
Anexa nr. I la Ordinul

Regulamentul de constituire gi funcfionare a
Consiliului Nafional al Elevilor de pe 16ngi Ministerul Educa{iei

I, Dispozifii generale
1. Consiliul Na{ional Elevilor de pe lAnga Ministerul Educa{iei (in cele ce urmeazd,

- CNE) este o structurd reprezentativd qi consultativd a elevilor, care asigurd dreptul
copiilor gi tinerilor la opinie gi libera exprimare.

2. CNE este un mijloc prin care elevii din inva{amAntul preuniversitar oferd reaclie
inversd Ministerului Educa{iei despre felul in care gcoala, activ6nd conform cadrului
legal in vigoare, rdspunde trebuin{elor Ei intereselor lor.

3. Din CNE fac parle 3B de elevi din clasele VII -XII, aleqi prin concurs deschis
la nivcl natrional. la propunerea organelor de autoconducere Ecolard ale elevilor
(Consiliul elevilor, Senatul scolar etc.) din institutiile preuniversitare de invdtamdnt
(girnnazii. liccc,y.

4. Candidatul propus poate fi orice copil care
elevd in clasele VI - XI,, indiferent dac6 este
autoconducere Eco lard.

5' Organul de autoconducere al elevilor dintr-o institulie de invaldm6nt poate
propune doar un singur candidat.

6. Mernbrii CNE sunt aleqi pentru un an Ecolar qi doar pentru un singur mandat. La
decizia Ministerului Educaliei, in baza scrisorii de motivare qi a raportului de activitate
a membrului CNE, prezentate in perioada de desfbqurare a aoncursului national pentru
recrutarea mernbrilor CNE, perioada mandatului"poate fi extinsd pentru incd un an de
activitate".

Il. Scopul qi atribufiile CNE
7. Scopul activitalii cNtr estc de a face auzitd vocea elevilor privind resDectarea

drepturilor copilului in sistemul educalional.
B. Atribuqiile/ Func{iile CNE:
1) colecteazd, generalizeazd, fbrmuleazd gi propune conducerii Ministerului

Educaliei viziunile qi agteptdrile elevilor vizavi de asigurarea acaesului la
invd{dmdntul formal gi nonformal, calitatea mediului educa{ional (sdndtos gi
protector), politicile educa{ionale, participarea in procesul decizional etc. prin:
a) prezentarea conducerii, colaboratorilor qi experJilor Ministerului Educafiei

opiniilor elevilor privind problemele, preocupdrile gi doleanlele lor cu
refbrire la toate aspectele vie[ii gcolare, precum Ei din alte domenii de interes;

b) fonnularea de recomanddri Ministerului Educa{iei cu privire la organizarea
procesului educa{ional. inclusiv planul-cadru, curriculumul gcolar,
programul dc activitate aI qcolii, organizarea activitatrilor extracurriculare
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c) expunerea punctului de vedere asupra proiectelor de legi gi actelor normative
in domeniul educa(iei;

2) ol'era suport Ministerului Educa(iei in monitorizarea respectdrii dreptului
copiilor la educa{ie la nivel institulional gi raional/municipal;

3) organizeazd, activitali axate pe identificarea trebuinlelor, problemelor Ei
intereselor elevilor pe care ii reprezintd.

III. Membrii CNE: drepturi qi responsabilitdfi
9. Mernbrii CNE au urmdtoarele drepturi gi responsabilitatri

a) Participa benevol gi sunt informa{i cu prevederile prezentului regulament;
b) Consulta gi reprezintd, opiniile/ problernele semenilor;
c) Dedica timp Ei efbrl pentru aceastd activitate;
d) Beneficiazdde instruire pentru aactivain cadrul consiliului;
c) Cornunicd in rc{ea cu colegii de consiliu Ei cu coordonatorii adulli;
f) Respectd regulile stabilite dc corrun acord cu to(i membrii;
g) Iti asumd voluntar sarcini qi responsabilitaqi;
h) Propun idei/ sugestii privind conlinuturile qi procesul/ rnetodele de lucru;
i) Exprima deschis propria opinie gi respecta opiniile celorlalli;
j) Infonneazd transparent semenii, precum gi persoanele/ instituliile interesate despre

activitatea consil iul ui ;

k) Pastreazd confi den{ial itatea situa{iilor I cazurilor discutate;
l) Renunfd la calitatea de membru al consiliului inbaza unui cereri in formd scris6,

coordonatd cu organul local de specialitate in dorneniulinvdlamantului qiprezentatd
responsabilului de activitatea CNE din cadrul Ministerului Educatiei.

rn) Nu sunt remunera{i pentru activitatea desliquratd;
n) Nu beneficiaza de privilegii pe durata rnandatului qi dupa expirarea acestuia;
o) Devine membru cu drepturi depline al Consiliului raionali rnunicipal al elevilor.

lV. Procedura de constituire
10. Anual, in perioada 1 aprilie-31 mai, Ministerul E,duca{iei anun{d concurs

na{ional pentru recrutarea mernbrilor CNE.
1 l. In perioada stabilitd, orice elev/ eleva din clasele VI-XI, tbrd nicio discriminare,

poate parlicipa la concurs, depun6nd pe adresa indicatd, un dosar care va con{ine
urmdtoarele:

a) CV-ul candidatului;
b) Acordul (consirn{SrnAntul) infbnnat al parintelui/ ingrijitorului, conform anexei;
c) Scrisoare de motivalie din parlea candidatului (de ce doresc sa fiu membru gi

cum voi contribui la activitatea CNE);
d) Procesul verbal al gedinlei organului de autoconducere al elevilor din institulia

de inva{amAnt (descrierea procesului de selectare, argumente in favoarea
carrd idatul u i propus);

