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CONSILIUL NAȚIONAL AL ELEVILOR 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL  

CONSILIILOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR JUNIOR 
 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE  

 

 

Art. 1 – Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Regulamentul de Organizare 

și Funcționare a Consiliului Național al Elevilor, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale 

şi cercetării ştiinţifice nr. 3838 din 23.05.2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 429 din 08.06.2016 și cu Regulamentul Intern al Consiliului Național al Elevilor. 

Art. 2 Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a consiliilor școlare 

ale elevilor Junior (CȘE Junior). 

Art. 3 –  (1) Consiliul școlar al elevilor Junior este structura reprezentativă a elevilor la nivel 

şcolar gimnazial, substructură a consiliului judeţean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor 

Bucureşti, respectiv Consiliului Național al Elevilor. 

(2) Activitatea consiliului școlar al elevilor Junior se desfăşoară la nivel şcolar gimnazial, 

respectând      principiul reprezentativităţii elevilor din cadrul structurii sale. 

(3) Consiliul școlar al elevilor Junior menține o poziție neutră față de orice cult, asociație 

religioasă sau formaţiune politică. 

Art. 4 – Majoritățile utilizate în prezentul regulament sunt cele definite de către Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al Consiliului Național al Elevilor: 

a) Majoritatea simplă se definește ca numărul de voturi egal cu minim jumătate plus 

unu din voturile tuturor membrilor prezenți, excluzând abținerile; 

b) Majoritatea absolută se definește ca numărul de voturi egal cu minim jumătate plus 

unu din voturile tutror membrilor; 

c) Majoritatea calificată se definește ca numărul de voturi egal cu minim două treimi 

din voturile tuturor membrilor. 
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CAPITOLUL II 

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 

II.1 Constituirea consiliilor școlare ale elevilor Junior 

Art. 5 – Consiliul școlar al elevilor Junior se constituie în fiecare unitate de învățământ 

preuniversitar ce dispune de ciclu gimnazial.  

Art. 6 – Consiliul școlar al elevilor Junior își desfășoară activitatea prin următoarele organe: 

a) Adunarea generală; 

b) Biroul executiv; 

c) Departamente; 

Art. 7 – Obiectivele consiliului școlar al elevilor Junior sunt următoarele: 

a) Reprezentarea elevilor ca beneficiari principali ai sistemului de învățământ 

preuniversitar gimnazial din România; 

b) Supravegherea respectării drepturilor elevilor; 

c) Încurajarea schimburilor de experiență și exemplelor de bune practici. 

Art. 8 – Durata mandatului membrilor consiliilor școlare ale elevilor Junior este de doi ani, 

cu posibilitate de prelungire după jumătatea mandatului, prin prezentarea raportului de activitate al 

respectivului elev reprezentant. 

Art. 9 – Activitatea, deciziile și poziționările consiliului școlar al elevilor Junior sunt total 

independente de influența factorilor externi, cum ar fi profesorii sau conducerea școlii. 

 

II.2 Adunarea generală a consiliului școlar al elevilor Junior 

Art. 10 – Adunarea generală a consiliului școlar al elevilor Junior este forul decizional suprem 

al CȘE Junior. Adunarea generală a CȘE Junior se întrunește în ședință ordinară cel puţin o dată pe 

lună. 

Art. 11 – Adunarea generală are autoritate supremă asupra tuturor deciziilor din cadrul 

consiliul școlar al elevilor Junior care nu au fost reglementate prin acte normative sau decizii 

CNE/CJE/CMEB, respectând prezentul regulament. 

Art. 12 – (1) Adunarea generală este formată din câte un reprezentant al fiecărei clase din 

ciclul gimnazial. 

 (2) Adunarea generală este întrunită regulamentar dacă în plen sunt prezenți jumătate plus 

unu din membrii Adunării generale. 

Art. 13 – Adunarea generală poate decide cu majoritate absolută să permită accesul 

persoanelor care nu fac parte din CȘE Junior la lucrările plenare. 



  

Pagina 3 din 7  

Art. 14 – Adunarea generală a consiliului școlar al elevilor Junior are următoarele atribuţii şi 

responsabilităţi: 

a) Adoptă şi modifică hotărâri interne cu majoritate absolută; 

b) Adoptă ordinea de zi a plenului Adunării generale cu majoritate simplă; 

c) Alege candidaţii pentru funcțiile vacante din Biroul executiv în sesiune extraordinară; 

d) Stabileşte, dezbate și aprobă cu votul majorităţii absolute strategia de dezvoltare 

pentru consiliul școlar al elevilor Junior; 

Art. 15 – Fiecare membru al Adunării generale are dreptul la un singur vot, exercitat conform 

mandatului acordat de colegii de clasă. 

Art. 16 – Adunarea generală ordinară este convocată de: 

a) Preşedinte; 

b) O treime din membrii Adunării generale, prin adresă către Biroul executiv. 

