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INTRODUCERE 

Consiliul Elevilor este o structură reprezentativă a elevilor la nivel instituţional sau teritorial 

(instituţia de învăţământ preuniversitar, raion, municipiu) implicată în identificarea şi soluţionarea 

problemelor care îi privesc, în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice şi părinţii, în 

beneficiul elevilor şi al comunităţii (şcolare sau /şi teritoriale). 

Consiliile Elevilor școlare sau Senatele școlare au existat în instituțiile de învățământ general 

inclusiv în anii 90 și erau privite ca mecanism de organizare a activității culturale și de agrement 

în cadrul instituției și implicarea elevilor în aceste măsuri. Ulterior, în anul 2013 Ministerul 

Educației a emis ordinul cu privire la aprobarea mecanismelor de participare a elevilor în procesul 

decizional, drept anexe la acesta fiind: Instrucțiunea privind constituirea și funcționarea 

Consiliului Elevilor și Regulamentul de constituire și funcționare a Consiliului Național al Elevilor 

de pe lângă Ministerul Educației. Prin aceste acte Consiliul Elevilor este definit ca structura ce are 

scopul de a acţiona ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni importante pentru viaţa lor 

şcolară, în strînsă legătură cu echipa managerială, profesori şi părinţi. În anul 2014 prin aprobarea 

Codului Educației se insistă pe dreptul elevilor să fie aleşi în structurile de conducere ale instituţiei 

de învăţămînt şi să participe la evaluarea şi promovarea calităţii învăţămîntului, în condiţiile 

prevăzute de repsectivul cod şi de regulamentele instituţiei. Astfel, consiliul de administraţie al 

instituţiei de învăţământ, cu rol de decizie în domeniul administrativ, are în componența sa 

obligatoriu şi un reprezentant al elevilor, delegat de consiliul elevilor din instituţie. Totodată, 

metodologia de evaluare a cadrelor didactice prevede, în mod obligatoriu, consultarea opiniilor 

elevilor. 

Consiliile Elevilor Raionale/Municipale au fost create în 21 de raioane sau municipii fie din 

inițiativa elevilor fie din inițiativa specialiștilor OLSDÎ. La moment nu există un Regulament tip, 

un specialist responsabil sau indicații din parte organelor centrale, astfel aceste Consilii și-au 

conturat activitatea în mod individual și în diferite regiuni au rol și structură diferită. 

Consiliul Național al Elevilor a fost creat în 2013 prin Ordinul Ministerului Educației și are rolul 

de a face auzită vocea elevilor privind respectarea drepturilor copilului in sistemul educațional. 

Acesta activează în baza Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului Național al 

Elevilor de pe lângă Ministerul Educației. 

METODOLOGIA  

În cadrul acestei analize au fost colectate informațiile în mai multe etape:  

 Interviu aprofundat cu Coordonatorul Consiliului Elevilor (chestionar Anexa 2) 

 Focus grup cu membrii Consiliului Elevilor 

 Analiza documentelor prezentate și a surselor media a CE  

Datele acumulate au stat la baza formulării constatărilor pentru Consiliile Elevilor pentru 5 procese 

organizaționale cheie: planificarea strategică, implementarea strategică, viabilitate financiară, 

advocacy pentru participarea elevilor și buna guvernare. 

Ulterior au fost organizate ședințele de validare a constatărilor și elaborat un set de recomandări 

pentru fiecare Consiliu. În urma unui atelier de lucru comun, au fost analizate recomandările 



individuale și elaborat plan de intervenție pentru fiecare regiune, reișind din necesitășile, 

deschiderea și gradul de acceptare a membrilor CE a procesullui de capacitare a structurilor. Acest 

plan conține acțiuni care au fost asumate de către membrii CE, dar și acțiuni pentru care este 

necesară intervenția altor organizații, în special în organizarea instruirilor. 

Pentru fiecare indicator analizat au fost dezvoltate patru nivele de dezvoltare (Anexa 1) (incipient, 

intermediar, consolidat și avansat), după cum urmează: 

CONSTATĂRI GENERALE  

Utilizând metodologia descrisă mai sus, a fost realizată evaluarea a 14 Consilii ale Elevilor din 

instituții de învățământ preuniversitar (gimnazii și licee) din 6 raioane și unități teritoriale: Cahul, 

Cimișlia, UTA Găgăuzia, Soroca, Sîngerei, Ungheni. Echipa experților s-a deplasat în instituțiile 

de învățământ, care au acceptat benevol participarea în cadrul analizei, și a realizat interviul cu 

coordonatorul consiliului (uneori liderul) și focus-grupul cu membrii consiliului. Ulterior au fost 

analizate actele (Regulamentul, Planul) puse la dispoziție și activitatea în sursele media.  

