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REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR

Capitolul 1
Dispoziţii generale
Art. 1 CONSILIUL ELEVILOR COLEGIULUI „NICOLAE TITULESCU”
BRAŞOV se organizează conform Regulamentului de Ordine Interioară, a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ
preuniversitar şi a prezentului regulament. Este o structură asociativă de elevi,
destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de
dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev.
Este forul reprezentativ al elevilor, organizat separat pe cele trei forme de
învăţământ: primar, liceal şi gimnazial.
Art. 2 CONSILIUL ELEVILOR COLEGIULUI „NICOLAE TITULESCU”
BRAŞOV înseamnă un grup de elevi ales în mod democratic care urmăreşte ca
elevii să-şi exprime opinia în legătură cu problemele şcolare care-i afectează.
Art. 3 Pentru a-şi îndeplini eficient acest rol CONSILIUL ELEVILOR
COLEGIULUI „NICOLAE TITULESCU” BRAŞOV are un anumit statut în cadrul
şcolii, iar autoritatea trebuie recunoscută şi respectată de către cadrele didactice.
Art. 4 CONSILIUL ELEVILOR COLEGIULUI „NICOLAE TITULESCU”
BRAŞOV include un cadru didactic ales de elevi care are rolul de a realiza si
coordona activitatea lui.
Art. 5 CONSILIUL ELEVILOR COLEGIULUI „NICOLAE TITULESCU”
BRAŞOV reprezintă interesele elevilor liceului “Vasile Alecsandri” fără deosebire
de sex, confesiune, naţionalitate ori convingeri politice.
Art. 6 CONSILIUL ELEVILOR COLEGIULUI „NICOLAE TITULESCU”
BRAŞOV se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament aprobat de
către reprezentanţii claselor desemnaţi în consiliu.
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Capitolul 2
Scopul şi obiectivele Consiliului Elevilor Colegiului „Nicolae
Titulescu” Braşov
Art. 7 Scopul CONSILIULUI ELEVILOR COLEGIULUI „NICOLAE
TITULESCU” BRAŞOV este:
• formarea atitudinilor şi comportamentelor necesare la luarea deciziilor,
• implicarea activă în comunitate şi asumarea responsabilităţilor în contextul
democraţiei participative,
• comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă,
• înţelegerea interdependenţelor dintre abordarea locală şi globală în rezolvarea
problemelor comunităţii,
• manifestarea spiritului de implicare, creativitate, flexibilitate şi respect
reciproc,
• elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări de la primărie sau de la
alte instituţii.

Art. 8 Obiectivele generale ale CONSILIULUI ELEVILOR COLEGIULUI
„NICOLAE TITULESCU” BRAŞOV sunt:
• Crearea unui mediu şcolar curat, primitor, care să le-asigure elevilor
securitate;
• Promovarea învăţării civismului, eficienţei politice şi a atitudinilor
democratice;
• Promovarea încrederii între parteneri şi afirmarea valorilor personale;
• Elevii învaţă cum să ia decizii într-un mod corect şi responsabil, învaţă
despre realităţile vieţii;
• Consiliul oferă experienţa personală a unui sistem democratic cu
reprezentanţi aleşi;
• Consiliul încurajează cooperarea, utilizează energiile pozitive ale elevilor
şi reduc indiferenţa, izolarea şi înstrăinarea acestora faţă de problemele
şcolii;
• Consiliul poate constitui un punct de plecare pentru consensul
personalului didactic şi al elevilor împotriva actelor antisociale care reduc
calitatea vieţii comunităţii;
• Consiliul poate conduce la creşterea motivaţiei elevilor faţă de educaţie;
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• Sporirea prestigiului liceului “Vasile Alecsandri”- Iaşi prin acţiunile şi
programele pe care membrii săi le vor desfăşura ;
• Educarea şi sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul liceului în
relaţiile profesor-elev-părinte;
• Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea
intereselor comune şi prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile
comune ale elevilor, părinţilor cât şi cele ale profesorilor;
• Depistarea factorilor care generează situaţii conflictuale, negocierea şi
medierea lor;
Art. 9 Obiectivele specifice ale CONSILIULUI ELEVILOR COLEGIULUI
„NICOLAE TITULESCU” BRAŞOV sunt:
• Organizarea de dezbateri, consfătuiri, precum şi alte activităţi similare;
• Editarea, tipărirea şi difuzarea de materiale care au în centru activităţile şi
interesele elevilor liceului “Vasile Alecsandri”- Iasi;
• CE are ca scop principal îmbunătăţirea activităţii generale din şcoală;
• Creşterea responsabilităţii elevilor faţă de bunurile din şcoală;
• Îmbunătăţirea relaţiilor profesor elev;
• Sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi din şcoală şi remedierea acestora;
• Revitalizarea staţiei de radioficare;
• Revitalizarea revistei şcolii;
• Acţiuni caritabile;
• Acţiuni de sprijinire a tinerilor performanţi;
• Activităţi de petrecere a timpului liber;
• Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;
• CE are rol consultativ pe lângă CA în problemele legate de procesul
instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare
(fiecare activitate extracurriculară trebuie să fie coordonată de cel puţin un
profesor);
• Activităţile iniţiate de CE nu trebuie să contravină regulamentului de ordine
interioară, regulamentului şcolar şi legilor ţării;
Fiecare activitate sau proiect trebuie să fie coordonat de cel puţin un profesor
din şcoală .
• Periodic va realiza topul elevilor, pe diferite criterii: situaţie şcolară, prezenţă,
activităţi extraşcolare, concursuri / olimpiade, CEX, etc.