Art. 17 – (1) Convocarea Adunării generale va fi făcută în scris și trimisă reprezentanţilor 

clasei cu cel puțin 48 de ore înainte de sesiunea plenară. 

(2) În convocator se vor preciza data, ora și locul unde se va desfășura Adunarea generală, 

precum și ordinea de zi propusă de Biroul executiv al consiliului școlar al elevilor Junior.  

 

II.3 Biroul executiv al consiliului școlar al elevilor Junior 

Art. 18 – Biroul executiv este organul executiv al consiliului școlar al elevilor Junior şi 

reprezintă cel mai înalt organism de luare a deciziilor în cadrul structurii, între Adunările generale. 

Art. 19 – Biroul executiv al consiliului școlar al elevilor Junior este ales de către toți elevii 

din unitatea de învăţământ ce aparțin ciclului gimnazial, prin vot secret, în sesiune ordinară, conform 

calendarului prezent în Metodologia de Organizare şi Desfăşurare a Alegerilor din cadrul Consiliului 

Elevilor. 

Art. 20 – Principalele atribuții ale Biroului executiv sunt: exprimarea pozițiilor elevilor, 

asigurarea respectării drepturilor elevilor, aplicarea prezentului regulament, a hotărârilor și deciziilor 

Adunării generale a consiliului școlar al elevilor Junior, consiliului județean al elevilor/Consiliului 

Municipal al Elevilor București și Consiliului Național al Elevilor.  

Art. 21 – Biroul executiv al consiliului școlar al elevilor Junior este format din: 

a) Președinte; 

b) Secretar; 

c) Vicepreședinte. 

Art. 22 – (1) Pentru funcțiile din cadrul Biroului executiv al consiliului școlar al elevilor 

Junior pot candida elevii claselor a VII-a și a VIII-a. 
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Art. 23 – (1) Biroul executiv se va întruni în ședință lunară sau ori de câte ori este nevoie, la 

solicitarea președintelui sau a majorității simple a Biroului executiv al CȘE Junior. 

(2) Biroul executiv se convoacă cu cel puțin o zi înainte de întâlnire. 

(3) Ședința Biroului executiv este regulamentar constituită prin prezența a jumătate plus unu 

din numărul membrilor. 

Art. 24 – Biroul executiv asigură comunicarea între consiliul școlar al elevilor Junior şi  

consiliul școlar al elevilor, dacă acesta există.  

Art. 25 – (1) Membrii Biroului executiv reprezintă consiliul școlar al elevilor Junior în relaţia 

cu conducerea unităţii de învăţământ, terţe persoane, instituţii, organisme şi organizaţii precum şi la 

toate evenimentele şi acţiunile în care CŞE Junior este implicat sau invitat. 

(2) Biroul executiv sprijină şi comunică permanent cu reprezentanţii claselor, îi sprijină la 

nevoie în rezolvarea unor probleme ce privesc elevii. 

(3) Biroul executiv exprimă opinii, puncte de vedere și reacții ale consiliului școlar al elevilor 

Junior. 

(4) Biroul executiv solicită sprijin în desfășurarea activităților și consultanță de la consiliul 

școlar al elevilor, dacă există, CJE/CMEB ori de câte ori este nevoie.  

Art. 26 – Biroul executiv emite următoarele tipuri de acte: 

a) Decizii ale Biroului executiv; Deciziile sunt acte cu caracter organizatoric care ajută 

la îndeplinirea atribuţiilor Biroului executiv; 

b) Recomandări ale Biroului executiv; Recomandările Biroului executiv sunt acte cu 

caracter organizatoric adresate membrilor Biroului executiv, membrilor Adunării 

generale sau conducerii unităţii de învăţământ. 

Art. 27 – Mandatul membrilor Biroului executiv încetează în următoarele cazuri: 

a) Demisie, care trebuie anunțată Biroului executiv cu cel puțin o săptămână înainte; 

b) Imposibilitatea exercitării mandatului și a atribuțiilor pentru o perioadă mai lungă 

de 60 de zile; 

c) Ca urmare a afilierii sau activării într-o formaţiune politică sau organizaţie cu 

caracter politic; 

d) Ca urmare a demiterii de către Adunarea generală a consiliului județean al elevilor; 

e) Ca urmare a demiterii de către Biroul executiv al CJE/CMEB/CNE, pe baza unor 

motive solide și justificate de natură să afecteze reprezentativitatea structurii și 

drepturile elevilor. Decizia de demitere a Biroului executiv CJE/CMEB poate fi 

revocată de Biroul executiv al CNE, pe baza unor motive justificate. 
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Art. 28 – Președintele consiliului școlar al elevilor Junior are următoarele atribuții: 

a) Prezidează plenul Adunării generale a consiliului școlar al elevilor Junior; 

b) Reprezintă consiliul școlar al elevilor Junior la diverse evenimente și manifestări; 

c) Pregătește, alături de Secretar și Vicepreședinte, agenda ședințelor; 

d) Asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine și respectare a 

disciplinei și libertății de exprimare a tuturor reprezentanților consiliului școlar al 

elevilor Junior; 

e) Președintele consiliului școlar al elevilor Junior este garantul respectării 

regulamentelor în vigoare. 