Totodată, tangențial a fost colectată informație generală despre Consiliile Raionale/Municipale ale 

Elevilor, constatând că în 4 din 6 raioane/unități teritoriale există Consiliul Raional al Elevilor, 

create pe lângă OLSDÎ. În același timp 3 din 4 Consilii Raionale ale Elevilor identificate au 

Regulamentul de funcționare și lista membrilor delegați de instituțiile de învățământ din raion 

făcute publice pe saitul web al OLSDÎ. Totuși CRE au gradul de implicare a elevilor neuniform și 

puțin dezvoltat, în pofida faptului că elevii consideră existența acestora necesară și ședințele 

organizate utile. 

Rezultatele evaluării gradului de dezvoltare și a capacității Consiliilor Elevilor din școli au fost 

apreciate cu punctaj pentru fiecare indicator, conform metodologiei descrise anterior, ca apoi să 

fie calculată media pentru fiecare indicator în cele 14 Consilii ale Elevilor. Rezultatele medii cât 

și constatările generale sunt după cum urmează: 

Nivelul de 

dezvoltare 

Descriere Punctajul 

acordat 

 

Incipient 

 

Domeniul este în primele stadii de dezvoltare. Majoritatea 

componentelor sunt rudimentare sau inexistente. Are un caracter 

formal și simbolic. Este non-participarea elevilor. 

1 

 

Intermediar 

Structura își dezvoltă capacitățile. Apar proceduri și reguli, chiar dacă 

acestea sunt nescrise și uneori sunt implementate fără consistență. 

Structura este mai activă, dar nu reprezintă interesele, dorințele 

elevilor. Pre-participare. 

2 

Consolidat Structura și-a dezvoltat procedurile organizaționale de bază. 

Procedurile și regulile organizaționale sunt respectate într-o manieră 

consistentă. Elevii sunt consultați și informați. Deciziile lor necesită 

aprobare sau sunt luate în parteneriat. 

3 

Avansată Structura funcționează în baza unor proceduri bine determinate, 

aplicate într-o manieră consistentă și durabilă. Elevii conduc – adulții 

ajută, uneori elevii sunt responsabili. 

4 

  
 



Indicator Media 
pe 

indicator 

Max.4 

Comentarii 

PLANIFICAREA STRATEGICĂ  

Consiliul şi-a definit bine 
misiunea, scopul şi obiectivele. 

3,35 În 10 din 14 CE misiunea și scopul consiliului reflectă 
relevanţa consiliului. Acestea sunt comunicate consecvent 

de către membrii consiliului atât în interior, cât şi în 

exterior.  

Consiliul şi-a definit planul 
strategic.  

1,00 Nici un consiliu din cele evaluate nu are un plan strategic 
elaborat sau definite obiective strategice, stabilite direcții 

de activitate strategice. Acestea activează în baza 

planurilor de acțiuni anuale.  

Nivelul de cunoştinţe şi expertiză 

în cadrul Consiliului în domeniul 

planificării strategice.  

1,92 Doar 2 CE au beneficiat de instruiri de bază care ţin de 

procesul de planificare, planificare strategică și 

organizarea activității CE. Alte 2 CE au beneficiat de 

instruiri despre modul de organizare a alegerilor în 
instituție 

IMPLEMENTARE STRATEGICĂ  

Consiliul elaborează şi adoptă un 

plan anual de activităţi  

3,64 Toate consiliile elaborează un plan anual, acesta ulterior 

se regăsește în planul anual al directorului adjunct și în 
planul managerial al instituției 

Planul consiliului a fost elaborat 

într-o manieră participativă.  

2,5 Unul din 14 CE a elaborat un sondaj de opinii pentru a 

elabora planul de acțiuni bazat pe analiza necesităților 
elevilor.  Totuși 6 CE implică toți membrii la elaborarea 

planului. 

