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Regulamentul intern de funcţionare a

Consiliului Elevilor din instituțiae de învățământ 

profesional tehnic postsecundar Colegiul 

Agroindustrial din Ungheni
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Regulamentul de 

funcţionare a Consiliului 

Naţional al Elevilor din 

instituțiile de învățămînt 

secundar profesional și 

mediu de specialitate,Anexa 

nr. 2 la Ordinul nr. 331 din 

30.04. 2014;

Instrucțiune privind 

constituirea și 

funcționarea consiliul 

elvilor. Anexa nr. 1 la 

ordinul nr. 331 din 

30.04. 2014 

Regulamentul de 

organizare a studiilor în 

învățământul profesional 

tehnic postsecundar şi

postsecundar nonterţiar 

în baza Sistemului de 

Credite de Studii 

Transferabile, aprobat 

prin OME nr. 234 din 

25.03.2016.

Codul educației al 

Republicii Moldova, nr. 

152 din 17.07.2014;

Legea privind Drepturile 

Copilului, Nr. 338 din 

15.12.1994

Prezentul Regulament este elaborat în temeiul
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Consiliul Elevilor din Colegiul 

Agroindustrial din Ungheni (în 

cele ce urmează – CECAIU) este o 

structură reprezentativă şi 

consultativă a elevilor, care asigură 

dreptul elevilor la opinie şi libera 

exprimare.

Candidatul propus poate fi orice 

elev care, la momentul înaintării 

este elev/ elevă în anul I-III în 

instituția de învățământ mediu de 

specialitate, indiferent dacă este 

sau nu membru al organului de 

autoconducere şcolară.

Din CECAIU fac parte câte 1 elev 

din fiecare grupă academică aleşi 

prin concurs deschis la nivel de 

instituție, la propunerea 

organelor de autoconducere 

instituțională ale elevilor (Consiliul 

elevilor, Senatul etc.) din fiecare 

grupă.

Regulamentul privind funcționarea 

Consiliul elevilor în Colegiul 

Agroindustrial din Ungheni, 

stabileşte cadrul normativ privind 

organizarea și funcționarea CE; 

planificarea, organizarea, 

desfăşurarea și evaluarea activității 

Consiliul în cadrul instituției

Pevederile generale
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Să facă instituția de învățământ mai 

incluzivă și mai prietenoasă 

adunând la un loc elevi, cadre 

didactice, echipa managerială și 

organul de conducere al instituției 

de învățământ;

Să ofere elevilor un mod organizat, 

reprezentativ şi instituționalizat de 

comunicare între elevi, echipa 

managerială și organul de conducere;

Să prezinte un sondaj al 

stării de spirit a mediului 

instituțional pentru echipa 

managerială și organul de 

conducere;

Să îmbunătățească înțelegerea și 

cooperarea între elevi, cadre 

didactice, echipa managerială și 

organul de conducere

Obiectivul  Consiliului
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A
Prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale. Aceasta este misiunea fiecărui Consiliu şi implică comunicarea și

ascultarea opiniilor, preocupărilor și doleanțelor elevilor și discutarea acestora cu echipa managerială. Consiliul consultă

elevii, profesorii și părinții asupra diferitor aspecte și prezintă echipei manageriale propria opinie.

B

C

Participarea la evaluarea instituţiei. Cu regularitate, CE participă la evaluarea instituţiei împreună cu

managerul instituţiei, cadrele didactice, părinții și liderii comunitari, pentru a determina situația în instituţia de

învăţământ, a identifica problemele principale și a elabora un plan de acţiuni.

Contribuirea la dezvoltarea politicilor. CE contribuie în mod activ la dezvoltarea politicii instituției în cele mai

diverse domenii, așa ca prevenirea hărțuirii, violenței și abuzurilor, ținuta vestimentară în cadrul instituției, alimentarea

sănătoasă, regulile de comportament, programul de activitate, activitățile extra-curriculare şi altele. Consiliul participă

la elaborarea Regulamentului de ordin intern al instituţiei de învăţământ.

