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MINISTERUL EOUCAT!EI Sl 
CERCETARll ~TllNTIFICE' 

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA SIJUDET 
' ' . ' 

Va ata~am prezentei Note, METODOLOGIA DE ORGANIZARE ~I DESFA~URARE A 
ALEGERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI ELEVILOR. 

IMPORTANT: 

CALENDARUL ALEGERILOR PENTRU CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR 

15-20 septembrie 2015 Adunarea Generala a Consiliului Judeteau al Elevilor - pentru prelucrarea 
metodologiei ~i prezentarea calendarului alegerilor 

21-25 septembrie 2015 Adunarea Generala a Consiliului ~colar al Elevilor - pentru prelucrarea 
metodologiei ~i prezentarea calendarului alegerilor 

14-30 septembrie 2015 Depunerea aplicatiilor ~i a dosarelor de candidatura In format fizic pentru 
Consiliul ~colar al Elevilor 

1-2 octombrie 2015 Evaluarea dosarelor ~i afi~area rezultatelor 

1-7 octombrie 2015 Desfa~urarea campaniei electornle 

8-9 octombrie 2015 Desfii~urarea procesului de vot pentru Consiliul ~colar al Elevilor 

Inspector ~colar, 

Prof. Glkmrr' 
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Nr.: 118/21.08.2015 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURAR.E A 
ALEGERILOR DIN CADRUL CONSILIULUI ELEVILOR 

Art. 1 Prezenta Metodologie este elaborata 1n conformitate cu: 

- prevederile Regulamentul de Organizare ~i Functionare a Consiliului National al Elevilor, aprobat 

prin OMECTS nr. 4247 din 21.06.2010; 

- hotarilrea nr. 117 /21.08.2015 a Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor; 

- capitolul 3, titlul VII din ROFUIP, aprobat prin OMEN nr. 5115 din 15.01.2015. 

- Regulamentul-cadru de Organizare ~i Functionare a Consiliului $colar al Elevilor, aprobat de catre 

Consiliul National al Elevilor nr. 119 I 21.08.2015 

Capitolui I 
DISPOZITII GENERALE 

Art. 2 La concursul pentru ocuparea func\iilor executive din cadrul Consiliului ~colar, Judetean, 
Regional, National al Elevilor pot candida persoanele care !ndeplinesc cumulativ urmatoarele 
conditii: 
a. Dovedesc calitati manageriale ~i morale, reflectate prin acumularea unui punctaj minim !n urma 
evaluarii dosarului de candidatura, in cazul Consiliului Jude\ean, Regional respectiv National al 
Elevilor; 
b. Sa nu fie afiliat unei entitati cu caracter politic sau unui partid politic; 
c. Nu sunt elevi 1n clasele terminale ale ciclului de liceu; 
d. in anii $Colari precedenti nu au existat situatii de repetentie; 
e. in anii $COlari precedenti nu au avut media la purtare mai mica de 8,50; 

Art. 3 (1) Pentru functiile din cadrul Biroului Executiv al Consiliului $colar al Elevilor poate candida 

orice elev care 1ndepline~te conditiile prevazute de prezenta metodologie; 

(2) Pentru funqiile din cadrul Biroului Executiv al Consiliului Judetean al Elevilor pot candida 

pre~edintii Consiliilor $colare ale Elevilor care 1ndeplinesc conditiile prevazute de prezenta 

metodologie; 
(3) Pentru funqia de pre~edinte al Consiliului Regional al Elevilor au dreptul de a participa doar 

Pre~edintii Consiliilor Jude\ene ale Elevilor care 1ndeplinesc conditiile prevazute de prezenta 

metodologie. Pentru functiile de vicepre~edinte sau secretar al Consiliului Regional al Elevilor au 

dreptul de a participa pre~edintii ~i vicepre~edintii Consiliilor Jude\ene ale Elevilor membri ai 
Adunarii generate a Consiliului Regional al Elevilor care 1ndeplinesc condi\iile prevazute de prezenta 

metodologie. 
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(4) Pentru func\ia de secretar al Consiliului National al Elevilor pot candida pre~edintii Consiliilor 

Jude\ene ale Elevilor. 
(5) Pentru func(ia de pre~edinte al Consiliului National al Elevilor pot candida pre~edintii Consiliilor 

Regionale ale Elevilor. 

Art.4 (1) in condi\iile vacantarii func\iei de pre~edinte, pana la organizarea unui nou concurs, 
conducerea interimara a Consiliului Regional/Consiliului Jude\ean al Elevilor/Consiliului $colar al 
Elevilor este preluata de catre vicepre~edintele aflat in exercitiu, care a obtinut numarul eel mai mare 
de voturi in urma alegerilor, pentru eel mull 45 de zile; 
(2) in perioada de 45 de zile, pre~edintele interimar are obligatia de a organiza noi alegeri. 

Art.5 Timp de 30 de zile de la incheierea procesului electoral in cadrul C?E/CJE/CRE/CNE fo~tii 

membri pot sa ofere indica\ii $i sa faciliteze transferul de know-how catre noua generatie din eadrul 

structurilor mai sus amintite. Ace~tia vor oferi noilor membri elementele de eulturli organizationala a 

C?E/CJE/CRE/CNE. 

Capitolul II 

ORGANIZAREA $1 DESFA$URAREA ALEGERILOR 

A. CONSILIUL $COLAR AL ELEVILOR 

Art.6 (1) AJegerile pentru preluarea func\iilor 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 obliga\ia de a organiza sesiune electorala in 

fiecare an ~colar, conform calendarului de alegeri din prezenta metodologie, pentru oeuparea 
func\iilor din eadrul Biroului Exeeutiv ~i al departamentelor, daca este eazul; 
(3) Exceptie de la articolul 6 alin. (2) fac membrii Biroului Executiv a Consiliului $colar al Elevilor 

care avand dreptul la un mandat de 2 ani, nu au notificat Biroul Executiv al Consiliului $colar al 
Elevilor ca doresc sa i~i incheie mandatul ~i carora le-a fost aprobat raportul de activitate de catre 

Adunarea generala. 

Art.7 (1) AJegerile pentru func\iile din Biroul Executv neocupate in prima sesiune de vot, in urma 
demisiei sau demiterii unui membru al Biroului Executiv al Consiliului $colar al Elevilor se 
organizeaza in decursul celor 45 de zile de la prima sesiune de alegeri/de la demisia/demiterea 

respectivului membru. Data concursului este stabilita de Consiliul ?colar al Elevilor in cauza, cu 

avizul Consiliului Judetean al Elevilor. 
(2) Un membru al Biroului Executiv a Consiliului $colar al Elevilor poate fi demis conform 
Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului $colar al Elevilor, aprobat de catre 
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Consiliul National al Elevilor nr. 119/ 21.08.2015, publicat pe site-ul Consiliului National al Elevilor, 

www.consiliulelevilor.org. 

Art.8 (1) Biroul Executiv al Consiliului ;>colar al Elevilor are obliga\ia de a anunta $i promova 

organizarea concursului, conform calendarului regasit in Anexa 1, prin afi~area posturilor din cadrul 

structurii $i a informatiilor relevante, pe site-ul unitatii de lnvatamant $i la panourile Consiliilor 

$colare ale Elevilor; 

(2) Sunt accepta\i la lnscriere numai candida\ii ale caror dosare intrunesc integral condi\iile 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 

validati, precum ~i agenda sesiunii electorale; 

4) in situa\ii justificate, pre~edintele comisiei de concurs $i validare poate dispune suspendarea 

temporara a desfli~urarii concursului ~i eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine ~i comportament 

necorespunzator. 