Planul este fundamentat pe 

analiza necesitaților elevilor 

2,78 3 CE din 14 demarează analize, sondaje, cercetări în mod 

constant pentru a analiza şi defini situaţia elevilor. 

Programele şi proiectele 

consiliului reflectă misiunea şi 

obiectivele sale strategice.  

1,64 6 din 14 CE nu țin cont de misiunea consiliului elevilor în 

activitatea sa.  

VIABILITATE FINANCIARĂ  

Procesul bugetar este integrat în 

procesul de planificare anuală şi 

strategică.  

1,14 2 din 14 Consilii au un buget stabilit care îl gestionează. 

Consiliul a identificat surse de 
venit.  

2,92 7 din 14 Consilii nu au asigurate bunuri și servicii 
suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE 

Gradul de diversificare a surselor 

de venit.   

2,57 9 din 14 Consilii au doar susținere nematerială (sală, PC, 

foi) din parte Instituției 

Consiliul are un plan sau 
strategie de colectare de fonduri.   

2,28 3 din 14 CE planifică acțiunile de colectare de fonduri și 
le implementează cu regularitate și consecvent 

ADVOCACY PENTRU PARTICIPAREA TINERILOR 

Consiliul are o relaţie eficientă cu 

echipa managerială 

3,85 12 din 14 Consilii apreciază relația lor cu echipa 

managerială ca una pozitivă 

Consiliul are o relaţie eficientă cu 

Autorităţile responsabile de 

politicile educaționale la nivel 
raional.  

1,92 Doar 2 din 14 Consilii au beneficiat de susținere din 

partea OLSDÎ în implementarea activităților sale 

Consiliul elevilor are o relaţie 

eficientă cu alte consilii ale 

elevilor si/sau tinerilor. 

2,28 10 din 14 Consilii participă în cadrul Consiliilor Raionale 

ale Elevilor 

Capacitatea consiliului de a se 

implica în procesul decizional în 

instituție 

2,78 13 din 14 Consilii au delegat un membru în Consiliul de 

Administrație a instituției, totuși doar 5 au reușit să 

propună proiecte de decizie pe agenda CA 

Capacitatea consiliului de a 
participa în cadrul procesului de 

dezvoltarea politicilor şcolare 

1,57 Doar 4 din 14 Consilii sunt implicați ocazional la 
elaborarea ofertei educaționale 



Existenţa programelor şi 

proiectelor de informare şi 
educare a elevilor. 

 

3,0 4 din 14 Consilii desfășoară proiecte de informare a 

elevilor în municipiu și raion, altele limitându-se la 
instituție 

Existenţa programelor şi 

proiectelor de mobilizare a 
elevilor.  

2,92 Doar 2 din 14 Consilii mobilizează și implică elevii în 

viața școlii și procesul decizional permanent 

BUNA GUVERNARE 

Existenta regulamentului CE 3,35 2 din 14 Consilii nu au un Regulament elaborat și aprobat 

Existenta funcțiilor si atribuțiilor 

clare in CE. 

3,35 6 din 14 Consilii dispune de procedura de evaluare a 

activității board-ului 

Membrii au fost nominalizați și 
aleși într-un mod democratic 

2,71 4 din 14 Consilii membrii nu au fost aleși de către elevi, 
totuși în 13 din 14 CE lipsește etapa de înaintare a 

candidaturii sau este una formală 

Componenţa Consiliului este una 

reprezentativă 

2,78 2 din 14 CE au implicat elevi cu CES sau din familii 

socia-vulnerabile 

Asigurarea transparenței prin 

buna organizare a Proceselor 

verbale și a rapoartelor de 
activitate 

2,21 2 din 14 CE publică informație detaliată, inclusiv rapoarte 

Rolul coordonatorului CE   la 

ședințe și în activități 

3,0 5 din 14 CE pot lua decizii independent și implementa 

activitățile fără acordul coordonatorului 

CONCLUZII FINALE 

Consiliile Elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar sunt în procesul de dezvoltare a 

capacităților, unele componente fiind rudimentare sau inexistente, inclusiv datorită gradului înalt 

de dependență a CE de instituție. Mai exact, CE sunt coordonați de către directorii adjuncți pentru 

educație, în responsabilitatea cărora sunt măsurile culturale, de agrement, sportive și extra-

