
Consiliul Județean al Elevilor Constanța 

-Regulament Cadru- 

	  

Art.1. -  Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE) este structura reprezentativă a elevilor la 
nivel judeţean, subordonată Consiliului Regional al Elevilor şi Consiliului Naţional al 
Elevilor, care asigură buna funcţionare a Consiliilor Locale ale Elevilor (CLE) şi a 
Consiliilor Școlare ale Elevilor (CȘE). 

Art.2. -  Membrii Consiliului Județean al Elevilor care atacă structura menționată fără să 
propună o soluție sau reprezintă un factor la frânarea activității structurii menționate își 
pierd dreptul de vot sau statutul de observator în CJE dacă acest demers este aprobat prin 
votul  majorității simple. 

Art.3. -  În cadrul Consiliului Județean al Elevilor, au drept de vot doar președinții de 
Consilii Școlare ale Elevilor la nivel liceal, președinții de Consilii Școlare ale Elevilor la 
nivel gimnazial având doar statut de observator, constituirea Consiliilor Școlare ale 
Elevilor la nivel gimnazial nefiind obligatorie. 

Art.4. -  Activitatea CJE se desfăşoară prin Adunări Generale cu caracter ordinar şi 
extraordinar. La aceste întruniri sunt convocaţi toţi membrii de drept de către Biroul 
Executiv al CJE. Întrunirile sunt validate numai în condiţiile prezenţei a jumătate plus 
unu din numărul membrilor CJE. 

Art.5. -  Adunările Generale a CJE se desfăşoară în mod ordinar o data la 45 de zile sau 
extraordinar ori de câte ori este nevoie, convocarea acesteia făcându-se cu o săptămâna 
înainte, prin adresă scrisă, la iniţiativa a 1/3 din membrii Biroului Executiv, a 
președintelui CJE, a jumătate plus unu din numărul de membrii cu drept de vot ai CJE 
sau la inițiativa unui președinte din cadrul structurilor superioare. Toate costurile 
întâlnirilor ordinare/extraordinare sunt decontate din bugetul ISJ din județul respectiv. 

Art.6. -  Adunarea Generală a CJE este legal constituită prin prezenţa a jumătate plus unu 
din membrii delegaţi. Dacă la prima convocare nu se întrunește minimul necesar de 
membri, aceasta se suspendă, urmând a se convoca încă o adunare într-un termen de 
maxim o săptămână. 

Art.7. -  Hotărârile adunărilor generale CJE către structurile subordonate, Consiliile 
Consultative ale Elevilor sau Consiliile Locale ale Elevilor, se emit cu votul a jumătate 
plus unu din numărul de membri cu drept de vot și nu pot încălca preverile prezentului 
regulament și a Regulamentului de Organizare Internă. 

Art.8. -  CJE îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu amenajat în incinta Palatului copiilor 
sau în alte sedii stabilite de Inspectoratul Şcolar Judeţean (DTJ, instituții de învăţământ 
liceal). ISJ va pune la dispoziţia CJE logistica necesară desfăşurării activităţii 
acestuia(fax, conectare internet, scaner, computer, cost telecomunicații). 

Art.9. -  Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, CJE colaborează cu departamentul 
educativ de la nivelul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Palatul şi Cluburile copiilor, cu 



Direcţiile Judeţene pentru Tineret, cu structurile asociative ale părinţilor, cu alte instituţii 
şi organisme de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale, 
guvernamentale sau neguvernamentale. 

Art.10. -  Structura operativă a CJE Constanța este Biroul Executiv, ales prin vot 
democratic de către membrii cu drept de vot din C.J.E. şi format din elevi care 
îndeplinesc următoarele funcţii:  
a. 1 preşedinte  

b. 2 vicepreşedinţi  

c. 1 secretar.  
  

