ȘCOLARE JUDEȚENE/INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
              CONSILIILE JUDEȚENE ALE ELEVILOR/CONSILIUL MUNICIPAL AL ELEVILOR BUCUREȘTI 
În atenția  Doamnei/Domnului Inspector Școlar General 
       Doamnei/Domnului Inspector pentru educație permanentă și mentorat 
                   Domnișoarei/Domnului Președinte al Consiliului Județean al Elevilor/ Consiliului Municipal al 
       Elevilor București 
DE LA: CONSILIUL NAȚIONAL AL ELEVILOR 
Preşedinte, Eduard MITITELU 
Secretari executivi, Rareş Cătălin BÎRLE 
                                   Tudor GĂITAN 
 

Adresă 
 
 

Domnilor/doamnelor inspector/stimați colegi, 
 
 Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în perioada următoare vor avea loc alegerile pentru 
ocuparea funcţiilor din cadrul Consiliului Elevilor.  
 
 Totodată, vă rugăm să diseminaţi aceste informaţii şi la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţele 
aferente şi să sprijiniţi Consiliul Judeţean/Municipal al Elevilor şi Consiliile Şcolare ale Elevilor, prin unităţile 
de învăţământ, pentru asigurarea unor alegeri corecte şi democrate, atât din punct de vedere financiar 
(printarea de buletine de vot şi asigurarea unei urne), cât şi logistic. 
 
 Calendarul de alegeri pentru ocuparea funcţiilor din cadrul Consiliului Elevilor: 
 

 Promovarea concursului pentru ocuparea funcțiilor CŞE/CJE: 16 septembrie - 14octombrie

 Depunerea candidaturilor CŞE: 23 septembrie–14 octombrie
 Validarea candidaturilor CŞE: 15–16 octombrie
 Desfãşurarea campaniei electorale CŞE: 16–25 octombrie
 Sesiuni electorale CŞE: 28 octombrie–1 noiembrie



 Depunerea candidaturilor CJE: 2 noiembrie–9 noiembrie
 Validarea candidaturilor CJE: 10 noiembrie
 Sesiune electorală CJE: 11 noiembrie - 15 noiembrie



 Depunerea candidaturilor CRE: 18 –24 noiembrie
 Validarea candidaturilor CRE: 25 noiembrie
 Sesiunea electorala CRE: 26 noiembrie–15 decembrie
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 Depunerea candidaturilor CNE: decembrie 2014
 Campanie electoralã CNE: ianuarie 2015
 Sesiune electoralã CNE: ianuarie-februarie 2015



 
Principale modificări ale Metodologiei de Organizare şi Desfăşurare a Concursului pentru Ocuparea 
Funcţiilor din cadrul Consiliului Elevilor sunt: 
 

-Eliminarea cumulului de funcţii pentru funcţia de preşedinte; 
 
-Consiliul Școlar al Elevilor are în componenţă alte departamente față de cele din anii precedenți, 
acestea sunt: 
a) Departamentul pentru resurse umane, financiare și de voluntariat; 
b) Departamentul pentru comunicare si relatii publice; 
c) Departamentul Avocatul Elevului; 
d) Departamentul pentru programe de cultură, de sport, de educaţie şi de tineret; 
e) Departamentul de formare și educație nonformală; 
 
 
-Introducerea a două departamente/comisii la nivelul Consiliului Judeţean al Elevilor, departamentele 
finale fiind: 
 

 a)Concursuri şcolare şi extraşcolare  
b)Comunicare si relații publice; 
c)Avocatul Elevului; 
d)Cultură, educaţie și programe școlare; 
e)Formare și educație nonformală; 
f)Sport si programe de tineret 

 
-Candidații pentru departamentele CȘE nu sunt obligați să-și depună candidatura în cadrul 
platformei suport a Consiliului Elevilor, Waterfall Edu (www.wedu.ro).  

 
-Publicarea procesului verbal în maxim 72 de ore de la alegerile din cadrul CȘE pe platforma suport 
a Consiliului Elevilor, Waterfall Edu (www.wedu.ro). 

 

-Orice elev poate candida pentru funcţia de director de departament/comisie în cadrul Consiliului 
Şcolar/Judeţean al Elevilor. 
 
 

 
De asemenea, vă facem cunoscute următoarele aspecte cu caracter obligatoriu: 
 

-Persoanele care candidează pentru funcția de președinte și nu au fost aleși în această funcție, nu 
au posibilitatea de a fi numiți în funcția de vicepreședinte sau secretar. Această mențiune se aplică 
și în cazul persoanelor care candidează la funcția de vicepreședinte. 
 
-Alegerile vor fi organizate în toate unitățile de învățământ liceal, pentru toate funcțiile, iar în 
unitățile de învățământ gimnazial acolo unde este posibil. 
 

http://www.wedu.ro/
http://www.wedu.ro/
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-Persoanele care sunt in ani terminali de liceu (clasa a XII-a/a XIII-a) nu pot să candideze pentru o 
funcție executivă  în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor, decât pentru o funcție de director de 
departament/președinte de comisie. 

 
-Solicităm folosirea modelului de buletin de vot și proces verbal disponibile pe site-ul Consiliului 
Național al Elevilor şi în cadrul Metodologiei anexate. 
 
-La intrările în sălile în care se vor desfășura alegerile propriu-zise sau în avizierele puse la dispoziție 
pentru promovarea afișelor electorale vor fi promovate numerele de telefon la care pot fi făcute 
sesizări precum și adresa de contact a Consiliului Național al Elevilor, www.consiliulelevilor.org. 
 

 Mai multe detalii se regăsesc în Metodologia de Organizare şi Desfăşurare a Concursului pentru 
Ocuparea Funcţiilor din cadrul Consiliului Elevilor, ataşată prezentei adrese.  
  
 Pe lângă metodologie vă atașăm:  
 -toate detaliile din metodologie ce țin doar de CȘE (”Metodologie CȘE”); 
 -modelul de proces verbal pentru alegerile CȘE (”Proces verbal CȘE”); 
 -câteva materiale de promovare (”Materiale promovare”); 
 - calendarul pentru alegeri (”Calendar”). 
  
 Puteți găsi secțiunea de întrebări frecvente ce țin de alegeri la adresa: 
 www.consiliulelevilor.org/intrebari-frecvente-organizarea-alegerilor-cse-2014.php 

 Elevii pot să raporteze probleme, dificultăți, întrebări sau alte situații neprevăzute la adresa: 
 www.consiliulelevilor.org/alegeri-consiliul-elevilor-2014.php 
 
 Link-uri utile: 
 -www.consiliulelevilor.org; 
 -www.wedu.ro; 
 - www.facebook.com/consiliulelevilor; 
 -www.edu.ro .  
 
 În speranța desfășurării unui proces electoral democrat, vă asigurăm de toată disponibilitatea de a 
colabora! 
 
Cu respect, 
  
              Președinte, 
Secretar Executiv,      Eduard MITITELU    Secretar Executiv, 

   Tudor GĂITAN        Rareș-Cătălin BÎRLE 

 

http://www.consiliulelevilor.org/
http://www.consiliulelevilor.org/alegeri-consiliul-elevilor-2014.php
http://www.facebook.com/consiliulelevilor