curriculare din instituție. Subordinea directă face ca, dese ori CE să fie transformat într-un grup de 

voluntari pentru acele activități care sunt puse în responsabilitatea coordonatorului. Implicarea 

profesorului de educație civică în coordonarea CE nu este văzută ca o oportunitate nici de către 

coordonator, nici de către elevi. În același timp, CE nu are un buget alocat de către instituție, acest 

fapt nefiind reglementat și promovat de către organele locale sau centrale de specialitate. Totodată, 

este privit negativ procesul de acumulare de fonduri sau fundrising, în contextul luptei la nivel 

național cu plățile neformale din școlile Republicii Moldova. Astfel, activitatea CE depinde foarte 

mult de sprijinul nefinanciar (sală pentru ședințe, calculator, materiale pentru decor, sală pentru 

festivități, sonorizare) acordat de către instituție și deseori își determină activitatea inclusiv 

reieșind din bunurile și serviciile de care dispune.  

Cunoștințele membrilor Consiliilor Elevilor despre planificarea strategică sunt minime și 

instruirile în acest sens lipsesc. Membrii nu văd la această etapă necesitatea acestora. Informația 

deținută despre modalitățile de participare a elevilor în  procesul decizional, importanța consultării 

opiniei elevilor, căile de a face vocea elevilor auzită este cunoscută de către elevi superficial. 

Instruirile în acest sens există, dar sunt insuficiente. Înțelegerea misiunii și a obiectivelor 

Consiliilor Elevilor, a procesului de participare și reprezentare a elevilor este generală, elevii au 

închipuiri vagi asupra acestora și dese ori nu au abilitatea de a le implementa. 

Deși Consiliile Elevilor sunt într-o măsură bazate pe principiul alegerilor democratice și 

participativității, este foarte des neglijată procedura de depunere a candidaturilor, fapt care duce 

inclusiv la implicarea nevoluntară a membrilor.  



Coordonatorii Consiliilor Elevilor din instituțiile analizate nu au beneficiat de instruire legate de 

activitatea CE, nu există un modul la cursurile de perfecționare continuă dedicat total sau tangențial 

procesului de implicare a elevilor în procesul decizional în instituțiile de învățământ. 

PLAN DE INTERVENȚIE  

Ținând cont de rezultatele evaluării, recomandările adresate fiecărui Consiliu și planurile de 

intervenție individuale și pe regiuni elaborate în cadrul atelierului de lucru comun, a fost generat 

un plan, care cuprinde acțiunile identificate drept necesitate de către majoritatea Consiliilor 

implicate în acestă evaluare. Planul include sugestiile participanților cu privire la perioada și 

responsabilii/partenerii de implementare. 

Acțiune Responsab. 

/Partener 

Perioada Beneficiari 

PLANIFICAREA STRATEGICĂ  

 Organizarea unei ședințe 

comune cu toți membrii pentru 

clarificarea misiunii Consiliului, 

importanța existenței acestuia și 

relevanța pentru elevi. Pentru o mai 

bună înțelegere propunem analiza în 

cadrul ședinței Instrucțiunii privind 

constituirea şi funcționarea consiliului 

elevilor și anume Capitolul I 

CONSILIUL ELEVILOR: ROL, 

FUNCŢII, OBIECTIVE 

 Organizarea instruirii în 

planificare strategică și elaborarea ca 

rezultat a 1-2 obiectiv strategice pentru 

dezvoltarea CE și planului pentru 

realizarea acestora. (ex. obținerea sălii 

pentru CE, obținerea unui buget 

minim, etc.) 

Coordonatorul 

CE, membrii CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNTM, ONG, 

experți 

 

decembrie 

2018-

ianuarie 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie 

2019 

8 CE din Ungheni, 

Sîngerei, UTA 

Găgăuzia și Cahul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CE din Cahul  

Cimișlia 

Soroca 

Ungheni 

IMPLEMENTARE STRATEGICĂ  

 Desfășurarea în cadrul 

instituției a unui sondaj pentru a 

identifica problemele, necesitățile și 

dorințele elevilor din instituție. 

Formularea acțiunilor reieșind din 

analiza necesităților elevilor din 

instituție și includerea acestora în 

planul de acțiuni CE. 