Art.11. -  Biroul Executiv al CJE are următoarele atribuții și responsabilități: 
1) Asigură comunicarea dintre elevi şi conducerea ISJ, identificând, receptând şi propunând 

acestuia spre dezbatere şi soluţionare aspecte ale vieţii şcolare ale elevilor din județ/țară. 
2) Colaborează cu factorii de decizie din cadrul ISJ pentru respectarea drepturilor elevilor 

asa cum rezultă din Convențiile internaționale la care România este parte semnatară. 
3) Desemnează reprezentanţii în comisiile de lucru ale ISJ şi ale altor instituţii care îi 

solicită colaborarea. 
4) Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi 

extraşcolare. 
5) Organizează seminarii, întâlniri, conferinţe, dezbateri, schimburi de experienţă, 

competiţii, tabere sau concursuri pentru elevi. 
6) Prezintă semestrial ISJ raportul de activitate la nivel județean. 
7) Efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare. 
8) Comunică permanent cu Consiliile Regionale ale Elevilor şi Consiliile Școlare ale 

Elevilor şi le oferă consiliere şi asistenţă acestora din urmă. 
9) Organizează acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri destinate elevilor. 
10) Elaborează proiecte naţionale şi internaţionale proprii sau în colaborare cu diverse 

instituţii. 
11) Are rol consultativ şi de observare a activităţilor organizate de către Consiliile Școlare ale 

Elevilor și Consiliile Locale ale Elevilor. 
12) Ia poziție publică atunci când drepturile elevilor nu sunt respectate. 
13) Organizează acțiuni specifice prin care exprimă poziția și interesele elevilor. 

 
Art.11. -  Schimbarea din funcţie a preşedintelui CJE sau a unui membru al Biroului 

Executiv se poate face la propunerea a unei treimi din numărul membrilor CJE prin 
hotărârea adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor CJE. 

Art.12. -  CJE/CME va avea în componenţă între 6 comisii:  
A. Concursuri şcolare şi extraşcolare  

B. Cultură, educaţie și programe școlare  

C. Sport si programe de tineret  

D. Avocatul Elevului.  
E. Formare și educație nonformală. 
F. Comunicare și relații publice. 



 
Art.13. -  Convocarea Biroului executiv al CJE se face cu cel puţin o săptamână 

înainte. Întâlnirea este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din 
numărul membrilor. 

Art.14. -  Ordinea de zi se poate schimba doar prin votul majorităţii simple. 
Art.15. -  Candidaturile pentru Biroul Executiv se depun la Comisia de validare 

după criterii şi la intervale de timp stabilite anual. 
Art.16. -  Candidaţii pentru Biroul Executiv trebuie să fie preşedinţi ai Consiliilor 
Şcolare ale Elevilor la nivel liceal.  

Art.17. -  Dosarele de candidatură trebuie să conţină următoarele documente :  
A. Curriculum Vitae.  

B. Scrisoare de intenție.  

C. Scrisoare de recomandare de la un profesor/director sau reprezentant al unui 
ONG. 

D. Declarație pe proprie răspundere de neapartenență politică. 

E. Proces-verbal de la ședința de alegeri.  

F. Formular de candidatură. 

G. Plan de acțiune. 

H. Strategia de dezvoltare a CJE, în viziune personală.  
Art.18. -  Mandatul membrilor Biroului Executiv este de maximum 2 ani. 
Art.19. -  Principalele atribuţii şi responsabilităţi a CJE sunt:  

A. Reprezintă și apără drepturile și interesele elevilor  

B. Asigură comunicarea între elevi şi conducerea ISJ identificând, receptând şi 
propunând spre soluţionarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene, problemele, ideile 
şi aspectele vieţii şcolare a elevilor din judeţ.  

C. Consiliul Judeţean al Elevilor monitorizează la nivel judeţean respectarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliilor Elevilor de la nivelul 
unităţilor de învăţământ.  

D. Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare a proiectelor şcolare şi 
extraşcolare.  

E. Organizează seminarii, întâlniri, conferinţe, schimburi de experienţă, competiţii, 
tabere sau cursuri pentru formarea elevilor.  

F. Efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare  
G. Comunică în permanență și oferă consiliere CȘE și CLE. 
H. Organizează acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri destinate 

elevilor. 
Art.20. -  Atribuțiile preşedintelui Consiliului Judeţean al Elevilor sunt: 

 
A. Intermediază legătura dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Consiliul Judeţean al 

Elevilor  



B. Reprezintă CJE la nivelul Consiliului Naţional al Elevilor ca membru de drept şi 
face parte din Consiliul Regional al Elevilor  

C. Reprezintă CJE la diverse evenimente/manifestări, exprimă puncte de vedere şi 
reacţii ale CJE.  

D. Convoacă şi susţine conferinţe de presă, împreună cu membrii Biroului Executiv.  

E. Participă la şedinţele Consiliului de Administraţie ale Inspectoratului Şcolar 
Judeţean, în cazul în care nu poate participa el este înlocuit de un alt membru al 
Biroului Executiv.  

F. Conduce întâlnirile Biroului Executiv al CJE şi prezidează Adunările Generale ale 
CJE.  

G. Pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor împreună cu secretarii şi asigură desfăşurarea 
discuţiilor într-un spirit de corectitudine de libertate de exprimare.  

H. Asigură respectarea prezentului Regulament şi propune spre adoptare hotărârile 
CJE/CME.  

I. Trimite la cerere către preşedintele CRE  raportul de activitate al CJE.  
Art.21. -  Vicepreședintele CJE are următoarele atribuţii: 
 

A. Asigură funcţionarea CJE/CME în absenţa preşedintelui şi preia atribuţiile acestuia.  

B. Oferă consiliere şi suport CLE şi CSE la solicitarea acestora .  

C. Moderează întâlniri ale elevilor pe probleme specifice acestora.  
Art.22. -  Secretarul CJE are următoarele atribuţii: 

A. Pregăteşte agenda şedinţelor CJE/CME şi o face cunoscută membrilor C.J.E. cu o 
săptămâna înainte.  

B. Pregăteşte materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentă.  

C. Redactează procesele-verbale ale întâlnirilor, le postează pe site-ul CJE/CME şi le 
transmite către toţi membrii CJE/CME şi reprezentanţii ISJ/ISMB responsabili pentru 
CJE/CME.  

D. Menţine activă comunicarea dintre membrii CJE/CME , ISJ/ISMB , CRE.  

E. Înregistrează şi urmăreşte fluxul unor documente ca: procesele-verbale, propuneri de 
proiecte şi alte documente ale CJE/CME.  

 
F. Actualizează periodic informaţia de pe site-ul oficial al CJE/CME.  

G. Reprezintă CJE/CME în relaţia cu mass-media.  

Art.23. -  Președintele, Vicepreședintele sau Secretarul pot fi schimbați ca urmare a 
neîndeplinirii atribuţiilor, la propunerea a jumatate plus unu din numărul membrilor 
Biroului Executiv sau a 1/3 din membrii CJE şi prin votul a jumătate plus unu din 
numărul membrilor CJE. 

Art.24. -  Mandatul membrilor Biroului Executiv al CJE/CME încetează în 
următoarele cazuri: 



A. Demisie  

B. Imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 săptămâni.  

C. Transfer la o unitate de învăţământ din altă localitate.  

D. Conform deciziei CJE/CME pe baza evaluării activităţii desfăşurate.  

E. La încetarea calităţii de elev.  
Art.25. -  La întâlnirile reprezentanţilor CJE, precum şi la şedinţele Biroului 

Executiv pot participa şi reprezentanţi ai MECTS şi ISJ, cu acordul membrilor CJE. 
De asemenea, la aceste întâlniri pot participa şi reprezentanţi ai ONG-urilor sau a altor 
instituţii care solicită acest lucru şi care au protocoale de colaborare încheiate cu CJE 
şi cu acordul membrilor Biroului Executiv al CJE. 

Art.26. -  În localităţile cu peste cinci unităţi de învăţământ se pot constitui Consilii 
Locale ale Elevilor cu acordul CJE. Acestea funcţionează după regulamentul elaborat 
de CJE. 

Art.27. -  CJE elaborează proiectul-cadru de regulament de organizare şi funcţionare 
a CLE, care se adoptă prin votul majoritatii simple a membrilor CJE. 

Art.28. -  CJE poate beneficia de serviciile/sprijinul unui profesor consilier ales de 
către membrii CJE. Pentru buna desfășurare a activităţii CJE, acesta va colabora cu 
inspectorii educativi din cadrul inspectoratelor şcolare. 

 