Funcțiile Consiliului elevilor
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D
Susținerea dezvoltării și a progresului educațional. CE contribuie la crearea unui mediu de învățare pozitiv şi

constructiv în instituţia de învăţământ prin consultarea colegilor referitor la conţinuturile curriculumului şi calitatea

procesului educaţional din instituție, iniţierea unor grupuri de ajutor reciproc în vederea pregătirii pentru examene, teze,

sau organizarea cluburilor pe interese, ca de exemplu limbi străine, tehnologii informaționale etc.

E

F

Asistență pentru adaptarea elevilor la trecerea la o altă treaptă de școlaritate. Trecerea de la treapta gimnazială sau

liceală la colegiu este o experiență nouă pentru elevi. O altă provocare este adaptarea elevilor care vin să învețe din altă

localitate. CE sprijină crearea unui program de îndrumare, în cadrul căruia elevii din anii II-III/IV ajută elevi anului I să

se integreze cu succes în instituție.

Organizarea evenimentelor de colectare a fondurilor. Consiliul Elevilor poate sprijini sau organiza evenimente atât

în cadrul instituției de învățământ, cât și în comunitate, în scopul colectării de fonduri pentru anumite activități în

beneficiul elevilor și a comunității.

Funcțiile Consiliului elevilor
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 stabilirea unui mecanism prin care CE transmite 

deciziile sale organului de conducere al instituţiei 

sau echipei manageriale.

 examinarea propunerilor CE la şedinţele organului 

de conducere al instituţiei, echipei manageriale sau 

ale consiliului profesoral cu participarea 

reprezentanţilor CE;

 asigurarea mecanismelor care încurajează și 

permit elevilor din instituţie să prezinte părerile 

sale CE și să solicite informație în mod regulat 

despre activitățile acestuia;

 anunţă CE despre deciziile luate şi 

monitorizează aplicarea acestora;

 formarea membrilor CE şi a profesorilor 

implicaţi în activitatea acestuia;

 implicarea CE în procesul de proiectare strategică şi 

curentă a instituţiei, precum și în luarea deciziilor care 

afectează elevii;

 implicarea CE în elaborarea Regulamentului de ordine 

internă a instituţiei de învățămînt;

 examinarea posibilităţilor de susţinere financiară a 

profesorului coordonator al CE;

Consiliul elevilor şi echipa managerială
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Consiliul elevilor şi profesorii 

CE poate juca un rol important în recunoaşterea şi 

susţinerea lucrului profesorilor. În acelaşi mod, interesul 

şi susţinerea profesorilor poate fi de mare valoare pentru 

Consiliu, în special la etapa iniţială a dezvoltării sale. Este 

de dorit ca un membru al corpului didactic să fie prezent 

la şedinţele Consiliului pentru dezvoltarea unei relaţii de 

lucru între elevi şi profesori. Susţinerea şi ghidarea oferite 

de profesori pot fi utile atât în cadrul Comisiilor create, cât 

și atunci când Consiliul planifică și desfășoară proiecte 

sau. 

Consiliul părinţilor aduce o contribuţie semnificativă la dezvoltarea CE prin încurajarea elevilor în crearea CE şi prin 

susţinerea activităţilor CE. CE se va întâlni periodic cu membrii Consiliului părinţilor, să invite reprezentanţii acestuia la 

şedinţe, să-i implice în proiectele promovate. Aceasta va contribui la stabilirea unei bune comunicări între CE şi părinţi.

Consiliul elevilor şi directorul instituției 

Directorul promovează o cultură a şcolii care recunoaşte 

contribuţia valoroasă pe care o aduc elevii la dezvoltarea 

acesteia, prin intermediul CE. Rolul directorului este 

important în crearea şi funcţionarea Consiliului. La etapele 

iniţiale, directorul, împreună cu ceilalţi profesori, 

contribuie la formarea Consiliului, de exemplu prin 

discutarea cu elevii a rolului CE, stabilirea procedurilor şi 

organizarea alegerilor, prin asistenţă în procesul de 

elaborare a Regulamentului. 


