
Regulament de organizare și funcționare al
Consiliul Școlar al Elevilor

Capitolul 1
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Consiliul Școlar al Elevilor:
(a) Reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar de stat și privat din
România la nivelul unității de învățământ;
(b) Este structură consultativă și partener al unității de învățământ preuniversitar;

Art. 2 În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular se constituie Consiliul Școlar al 
Elevilor denumit generic CȘE, format din liderii elevilor de la fiecare clasă, aleşi în mod 
democratic.

Art. 3 Consiliul Școlar al Elevilor funcționează în baza Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Consiliului Național al Elevilor sau de către unul propriu respectând principiile 
Consiliului Național al Elevilor, în cazul în care nu există un regulament specific.

Capitolul 2
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Art. 4 Consiliul Școlar al Elevilor din unitatea de învatamânt preuniversitar se compune
din toți elevii unității de învățământ și este împărțit în următoarele structuri:
I. Biroul Executiv format din:

a) Președinte
b) Vicepreședinți
c) Secretari

II. Biroul Permanent format din:
a) membrii Biroului Executiv
b) președinții de comisii
c) Avocatul Elevului

III. Adunarea Generală
a) membrii Biroului Permanent



b) Reprezentanți ai claselor.

Art. 5 (1) Adunarea Generală este forul suprem de decizie în cadrul CȘE.
(2) Fiecare clasă își va alege un reprezentant ca membru de drept în cadrul Adunării Generale.
(3) Adunarea Generală este considerată legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate 
plus unu din membrii acesteia. În cazul în care acest lucru nu este realizat, se va face o nouă 
convocare iar cvorumul va fi eliminat.
(4) Adunarea Generală împreună cu Biroul Permanent își asumă respectarea atribuțiilor și 
responsabilităților Consiliului Școlar al Elevilor, în acest sens fiecare membru  al Adunării 
Generale cu excepția membrilor Biroului Permanent vor face parte din comisiile CȘE.
(5) Ședințele ordinare ale Adunării Generale au loc lunar, calendarul acestora va fi realizat de 
către Biroul Executiv.
(6) Ședințele extraordinare pot fi făcute la convocarea Biroului Permanent sau la cererea unei 
1/3 din membrii acesteia către Biroul Permanent.
(7) Convocarea se realizează de către un secretar cu contrasemnarea președintelui.
(8) Adunarea Generală poate adopta hotărâri, decizii sau rezoluții cu votul majorității membrilor
prezenți.
(9) În caz de egalitate de voturi, președintele de ședință va avea votul decisiv.

Art. 6 (1) Biroul Permanent este structura de conducere din cadrul CȘE.
(2) Biroul Permanent este format din membrii Biroul Executiv, președinții de comisii și Avocatul 
Elevului.
(3) Ședinta Biroului Permanent este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus 
unu din membrii acestuia. În cazul în care acest lucru nu este realizat, se va face o nouă 
convocare iar cvorumul va fi eliminat.
(4) Ședințele ordinare ale Biroului Permanent au loc la două săptămâni.
(5) Ședințele extraordinare pot fi făcute la convocarea Biroului Executiv sau la cererea unei 1/3 
din membrii acesteia către Biroul Executiv.
(6) Convocarea se realizează de către un secretar cu contrasemnarea președintelui.
(7) Biroul Permanent emite hotărâri sau decizii cu votul majorității membrilor prezenți.
(8) În caz de egalitate de voturi, președintele de ședință va avea votul decisiv.

Art. 7 (1) Biroul Executiv este structura operativă din cadrul CȘE.
(2) Biroul Executiv este format din președinte, vicepreședinți și secretari.
(3) Ședinta Biroului Executiv este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu



din membrii acestuia.
(4) Ședințele ordinare ale Biroului Executiv au loc săptămânal.
(5) Ședințele extraordinare pot fi făcute la convocarea Președintelui sau la cererea unei 1/3 din 
membrii acestuia către Președinte.
(6) Convocarea se realizează de către un secretar cu contrasemnarea președintelui.
(7) Biroul Executiv adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.
(8) În caz de egalitate de voturi, președintele de ședință va avea vot decisiv.

Art. 8 (1) Dacă în cadrul unității de învățământ există și ciclu gimnazial, se va forma un Consiliul 
Școlar al Elevilor Junior.
(2) Consiliul Școlar al Elevilor Junior va fi format dintr-un Birou Executiv și o Adunare Generală.
(3) Președintele CȘE Junior este vicepreședinte în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor.