3

COLEGIUL ,,NICOLAE TITULESCU’’ BRASOV
Brasov Romania, str 13 Decembrie Nr.125
Tel.0268548047, Fax 0268-548049

Capitolul 3
Organizarea
şi
funcţionarea
CONSILIULUI
COLEGIULUI „NICOLAE TITULESCU” BRAŞOV

ELEVILOR

Art. 10 Din consiliul elevilor fac parte:
• Câte un reprezentant ai fiecărei clase ales democratic în primele două
săptămâni de la începerea fiecărui an şcolar.
• C.E. este coordonat de un cadru didactic care are rolul de a realiza
„legătura” cu ceilalţi profesori.
Elevii care doresc să candideze pentru Consiliul elevilor trebuie să aibă cel puţin o
recomandare din partea profesorilor.
Membrii Consiliului elevilor trebuie să aibă un semn distinctiv (la propunerea
membrilor consiliului).
Consiliul elevilor organizează alegeri pentru reprezentantul elevilor în Consiliul de
administraţie, în Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii, secretar şi preşedinte,
respectiv 2 vicepreşedinţi al Consiliului Elevilor.
Art. 11 Reprezentanţii claselor promovează interesul clasei şi cel individual la
nivelul Consiliului Elevilor.
Art. 12 Un bun reprezentant al unei clase ar trebui să demonstreze următoarele
caracteristici:
• Entuziasm în muncă, vitalitate şi rezistenţă fizică;
• Dispoziţia de a accepta responsabilităţi;
• Abilitatea de a lucra cu oamenii;
• Capacitatea de a transforma un grup într-o echipă;
• Capacitatea de a motiva membrii echipei;
• Capacitatea de a organiza, decide şi stabili priorităţi;
• Personalitate creativă;
• Tenacitate în realizarea sarcinilor;
• Capacitatea de a inspira şi a convinge;
• Responsabilitate socială;
Art. 13 Reprezentanţii claselor trebuie aleşi de către membrii clasei prin vot pe
perioada unui an.
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Art. 14 Elevii fiecărei clase trebuie sa-si asume răspunderea pentru numirea
reprezentantului in Consiliul Elevilor
• Înaintea acestora dirigintele este obligat să facă o scurtă prezentare a
calităţilor pe care trebuie să le aibă reprezentanţii claselor;
• Elevii vor fi singurii responsabili pentru alegerea reprezentanţilor lor;
Art. 15 Biroul C.E. este fomat din:
• Preşedinte;
• 1 sau 2 vicepreşedinţi;
• Secretar;
• Se pot stabili responsabilităţi temporare pentru diferite activităţi sau
proiecte iniţiate de CE;
• Structura de conducere a CE se validează de Consiliul de administraţie;
Art. 16 C.E. se constituie în întâlnire extraordinară în treia săptămână din luna
septembrie în care se alege şi biroul de conducere;
• Întâlnirile curente vor avea loc o dată pe săptămână, în zilele de Luni, Joi,
Vineri la ora 13.30;
Activitatea CE nu poate perturba activităţile la clasă;
• Întâlnirile reprezentantului CE cu CA vor fi bilunare sau ori de câte ori
este nevoie;
• Toţi consilierii sunt obligaţi să participe la întruniri;
• Întrunirile vor fi coordonate de cadrul didactic;
• Toate deciziile luate de către consiliu vor fi notate de secretar;
• Problemele şi măsurile propuse in cadrul C.E. vor fi aduse la cunoştinţa
Consiliului de Administraţie al liceului care va lua măsuri de soluţionare a
acestora. Aceste soluţii vor fi transmise de Consiliul elevilor, celor
interesaţi.
• Daca reprezentantul ales nu va aduce la cunoştinţă Consiliului de
Administraţie problemele şi măsurile înaintate de şefii claselor, acesta va
fi revocat de C.E.
• Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial
propus de birou şi aprobat de C.E. şi a unui grafic de întruniri
(problematica şi data). Aceste documente vor fi transmise în copie
Consiliului de Administraţie al liceului.
• La întrunirile Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale.
Art. 17 Demiterea reprezentantului unei clase se face în conformitate cu
următoarele situaţii:
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• În cazul în care un reprezentant îşi prezintă dorinţa de a demisiona din
aceasta funcţie trebuie să realizeze o cere scrisă în dublu exemplar, către
Preşedintele CONSILIULUI ELEVILOR COLEGIULUI „NICOLAE
TITULESCU” BRAŞOV şi către Dirigintele clasei în care să-şi motiveze
decizia. Apoi elevii clasei respective trebuie să realeagă un nou
reprezentant;
• În cazul în care elevii clasei nu sunt mulţumiţi de prestaţia
reprezentantului aceştia trebuie să realizeze o cerere scrisă în dublu
exemplar către Preşedintele CONSILIULUI ELEVILOR COLEGIULUI
„NICOLAE TITULESCU” BRAŞOV şi către Dirigintele clasei, în care
să-şi motiveze decizia, iar Consiliul Elevilor este cel care decide
demiterea, sancţionarea şi organizarea de noi alegeri în interiorul clasei.
• Dacă absentează nemotivat cel mult de trei ori de la şedinţele/activitatile
C.E.
Art. 18 CONSILIUL ELEVILOR COLEGIULUI „NICOLAE TITULESCU”
BRAŞOV poate hotărî înfiinţarea de departamente în vederea unei mai bune
realizări a scopului propus. Aceste departamente sunt conduse de coordonatori.

