
                                                                                                       Aprobat la şedinţa organizatorică a 

                                                                                                       Consiliului elevilor din 29.09.2015 

 

Regulament 

Consiliul elevilor Instituţiei Publice 

Centrul de Excelenţă în Transporturi 
 

Capitolul I 

Articolul 1.Dispoziţii generale 
 

1. Consiliul Elevilor din Centrul de Excelenţă în Transporturi (în continuare CECET) 

este o structură reprezentativă şi consultativă, nonprofit, apolitică, care asigură 

dreptul elevilor la opinie şi libera exprimare, implicată în identificarea şi 

soluţionarea problemelor care îi privesc, în parteneriat cu echipa managerială, 

Comitetul sindical, cadre didactice şi părinţi, în beneficiul elevilor şi al centrului. 

 

2. CECET este constituit în conformitate cu legislaţia privind drepturile copilului. 

 

3. Numărul de reprezentanţi în CECET se stabileşte în conformitate cu cota-parte de 

reprezentare, în funcţie de numărul elevilor. 

 

 

4. Din CECET fac parte până la 20 de elevi (excepţie elevii din ultimul an de studii), 

aleşi prin concurs deschis la propunerea elevilor din grupele academice sau de 

delegaţi la şedinţa organizatorică. 

 

5. Membrii CECET sunt aleşi pentru un an şcolar şi doar pentru un singur mandat. 

 

6. Parteneriatul dintre CECET, echipa managerială, cadrele didactice este realizat de 

unu-doi profesori coordonatori 

 

7. Dacă din diverse motive temeinice apare un loc vacant în Consiliu, acesta este 

cooptat de candidatul din lista de rezervă care are cele mai multe voturi acumulate. 

În cazul în care nu există candidaţi în listă de rezervă, se va organiza alegeri 

repetate. 

 

8.    Calitatea de membru al Consiliului poate fi retrasă în caz de: 

- neprezentarea repetată la şedinţele CECET; 

- lipsă de angajament faţă de obiectivele şi activităţile Consiliului, neîndeplinirea 

responsabilităţilor asumate; 

- comportament indecent, abateri de la principiile şi regulile Consiliului. 

Consiliul decide retragerea calităţii de membru prin vot majoritar numai după 

examinarea cazului. 

Calitatea de membru poate fi retrasă la solicitarea echipei manageriale, membrilor 

CECET, altor elevi, la prezentarea motivelor şi argumentelor de rigoare. Atît 

CECET, cât şi candidatul(-ţii) vizaţi, pot cere informaţii suplimentare despre 

această cerere şi li se va da posibilitatea să apeleze la recursul deciziei echipei 

manageriale. 



9.  Echipa managerială dizolvă CECET dacă mandatul a expirat sau, în circumstanţe 

excepţionale, înainte de expirarea acestui termen. Dizolvarea Consiliului se face 

numai în circumstanţele specificate şi în baza unor evenimente de natură serioasă: 

- implicarea unui număr semnificativ de membri ai Consiliului într-o încălcare 

gravă a Regulamentului de ordine internă; 

- comiterea de fraude în alegerea Consiliului; 

- activităţi realizate de către Consiliu prin care sunt puse în pericol bunăstarea 

elevilor şi a personalului instituţiei; 

- comiterea încălcărilor financiare. 

Dacă echipa managerială preconizează dizolvarea Consiliului înainte de 

expirarea mandatului, echipa va consulta opinia Comitetului sindical, elevilor şi a 

profesorilor, înainte de a lua decizia finală. Va fi informat CECET şi vor fi explicate 

motivele pentru dizolvare. În cazul în care Consiliul a fost dizolvat, se anunţă 

alegerea unui nou Consiliu. 

 

Capitolul II 
 

Articolul 2. Principiile de activitate 
 

1. Activitatea CECET îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu principiile şi 

normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi a Constituţiei Republicii 

Moldova. 

 

2. Principiile obligatorii ale activităţii CECET rezidă din pluralismul opiniilor. 

 

3. Principiile care reglementează activitatea elevilor în cadrul Consiliului sunt: 

 

- principiul participării la decizie, în baza căruia deciziile în cadrul Consiliului sunt     

luate cu participarea reprezentanţilor elevilor; 

- principiul egalităţii. 

- principiul libertăţii de exprimare, în baza căruia elevii au dreptul să-şi exprime liber 

opiniile; 

- principiul transparenţei şi al accesului la informaţii, în baza căruia elevii au dreptul 

de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa 

comunităţii colegiale; 

-  principiul libertăţii; 

-  principiul democraţiei; 

-  principiul legalităţii; 

-  principiul toleranţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Capitolul III 

Articolul 3. Scopul şi obiectivele CECET 
 

1. Scopul CECET este de a acţiona ca un organ reprezentativ al elevilor în diverse 

cauze de ordin educaţional, organizatoric şi decizional în strânsă legătură cu echipa 

managerială, profesori şi părinţi. A  transpune în practică propunerile elevilor privind 

respectarea drepturilor elevilor în sistemul educaţional precum si de a realiza 

interesele acestora. 