Art.9 (1) Candidatura pentru funqia aflata in concurs va fi inregistrata pe platforma suport a 

Consiliului National al Elevilor, Wedu (www.wedu.ro), respectil.nd calendarul alegerilor din Consiliul 

National al Elevilor regasit In Anexa; 

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

(3) Analizarea $i validarea candidaturilor depuse online se va face de catre pre$edintele Consiliului 

Judetean al Elevilor, aflat in perioada exercitarii mandatului; 

(4) in cazuri speciale, Comisia de Concurs ~i Validare poate solicita Consiliului Judetean al Elevilor 

nerespectarea art. 9 alin (2). 

(5) Contestarea deciziei de validare/invalidare de catre pre~edintele Consiliului Judetean al Elevilor a 
candidaturii depuse online se poate face prin adresa scrisa catre Biroul Executiv al Consiliului 

National al Elevilor. in urma contestatiilor, reevaluarile vor fi flicute de o comisie formata din 

membri ai Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor. 

(6) Dosarul de candidatura se va depune la secretarul comisiei, conform calendarului alegerilor 
regasit in Anexa 1 ~i va con\ine formularul de candidatura pentru Consiliul ~colar al Elevilor, regasit 

in anexa 2. 

(7) Pentru a fi considerat valid, dosarul trebuie sa fie complet. 

(8) La finalul evaluarii dosarelor, con1isia de concurs ~i validare va inchcia un proces verbal care va ti 

publicat la avizierul ~colii, anun\and candida\ii care au fast valida\i. 

Art.10 (1) Comisia de concurs ~i validare a dosarelor de candidatura este constituita din: 
1. pre~edinte - pre~edintele Consiliului $colar al Elevilor, aflat in exerci\iu; 
2. secretar - secretarul Consiliului $colar al Elevilor, aflat in exerci\iu; 
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3. vicepre~edinte - vicepre~edintele Consiliului ~colar al Elevilor, aflat Jn exerci\iu; 
4. membru - evaluator, reprezentant al Consiliului Jude\ean al Elevilor; 

(2) in cazul in care vreunul din membrii comisiei de concurs ?i validare participii In cadrul sesiunii 

electorale din postura de candidat sau nu poate fi prezent, atributiile ?i responsabilitatile acestuia sunt 

preluate de catre un membru delegat de Biroul Executiv al Consiliului $colar al Elevilor; 

(3) La desra~urarea sesiunii electorate pot fi invita\i sii participe Jn calitate de observatori: 
-reprezentantul asocia\iei de piirin\i; 
-reprezentan\i ai ONG-urilor; 
(4) La desra~urarea sesiunii electorale este invitat sii participe in calitate de observator consilierul 
educativ. 

(5) La desra~urarea sesiunii electorale pot participa in calitate de observatori reprezentan\i ai 

Consiliului Regional/Na\ional al Elevilor. 

( 6) Secretarul comisiei de concurs ?i validare invitii observatorii sa asiste la desra~urarea sesiunii 

electorale, cu eel pu\in 48 de ore Jnainte de data desra~urarii acesteia. Participarea observatorilor va fi 
confirmata. Neprezentarea observatorilor nu afecteaza legitimitatea desra~urarii concursului; 
(7) Observatorii participii la activitii\ile comisiei, dar nu se implicii In procesul electoral propriu-zis. 
Observatorii au dreptul de acces la toate documentele de concurs ~i de a-~i consemna observa\iile in 
procesul verbal. Daca In derularea concursului observatorii sesizeaza prqedintelui comisiei vicii de 

procedura sau de organizare, acesta are obliga\ia de a remedia de indatii neregulile sesizate ~i va 
dispune masurile care se impun; 
(8) Observatorii nu au dreptul de a face sesizari privind corectitudinea organizarii ~i desfil~urarii 

sesiunii electorate dupa incheierea acesteia, decal in situa\ia In care nu s-a dat curs sesizarii 

consemnate in procesul verbal. 

Art.11 Alegerile pentru funqiile de conducere din Consiliile ~colare ale Elevilor constau in 
urmatoarele etape: 
a) anun\area alegerilor, a calendarului ~i a informa\iilor aferente. 
b) depunerea dosarelor de candidatura. 
c) analiza, evaluarea ~i validarea dosarului candidatului; 
d) sus\inerea candidaturii in fata colectivului de elevi din cadrul unitatii de Jnvatiimant; 

e) votul secret al elevilor din unitatea de invatamant; 
f) numirea Jn funqie. 
g) avizarea alegerilor de catre pre~edintele Consiliului Judetean al Elevilor, pnn aducerea la 
cuno~tinta a procesului-verbal de alegeri/ 

Art. 12 (1) Campania electorala va inceta Jn ziua premergatoare votului; 

(2) ln desfil?urarea procesului electoral, se va avea in vedere sus\inerea candidaturilor Jn fa\a 

colectivului de elevi din cadrul unita\ii de Jnvatamant eel tarziu Jn ziua premergatoare votului; 

Page 4 of 28 

CONSIUUL NATIONAL AL ELEVILOR 
Tel.: +40 748880910; +40 736161926; 

Ema ii: contact@consil i u!elevilor .org 

Web: V/\~w.consiliu lelevilor.org 



MINISTERUL EDUCAT!H SI 
CERCETARII ~TllNTlflCE ' 

Fii voc(!a colegilor tOi! 

(3) Comisia de concurs ~i validare are obliga\ia de a pregati buletinele de vot 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 op\iune; 
(5) Se va proceda la anularea buletinelor de vot cu alte inscrip\ii 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 unitatii de invatamant cu urna mobila prin clase. 
b) Votul secret al elevilor unitatii de inva\amant prin amplasarea urnei 1ntr-un loc, vizibil ~i 

accesibil din unitatea de lnva\amant, supravegheat 1n permanenta de un mebru al comisiei. 
(2) Un candidat este considerat ca~tigator daca Jntrune~te majoritatea simpla a voturilor valabil 
exprimate. 
(3) in cazul Jn care exista un singur candidat, pe buletinul de vot exista op\iunile ,,Da", ,,Nu" ~i ,,Ma 
ab\in". 

Art.14 (1) Secretarul comisiei de concurs ~i validare Jntocme~te procesul verbal, conform Anexei, Jn 
care consemneaza desfii~urarea ~i rezultatele concursului, precum ~i men\iunile 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 componen\a ~i datele de contact ale membrilor noului Birou Executiv. 
Adresa va fi trimisa catre Consiliul Jude\ean al Elevilor ~i catre lnspectoratul $colar Jude\ean in 
maxim 72 de ore dupa incheierea procesului electoral; 

Art.15 (1) Existen\a departamentelor in cadrul Consiliului $colar al Elevilor este facultativa ~i se va 
stabili prin hotiirare a Aduniirii Generale a Consiliului $colar al Elevilor la prima Adunare Generala 
din respectivul an ~colar, la maximum doua saptamani de la inceperea anului ~colar. 
(2) Daca Adunarea Generalii a Consiliului $colar al Elevilor aproba existen\a departamentelor, 
directorii acestora vor fi ale~i de catre reprezentan\ii claselor, in cadrul primei Adunari Generale a 
Consiliului $colar al Elevilor din noul mandat, din randul celor care i~i depun dosarul de cadidatura; 
alegerile vor fi organizate de catre noul Birou Executiv la maxim 1 saptamana dupa incheierea 
procesului electoral. 
(3) Dosarul de candidaturii va cuprinde formularul de candidatura, previizut in anexa 2. 
(4) Comisia de concurs ~i validare va fi fonnata din Biroul Executiv al Consiliului $colar al Elevilor, 
nou ales. 
(5) Directorii departamentelor i~i vor sus\ine candidatura 1n plenul Adunarii Generale a Consiliului 
$colar al Elevilor; 
(6) Candida\ii pentru departamente vor fi ale~i prin vol secret, exercitat de membrii Adunarii 
Generale a Consiliului $colar al Elevilor (reprezentan\ii claselor). 
(7) Orice elev poate candida pentru funqia de director de departament. 

