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R.N.S.M.          Nr. 330/30.09.2020 

Către: inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

În atenția: doamnei/domnului inspector școlar general  

Stimate Domnule/Stimată Doamnă Inspector Școlar General, 

La fiecare început de an școlar, au loc alegerile pentru funcțiile vacante din cadrul 

Consiliului Elevilor, care se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și 

desfășurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor. Unitățile de învățământ au obligația de 

a organiza alegeri în cadrul consiliilor școlare ale elevilor, după cum prevede art. 39, alin. (2) 

din Statutul Elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742/2016: „în fiecare unitate de învățământ 

de stat, particular și confesional se constituie consiliul școlar al elevilor, format din 

reprezentanții elevilor din fiecare clasă”. 

Calendarul alegerilor pentru consiliile școlare ale elevilor și pentru consiliile județene 

ale elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București este prevăzut în Anexa nr. 1 din 

metodologie, după cum urmează: 

 14 – 23 septembrie 2020: Prelucrarea metodologiei în Adunarea generală a consiliului 

județean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București și prezentarea 

rapoartelor de activitate ale elevilor care vor să își continue mandatul de doi ani în 

cadrul Biroului executiv al CJE/CMEB;  

 18 – 23 septembrie 2020: Prelucrarea metodologiei în Adunarea generală a consiliului 

școlar al elevilor, după organizarea primei ședințe a Adunării generale a consiliului 

județean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București;  

 24 – 30 septembrie 2020: Depunerea dosarelor de candidatură în format fizic pentru 

consiliile școlare ale elevilor;  

 01 – 02 octombrie 2020: Evaluarea și validarea dosarelor de candidatură în cadrul 

consiliilor școlare ale elevilor; 

 03 – 07 octombrie 2020: Desfășurarea campaniei electorale în consiliile școlare ale 

elevilor;  

 08 – 13 octombrie 2020: Desfășurarea alegerilor pentru funcțiile din cadrul consiliului 

școlar al elevilor;  

 14 – 21 octombrie 2020: Organizarea unei Adunări generale a consiliului județean al 

elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București, unde sunt prezentate atribuțiile 

Consiliului Elevilor și funcțiile vacante din cadrul CJE/CMEB. Totodată, în cadrul 

acestei Adunări generale, se realizează prima sesiune de formare cu membrii Adunării 

generale;  

 24 – 31 octombrie 2020: Depunerea dosarelor de candidatură pentru funcțiile vacante 

din cadrul CJE/CMEB și alegerile pentru funcțiile din cadrul CJE/CMEB, cu 

obligativitatea ca între Adunarea generală în cadrul căreia sunt prezentate atribuțiile 

Consiliului Elevilor și funcțiile vacante din cadrul CJE/CMEB și această Adunare 

generală să existe o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare. 
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Menționăm că, în cazul în care consiliile școlare ale elevilor nu s-au încadrat în 

calendarul de mai sus, acestea pot solicita să organizeze alegerile după un alt calendar, prin 

obținerea unei derogări din partea Biroului executiv al Consiliului Național al Elevilor. 

Situația epidemiologică din prezent ne obligă să adaptăm alegerile în Consiliul Elevilor 

în funcție de scenariul ales de fiecare unitate de învățământ, pentru a preveni orice risc de 

infectare cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, vă prezentăm mai jos recomandările Consiliului 

Național al Elevilor privitor la alegerile din substructuri: 

1. Scenariul verde: 

- În acest scenariu, consiliile școlare ale elevilor vor organiza alegeri pentru funcțiile 

vacante din cadrul CȘE, respectiv pentru funcția de elev reprezentant în CA în condiții 

obișnuite, respectând normele de distanțare fizică și de purtare regulamentară a măștii 

de protecție. 

