
Consiliul colar al Elevilor 

 
Având în vedere Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Regulamentul de Organizare i 
Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul 
Ministrului Educației Naționale nr. 5079/31.08.2016, Regulamentul de Organizare i 
Funcționare a Consiliului Național al Elevilor, aprobat prin ordinul ministrului nr. 
3838/23.05.2016, 
 

adoptă prezentul 
 

R E G U L A M E N T  

 
Capitolul I – Dispoziții Generale 

 

Art. 1 Consiliul colar al Elevilor (C E) al Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” 
reprezintă  interesele elevilor din această unitate de învățământ, promovează i apără 
drepturile acestora. 
 
Art. 2 Consiliul colar al Elevilor este subordonat Consiliului Județean al Elevilor Ia i 
i Consiliului Național al Elevilor i funcționează conform prezentului regulament, cât i 

în temeiul altor acte normative adoptate de Consiliul Național al Elevilor. 
 
Art. 3 Obiectivele C E sunt derularea unui parteneriat între unitatea de învățământ i 
structura reprezentativă a elevilor, astfel încat actul educațional să fie cât mai benefic 
pentru primarii beneficiari ai sistemului de învățământ preuniversitar din România. 
 
Art. 4 C E colaborează cu directorul unității de învățământ, directorul adjunct, 
Consiliul de Administrație i Consiliul Profesoral pentru îndeplinirea obiectivelor 
menționate la articolul 3. 
 
Capitolul II – Organizare i Funcționare 
 

Art. 5  (1) Consiliul colar al Elevilor este format din reprezentanții claselor, fiecare 
clasă desemnându- i un reprezentant. 
(2) Reprezentantul unei clase este membru al Adunării Generale al Consiliului colar al 
Elevilor, cu drept de vot. 
 
Art. 6 Pierderea calității de elev i/sau revocarea din funcția de reprezentant al clasei 
atrage după sine pierderea calității de membru al Adunării Generale. 
 
Art. 7 Organismele de conducere ale Consiliului colar al Elevilor sunt: 



(1) Adunarea Generală. Este forul suprem de decizie al Consiliului colar al Elevilor, 
ce adoptă hotărâri, poziții, rezoluții .a.m.d i reprezintă toți elevii din unitatea de 
învățământ. Este formată din reprezentanții tuturor claselor. 
 
(2) Biroul Executiv. Este structura operativă i conduce Consiliul colar al Elevilor 
între Adunările Generale i este format din: un pre edinte, trei vicepre edinți i un 
secretar. 
 
Art. 8 În cazul în care un reprezentant al clasei ocupă o funcție în Biroul Executiv, clasa 
respectivă va desemna un alt elev pentru a deveni membru al Adunării Generale. 
 
Art. 9  (1) Adunările Generale au caracter ordinar sau extraordinar.  
(2) Adunarea Generală ordinară se desfă oară o dată pe lună, unde, standard, se dezbat 
probleme sesizate de către membrii AG i calendarul de activități. 
(3) Adunarea Generală extraordinară este convocată la solicitarea a 2/3 din membrii 
Biroului Executiv, a 1/3 din membrii AG sau, având un motiv întemeiat, la solicitarea 
Consiliului de Administrație, a Consiliului Profesoral sau a directorului unității de 
învățământ. 
(4) Adunarea Generală este valid constituită dacă cvorumul de edintă de jumătate plus 
unu din membri este îndeplinit. 
(5) În cazul în care cvorumul de edință nu este îndeplinit, se va dispune o nouă 
convocare a Adunării Generale în maxim 7 zile, unde cvorumul se va elimina. 
(6) Participarea la edințele Adunării Generale a oricăror altor persoane în afara celor 
invitate se va supune la vot. Număr de voturi necesare este de jumătate plus unu din 
numărul celor prezenți. 
(7) Biroul Executiv elaborează ordinea de zi pentru Adunările Generale i formează 
prezidiul în timpul Adunării Generale. 
(8) Adunarea Generală adoptă amendamente pentru ordinea de zi i o aprobă cu 
jumătate plus unu de voturi. 
(9) Adunarea Generală poate dispune convocarea Consiliului de Administrație la 
solicitarea a 2/3 din numărul membrilor. 
(10) Membrii Adunării Generale ce părăsesc sala de edință nemotivat vor fi avertizați, 
iar la a doua abatere Biroul Executiv va emite decizia de revocare din funcție, ace tia 
având absență nemotivată pentru orele de curs pe parcursul cărora are loc edința. 
 