(S)Dosarele in format fizic se 1nmaneaza secretarului comisiei de concurs ~i validare. 
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(9) Departamente vor fi create ~i Jnfiin\ate prin decizia Adunlirii Generale, Jn functie de necesitatile 

elevilor din cadrul unitlitii de Jnvlitlimant. 

B. CONSILIUL JUDETEAN AL ELEVILOR 

Art.16 (1) Alegerile se organizeaza de Biroul Executiv al Consiliului Jude\ean al Elevilor, aflat Inca 
in perioada exercitarii mandatului, pentru func\iile vacante. 
(2) in cazul Jn care conform Regulamentului de Organizare ~i Func\ionare a CNE un membru al 

Biroului Executiv are dreptul la mandat de 2 ani, alegerile se desfli~oarli doar in cazul in care acesta 
notifica 1n scris incheiarea mandatului. 
(3) in cazul vacantlirii func\iei, alegerile pentru ocuparea posturilor din Biroul Executiv al 
Consiliului Jude\ean al Elevilor se organizeaza Jn decursul celor 45 de zile pe perioada interimatului. 
Data concursului este stabilita de fiecare Consiliu Jude\ean al Elevilor; 
(4) Alegerile pentru ocuparea posturilor din Consiliul Jude\ean al Elevilor se organizeazli Jn aceea~i 
sesiune, Jn ordinea pre~edinte, vicepre~edinte, secretar, director de departament, toate candidaturile se 

depun pe platforma suport a Consiliului National al Elevilor, Wedu (www.wedu.ro). 

Art.17 (1) Biroul Executiv al Consiliului Jude\ean al Elevilor are obliga\ia de a anunta ~i promova 

organizarea concursului, conform calendarului regasit in Anexa 1, prin afi~area posturilor din cadrul 

structurii ~i a informatiilor la sediul Consiliului Judejean al Elevilor, pe site-ul propriu ~i al 

lnspectoratului $colar Judetean ~i la panourile Consiliilor $colare ale Elevilor; 

(2) Biroul Executiv al Consiliului Judejean al Elevilor implementeaza sistemul de evaluare a 
candidaturilor pe care JI afi~eaza pe site-ul propriu, Jmpreunli cu perioada de Jnscriere, metodologia de 

concurs ~i formularul de candidaturli reglisit in anexli; 
(3) Sunt accepta\i la inscriere numai candida\ii ale cliror dosare intrunesc integral condi\iile cuprinse 
in prezenta metodologie; 
(4) Orice modificare, din motive obiective, a programului de desfli~urare alegerilor, este adusli la 

cuno~tin\a candidajilor, participantilor ~i observatorilor, cu eel pu\in 48 de ore inainte, de ciitre Biroul 

Executiv al Consiliului Jude\ean al Elevilor; 

(6) in unele situa\ii, pre~edintele comisiei de concurs ~i validare poate dispune intreruperea 

desfli~urlirii concursului ~i eliminarea din salli a persoanelor cu atitudine ~i comportament 

necorespunzlitoare; 
(i) Presa poate realiza lnregistrari/ Desia~urea procesului de vot fotografii/preluUri de imagine In 
timpul desfii~uriirii probei de prezentare a candidaturii, doar cu acceptul persoanelor care apar in 

materialele respective; 

(S)Dosarele in format fizic se inmaneazli secretarului comisiei de concurs ~i validare, care va incheia 

un proces-verbal de predare-primire. 
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Art.18 (1) Candidatura pentru functia aflata in concurs va fi inregistrata pe platforma suport a 
Consiliului National al Elevilor, Wedu (www.wedu.ro), respectand calendarul alegerilor din Consiliul 
National al Elevilor regasit in Anexa 1; 
(2) Pentru a fi validata, candidatura pe Wedu (www.wedu.ro) trebuie sa fie completa; 
(3) Analizarea ~i validarea candidaturilor depuse online se va face de catre pre~edintele Consiliului 

Judetean al Elevilor, aflat in perioada exercitarii mandatului; 

( 4) In cazuri speciale, Comisia de Concurs ~i Validare poate solicita Biroului Executiv a Consiliului 
National al Elevilor nerespectarea art. 18 alin (2) 

(5) Contestarea deciziei de invalidare de catre pre~edintele Consiliului Jude\ean al Elevilor a 
candidaturii depuse online se poate face prin adresa scrisa catre Biroul Executiv al Consiliului 
National al Elevilor. in urma contestatiilor, reevaluarile vor fi ±acute de o comisie formata din 
membrii Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor. 

(3) Dosarul de candidatura pentru funqiile vacante, aflate in concurs se va depune in ziua desfa~urarii 
concursului, la inceputul sesiunii ~i va contine urmatoarele: 
a. Formular de candidatura; 
b. Proces verbal semnat de la ~edinta de alegeri la nivel ~colar; 
c. Curriculum Vitae 
d. Strategie de dezvoltare ~i plan de aqiune pentru mandat 

Art.19 La sfar~itul perioadei de inscriere, secretarul Consiliului Judetean al Elevilor inainteaza 
comisiei de concurs ~i validare dosarele candidatilor pentru verificare ~i avizare in ceea ce prive~te 
indeplinirea conditiilor de participare la concurs, fiind acceptate numai dosarele care indeplinesc in 
totalitate conditiile prevazute la art. 2 ~i art. 17 din prezenta metodologie. In caz contrar, dosarul se 
respinge $i se afi~eaza motivele respingerii. 

Art.20 (1) Comisia de concurs $i validare a dosarelor de candidatura pentru ocuparea posturilor este 
constituita din: 
1. pre~edinte - pre$edintele Consiliului Judetean al Elevilor; 
2. secretar - secretarul Consiliului Jude\ean al Elevilor; 
3. vicepre~edinte - vicepre~edintele Consiliului Jude\ean al Elevilor, aflat incii 1n exerci\iu; 
4. membru - vicepre~edintele Consiliul Judetean al Elevilor; 