 Organizarea instruirii pe tehnici 

și metode de identificare a problemelor 

și soluțiilor și respectiv deducția 

obiectivelor și acțiunilor pentru planul 

Consiliilor Elevilor, astfel acesta va fi 

bazat pe soluționarea problemelor 

elevilor în instituție 

UReport, CNE, 

Profesorul de 

informatică 

 

 

 

 

 

 

Experți, CNTM 

Ianuarie și 

septembrie 

 

 

 

 

 

 

  

2019 

6  CE din Cahul, 

Cimișlia, UTA 

Găgăuzia, Sîngerei, 

Ungheni 

 

 

 

 

 

4 CE din Cimișlia,  

UTA Găgăuzia, 

Sîngerei, 

Ungheni 

 

VIABILITATE FINANCIARĂ 



 Organizarea instruirilor pe 

scriere de proiecte, organizarea 

acțiunilor de fundraising și planificarea 

bugetului 

CNTM, Dacia, 

Centre de tineret 

2019 11 CE din Cahul  

Cimișlia 

UTA Găgăuzia 

Sîngerei Ungheni 

ADVOCACY PENTRU PARTICIPAREA TINERILOR 

 Susținerea și motivarea 

membrilor CE de către administrație 

prin crearea posibilităților de 

participare în proiecte educaționale, 

schimburi de experiență, excursii, etc. 

 

 Organizarea de către OLSDÎ a 

activităților de susținere, încurajare și 

promovare a Consiliilor Elevilor, spre 

exemplu concursuri pentru CE, mini-

granturi, excursii și premieri. 

 Identificarea și stabilirea unor 

relații de cooperare cu alte consilii ale 

elevilor pentru schimb de experiență și 

implementarea proiectelor comune.  

 Identificarea obiectivelor 

comune cu consiliul Local al Tinerilor 

și stabilirea relațiilor de cooperare 

pentru implementarea proiectelor 

comune. 

 Identificarea problemelor 

elevilor  și elaborarea soluțiilor, care 

urmează a fi prezentate în cadrul 

ședințelor CA  

 Informarea elevilor despre 

procesul de alegere a orelor opționale, 

activităților extrașcolare, dar și 

prevederile generale a actelor 

normative precum: Planul-cadru 2018-

2019, Curriculum, Instrucțiunea 

privind temele pentru acasă, etc. 

Administrația 

școlii 

 

 

 

 

Direcția educație 

 

 

 

 

CRE, CNE 

 

 

 

 

CRT, Rețeaua 

consiliilor 

raionale 

 

 

Membrii CE 

 

 

 

Coordonatorul 

CE, membri CE 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Lunar 

 

 

 

Ianuarie-mai 

2019 

7 CE din Cahul 

Cimișlia 

UTA Găgăuzia 

Soroca 

Ungheni 

 

7 CE din Soroca 

Cahul, Cimișlia  

UTA Găgăuzia 

Ungheni 

 

5 CE: Ungheni 

UTA Găgăuzia 

Sîngerei 

 

 

8 CE din Cahul 

Cimișlia, Ungheni 

UTA Găgăuzia 

Sîngerei  

 

4 CE: Cahul 

Cimișlia Ungheni 

 

 

10 CE din Cahul 

Soroca  

Cimișlia  

UTA Găgăuzia 

Sîngerei Ungheni 

 

 
BUNA GUVERNARE 

 Organizarea unei ședințe de 

analiză a prevederilor Regulamentului, 

și comparare a corespunderii acestora 

realității. Modificarea unor puncte la 

necesitate, astfel încât Regulamentul 

să poată fi aplicat și să contribuie la 

respectarea procedurilor. 

 Stabilirea procedurii de 

raportare, și anume, elaborarea unui 

format de raport, stabilirea termenilor 

pentru raportarea activității consiliului, 

stabilirea unde și cum va fi făcut public 

raportul. 

Membrii CE, 

Coordinator 

 

 

 

 

 

Membrii CE, 

Coordinator 

 

 

 

 

Septembrie/ 

ianuarie/mai 

2019  

 

 

 

 

Ianuarie-mai 

2019 

 

 

 

 

5 CE din  Cahul 

UTA Găgăuzia  

Ungheni 

 

 

 

 

6 CE din  

UTA Găgăuzia 

Sîngerei 

Cimișlia, Soroca 

Ungheni 

 



 Crearea unei (unor) pagini pe 

rețelele de socializare pentru 

informarea pe larg a elevilor despre 

activitățile și rezultatele CE, 

implementarea sondajelor, colectarea 

opiniilor și crearea unui canal direct de 

comunicare cu elevii. 