Art. 10 La mai mult de 3 absențe nemotivate la Adunările Generale ale unui membru, 
Biroul Executiv va dispune revocarea din funcție i va solicita dirigintelui organizarea 
unor noi alegeri unde elevii clasei respective să î i desemneze reprezentantul. 
 
Art. 11 Adunarea Generală emite hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul 
membrilor prezenți.  
 



Art. 12 Adunarea Generală î i desemnează reprezentantul pentru funcția de membru al 
Consiliului de Administrație, Comisia de Evaluare i Asigurare a Calității i celalalte 
comisii specifice constituite la nivelul unității de invățământ. În cazul în care nu este 
niciun candidat major, se va proceda pentru desemnarea unui elev cu statut de 
observator în Consiliul de Administrație i Comisia de Evaluare i Asigurare a Calității. 
 
Art. 13 (1) Biroul Executiv este structura operativă între Adunările Generale, ales prin 
vot democratic de către elevii din unitatea de învățământ.  
(2) Pre edintele i Vicepre edinții sunt ale i prin vot democratic de către toți elevii din 
unitatea de învățământ la începutul anului colar, dacă funcțiile sunt vacante. 
(3) Secretarul este ales în funcție de către Adunarea Generală, cu majoritate de voturi. 
(4) Mandatul unui membru al Biroul Executiv este de maximum 2 ani. 
 
Art. 14 (1) Adunarea Generală poate hotărî să formeze departamente cu domeniu de 
activitate specific (ex. Avocatul Elevului, Tineret i Sport, Concursuri colare i 
Extra colare, etc.) conduse de către un director sau comisii conduse de către un 
pre edinte. 
(2) În departamente/comisii poate face parte orice elev din unitatea de învățământ, 
validat prin jumătate plus unu de voturi de către Adunarea Generală. Un elev poate face 
parte din maximum 2 departamente/comisii. 
(3) Directorul departamentului/pre edintele comisiei este ales de către Adunarea 
Generală prin jumătate plus unu de voturi sau prin majoritate simplă, în cazul în care 
sunt mai mulți candidați. 
(4) Membrii departamentelor/comisiilor participă de drept la Adunarea Generală dacă 
sunt convocați, fără drept de vot. 
(5) Ace tia au obligația să se implice activ în departamentul/comisia din care fac parte, 
putând fi revocați din funcția prin decizia Biroului Executiv, a Adunării Generale, sau a 
2/3 din membrii departamentului/comisiei respective. 
(6) Departamentele/comisiile au obligația de a se implica activ în lucrările Adunării 
Generale, atunci când sunt convocați. 
 
Capitolul III –  Atribuții i responsabilități 
 

Art. 15 Consiliul colar al Elevilor are, standard, următoarele atribuții: 
a) reprezintă interesele elevilor i transmite Consiliului de Administrație, 
directorului/directorului adjunct si Consiliului Profesoral punctele de verdere/pozitiile 
elevilor referitoare la problemele de interes pentru ace tia; 
b) apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ i sesizează încălcarea lor; 
c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii i informează 
conducerea unității de învățământ, propunând soluții pentru acestea; 
d) dezbate propunerile elevilor din coală; 
e) sprijină comunicarea între elevi i cadre didactice; 



f) poate iniția activități extra colare, evenimente, concursuri, .a.m.d; 
g) sprijină programele educative i proiectele în care este implicată unitatea de 
învățământ; 
h) dezbate Regulamentul de organizare i funcționare al unității de învățământ i 
propune amendamente. 
 