(2) in cazul in care vreunul din membrii comisiei de concurs ~i validare participa 1n cadrul sesiunii 
electorale din postura de candidat sau nu poate fi prezent, atributiile ~i responsabilita\ile acestuia sunt 
preluate de catre un membru delegat de Biroul Executiv al Consiliului Jude\ean al Elevilor; 
(3) La desfa~urarea concursului pentru ocuparea posturilor pot fi invita\i sa participe 1n calitate de 
observatori: 
-reprezentantul Asocia\iei jude\ene de parin\i; 
-reprezentanti ai ONG-urilor; 
-alumni ~i prof. consilieri din cadrul Consiliului N a\ional al Elevilor; 
-reprezentanti ai Inspectoratului $colar Judetean. 
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(4) La desfii~urarea sesiunii electorale sunt invita\i sa participe Jn calitate de observatori: 
-inspectorul educativ; 
-reprezentan\i ai Consiliului Regional ~i Na\ional al Elevilor 
(5) Secretarul comisiei de concurs ~i validare invita observatorii sii asiste la desfii~urarea sesiunii 
electorale, cu eel putin 48 de ore inainte de data desfii~urarii acesteia. Participarea observatorilor va fi 
confirmata. Neprezentarea observatorilor nu afecteaza legitimitatea desfii~urarii concursului; 
(6) Observatorii participa la activitatile comisiei, dar nu se implica in examinarea ~i evaluarea 
candida\ilor. Observatorii au dreptul de acces la toate documentele de concurs ~i de a-~i consemna 
observatiile in procesul verbal. 
Daca in derularea concursului observatorii sesizeaza pre~edintelui comisiei vicii de procedura sau de 
organizare, acesta are obligatia de a remedia de indata neregulile sesizate ~i va dispune masurile 
legate care se impun; 
(7) 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.21 Alegerile pentru func\iile de conducere din Consiliile Jude\ene ale Elevilor constau in 
urmatoarele etape: 

a) Anun(area demararii procesului de alegeri. 
b) Depunerea dosarelor de candidatura. 
c) · Analiza, evaluarea ~i validarea formularului de candidaturii; 
d) Sus\inerea candidaturii Jn fa\a plenului Adunarii Generale a Consiliului Jude\ean al Elevilor; 
e) Votul secret al membrilor cu drept de vot ai Consiliului Jude\ean al Elevilor. 
f) Numirea in functie. 
g) Avizarea alegerilor de catre Pre$edintele Consiliului National al Elevilor, prin transmiterea 

procesului-verbal de alegeri pe e-mailul contact@consiliulelevilor.org 

Art.22 (1) Evaluarea dosarului de candidatura se face de catre comisia de concurs ~i validare, 
independent, in lipsa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor ~i punctajului 
men\ionate Jn Anexa 3 , pe baza documentelor din dosarul de candidatura, care dovedesc cele 
afirmate; 

Art.23 Pentru a fi considerat valid, dosarul trebuie sa fie complet ~i sii primeasca un punctaj minim 
de 70 din I 00 de puncte. Punctajul total reprezinta media aritmetica a punctajelor membrilor comisiei. 
Fiecare membru acorda maxim 100 de puncte. 

Art.24 (1) in ziua sesiunii de alegeri, candida\ii valida\i Jsi vor sus\ine candidatura Jn plenul Adunarii 
Generate a Consiliului Jude\ean al Elevilor; 
(2) Dupa prezentarea candidaturilor, membrii Adunarii Generale ai Consiliului Jude\ean al Elevilor 
i~i vor exercita dreptul de vot secret; 
(3) Comisia de concurs ~i validare are obliga\ia de a pregati buletinele de vot penlru sesiunea de vot 
secret, care vor fi semnate ~i ~tampilate de catre pre~edintele comisiei; 
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(5) Se va proceda la anularea buletinelor de vol cu alte inscrip\ii decal cele admise ~i prezentate 
membrilor Adunarii Generale la lnceputul concursului ~i consemnarea numarului acestora in procesul 
verbal al sesiunii electorale. 

Art.25 (1) Secretarul comisiei de concurs ~i validare intocme~te procesul verbal, conform Anexei, in 
care consemneaza desra~urarea ~i rezultatele concursului, precum ~i men\iunile 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.26 Membrii Biroului Executiv al Consiliului Jude\ean al Elevilor pot renunta la functia de 
pre~edinte al Consiliului $colar al Elevilor Ia.ra a afecta calitatea de membru al Biroului Executiv. 

Art.27 (1) Directorii departamentelor var fi ale~i de catre pre~edin\ii Consiliilor $colare ale Elevilor, 
In cadrul primei Adunari Generale a Consiliului Jude\ean al Elevilor din noul mandat din randul celor 
care i~i depun dosarul de cadidatura; candidatura va fi depusa ~i pe platforma suport a Consiliului 
National al Elevilor, Wedu (www.wedu.ro), alegerile var fi organizate concomitent cu alegerile 
pentru noul Birou Executiv. 
(2) Dosarul de candidatura va cuprinde urmatoarele documente: 
a. F ormular de candidaturii; 
b. Curriculum vitae; 
(3) Candida\ii l~i var sus\ine candidatura in plenul Adunarii Generale a Consiliului Jude\ean al 
Elevilor; 
(4) Candida\ii vor fi ale~i prin vol secret, exercitat de membrii Adunarii Generale a Consiliului 

Jude\ean al Elevilor; 

(5)Consiliul Judetean al Elevilor are In componenta urmiitoarele comisii: 

a. Departamentul PR ~i comunicare; 
b. Avocatul Elevului; 
c. Sport ~i programe de tineret; 
d. Cultura, educatie ~i programe ~colare; 
e. Concursuri ~colare ~i extra~colare ; 
f. Departamentul pentru inva\amant profesional, tehnic, vocational; 
g. Departamentul pentru inva\amant gimnazial ~i tearetic; 
(6) Pentru functia de director de department poate candida orice elev. 

C. CONSILIUL REGIONAL AL ELEVXLOR 

Art.28 Alegerile pentru preluarea funcjiilor de conducere se organizeaza de Biroul Executiv al 
Consiliului Regional al Elevilor, aflat in perioada exercitarii mandatului; 
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Art.29 (1) in cazul vacantarii functiei, alegerile pentru ocuparea posturilor din Biroul Executiv al 
Consiliului Regional al Elevilor se organizeaza in decursul celor 45 de zile pe perioada interimatului. 
Data concursului este stabilita de fiecare Consiliu Regional al Elevilor; 
(2) Alegerile pentru ocuparea posturilor din Consiliul Regional al Elevilor se organizeaza in aceea$i 
sesiune, in ordinea pre$edinte, vicepre$edinte, secretar. 

Art.30 (1) Biroul Executiv al Consiliului Regional al Elevilor are obliga\ia de a anun\a ?i promova 
organizarea alegerilor, conform calendarului regasit in Anexa 1, prin afi$area posturilor ?i a 
informatiilor, pe site-ul propriu, al Consiliului National al Elevilor, al Consiliului Regional al 
Elevilor ?i al Consiliilor Judetene ale Elevilor din respectiva regiune; 
(2) Biroul Executiv al al Consiliului Regional al Elevilor implementeaza sistemul de evaluare al 
candidaturilor, pe care il afi$eaza pe site-ul propriu, impreuna cu perioada de inscriere, metodologia 
de concurs $i lista documentelor pentru dosarul de candidatura. 
(3) Sunt validati numai candida\ii ale caror dosare intrunesc integral condi\iile cuprinse in prezenta 
metodologie; 
(4) Biroul Executiv al Consiliului Regional al Elevilor afi$eaza, prin intermediul propriilor cai de 
comunicare, lista cu candida\ii valida\i, precum $i agenda sesiunii electorale propriu-zise; 
(5) La sesiunea electorala organizata pentru alegerea Biroului Executiv al Consiliului Regional al 
Elevilor participa membrii cu drept de vat ai fiecarui Consiliu Judetean al Elevilor, pre?edintele ?i 
vicepre?edintele care a ob\inut cele mai multe voturi in cadrul procesului electoral. in cazul in care 
pre?edintele sau vicepre$edintele Consiliului Judetean al Elevilor nu poate participa la sesiunea 
electorala a Consiliului Regional al Elevilor, acesta va fi inlocuit de unul dintre membrii Biroului 
Executiv al respectivului Consiliu Jude\ean al Elevilor, in ordine ierarhica in baza unui mandat de 
delegare. 
(7) Dosarele in format fizic se inmaneaza secretarului comisiei de concurs ?i validare. 