 Organizarea instruirilor pentru 

coordonatorul CE pentru clarificarea 

metodelor și procedurilor de 

organizare a activității CE și 

metodologia organizării alegerilor 

Membrii CE 

 

 

 

 

 

 

CNTM 

 

 

 

  

 

Decembrie 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

4 CE din  

UTA Găgăuzia 

Cimișlia Sîngerei 

Soroca 

 

 

 

9 CE din Cimișlia 

Cahul  

UTA Găgăuzia 

Sîngerei 

Ungheni  



Anexa 1. Metodologie de Evaluare a Capacităților Consiliilor Elevilor 

 

 Indicator Nivele de Dezvoltare  

Incipient  

(1) 

Intermediar  

(2) 

Consolidat  

(3) 

Avansat  

 (4) 

PLANIFICAREA STRATEGICĂ  

1.  Consiliul şi-a definit 

bine misiunea, scopul şi 

obiectivele. 

Consiliul nu are bine definită 

misiunea și scopul, membrii au 

înțelegeri vagi asupra acestora. 

 

Misiunea şi scopul consiliului 

sunt definite într-un mod general 

și sunt cunoscute de către elevii 

membri. 

Consiliului şi-a definit misiunea, 

scopul pornind de la necesităţile, 

provocările elevilor.  Membrii 

consiliului pot spune…ne-am 

creat pentru că…. 

Misiunea, scopul consiliului 

reflectă relevanţa consiliului. 

Acestea sunt comunicate 

consecvent de către membrii 

consiliului atât în interior, cât şi în 

exterior (mass-media, elevi, 

parteneri, donatori) 

2.  Consiliul şi-a definit 

planul strategic.  

Consiliul nu are un plan strategic 

elaborat şi adoptat.  

Consiliul are elaborate obiectivele 

strategice.  

Consiliul activează în baza unor 

direcţii strategice.  

Consiliul a elaborat şi adoptat un 

plan strategic. Acesta cuprinde 

analiza, obiective, plan de acțiuni, 

sistem de monitorizare 

3.  Nivelul de cunoştinţe şi 

expertiză în cadrul 

Consiliului în domeniul 

planificării strategice.  

Membrii consiliului nu dispun de 

cunoştinţe în domeniul 

planificării strategice.   

Membrii consiliului dispun de 

puţine cunoştinţe în domeniul 

planificării strategice.  

Componente de bază. 

Membrii consiliului au participat 

la instruiri de bază care ţin de 

procesul de planificare strategică.  

Membrii consiliului au participat 

la cursuri de lungă durată în 

domeniul planificării strategice; 

depun efort constant pentru 

autodezvoltare (schimb de bune 

practici pe domeniul 

autoguvernării).  

IMPLEMENTARE STRATEGICĂ  

4.  Consiliul elaborează şi 

adoptă un plan anual 

de activităţi  

Consiliul nu are un plan anual de 

activităţi.  

Consiliul a elaborat un plan 

general de activităţi.  

Planul este detaliat, perioadele de 

implementare şi responsabilii sunt 

descrise. 

Anual Consiliul elaborează şi 

adoptă un plan detaliat de 

activităţi.   

5.  Planul consiliului a fost 

elaborat într-o manieră 

participativă.  

Planul şi alte documente sunt 

elaborate de către coordonatorul 

consiliului. 

Planul şi alte documente 

strategice ale consiliului sunt 

elaborare cu participarea 

coordonatorului consiliului şi 

membrului.  

Planul şi alte documentele 

strategice ale consiliului sunt 

elaborate cu participarea atât a 

coordonatorului, board-ului cât și 

a membrilor. 

Planul şi alte documentele 

strategice sunt elaborate cu 

participarea boardului, membrilor 

și a elevilor din instituție. 



6.  Planul este 

fundamentat pe analiza 

necesitaților elevilor 

Consiliul nu a realizat o analiză a 

situaţiei elevilor din instituție.  

Consiliul defineşte situaţia 

elevilor în mod indirect, intuitiv şi 

informal. Această înţelegere stă la 

baza definirii planului.  