- Pentru a asigura normele de igienă în cadrul procesului electoral, propunem următoarele 

măsuri: 

 amplasarea urnei de vot sigilate într-un loc fix, monitorizat video, unde elevii să 

își poată exercita dreptul de vot pe durata întregului program școlar, respectând 

măsurile de distanțare fizică; 

 amplasarea unei urne de vot sigilate în fiecare sală de clasă în care se desfășoară 

cursuri, urmând ca la finalul programului școlar comisia de concurs și validare 

să desigileze fiecare urnă și să numere voturile. 

2. Scenariul galben: 

- În acest scenariu, CȘE-urile vor organiza alegeri în mod obișnuit, singura diferență fiind 

faptul că procesul electoral se va putea desfășura de-a lungul mai multor zile, astfel încât 

toți elevii să își poată exprima dreptul de vot (spre exemplu, sesiunea de vot se va putea 

organiza într-o zi de vineri - ca să poată vota tura I de elevi care face cursuri fizice, 

urmând ca urna să fie sigilată peste weekend, iar procesul să se reia luni, când va veni 

la școală tura II); 

- Modalitățile de amplasare a urnei de vot și măsurile igienico-sanitare coincid cu cele 

prezentate în scenariul verde.  

3. Scenariul roșu: 

- Alegerile se vor desfășura în regim online, prin intermediul unei platforme agreate de 

către Consiliul Național al Elevilor (https://alegeri.consiliulelevilor.ro). Pentru a 

organiza alegerile în format în mediul online, consiliile școlare ale elevilor au nevoie de 

aprobare din partea Biroului executiv al consiliului județean al elevilor, iar consiliile 

județene ale elevilor au nevoie de aprobarea Biroului executiv al Consiliului Național 

al Elevilor.  

- Comisia de alegeri din cadrul unității de învățământ își va crea un cont pe platformă, 

urmând ca acest cont să fie validat de către Biroul executiv al Consiliului Național al 

Elevilor. Ulterior, fiecare candidat se va înscrie în platformă, completând online 
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formularul de candidatură, declarația de neapartenență politică, acordul parental și 

acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar platforma va genera un link, pe 

care candidații îl pot distribui în rândul elevilor din unitatea de învățământ, pentru a-și 

putea exprima votul. Atunci când votează, fiecare elev completează în platformă numele 

său și adresa de e-mail, pentru a evita votul multiplu, fără însă a se stoca aceste date, 

pentru a conserva anonimitatea votului. 

Totodată, vă aducem la cunoștință că din comisiile școlare de concurs și validare a 

procesului electoral fac parte exclusiv elevi, fiind interzisă orice implicare directă a cadrelor 

didactice, în afara situațiilor în care este necesară asigurarea logisticii aferente alegerilor. Astfel, 

componența comisiilor de organizare se decide de Biroul executiv al consiliului școlar al 

elevilor și ține cont de următoarea formă: 

 preşedinte – preşedintele consiliului școlar al elevilor, aflat în exercițiu;  

 secretar – secretarul executiv al consiliului școlar al elevilor, aflat în exercițiu;  

 membru – vicepreşedintele consiliului școlar al elevilor, aflat în exerciţiu;  

 membru – evaluator, membru delegat al Adunării generale a consiliului școlar al 

elevilor; 

 membru – evaluator, reprezentant al consiliului județean al elevilor. 

În acest sens, vă rugăm să facilitați accesul în unitatea de învățământ delegaților din 

partea consiliului județean al elevilor, astfel încât procesul electoral să se desfășoare în condiții 

optime. 

Coroborând toate aspectele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să diseminați toate 

aceste informații către directorii unităților de învățământ preuniversitar, pentru a ne asigura de 

buna desfășurare a organizării alegerilor în toate școlile din România. 

Atașat acestei adrese puteți regăsi și Metodologia de organizare și desfășurare a 

alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor, pe care vă rugăm să o diseminați, de asemenea, pe 

forumul inspectoratului școlar și pe grupurile de comunicare internă. 

Vă mulțumim anticipat! 

Asigurându-vă de întreaga noastră considerație, 

Președintele Consiliului Național al Elevilor, 

Rareș VOICU 

Secretar executiv, 

Silviu MORCAN 