Art.31 (1) Candidatura pentru func\ia aflata ln concurs va fi lnregistratii pe platforma suport a 
Consiliului National al Elevilor, Wedu (www.wedu.ro), respectand calendarul alegerilor din Consiliul 
National al Elevilor regasit ln Anexa 1; 
(2) Pentru a fi validata, candidatura pe Wedu trebuie sa fie completii; 
(3) Analizarea ?i validarea candidaturilor depuse online se va face de catre pre?edintele Consiliului 

National al Elevilor, aflat in perioada exercitarii mandatului; 
(4) in cazuri speciale, Comisia de Concurs $i Validare poate solicita Biroului Executiv a Consiliului 

National al Elevilor nerespectarea art. 31 alin (2) 
(5) Contestarea deciziei de validare/invalidare de catre pre$edintele Consiliului National al Elevilor a 
candidaturii depuse online se poate face prin adresa scrisa catre Biroul Executiv al Consiliului 
National al Elevilor. in urma contesta\iilor, reevaluarile var fi fiicute de o comisie formata din 

membrii Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor, excluzand pre$edintele. 

(6) Dosarul de candidatura se va depune 1n ziua desfii$uriirii concursului, la lnceputul sesiunii $i va 
con\ine: 
a. Formular de candidatura; 
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b. Procesul verbal de la alegerile in Consiliul Judetean al Elevilor ~i Consiliului $colar al Elevilor; 
c. Curriculum vitae; 
d. Scrisoare de recomandare din partea unei organizafii neguvernamentale (cu activitate in domeniul 
voluntariatului/educatiei/tineretului etc.) 
e. Plan de actiune ~i strategie de dezvoltare pentru mandat 

Art.32 La inceputul sesiunii electorale, secretarul Consiliului Regional al Elevilor inainteaza comisiei 
de concurs ~i validare dosarele candidaiilor pentru verificare $i avizare in ceea ce prive$le indeplinirea 
condi\iilor de participare la concurs, fiind acceptate numai dosarele care 1ndeplinesc in totalitate 
conditiile prevazute la art. 2 $i art. 27 din prezenta metodologie. in caz contrar, dosarul se respinge $i 
se afi$eaza motivele respingerii. 

Art. 33 (1) Comisia de concurs $i validare a dosarelor de candidatura este constituita din: 
1. pre$edinte - pre$edintele Consiliului Regional al Elevilor; 
2. secretar - secretarul Consiliului Regional al Elevilor; 
3. membru - vicepre$edinte al Consiliului Regional al Elevilor. 
(2) in cazul in care vreunul din membrii comisiei de concurs ~i validare participa Jn cadrul sesiunii 
electorale din postura de candidat, atributiile ~i responsabilitatile acestuia sunt preluate de ciitre un 
membru delegat de Biroul Executiv al Consiliului Regional al Elevilor; 
(3) La desfii$urarea sesiunilor electorale pot fi invita\i sa participe in calitate de observatori: 
- reprezentantul Asocia\iei nationale de parin\i; 
- reprezentan\i ai ONG-urilor; 
- seniori ~i prof. consilieri din cadrul Consiliului National al Elevilor; 
-reprezentan\i ai Inspectoratului $colar Jude\ean din judetul organizator al conferintei Jn cadrul careia 
va avea loc sesiunea electorala. 
(4) La desfii$urarea sesiunilor electorale sunt invitati sa participe in calitate de observatori: 
- Reprezentanti ai Biroului Executiv al CNE 
(5) Secretarul comisiei de concurs invita observatorii sa asiste la desfii$urarea sesiunii electorale, cu 
eel pu\in 48 de ore Jnainte de data desfii$uriirii acesteia. Participarea observatorilor va fi confirmata. 
Neprezentarea observatorilor nu afecteaza legitimitatea desfii$uriirii concursului; 
(6) Observatorii participa la activita\ile comisiei, dar nu se implica Jn examinarea $i evaluarea 
candidatilor. Observatorii au dreptul de acces la toate documentele de concurs ~i de a-$i consemna 
observa\iile Jn procesul verbal. Daca in derularea concursului observatorii sesizeaza pre~edintelui 
comisiei vicii de procedura sau de organizare, acesta are obliga\ia de a remedia de Jndata neregulile 
sesizate ~i va dispune masurile legale care se impun; 
(7) Observatorii nu au dreptul de a face sesizari privind corectitudinea organizarii $i desfii~urarii 
sesiunii electorale dupa Jncheierea acesteia, decal Jn situa\ia Jn care nu s-a dat curs sesizarii 
consemnate In procesul verbal. 

Art.34 Alegerile pentru funqiile de conducere din Consiliile Regionale ale Elevilor constau Jn 
urmatoarele etape: 

a) Anuntarea demararii alegerilor. 
b) Depunerea dosarelor de candidatura. 
c) Analiza, evaluarea $i validarea formularului de candidatura. 
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d) Sus\inerea candidaturii Jn fa\a plenului Adunarii Generale a Consiliului Regional al Elevilor; 
e) Votul secret al membrilor cu drept de vot ai Consiliului Regional al El evil or. 
f) Numirea Jn functie. 
g) Avizarea alegerilor de catre Pre~edintele Consiliului National al Elevilor, prin transmiterea 

procesului-verbal de alegeri pe e-mailul contact@consiliulelevilor.org 

Art.35 (1) Evaluarea dosarului de candidatura se face de catre comisia de concurs ~i validare, 
independent, Jn lipsa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor ~i punctajului 
men\ionate Jn Anexa, pe baza documentelor din dosarul de candidatura, care dovedesc cele afirmate; 

Art.36 Pentru a fi considerat valid, dosarul trebuie sa fie complet ~i sa primeasca un punctaj minim 
de 70 din 100 de puncte, in conformitate cu Anexa 3. Punctajul total reprezinta media aritmetica a 
punctajelor membrilor comisiei. Fiecare membru acorda maxim 100 de puncte. 

Art.37 (1) in ziua sesiunii de alegeri, candida\ii valida\i Jsi vor sus\ine candidatura Jn plenul 
Adunarii Generale a Consiliului Regional al Elevilor; 
(2) Dupa prezentarea candidaturilor, membrii cu drept de vol ai Consiliului Regional al Elevilor i~i 
vor exercita dreptul de vol; 
(3) Comisia de concurs ~i validare are obliga\ia de a pregati buletinele de vol pentru sesiunea de 
vol secret, care vor ~i semnate ~i ~tampilate de ciitre pre~edintele comisiei; 
(4) Vor fi considerate valide doar buletinele de vol cu o singura op\iune; 
(5) Se va proceda la anularea buletinelor de vol cu alte inscrip\ii decal cele admise ~i consemnarea 
numarului acestora Jn procesul verbal al sesiunii electorale. 

Art.38 (1) Secretarul comisiei de concurs ~i validare Jntocme~te procesul verbal, conform Anexei, in 
care consemneaza desfli~urarea ~i rezultatele concursului, precum ~i men\iunile persoanelor 
desenlnate ca observatori. Procesul verbal este semnat de pre~edintele comisiei de concurs, de 
membrii acesteia ~i de persoanele desemnate ca observatori. 
(2) Procesnl verbal, intocmit in urma alegerilor, va fi transmis Biroului Executiv al Consiliului 
National al Elevilor pe e-mailul contact@consiliulelevilor.org in termen de maxim 72 de ore dupa 
incheierea procesului electoral. 