Consiliul utilizează date primare, 

informaţii relevante despre 

situaţia elevilor obţinute de la 

șefii claselor și/sau membrii CE.  

Consiliul demarează analize, 

sondaje, cercetări în mod constant 

pentru a analiza şi defini situaţia 

elevilor. Analizele realizate 

constituie baza planificării.   

7.  Programele şi 

proiectele consiliului 

reflectă misiunea şi 

obiectivele sale.  

Activitatea Consiliului nu ţine 

cont de misiunea şi obiectivele 

declarate.  

Activitatea zilnică, proiectele 

Consiliului reflectă într-o măsură 

relativă misiunea şi obiectivele 

sale.  

Consiliul implementează activ 

planul său strategic, depune 

eforturi substanţiale pentru a 

asigura o consistenţă a acţiunilor 

sale cu misiunea şi obiectivele 

Consiliului.  

În cadrul Consiliului funcţionează 

un sistem de indicatori care 

reflectă modul în care proiectele 

consiliului contribuie la realizarea 

misiunii Consiliului /interesele 

elevilor. 

VIABILITATE FINANCIARĂ  

8.  Procesul bugetar este 

integrat în procesul de 

planificare anuală şi 

strategică.  

Inexistent Bugetarea este retroactivă şi, în 

mare parte, bazată pe fiecare 

proiect în parte.  

Consiliul integrează procesul 

bugetar în planul anual de 

activitate într-o manieră 

superficială. 

Consiliul adoptă planul anual de 

activitate odată cu bugetul anual. 

9.  Consiliul a identificat 

surse de venit.  

Inexistent. Consiliul beneficiază de finanţare 

(direct sau indirect) în mod 

insular. Ponderea acestor venituri 

este minimă. 

Consiliul beneficiază de surse de 

finanţare (direct sau indirect)  

constante, suficiente pentru 

acoperirea costurilor Consiliului.  

Consiliul beneficiază de surse de 

finanţare (direct sau indirect)  în 

proporţie semnificativă. 

10.  Gradul de diversificare 

a surselor de venit.   

Consiliul nu are nici o sursă de 

venit. 

Consiliul are o singură sursă de 

venit primordială. 

Consiliul are mai mult de 2 surse 

de venit.  

Portofoliul de venituri al Consiliul 

este bine diversificat. 

11.  Consiliul are un plan 

sau strategie de 

colectare de fonduri.   

Inexistent Consiliul abordează procesul de 

colectare de fonduri în mod 

reacţionar.  

Consiliul are un plan de colectare 

de fonduri, pe care il 

implementează consecvent.  

Consiliul a dezvoltat modele 

inovative de colectare de fonduri 

şi le aplică cu succes.  

ADVOCACY PENTRU PARTICIPAREA TINERILOR 

12.  Consiliul are o relaţie 

eficientă cu echipa 

managerială 

Consiliul are o relaţie conflictuală 

cu echipa managerială.  

Consiliul are o relaţie formală cu 

echipa managerială. 

Consiliul colaborează cu echipa 

managerială de la proiect la 

proiect. Echipa managerială 

contribuie şi susţine derularea 

acestora.  

Relaţia cu echipa managerială 

este una pragmatică, în baza unor 

planuri de acţiuni de lungă durată.  

13.  Consiliul are o relaţie 

eficientă cu Autorităţile 

responsabile de 

O asemenea relaţie nu există.   Consiliul are o relaţie formală cu 

OLSDÎ.  

Consiliul colaborează cu OLSDÎ 

de la proiect la proiect. OLSDÎ 

Consiliul cu OLSDÎ este una 

pragmatică, în baza unor planuri 

de acţiuni de lungă durată.  



politicile educaționale 

la nivel raional.  

contribuie şi susţine derularea 

acestora.  

14.  Consiliul elevilor are o 

relaţie eficientă cu alte 

consilii ale elevilor 

si/sau tinerilor. 

Consiliul este izolat în raport cu 

alte consilii ale elevilor si/sau 

tinerilor.  

Consiliul participă în cadrul 

reţelelor şi coaliţiilor. Activitatea 

acesteia în cadrul 

reţelelor/coaliţiilor este 

necoordonată şi nu aduce un 

avantaj direct organizaţiei.  