Art. 17 (1) Biroul Executiv formează Comisia de Concurs i Validare în cadrul unității 
de învățământ la începutul anului colar pentru organizarea alegerilor pentru funcțiile 
Biroului Executiv. 
(2) Comisia de Concurs i Validare este constituită după cum urmează: 
- pre edinte (de regulă, Pre edintele C E sau un Vicepre edinte C E); 
- 3 membri (de regulă, Vicepre edinții C E); 
- secretar (de regulă, Secretarul C E). 
(3) Comisia de Concurs i Validare poate fi completată cu observatori din rândul 
elevilor, la solicitarea acestora sau poate invita alte persoane pentru a fi observatori în 
cadrul comisiei. 
(4) Comisia de Concurs i Validare validează sau invalidează dosarele candidaților. 
(5) Comisia de Concurs i Validare poate dispune invalidarea unui candidat dacă acesta 
adoptă un comportament inadecvat. 
(6) Comisia de Concurs i Validare preia i atribuțiile stabilite la începutul anului colar 
de Consiliul Național al Elevilor. 
(7) Secretarul Comisiei de Concurs i Validare preia dosarele tuturor candidaților i le 
centralizează. 
(8) Orice decizie în cadrul Comisiei de Concurs i Validare se supune la vot i se adoptă 
cu jumătate plus unu de voturi. 
(9) În cazul în care un membru de drept al Comisiei de Concurs i Validare candidează 
pentru o funcție în Biroul Executiv, Adunarea Generală va proceda la numirea unui 
înlocuitor în comisie. 
(10) Comisia de Concurs i Validare poate suspenda în orice moment alegerile daca se 
vor observa nereguli sau încălcări ale legii. 
(11) Comisia de Concurs i Validare anunță calendarul alegerilor i alte detalii la nivelul 
unității de învățământ, colaborând cu conducerea unității de învățământ pentru punerea 
la dispoziție a logisticii necesare. 
 
Art. 18 Pre edintele Consiliului colar al Elevilor are următoarele atribuții: 
a) prezidează Adunările Generale, fiind de drept pre edinte de edință în cadrul 
Adunărilor Generale; 
b) este membru de drept al Adunării Generale a Consiliului Județean al Elevilor Ia i; 
c) semnează procesul verbal al Adunării Generale; 
d) comunică, în scris, conducerii unităților de învățământ sau a consiliului de 
administrație, atunci când este cazul, hotărârile, pozițiile .a.m.d ale Adunării Generale; 
e) propune excluderea unui membru în cadrul Biroului Executiv i a Adunării Generale; 



g) elaborează împreună cu vicepre edinții i secretarul ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală; 
h) alte atribuții adoptate cu 2/3 de voturi de Adunarea Generală. 
 
Art. 19 Vicepre edintele Consiliului colar al Elevilor are următoarele atribuții: 
a) poate primi delegarea de a fi pre edinte de edință în cadrul Adunării Generale; 
b) preia atribuțiile Pre edintelui în absența motivată a acestuia; 
c) alte atribuții delegate de către Pre edinte. 
Art. 20 Secretarul Consiliului colar al Elevilor are următoarele atribuții: 
a) întocme te procesul verbal, cu exactitate, al Adunării Generale i îl contrasemnează; 
b) notează propunerile primite din partea elevilor i le prezintă în Adunarea Generală; 
c) se ocupă de documentele i partea birocratică a Consiliului colar al Elevilor; 
 
Art. 21 Orice membru al Consiliului colar al Elevilor î i poate înainta demisia, în scris, 
Biroului Executiv, ce o va prezenta în Adunarea Generală pentru a se lua act de aceasta 
i a se constata vacanța funcției. 

 
Capitolul IV – Dispoziții finale 

 

Art. 22 (1) Prezentul regulament este adoptat de către Adunarea Generală a Consiliului 
colar al Elevilor. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toți membrii C E. 
(3) Prezentul regulament poate fi modificat prin propunerea a 2/3 membrii din Biroul 
Executiv sau a 2/3 membrii din Adunarea Generală, urmând să fie supus spre adoptare 
cu modificările ulterioare în Adunarea Generală. 
 
Prezentul regulament a fost adoptat de către Adunarea Generală în data de 
06.05.2016. 

Completat cu amendamente de către Adunarea Generală în data de 31.05.2016. 
 

 

Pre edinte,                                                                   Secretar, 

Iustin Jalaboi          Sabina Tîrpescu 

 

 

  

 

 Vicepre edinte,   Vicepre edinte,  Vicepre edinte,   

 Mădălin Cotic   Teona Cornea    Maria Hristea 

 
 
 



 