D. CONSILIUL NATIONAL AL ELEVILOR 

Art.39 (1) Alegerile pentru preluarea func\iilor de conducere se organizeaza de Biroul Executiv al 
Consiliului i~ational al Elevilor. 
(2) Noul Birou executiv al Consiliului National al Elevilor are obliga\ia de a organiza sesiune 
electorala pentru ocuparea posturilor vacante intr-o perioada de maxim 60 de zile; 

Art.40 (1) Alegerile pentru ocuparea posturilor din Consiliul National al Elevilor se organizeaza in 
aceea~i sesiune, Jn ordinea Secretar executiv pe departamentul de organizare interna, Secretar 
executiv pe departamentul de educa\ie ~i comunicare (relatii externe), Pre~edinte. 
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Art.41 (1) Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor are obliga\ia de a anunta $i promova 
organizarea concursului, conform calendarului regasit Jn Anexa 1, prin afi$area informatiilor, pe site
ul Consiliului National al Elevilor $i pe platforma suport a Consiliului National al Elevilor, Wedu.ro 
~i prin anun\area acestuia Jn ordinea de zi regasita Jn convocatorul ~edin\ei ordinare a Adunarii 
Generale. 
(2) Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor implementeaza sistemul de evaluare al 
candidaturilor, pe care !l afi~eaza pe site-ul propriu, Jmpreuna cu perioada de Jnscriere, metodologia 
de concurs ~i lista documentelor pentru dosarul de candidatura. Documentele din dosarul de 
candidaturii se regasesc Jn Anexa; 
(3) Sunt validati numai candida\ii ale caror dosare Jntrunesc integral condi\iile cuprinse Jn prezenta 
metodologie; 
(4) Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor afi~eaza, prin intermediul propriilor cai de 
comunicare, lista cu candida\ii validati, precum ~i agenda sesiunii electorale propriu-zise; 
(5) La sesiunea electorala organizata pentru alegerea Secretarilor executivi $i a Pre$edintelui 
Consiliului National al Elevilor participa membrii cu drept de vot ai Adunarii Generale a Consiliului 
National al Elevilor. In cazul in care pre$edintele Consiliului Judetean al Elevilor nu poate participa 
la sesiunea electorala a Consiliului National al Elevilor, acesta va fi inlocuit de unul dintre membrii 
Biroului Executiv al respectivului Consiliu Judetean al Elevilor luati in ordine ierarhica in baza unui 
mandat de delegare. 

Art.42 (1) Candidatura pentru func\ia aflata Jn concurs va fi Jnregistrata pe platforma suport a 
Consiliului National al Elevilor, Wedu (www.wedu.ro), respectand calendarul alegerilor din Consiliul 
National al Elevilor regasit in Anexa I; 
(2) Pentru a fi validatii, candidatura pe Wedu trebuie sa fie completa; 
(3) Dosarul de candidatura se va depune in prima zi a Adunarii Generale a Consiliului National al 

Elevilor, ~i va contine urmatoarele: 
a. F ormular de candidatura; 

b. Proces verbal semnat de la ~edin\a de alegeri la nivel ~colar, judetean ~i regional; 
c. Curriculum vitae ; 
d. Scrisoare de recomandare din partea unei organiza\ii neguvernamentale (cu activitate in dorneniul 
vo luntariatului/ educa\iei/tineretului etc.) 
e. in cazul secretarilor executivi, strategie detaliata de dezvoltare a departamentului vizat. 
f. in cazul pre~edintelui, strategie detaliata de dezvoltare organiza\ionala, incluzand capitolele: 
dezvoltare interna, dezvoltare externa, dezvoltare a structurilor subordonate, planul international, 
dorneniul educational. 

Art.43 La inceputul sesiunii electorale, Secretarul pe departamentul de organizare interna al 

Consiliului National al Elevilor inainteaza cornisiei de concurs $i validare dosarele candida\ilor 
pentru verificare ~i avizare Jn ceea ce prive~te Jndeplinirea condi\iilor de participare la concurs, fiind 
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acceptate numai dosarele care indeplinesc in totalitate conditiile prevazute la art. 2 ~i art. 39 din 
prezenta metodologie. In caz contrar, dosarul se respinge ~i se afi~eaza motivele respingeri i. 

Art.44 (1) Comisia de concurs ~i validare a dosarelor de candidatura pentru ocuparea posturilor CNE 
este constituita din: 

1. pre~edinte - pre$edintele Consiliului National al Elevilor; 

2. secretar - secretarul pe departamentul de organizare interna al Consiliului National al Elevilor; 
3. membrii Biroului Executiv care i$i predau rnandatul; 
4. reprezentant al Ministerului Educa\iei Nationale. 
(2) La desra~urarea concursului pentru ocuparea posturilor CNE pot fi invitati sa participe in calitate 
de observatori: 

- reprezentantul Asociatiei de parinti; 
- reprezentan\i ai ONG-urilor; 

- seniori ~i prof. consilieri din cadrul Consiliului National al Elevilor; 

-reprezentan\i ai Inspectoratului $colar Jude\ean din judetul organizator al conferintei Jn cadrul careia 
va avea loc sesiunea electora!a; 

-delegatii Consiliilor Judetene ale Elevilor 
(3) Participarea observatorilor va fi confirmata, iar neprezentarea observatorilor nu afecteaza 

legitimitatea desra~urarii concursului.Observatorii participa la activitatile cornisiei, dar nu se implica 
Jn examinarea $i evaluarea candida\ilor. Daca Jn derularea concursului observatorii sesizeaza 
pre$edintelui comisiei vicii de procedura sau de organizare, acesta are obliga\ia de a rernedia de 
Jndata neregulile sesizate $i va dispune masurile legale care se impun; 
(4) Observatorii nu au dreptul de a face sesizari privind corectitudinea organizarii $i desra~urarii 

sesiunii electorale dupa incheierea acesteia, decat Jn situa\ia in care nu s-a <lat curs sesizarii 
consemnate in procesul verbal. 

Art.45 Alegerile pentru funqiile de conducere ale Consiliului National al Elevilor consta Jn 
urmatoarele etape: 

a) Anuntarea demararii alegerilor. 
b) Depunerea dosarelor de candidatura. 
c) analiza, evaluarea ~i validarea dosarului de candidatura; 
d) sus\inerea candidaturii Jn plenul Adunarii Generale a Consiliului National al Elevilor Jn 

sesiunea electorala; 

e) votul secret al rnernbrilor cu drept de vot ai Adunarii generale a Consiliului National al 

El evil or. 
f) in cazul in care niciun candidat nu objine jumatate plus unu din numarul voturilor valabil 

exprimate, se va proceda la organzarea unui nou tur de scrutin intre primii doi candidatii, care 

au obtinut numiirul eel mai mare de voturi. 
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Art.46 (1) Evaluarea dosarului de candidaturii se face de catre comIS1a de concurs ?i validare, 

independent, in lipsa candidatului, pe baza documentelor din dosarul de candidatura, care dovedesc 
cele afirmate; 

Art.47 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 total reprezinta media aritmetica a punctajelor 
membrilor comisiei. Fiecare membru acorda maxim 100 de puncte. 
Art.48 (1) in ziua sesiunii de concurs, candidatii valida\i isi vor sustine candidatura in 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 i~i vor exercita dreptul de vot in mod secret ; 

(3)Comisia de concurs ~i validare are obliga\ia de a pregati buletinele de vot pentru sesiunea de vol 

secret; 
(4)Dosarele in format fizic se inmil.neaza secretarului comisiei de concurs ?i validare. 