Art. 9 Consiliul Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar are în
componență comisii de lucru:
a) Comisia pentru concursuri școlare și extrașcolare;
b) Comisia pentru cultură, educație și programe școlare;
c) Comisia pentru sport programe de tineret;
d) Comisia pentru mobilitate, informare, formare;

Art. 10 (1) Fiecare clasa își va alege reprezentantul în Consiliul Școlar al Elevilor o dată pe
an, la începutul primului semestru. Votul poate fi deschis sau secret, iar elevii vor fi singurii
responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este
permis amestecul sau influențarea deciziei elevilor.
(2) Membrii Consiliului Școlar al Elevilor trebuie să respecte toate regulile și convențiile 
adoptate de către Consiliul Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ și să asigure aplicarea în
rândul elevilor a hotarârilor luate.
(3) Prezenta la Consiliul Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar este
obligatorie. Toți membrii Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ
preuniversitar care înregistrează trei absențe consecutive vor fi înlocuiți din aceste funcții.
Dacă timp de șase ședinte consecutive ale Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de 
învățământ, nu se prezintă nici un responsabil de clasa sau locțiitor, clasa respectivă va pierde
orice drept de a fi reprezentată în Consiliul Școlar al Elevilor timp de un semestru.



(4) Membrii Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ au datoria de a
prezenta problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele
de elevi.
(5) Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv -
educativ, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu
caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt, ca desfășurare, de
competența unitătii de învățământ.
(6) Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar va aviza orice
proiect propus de președintele Consiliului Școlar al Elevilor, dacă acesta nu contravine
normelor legale în vigoare și eticii.
(7) Membrii Consiliului Școlar al Elevilor, responsabilii de clase sau locțiitorii, care sunt
propuși de diriginți pentru a fi schimbați din funcție ca urmare a nerespectării atribuțiilor și 
responsabilităților, cu avizul Biroului Permanent, își pierd dreptul de vot în cadrul Adunării 
Generale iar locul vacant va fi ocupat prin intermediul alegerilor.
(8) Fiecare membru al Consiliul Școlar al Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU
sau de a se abtine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcție de hotărârea
Consiliului Școlar al Elevilor.

Art. 11 Pot candida pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte elevii claselor IX - XI prin 
întocmirea unui dosar de candidatură, ce va cuprinde:
a) Curriculum Vitae Europass
b) Scrisoare de motivație adresată Comisiei de Validare
c) Formular de candidatură conform Anexei 1 din Regulamentul CNE
d) Alte documente doveditoare care să susțină declarațiile din CV
e) Acordul părintelui
f) Declarație pe proprie răspundere de neapartenență politică.
g) Strategia de dezvoltare a Consiliului Școlar în viziune personală

Art. 12 Pot candida pentru funcția de secretar CȘE sau președinte al unei Comisii de lucru, elevii 
claselor IX - XII prin întocmirea unui dosar de candidatură, ce va cuprinde:
a) Curriculum Vitae Europass
b) Scrisoare de motivație adresată Biroului Executiv
c) Formular de candidatură conform Anexei 1 din Regulamentul CNE
d) Alte documente doveditoare care să susțină declarațiile din CV



d) Strategia de dezvoltare a Comisiei vizate dacă este urmărit postul de Președinte de Comisie

Art. 13 În urma publicării medologiei de alegeri de către Consiliul Național al Elevilor, acestea se 
vor desfășura cu următoarele precizări:
(1) Președintele și vicepreședinții sunt aleși în urma unui vot secret de toți elevii unității de 
învățământ prezenți la procesul decizional.
(2) Alegerile pentru funcția de președinte și vicepreședinte au loc separat.
(3) Alegătorul va putea exprima atâtea voturi câte locuri vacante sunt pentru acea funcție.
(4) Secretarul este ales prin vot secret de membrii Consiliului Școlar al Elevilor în prima ședință 
de după alegeri.
(5) Președinții de comisii vor fi evaluați de către Biroul Executiv privind competențele acestora și
se va realiza un raport care va fi suspus votului Adunării Generale. Dacă raportul va fi adoptat, 
candidații cu cel mai mare punctaj vor obține locurile vizate, iar dacă va primi vot negativ 
Adunarea Generală va stabili procedura de urmat.
(6) În cazul în care candidații obțin același număr de voturi, se va realiza un al doilea tur de 
scrutin cu elevii respectivi.
(7) Procesul de vot va avea loc într-o sală special amenajată și va fi supravegheat de către 
Comisia de Monitorizare formată din observatori interni (membrii ai Biroului Executiv în 
exercițiu) și externi (desemnați de Consiliul Județean al Elevilor).
(8) Modelul buletinelor de vot este transmis de Consiliul Național al Elevilor prin Consiliile 
Județene ale Elevilor.