Art. 29 – Secretarul consiliului școlar al elevilor Junior are următoarele atribuții: 

a) Asigură buna desfășurare a lucrărilor Biroului executiv, Adunării generale și a altor 

evenimente organizate de consiliul școlar al elevilor Junior; 

b) Gestionează circulația documentelor la nivelul consiliului școlar al elevilor Junior; 

c) Pregătește agenda ședințelor Biroului executiv și Adunării generale a consiliului 

școlar al elevilor Junior, alături  de Președinte.  Totodată o face cunoscută 

membrilor consiliului școlar al elevilor Junior cu 48 de ore înaintea desfășurării 

ședințelor; 

d) Pregăteşte materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentă; 

e) Redactează procesele verbale ale întâlnirilor şi menţine activă comunicarea dintre 

membrii Adunării generale și Biroul executiv; 

f) Pregătește, la solicitarea Biroului executiv al consiliului școlar al elevilor Junior, 

documente, rapoarte și analize necesare desfășurării ședințelor. 

II.4 Departamentele consiliului școlar al elevilor Junior 

Art. 30 – Departamentele din cadrul consiliilor școlare ale elevilor Junior sunt opționale și se 

constituie prin votul majorității simple al Adunării generale a CȘE Junior.  

Art. 31 – În cazul unităților de învățământ preuniversitar ce dispun și de ciclu gimnazial și de 

ciclu liceal, departamemtele din cadrul consiliului școlar al elevilor vor acorda sprijin consiliului 

școlar al elevilor Junior în desfășurarea activității. 

Art. 32 – (1) Departamentele consiliului școlar al elevilor Junior sunt conduse de câte un 

director de departament, ales prin vot secret de către Adunarea generală a consiliului școlar al elevilor 

Junior. 

(2) Orice elev din ciclul gimnazial poate activa în cadrul departamentelor ca membru voluntar, 

la cererea scrisă a acestuia. 
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CAPITOLUL III 

RELAȚIA CU ALTE STRUCTURI ALE CONSILIULUI ELEVILOR 

 

III.1 Relația cu consiliul școlar al elevilor 

Art. 33 – În cazul existenței consiliului școlar al elevilor, Biroul executiv al consiliului școlar 

al elevilor Junior are îndatorirea de a menține o relație continuă și productivă cu consiliul școlar al 

elevilor. 

Art. 34 – Biroul executiv al consiliului școlar al elevilor Junior și Biroul executiv al consiliul 

școlar al elevilor se vor întruni lunar în ședințe comune pentru a discuta problemele cu care se 

confruntă elevii din întreaga unitate de învățământ.  

Art. 35 – (1) Un delegat din partea consiliului școlar al elevilor poate participa în calitate de 

observator la Adunările generale ale consiliului școlar al elevilor Junior. 

(2) Un delegat din partea consiliului școlar al elevilor Junior poate participa în calitate de 

observator la Adunările generale ale consiliului școlar al elevilor. 

 

III.2 Relația cu consiliul județean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor București 

Art. 36 – (1) Președintele consiliului școlar al elevilor Junior are obligația de a participa la 

ședințele online organizate de consiliul județean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor București.  

(2) Preșesintele CȘE Junior este responsabil de buna comunicare dintre consiliul școlar al 

elevilor Junior și consiliul județean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor București. 

(3) Președintele CȘE Junior are dreptul de a participa, în calitate de observator, la Adunările 

generale ale consiliului județean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București. 

Art. 37 – Biroul executiv al consiliului școlar al elevilor Junior are obligația de a respecta și 

implementa recomandările consiliului județean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor 

București. 

Art. 38 – Consiliul școlar al elevilor Junior are obligația de a trimite documentele ce atestă o 

bună desfășurare a alegerilor democratice consiliului județean al elevilor/Consiliului Municipal al 

Elevilor București. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 
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DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 39 – Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Adunarea generală 

a Consiliului Național al Elevilor și este obligatoriu pentru toate structurile și substructurile 

Consiliului Național al Elevilor. 

 

Art. 40 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al consiliilor școlare ale elevilor junior 

poate fi modificat la propunerea Biroului executiv al Consiliului Național al Elevilor sau la 

propunerea unei treimi din numărul membrilor Adunării generale CNE, cu hotărârea majorității 

absolute a Adunării generale a Consiliului Național al Elevilor. 

https://consiliulelevilor.ro/
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