(5) Vor fi considerate valide doar buletinele de vol cu o singurii optiune; 
(6) Se va proceda la anularea buletinelor de vol cu alte inscrip\ii deciit cele admise ~i consemnarea 
numarului acestora in procesul verbal al sesiunii electorate. 

Art.49 (1) Secretarul comisiei de concurs ?i validare intocme~te procesul verbal, conform Anexei, in 

care consemneaza desfli~urarea ~i rezultatele concursului, precum ~i men\iunile persoanelor 
desemnate ca observatori. Procesul verbal este semnat de prqedintele comisiei de concurs ?i de 

membrii acesteia. 
(2) Procesul verbal intocmit in urma alegerilor va fi incarcat pe platforma suport a Consiliului 
National al Elevilor, Wedu (www.wedu.ro), la maxim 72 de ore dupa incheierea procesului electoral. 

Capitolul HI. 
NUMIREA IN FUNC'fIILE ]J)E PRE$EDINTE, VJ:CEPRE$EllHNTE, SECRE'fAR al 
CONSILIULUI $COLAR I JUiliETEAN I REGIONAL AL ELEVILOR, RESPEC'fIV 

FUNCTIILE DE SECRE'fARJ[ EXECU'fliVI ~I PRE~EIJIINTE AL CONSILIULUI 
NATIONAL AL ELEV!LOR 

Art.SO (1) Numirea in funqiile de conducere a Consiliului ;>colar al Elevilor, a Consiliului Jude\ean 

al Elevilor, a Consiliului Regional al Elevilor, respectiv a Consiliului National al Elevilor se face in 
urma rezultatelor obtinute la etapa de vot secret din cadrul sesiunii electorale de concurs pentru 
ocuparea posturilor de conducere, organizat potrivit prezentei metodologii; 
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(2) Validarea rezultatelor concursului de ocupare a funqiilor de conducere se realizeaza de catre 

comisia de concurs ~i validare; 

(3) in urma concursului, candida\ii declarati ca$tigatori sunt ale~i pe o perioada de maximum 2 ani. 

Art.51 Calitatea de pre~edinte, vicepre~edinte, secretar a persoanelor alese Jn func\iile de conducere a 

Consiliului ~colar al Elevilor, a Consiliului Jude\ean al Elevilor, respectiv a Consiliul Regional al 

Elevilor, !nceteaza !n urmatoarele cazuri: 

1. Demisie, care trebuie anunµta Biroului Executiv cu eel pu\in 15 zile !nainte; 

2. lmposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 4 5 de zile; 

3. Transfer la o alta unitate de !nva\amant (doar Jn cazul membrilor Consiliului $colar al Elevilor); 

4. Conform deciziei Consiliului $colar al Elevilor, Consiliului Jude\ean al Elevilor, a Consiliului 

Regional al Elevilor, respectiv a Consiliului National al Elevilor pe baza evaluarii activita\ii 

desfii~urate; 

5. Conform deciziei Consiliului Na\ional al Elevilor, la incetarea calita\ii de elev; 

6. Ca urmare a afilierii sau activarii intr-o forma\iune politica sau organiza\ie cu caracter politic. 

Art.52 Constituie abateri urmatoarele fapte: 

Capitolul IV 

ABATER! 

a. distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau !n orice mod a listelor electorale, a 

platformelor- program afi~ate sau a oricaror alte afi~e ori anunturi de propaganda electorala tiparite; 

b. intocmirea, de catre comisia de concurs si validare, a proceselor-verbale cu incalcarea dispozi\iilor 

prezentei metodologii; 

c. continuarea propagandei electorale dupa !ncheierea 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 evaluare !n campania electorala $i !n 

sus\inerea unuia $i/sau mai multi candida\i inainte sau !n timpul perioadei alegerilor; 

e. purtarea, pe durata votarii, de catre membrii comisiei de concurs $i validare, de ecusoane, insigne 

sau alte 1nsemne de propaganda electora!a; 

f. incalcarea de ciitre membrii comisiei a obliga\iei de a participa la activitatea acestora; 

g. !mpiedicarea prin orice mijloace a liberului exerci\iu al dreptului de a alege sau de a fi ales; 

h.fraudarea alegerilor sau nerespectarea prezentei metodologii. 

Art.53 SANCTIONAREA ABATEJlULOJR 

l.abaterile prevazute la art. 49 literele b, d, e, f se sanqioneaza cu excluderea din comisie a 

membrilor contravenien\i; 
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2.abaterile prevazute la art. 49, literele a, c, e, g se sanctioneazii cu invalidarea §i excluderea din 

campania electoralii a candidatului care procedeaza la contraventie; 

3.abaterile previizute la art. 49, literele c, g,h se sanctioneazii cu anularea procesului electoral $i 

refacerea acestuia de ciitre Biroulul Executiv CNE prin structurile de la nivel CSE/CJE/CRE. 

Capitolul V DISPOZITII FINALE 

Art.54 Informatiile false cuprinse in formularul de candidaturii, falsul in declaratii, falsul in inscrisuri 
oficiale §i sub semniiturii privatii, observate de comisia de concurs $i validare inainte sau in timpul 
desfil§uriirii concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs. 

Art.55 (1) Sesiziirile care vizeazii nerespectarea condi\iilor de inscriere la concurs sau cele referitoare 
la valabilitatea documentelor de la dosarul de candidaturii, dovedite inaintea sau in timpul sesiunii 
electorale, atrag eliminarea candidatului; 
(2) Sesiziirile mentionate la al in. (I) al prezentului articol, dovedite dupii finalizarea concursului,dar 
inainte de emiterea deciziei de numire, dacii sunt constatate cu privire la ca§tigatorul concursului, 
conduc la invalidarea rezultatelor acestuia §i validarea urmatorului candidat promovat. in cazul in 
care nu exis.tii niciun alt candidat promovat, alegerile se reprogrameazii. 

Art.56 (1) Pe durata desfil§urarii campaniei de promovare a alegerilor, de campanie electorala §i de 
alegeri CSE/CJE/CRE/CNE, profesorilor sau factorilor extemi le este interzisa influentarea voturilor 
( campanie/anticampanie pentru un anumit candidat). 
(2) in cazul in care prezentul articol este inciilcat, Comisia de Concurs §i Validare are obliga\ia de a 

invalida alegerile. 

Art.57 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrag dupa sine, in funqie 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 filcuta 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, nerealizandu-se fn conformitate cu Regulamentul de Organizare 
§i Functionare sau cu prezenta metodologie, iar Camisa de Concurs $i Validare nu $i-a indeplinit 
atributiile, pot decide, prin vot, invalidarea alegerilor din respectiva structura. 

Art.58 Orice situatie aparuta pe parcursul desfil§urarii procesului electoral, neprevazuta de prezenta 
metodologie, va fi adusa la cuno§tin\a Comisiei de Concurs $i Validare de la nivel jude\ean/regional, 
precum §i Consiliului National al Elevilor. 
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Art.59 Membrii Consiliului Elevilor ~i candidatii au posibilitatea de a folosi doar documentele 
tipizate anexate prezentei metodologii. in caz contrar, procesul electoral va fi anulat. 