 

2. Obiectivele CECET: 

- să contribuie la organizarea activităţilor didactice şi extracurriculare, bazate pe 

nevoile şi interesele tinerilor; 

- să stabilească relaţii de cooperare între elevi, cadre didactice şi echipa managerială; 

- să prezinte un sondaj al stării de spirit a mediului instituţional pentru echipa 

managerială; 

- să iniţieze schimbări în cadrul instituţiei de învăţământ şi în relaţiile cu societatea 

civilă. 

 

3. Funcţiile CECET 

Funcţiile şi activităţile CECET sunt destinate să susţină scopul şi obiectivele acestuia 

şi să contribuie la dezvoltarea instituţiei de învăţământ şi a bunăstării elevilor săi. În 

planificarea şi desfăşurarea activităţilor, Consiliul: 

- colaborează cu elevii din grupele academice; 

- colaborează cu echipa managerială, Comitetul sindical, profesorii şi părinţii; 

- implică cît mai mulţi elevi în activităţi; 

- prezintă opiniile elevilor echipei manageriale; 

- contribuie la dezvoltarea politicilor în cele mai diverse domenii:  prevenirea 

comportamentului abuziv, insultelor, a violenţei psihice şi fizice, ţinuta vestimentară 

în cadrul instituţiei, alimentarea sănătoasă, respectarea regulilor de comportament, 

programul de activitate, activităţile extracurriculare şi altele; 

- susţine dezvoltarea progresului educaţional, contribuind la crearea unui mediu de 

învăţare calitativ şi constructiv în centru, iniţiază grupuri de ajutor reciproc în 

vederea pregătirii pentru examene, teze etc; 

- asigură realizarea parteneriatului, prezentând la Consiliul administrativ sau 

Consiliul profesoral informaţii despre părerile, preocupările şi propunerile elevilor 

privind îmbunătăţirea procesului educaţional; menţinerea unui panou informaţional al 

CECET; 

- susţine şi desfăşoară activităţi culturale şi sportive în centru; 

- va sprijini sau organiza evenimente atât în cadrul centrului, cât şi în comunitate, în 

scopul colectării de fonduri pentru anumite activităţi în beneficiul elevilor şi a 

comunităţii; 

- stabileşte legături cu CE din alte instituţii de învăţământ la nivel naţional, în special 

pentru organizarea activităţilor educaţionale, sportive sau culturale. De asemenea, 

CECET ar putea să menţină legături de colaborare cu diverse organizaţii locale, 

instituţii, centre pentru copii şi tineri în vederea coordonării activităţilor 

-  contribuie la dezvoltarea potenţialului  organizatoric al elevilor. 

 



Capitolul IV 

Articolul 4. Structura şi funcţiile 

   organelor de conducere ale CECET 
 

1. Structura Consiliului, organele de conducere şi competenţa acestora este stabilită de 

prezentul Regulament. 

2. În structura organizatorică a Senatului intră următoarele organe: 

- preşedintele 

- vicepreşedintele 

- secretar 

- trezorier 

- comisii: 

a) învăţământ 

b) cultură 

c) sport 

d) informare. 

 

3. Preşedintele Consiliului este ales şi revocat din funcţie de membrii acestuia. 

Preşedintele este responsabil pentru convocarea şi moderarea şedinţelor Consiliului. 

Preşedintele, împreună cu Secretarul, stabileşte agenda pentru fiecare şedinţă şi 

semnează procesul verbal după ce a fost aprobat de Consiliu. Dacă în cadrul şedinţei 

se votează şi voturile sunt distribuite în mod egal, preşedintele de regulă, deţine votul 

decisiv. Preşedintele reprezintă Consiliul la şedinţele echipei manageriale, precum şi 

la alte întruniri atât în centru, cât şi în afara acesteia. 

Preşedintele are următoarele atribuţii: 

-   reprezintă şi susţine activ interesele elevilor; 

-   informează elevii despre problemele dezbătute în  cadrul Consiliului; 

- sesizează şi propune soluţii  operative  cu privire la  desfăşurarea activităţii 

educaţionale; 

-  prezentă raportul de activitate în faţa elevilor pe care-i reprezintă; 

- colaborează cu preşedinţii comisiilor în vederea îmbunătăţirii vieţii elevilor 

centrului, a identificării problemelor şi a găsirii mijloacelor celor mai adecvate pentru 

soluţionarea problemelor; 

- colaborează cu Comitetul sindical. 

 

4.  Vicepreşedintele asistă Preşedintele şi îi preia funcţiile atunci când Preşedintele este 

absent de la şedinţă. Vicepreşedintele de asemenea poate reprezenta Consiliul la 

şedinţele echipei manageriale, precum şi la alte întruniri atât în instituţie, cât şi în 

afara acesteia. Vicepreşedintele are următoarele atribuţii: 

- reprezintă şi  susţine activ interesele elevilor în organismele din care face parte; 

- are întrevederi cu elevii; 

- informează elevii asupra problemelor dezbătute la  CECET; 

- sesizează şi propune soluţii  operative  cu privire la  desfăşurarea activităţii 

educaţionale; 

- colaborează cu preşedinţii comisiilor în vederea îmbunătăţirii activităţii CECET; 

- colaborează cu Comitetul sindical. 

 

 

 



5.  Secretarul, în colaborare cu Preşedintele, pregăteşte agenda pentru fiecare şedinţă şi 

apoi o distribuie la toţi membrii Consiliului fie din timp, fie la începutul şedinţei, 

conform regulamentului CE. Aceasta presupune consultarea cu toţi consilierii pentru 

a decide subiectele care vor fi incluse în agendă. Toate agendele includ şi rubrica 

„Alte chestiuni”, care le permite membrilor consiliului să propună subiecte pentru 

discuţie în caz că acestea nu au fost incluse în agendă sau care au apărut pe parcurs. 

Secretarul de asemenea ia notiţe la şedinţele Consiliului despre subiectele discutate şi 

deciziile luate (proces verbal). Procesul verbal este circulat la începutul următoarei 

şedinţe pentru aprobare. După caz, acesta este modificat în conformitate cu 

schimbările propuse de consilieri, după care este semnat de către preşedinte şi 

secretar. În cazul şedinţelor extraordinare, în care se examinează situaţii de urgenţă, 

procesul verbal este întocmit şi semnat la momentul dat, iar apoi transmis echipei 

manageriale. 

Secretarul este responsabil de evidenţa portofoliului consiliului, în care se păstrează 

inclusiv procesele verbale ale şedinţelor. 

 

6. Trezorierul este responsabil pentru administrarea fondurilor alocate de către echipa 

managerială şi colectate de CECET. Trezorierul duce evidenţa veniturilor şi 

cheltuielilor Consiliului. Echipa managerială sau un profesor desemnat poate oferi 

asistenţă în acest sens. Trezorierul oferă Consiliului rapoarte financiare periodice 

(lunar, trimestrial) şi unul anual, precum şi la finele mandatului. Având în vedere 

responsabilităţile complexe ale acestei funcţii, consiliul va alege ca Trezorier un elev 

cu mai multă experienţă în gestionarea resurselor. 

Toate plăţile efectuate de Trezorier sunt contrasemnate şi aprobate de către un alt 

membru al Consiliului şi de un profesor desemnat în acest scop. 

 

7. Şedinţele sunt pregătite din timp pentru a permite membrilor Consiliului să consulte 

un număr cât mai mare de elevi cu referire la ceea ce urmează să se discute.  
Şedinţele Consiliului sunt publice. Ele sunt anunţate din timp şi elevii care doresc să 

asiste la şedinţe se pot înscrie în lista de audienţă. 

 

 

Capitolul V 

         Articolul 5. Responsabilităţile membrilor Consiliului elevilor 

1. Solicită opinii şi idei elevilor pentru a le propune spre dezbateri la CECET. 

 

2.  Reprezintă opiniile şi ideile elevilor la Consiliu. 

 

4. Propun subiecte care îi preocupă elevi la şedinţele Consiliului. 

 

5. Informează elevii despre rezultatele discuţiilor asupra subiectelor abordate la 

şedinţele Consiliului. 

 

6. Promovează sarcinile, scopul şi obiectivele Consiliului. 

 

7. Realizează parteneriatul cu membrii Consiliului, cu echipa managerială, Comitetul 

sindical, profesori şi părinţi în beneficiul instituţiei şi al elevilor. 
 
 



 

Capitolul VI. 

        Articolul 6. Funcţiile comisiilor Consiliului elevilor 
 
 

1. Comisia Învăţământ: 

- colaborează cu echipa managerială, cadrele didactice pentru realizarea unui proces   

participativ; 

- contribuie la organizarea activităţilor educaţionale bazate pe nevoile şi interesele 

tinerilor; 

 - colaborează cu echipa managerială, profesorii şi diriginţii, vizând îmbunătăţirea  

frecvenţei; 

-  convoacă şedinţe cu invitarea elevilor coregenţi; 

- propune echipei manageriale elevii candidaţi, cu reuşită şi frecvenţă exemplară, 

pentru burse de merit stabilite de Guvernul Republicii Moldova, menţionări etc.; 

-  implică elevii în diverse activităţi didactice din centru, contribuind la dezvoltarea 

aptitudinilor educaţionale şi pun în valoare contribuţia lor. 

 

2. Comisia Cultură şi Sport: 

- colaborează cu echipa managerială, conducătorii secţiilor sportive, conducătorii 

ansamblurilor folclorice, vocale, de dans şi diriginţii, vizând organizarea 

activităţilor extracurriculare in grupele academice şi în centru; 

- implică elevii în activităţi extracurriculare; 

- colaborează cu echipa managerială pentru participarea la diverse activităţi 

extracurriculare din afara centrului. 

 

3. Secţia Informare: 

- informează elevii cu ordinele şi dispoziţiile administraţiei centrului; 

- informează elevii cu activitatea Consiliului; 

- emite postere informative. 

 

 

 

 

 

 