Capitolul 4
Drepturi, îndatoriri, sancţiuni
Art. 19 Şcoala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenţiei cu
privire la drepturile copilului şi art. 98 din Regulamentul unităţilor şcolare şi
prezentul regulament.
Art. 20 Se pierde calitatea de membru al Consiliului Elevilor Colegiului „Nicolae
Titulescu” Braşov prin:
• Nerespectarea Regulamentului de organizare interioară, Regulamentului
de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului
regulament
• Absolvirea liceului;
• Retragerea calităţii de membru în cazul în care se încalcă grav îndatoririle
ce-i revin în baza prezentului statut ;
• Desfăşurarea unor acţiuni care au generat producerea de pagube materiale
sau morale ;
• Exmatriculare sau transferare;
• Dacă absentează nemotivat cel mult de trei ori de la şedinţele/activitatile
C.E.
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Art. 21
În cazul organizării unei activităţi extraşcolare grupul de iniţiativă va
formula o cerere (cu minimum 2 săptămâni înainte) din care să reiasă:
• componenţa grupului (nume, prenume, clasa)
• planul activităţii
• conducătorul activităţii
• data desfăşurării
• locul desfăşurării acţiunii
• garanţiile privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor
• angajamentul de a respecta prevederile art. 98 din Regulamentul unităţilor
şcolare.
Cererea va fi avizată de preşedintele Consiliului elevilor care va desemna un
membru al său să răspundă de acţiunea respectivă. Cererea va fi apoi înregistrată la
secretariat, acesta având obligaţia de a o prezenta conducerii liceului pentru
aprobare în termen de 3 zile de la înregistrare.
Art. 22 Orice modificare la prezentul statut se face cu aprobarea CONSILIUL
ELEVILOR COLEGIULUI „NICOLAE TITULESCU” BRAŞOV
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