Art. 14 (1) Prin Consiliul Școlar al Elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură
cu problemele școlare care îi afectează în mod direct.
(2) Consiliul Școlar al Elevilor este singura structura care își poate exercita atribuțiile în cadrul 
unității de învățământ.
(3) Consiliul profesoral al unității de învățământ preuniversitar desemnează un cadru
didactic care va stabili legătura între corpul profesoral și Consiliul Școlar al Elevilor.

Capitolul 3
ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Art. 15 Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar are
urmatoarele atribuții:



a) reprezintă și apară interesele și drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ
preuniversitar;
b) asigură comunicarea între elevi și cadrele didactice;
c) dezbate propunerile elevilor din școala și elaboreaza proiecte;
d) implica elevii în activitățile desfășurate;
e) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;
f) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească
soluții;
g) apară drepturile copilului și reclamă încălcarea lor;
h) contribuie la îmbunătățirea stării disciplinare a școlii prin combaterea absenteismului,
abandonului școlar, a delicvenței juvenile etc.);
i) veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a școlii și participă la
elaborarea lui prin președintele consiliului;
j) inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare;
k) sprijină proiectele și programele educative în care este implicată școala;
l) organizează acțiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale,
acțiuni pe probleme de mediu etc.);
m) organizează serbări, baluri, evenimente culturale, concursuri, excursii;
n) organizează noi alegeri pentru funcția de președinte, daca acesta este eliberat din funcție de 
către Consiliul Judetean al Elevilor/al municipiului București;
o) înființează și coordonează cluburi / cercuri ale elevilor
p) desemnează reprezentanții în Consiliul de Administrație al școlii, în Comisia de Evaluare și 
Asigurare a Calității și în cadrul Comisiei de Prevenire și Combatere a Violenței.

Art. 16 Președintele Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar
are următoarele atribuții:
a) colaborează cu președinții comisiilor de lucru ale Consiliul Școlar al Elevilor;
b) este membru în structurile superioare ale Consiliul Județean al Elevilor/al municipiului
Bucuresti și reprezentantul elevilor în Consiliului de administrație al unității școlare;
c) conduce întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ
preuniversitar;
d) este purtatorul de cuvânt al Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ
preuniversitar;
e) avizează proiectele elaborate de comisiile de lucru respectiv ale Consiliului Școlar al



Elevilor;
f) asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea
ordinii și a libertății de exprimare;
g) participă la ședințele Consiliului de Administrație cu drept de contrasemnare în deciziile ce 
privesc elevii.
h) are obligația de a aduce la cunoștință Consiliului de Administrație al unității de învățământ
preuniversitar problemele discutate în cadrul ședintelor Consiliului Școlar Elevilor;
i) poate hotărî excluderea unui membru, dacă acesta nu își respectă atribuțiile sau nu
respectă regulamentul de funcționare al Consiliului, prin decizie de revocare scrisă.
(2) Mandatul președintelui Consiliului Școlar al Elevilor este de 2 ani.

Art. 17  (1) Vicepreședintii Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ
preuniversitar au următoarele atribuții:
a) monitorizează activitatea comisiilor de lucru;
b) preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența motivată a acestuia;
c) elaborează programul de activități ale consiliului.
(2) Mandatul vicepreședintelui Consiliului Școlar al Elevilor este de 2 ani.

Art. 18 (1) Secretarii Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ
preuniversitar are următoarele atribuții:
a) întocmește procesul verbal al întrunirilor Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de
învățământ preuniversitar;
b) notează toate propunerile avansate de Consiliul Școlar al Elevilor.
c) realizează convocatorul ședințelor Consiliului Școlar al Elevilor
d) sprijină activitatea comisiilor de lucru
e) înregistrează la secretariatul unității de învățământ toate procesele verbale ale ședințelor, 
hotărârile Adunării Generale și deciziile cu caracter public ale Biroului Permanent.
(2) Mandatul secretarului Consiliului Școlar al Elevilor este de 2 ani .

Art. 19 Avocatul Elevului are următoarele atribuții și responsabilități:

a) monitorizează respectarea drepturilor și libertăților elevilor în cadrul unităților de 
învățământ.
b) ajută la dezvoltarea unui sistem stabil de cooperare între școală și familie în vederea sprijinirii



tuturor elevilor.
c) asigură respectarea individualității și diversității elevilor din perspective etnice, religioase, 
culturale sau de gen.

Art. 20 Comisia Concursuri Școlare și Extrașcolare are următoarele atribuții și responsabilități:
a) organizează concursuri școlare și extrașcolare pliate și interesele elevilor pe nevoie elevilor, 
pe diverse teme.
b) sprijină implicarea elevilor în diferite concursuri școlare sau extrașcolare

Art. 21 Comisia Cultură, educație și programe școlare are următoarele atribuții și 
responsabilități:
a) informează elevii despre evenimentele culturale
b) organizează evenimente specifice

Art. 22 Comisia Mobilitate, Informare, Formare și Consiliere are următoarele atribuții și 
responsabilități:
a) provider informaţie de calitate
b) dezvoltarea unor “jurnalişti de tineret”
c) realizează o revistă în cadrul liceului pentru elevi și se veghează la buna desfășurare a acesteia
d) realizarea de sondaje / aplicarea chestionarelor
e) informarea permanenta asupra oportunităților pentru tineret, evenimente culturale, utilități, 
evenimente locale, pentru tineret
f) distributia cardurilor Euro<26
g) formare de noi lideri, din randul elevilor, de tineri voluntari care să aduca apoi schimbarea și 
în mediul local
h) suport informativ și ajutator elevilor pentru problemele întâmpinate

Art. 23 Comisia Sport și Programe de Tineret are următoarele atribuții și responsabilități:
a) organizează competiții sportive
b) realizează proiecte pentru tineret cum ar fi promovarea obiceiurilor sănatoase.

Art. 24 (1)  Întrunirile Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar
se vor desfașura de câte ori este cazul, fiind prezidate de președinte sau de către unul dintre 
vicepreședinți desemnat de către președinte.



Art. 25 (1) Fiecare membru al Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ
preuniversitar poate face parte din cel mult 2 comisii.
(2) O comisie nu poate avea mai mult de 13 membri.
(3) Fiecare comisie are un președinte de comisie.
(4) Mandatul președintelui de comisie este de 2 ani.
(5) Membrii unei comisii vor fi înștiințați de data, ora și locul ședintei de către
președintele comisiei.
(6) Comisiile se întâlnesc o dată pe luna sau ori de câte ori este nevoie.
(7) În cazul în care se organizează un proiect ce ține de competența mai multor comisii, se va 
realiza o ședința a comisiilor reunite

Capitolul 4
SANCȚIUNI

Art. 26 Nerespectarea atribuțiilor prevăzute în articolele 15-23 se sancționează gradual cu 
avertisment verbal, scris și în final cu propunere de demitere după caz:
a) președinte – propunere de demitere înaintată Consiliului Județean al Elevilor cu avizul 
Biroului Permanent sau a Adunării Generale
b) vicepreședinte – propunere de demitere din partea președintelui cu avizul Biroului 
Permanent
c) secretar – propunere de demitere din partea Biroului Permanent cu avizul Adunării Generale
d) președinte comisie – propunere de demitere din partea Biroului Executiv cu avizul Biroului 
Permanent
e) Avocatul Elevului – propunere de demitere din partea Biroului Executiv cu avizul Adunării 
Generale

Capitolul 5
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 27 Prezentul regulament completează Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Consiliului Național al Elevilor.

Art. 28 Prezentul regulament intră în vigoare de la data validării acestuia în cadrul Adunării 
Generale a Consiliului Școlar al Elevilor și se anexează Regulamentului de Ordine Interioară a 
școlii.



Art. 29 Revizuirea regulamentului se face cu votul a minimum ⅔ din membrii Adunării Generale 
sau în regim de urgență de Biroul Permanent cu votul tuturor membrilor acestuia.

Art. 30 De la prezentul regulament se pot face derogări cu votul a minimum ⅔ din membrii 
Adunării Generale la propunerea Biroului Permanent.