12. O cornisie/grup de lucru lbrrnatd din reprezentanfi ai ME, organiza{iilor
societalii civile gi elevilor, decid asupra candidatrilor, in bazaunndtoarelor criterii:

a) Angajament personal argumentat gi realist de a contribui la activitatea
consiliului:

b) Angajament argumentat qi realist din partea colegilor de a susline candidatul;



c) Asigurarea unui proces democratic gi transparent in procesul de desemnare a

candidatului;
d) Asigurarea unui echilibru de vArst6, gen, regiune, etnie, nevoi speciale,

urban/rural, intre elevii cu gi fbrd experienld de participare.
13. To{i candidalii care au depus dosarul, sunt anunlali nu maitdrziu de 15 iunie

despre rezultatele concursului.

V. Organizarea activitifii CNE
14. Membrii CNF, decid asupra structurii, modalitalilor/ procedurilor qi regulilor de

lucru.
15. CNE iEi organizeaz6. activitatea in 2 rnodalitAli, dupa cum urmeazS:

l) ateliere de lucru, convocate trirnestrial, in timpul vacan{elor gcolare sau a zilelor
de odihnd;

2) cornunicarea online/ de la distan(a cu qi intre membrii CNE.
16. Atelierele de lucru constau din 2 parJi: instruire pe anumite subiecte, inclusiv

drepturile copilului, comunicare gi relalionare cu semenii gi cu adullii, strategii de a-gi

face voce a auzitd, elaborarea indicatorilor gi aplicarea metodelor de monitorizare a

drepturilor copilului, precum qi altele solicitate de cdtre membri (i) qi disculiil gedin{e

de lucru cu conducerea gi angaja{ii Ministerului E,ducafiei gi/ sau ai altor ministere/
orgamza\ii, precum qi cu expe(i ?n diverse domenii (ii).

17. Dupa fiecare atelier, membrii CNE au sarcini pentru acasd, stabilite de comun

acord.
18. Ministerul Educa{iei solicitd membrilor consiliului sd consulte cu semenii lor

proiectele de legi, acte nonnative, docurnente de politicd educa{ionald gi sa-gi expund
punctul de vedere asupra acestora.

19. Ministerul lrduca{iei desemneaz.d un consultant, responsabil de organrzarea

activit6tii consiliului, men(inerea comunicdrii cu membrii qi cu instituliile/
organiza[iile implicate in acest proces.

20. Activitatea CNIr este transparentS gi este reflectatd pe pagina web a Ministerului
Educaliei qi in mass media.

21. Atelierele de lucru ale membrilor CNE dureazd2-3 zile, in funclie de subiectele

discutate, gi necesitd deplasarea gi cazarea copiilor. Elevii sunt insoli1i pAna la locul

desfbEurdrii atelierului de cdtre parinli/ingrijitori sau de un alt adult, cu acceptul in scris

al parinlilor/ ingrijitorilor. Pe parcursul atelierului, elevii sunt supraveghea\i de 2-3

persoane responsabile de via{a gi securitatea lor.
22. Ptu\nfiil ingnjitorii copiilor, in mod individual, pun la dispozilia organizatorilor

toate datele de contact qi anurnite informalii specifice despre copil pe care considerd cd

acegtia trebuie sa le cunoascd. Organizatorii asigurd confidenlialitatea informa{iilor
dcsprc copil Ei a datelor sale personale.

23. Elevii cu nevoi speciale, in caz de necesitate, sunt insotrili permanent de

asistentul lor personal.
24. Costurile ce tin de activitatea CNE sunt suportate de cdtre Ministerul

l:ducaqiei".
25. Costurile de transporl tur-retur ale elevului delegat qi ale insolitorului acestuia

vor fl supoftate de cdtre organul local de specialitate in domeniul invitdmAntului.



Anexa 2 ta ordinul nr JYl rLjn t0'0V'lnH

Acordul (consim{imintul) informat al pirintelui/tutorelui/ ingrijitorului
Eu,Atroi, (numele p6rintelui/pdrinfilor / tutorelui / ingrijitorului/ingrijitorilor):

imi dau ine ddm consimldmantul ca fiul meu/nostru / fiica mea/noastra/copilul meu/nostru

(subliniati)

numele copilului:

,d p"*.tp. l" **tratile Consiliului Nalional al Elevilor (CNE) de pe l6nga Ministerul Educa{iei,

anul qcolar . Am luat cunogtinld cu prevederile Regulamentului de constituire 9i

activitate a CNE.

E,u,Noi afirm/afirmf,m ci de{irVdelinem dreptul legal de a da consimfdmdntul, precum am ftcut in

acest document.

Adresa pirintelui/pirinfilor / tutorelui / ingrijitorului/ingrijitorilor:

Telefoni telefoane de contact (inclusiv prefixul telefonic)

Semndtura pSrintelui/pirin{ilor / tutorelui / ingrijitorului/ingrijitorilor:

Nume, prenume: Nume, prenume:

Semndtura/ semndturi: Semnltura/ semndtun:

Data:


