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ORDIN
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2017

Cu privire la operarea unor rnodificdri
in Regulamentul de constituire qi funcfionare a

Consiliului Nafional al Elevilor de pe langd Ministerul Educafiei

in conformitate cu prevederile Ordinului 136 din 26 martie 2013 Cu privire la
aprobarea mecanisntelor de participare a elevilor in procesul decizional gi cu

rnodificarile ulterioare conform Ordinului nr. 257 din 08 aprilie 2014, in baza

proceselor-verbale ale Eedinfelor grupului de lucru din data de 15 februarie 20ll qi ale

atelicrului nr. III al CNtr di,n data de 06 martie 20ll (dispozilia nr. 82 din 03 marlie
20ll), in scopul asigurdrii oporlunitalilor pentru reahzarea dreptului la opinie gi

irnplicare a elevilor din invalarnantul preuniversitar in procesul de luare a deciziilor,
ministrul emite urmdtorul

ORDIN:

Regularnentul de constituire gi funcfionare a Consiliului Nalional al Elevilor de pe

)ttngd Ministerul Educafiei se rnodifica si se completeazddupa cumurmeazl:
| . I Punctul i: ,, Dfu Cl Elhc parre Zi ae elev't din clase/e , - A71 ccire J-4 r'eprezenran{t

/ clasa, aleSi prin concurs deschis la nivel natrional, la propamerea organelor de

crtttocondLrcere Scolard ale elevilor (Consiliul elevilor, Senatul Scolar etc.) din

institttliile prerLniver"sitare de invirlamant (gintnazi.i., licee)" se modificd dupd cum

unneaz.d: ,, Din Ch/E fac parte 3B de el.evi din clasele VII - XII, aleSi prin concurs

deschis la nivel na{ional, la propunerea orgqnel.or de aLttocondutcere ;colard ale

elevilor (Consiliul elevilor, Senatul ;colar etc.) din instituliile preuniversitare de

invdtrdmant (gimnazii, licee).

1.2 Punctul 4: ,,Candidatul propus poate fi orice copil care este, la momentul

inaintd.rii, elev/ elevd tn clasele IV - XI, indiferent dacd este sau nw membru al
organului de autoconducere qco/ard " se modificd dupa cum urmeazd'. ,,Candidatul
propLts poatefi orice copil care esIe, la ntontentul inaintdrii, elev/ elevd in clesele

VI - XI, indy'brent dacd. este sau nu ntembru al organului de atrtoconducere

scolard ".
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1.3 Punctul 6: ,, Membrii CIVE sunt aleEi pentru un en ;colar Ei doar pentru un singu.
mandat. Instituliile de invdldmdnt care in anul curent au avut un reprezentant in
ClVE vor putea delega alt reprezentant peste un an" se modificd dupd cum urmeazS:

,, Mentbrii Cl\rf'. sunt alesi pentru un en ;colar ;i doar pentru un singuu' mandat. La
decizia Minislerului [iducatiei, in baza scrisorii de ntotivare qi a raportului de

activitate a mentbrului CIVE, prezentate tn perioada de desfd;urare q concursului

national pentru recrutarea membrilor CIVE, perioada mandatului poate fi extinsd

pentru incd un an de activitate".
1.4 Punctul 9 (lit. l): ,,Renunyd la calitatea de membru al consiliulwi oricand doreEte"

se rnodificd dupa cum urmeaz6: ,,Renttnld la calitatea de ntembru al consiliului tn
baza unui cereri tn formd scrisd, coordonatd cu orga.nul local de specialitate in
domeniul invatrdntantului ;i prezentatd responsabilului de activitatea Cl{E din
cadrul Ministerului Educaliei ".

1.J Punctul 10 ,,Anuel, in perioada I aprilie -l5 mai, Ministerul Educayiei anunld

concurs national pentru recrutarea mentbrilor CA|E " se modificd dupa cum

urmeaz,6: ,,Anttal, in perioada I aprilie -31 ntai, Ministerul Educayiei anunld
concurs nalictnal pentru recrularea mentbrilor ClYE".

1.6 Punctul ll se expune in redaclie noua, in corelalie cu punctul 4: in perioada
stabilitd, orice elev/ elevd din clasele VI-XI,fdrd nicio discriminare, poate participa
la concurs, depatnand pe adresa indicatd, un dosqr (...)".

1.7 Se exclude litera (e) de la punctul 1 1, in conformitate cu care dosarul candidatului
va confine ,,Angajqntentul scris din partea directorului instituliei privind accesul

la TIC (contpu.ter, internet, intprintantd) ".

/.8 Punctul 24 ,,'l'oate costurile ce lin de activitatea CIVE sunt suportate de cdtre

Ministerul Educatriei" se modifica dupa cum urmeazd,: ,,Costurile ce lin de

crctivilatecr ClVli sunt suportate de ciitre Ministerul Educayiei" si se completeazd
printr-un punct suplirnentar: ,,Costurile de transport lur-rel,ur ale elevului delegat

;i ale insolilorului crcesluia vor.fi suportcrle cle ciitre organul locol de specialitate

in donten iul invdTiimantului ".

1.9 Se expune in redaclie noud titlul capitolul V ,,Organizarea activitdlii CRE" dupa

curr urmeazd;. ,, Organizarea activitalii CIVE ".

Directia de invdldmAnt preuniversitar (dl Valentin Crudu):
2.1 va introduce toate modificdrile gi va redacta, conform recomanddrilor de

aplicare a normelor orlografice de scriere a lui A qi sunt in limba romAnd (ordinul

nr. 872 din 17 octombrie 2016) textul integral al Regulamentului de constituire
gi funclionare a Consiliului National al Elevilor de pe lAngi Ministerul Educaliei
(conform anexelor I Si 2);

2.2 va aduce 1a cunostin!6 organelor locale de specialitate in domeniul

invatdmAntLrlui prcvedcrile prcz.cntulr-ri ordin;
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2.3 va monitorizarea respectarea modificdrilor Regulamentul de constituire ;i
funcyionare a Consiliului lValional al Elevilor de pe langd Ministerul Educasiei
in procesul anunfdrii qi desffiqurdrii concursului nafional de recrutare a

membrilor CNE.
Organele locale de specialitate in domeniul invdfdmdntului vor monitorizarespectarea
prevederilor documentului aprobat in instituliile de invdldmdnt preuniversitar din
subordine.

Controlul asupra executdrii prezentului ordin se pune in sarcina doamnei Elena Cernei,
viceministru.

Ministru Corina FUSU

Execuror Natalia Griu^ 022 23 46 23