Art.60 Anexele 1-4 sunt parte integranta din prezenta metodologie. 

Art.61 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.62 in cazuri exceptionale, Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor poate emite 
derogari de la prezenta metodologie. 
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Anexa 1 

Data 
15-20 sep. 

21 - 25 sept. 

14 - 30 sept. 

1-2 octombrie 
1-7oct.· 
8-9 oct 
12-18 oct. 

19-21 oct. 
27 nov. -5 
decembrie 
11-13 
decembrie 
20-31 
decembrie 
1-31 ianuarie 
1-7 februarie 

Fii vocea co1egilor tOi! 

CALENDARUL ALEGERILOR 

Actiunea 
Adunarea Generali:i a Consiliului Jude\ean al Elevilor - pentru prelucarea 
metodologiei ~i orezentarea caledarului alegerilor 
Adunarea Generalii a Consiliului $colar al Elevilor - pentru prelucrarea metodologiei 
~i prezentarea caledarului alegerilor 
Depunerea aplicatiilor ~i a dosarelor de candidaturii in format fizic pentru Consiliul 
$colar al Elevilor 
Evaluarea dosarelor ~i afi~area rezultatelor 
Desfli~urarea campaniei electorale 
Desfli~urea procesului de vot pentru Consiliul $colar al Elevilor 
Depunerea aplicatiilor online pe platforma WEDU pentru Consiliul Judetean al 
Elevilor 
Desfli~urea procesului de vot pentru Consiliul Jude\ean al Elevilor 
Depunerea aplicatiilor online pe platforma WEDU pentru Consiliul Regional al 
Elevilor 
Desfli~urarea procesului de vot pentru Consiliul Regional al Elevilor 

Depunerea aplicatiilor online pe platforma WEDU pentru Consiliul National al 
Elevilor 
Campania electoralii pentru Consiliul National al Elevilor 
Desfli~urarea procesului de vot oentru Consiliul National al Elevilor 
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FORMULAR DE CANDIDATURA PENTRU CONSILIUL ~COLAR/JUDE'fEAN/ 
REGIONAL/NA'flONAL AL ELEVILOR 

Sectiunea I: Datele si viziuuea personalii a candidatului 

L Date personale ale candidatului: 

Nume: 

Prenume: 

Clasa: 

Denumirea institutiei ~colare: 

Numar de telefon: 

E-mail: 

Link facebook: 

Functia pentru care candideazii: 

2. Descrieti ce vii recomaudii pentrn functia in cadrul Consiliului ~colar/Judej:ean/ 
Regional/National al Elevilor pentru care candidati: 
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3. Prezentati care considerati ca este misiunea Consiliului ~colar/Judetean/ Regional!Natioual 
al Elevilor pentru care candidati: 

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

Denumirea activitafii: 

Perioada de desfii~urare: 

Nume coordonator: 

Numar telefon coordonator: 

Scurta descriere: 

Scopul initial al proiectului: 

Rezultate finale obtinutc: 
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5. Cum cousiderati ca puteti, prin functia la care candidati, sa ajutati Ia dezvoltarea 
organizationala a Consiliului 1;'colar/Judetean/Regional!National al Elevilor? Care este rolul 
functiei la care candidati? 
Pentru Consiliul 1;'colar al Elevilor: Care sunt prioritatile pe care vi le propuneti in mandat? 
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Sectiunea II: Declaratia de neapartenenta politica 

DECLARATIE 

CONSI UL 
ELEValOR 
Fii vuceo cole:gilor tOi! 

Subsemnatnl ........................................... , elev/a in cadrul •................. 
•...••..••...... domiciliat/a in (localitatea) (strada) (nr.) (bl.) (sc.) (etaj) (ap.) (judet) ................ . 
. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 
... ... .•. ... •.. ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... .... .. . .. ... ..... , 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, intalniri, dezbateri, organizate, strict 
in interes politic. Am luat prin prezenta la cuno~tiinta ca inciilcarea angajamentnlui iuat prin 
prezenta declaratie aduce cu sine excluderea mea din Consiiiul National al Elevilor. 

Data: 

Semnatura: 
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Sectiunea III: Acord parental 

ACORD PARENTAL 

Subsemnatul( a), .......................................................................... ., 

CONSI Ul 
ELEVILOR 
Fii vocen co1egHor· tO.i! 

, parinte/tutore al elevului(ei) .................................................... ,din cadrul (unitate de 

!nl'l\amintl--- , clasa .......... , domiciliat(a) in localitatea ................................. .. , strada 
• ....................................... , nr. . ..... , bl. ...... , sc . ..... , et. ...... , ap. . ..... , jud. . ............................. , 

telefon: ........................... ., sunt de acord ca fiul/fiica mea ......................................... sa participe la procesul 
electoral si la activitatiJe din cadrul Consiliului National al Elevilor. 

Data: 
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Anexa 3 

CV (maxim 30 puncte) 

Aptitudini ~i competen\e profesionale 

Socials Organizaorice Calculator Aile 
(6p) (6p) (4p) competente 

(Sp) 

Corel area 
obiectivelor 

cu 
solutionarea 
problemelor 
identificate 

(10 p) 

CONSi lll 
LIEVllOR 

FH vocea colegilor tOi! 

Plan de acjiune (maxim 40 puncte) 

Rezultate Caracter Metoode Sustenabilitate Impact 
a9teptate inovator de (Bp) (6p) 

(6 p) (4p) evaluare ~i 
diseminare 

(6p) 

Strategie (maxim 30 puncte) 

Fezabilitate ldentificarea resurselor lerarhizare priorit8ti 
(3p) necesare (6p) 

(6p) 
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Anexa 4 

a 

b 

c 

Cl 

C2 

C3 

d 

e 

f 

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

CONSILIUL ~COLAR AL ELEVILOR ......................•..•..••..•.••..... 

PROCES VERBAL 

Privind stabilirea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor Biroului Executiv 

al CONSILIULUI ~COLAR AL ELEVILOR 

__ / _ _}2015 

Numarul total al elevilor din unitatea de 1nva\amant (clasele V-Xll/Xlll) 

Numarul total al elevilor din unitatea de 1nva\amant cares-au prezentat 
la vot 

Numarul total de voturi valabil exprimate 

Numiirul total de voturi valabil eprimate pentru func\ia de Pre,edinte 

Numiirul total de voturi valabil exprimate pentru functia de 
Vicepre>edinte 

Numiirul total de voturi valabil exprimate pentru functia de Secretar 

Numiirul voturilor nule 

Numarul buletinelor de vot tiparite 

Numiirul buletinelor de vot ne1ntrebuin\ate >i anulate 

g. Numiirul voturilor valabil exprimate ob\inute de catre fiecare candidat la func\ia de Pre~edinte al 

Consili.ului ~colar al Elevilor 

Nr.crt Numele >i prenumele candidatului *) Clasa 
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h. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de catre fiecare candidat la functia de Vicepre~edinte al 

Consiliului $colar al Elevilor 

Numarul de 
Nr.crt Numele ~i prenumele candidatului *) Clasa voturi valabil 

exprimate, 
obtinute 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

A . " *) In ordinea alfabet1ca 

i. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de catre fiecare candidat la functia de Secretar al Consiliului 

$colar al Elevilor 

Nr.crt Numele ~i prenumele candidatului *) Clasa 

1. 
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j. Expunerea pe scurt a modului in care a decurs procesul electoral, a posibilelor incidente, precum ~i a 
modului prin care au fest solutionate. 
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