Consiliul aplică o politică clară de 

participare în cadrul reţelelor şi 

coaliţiilor. Participarea în cadrul 

reţelelor şi coaliţiilor aduce un 

avantaj direct organizaţiei. 

Consiliul iniţiază crearea de reţele 

şi coaliţii. Are un rol de lider în 

cadrul acestora.  

15.  Capacitatea consiliului 

de a se implica în 

procesul decizional în 

instituție 

Consiliul nu participă la adoptarea 

deciziilor.  

Consiliul a delegat un elev în CA 

și s-a implicat formal în 

elaborarea programului de 

dezvoltare şi contribuie la 

elaborarea deciziilor ce ţin de 

distribuirea bugetului. 

Consiliul participă la şedinţele 

CA oferă recomandări pertinente 

și bazate pe opinia elevilor din 

instituție.  

Consiliul propune proiecte de 

decizie pe agenda CA, bazate pe 

opinia elevilor din instituție.   

16.  Capacitatea consiliului 

de a participa în cadrul 

procesului de 

dezvoltarea politicilor 

şcolare 

Consiliul participă marginal în 

cadrul elaborării ofertei 

educaționale și politicilor școlare. 

 

Consiliul colaborează ocazional 

cu CP, propune recomandări la 

elaborarea politicilor școlare.  

Consiliul face parte din grupuri de 

lucru, comisii metodice. Consiliul 

formulează recomandări şi acestea 

sunt acceptate de către instituție.  

Consiliul iniţiază proiecte de 

lungă durată, care vizează în mod 

direct politica școlară. Consiliul 

propune activ iniţiative ce ţin de 

oferta educațională.   

17.  Existenţa programelor 

şi proiectelor de 

informare şi educare a 

elevilor. 

Consiliul demarează asemenea 

activităţi într-un mod inconsistent. 

Consiliul demarează proiecte de 

informare şi educare a tinerilor. 

Acestea ajung la un număr limitat 

de elevi. 

Consiliul este un centru de resurse 

pentru elevii din instituție. 

Consiliul demarează programe 

permanente de instruire şi 

informare a elevilor și tinerilor 

din regiune. 

18.  Existenţa programelor 

şi proiectelor de 

mobilizare a elevilor.  

Consiliul nu demarează asemenea 

activităţi.  

Consiliul demarează parţial 

activităţi de mobilizare a tinerilor.   

Consiliul încearcă mereu să 

mobilizeze elevii să se implice în 

procesul de luare a deciziilor și 

viața școlii.  

Consiliul demarează un proces 

continuu  de implicare a elevilor 

din instituție (sondaje de opinii, 

voluntariat, dezbateri, participarea 

la ședințele CP).   

BUNA GUVERNARE 

19.  Existenta 

regulamentului CE 

Inexistent  CE are anumite cutume și 

înțelegeri despre rolul CE, fără a 

fi scrise și adoptate oficial într-un 

regulament 

Regulamentul consiliului este 

rudimentar, fără proceduri și 

roluri clar descrise și delimitate, 

dar este aprobat de către instituție.  

Consiliul are un Regulament 

dezvoltat, care prevede 

modalitatea de recrutare, rolurile 

membrilor, atribuțiile și raportul 

cu instituția. 



20.  Existenta funcțiilor si 

atribuțiilor clare in CE. 

Nu există funcții cu roluri 

delimitate în CE 

Regulamentul consiliului prevede 

responsabilităţi generale ale 

boardului. Există suprapuneri de 

roluri şi responsabilităţi între 

membrii boardului şi executiv.  

Regulamentul consiliului conţine 

prevederi clare despre rolurile 

specifice ale boardului şi 

executivului organizaţiei. 

Separarea competenţelor este 

informală. Există reguli nescrise 

în activitatea boardului.  

 

Regulamentul consiliului conţine 

prevederi clare despre rolurile 

specifice ale boardului şi 

executivului organizaţiei. Există 

reguli stabilite în activitatea 

boardului. Consiliul dispune de 

proceduri de evaluarea a 

activităţii boardului realizate. 

21.  Membrii au fost 

nominalizați și aleși 

într-un mod democratic 

Participarea elevilor nu 

întotdeauna este benevolă 

Membrii sunt selectați și delegați 

de către dirigintele, cu acordul lor 

de a participa (profesor, părinți, 

etc.) 

Membrii sunt aleși de către 

colegii din clasă. Nu există o 

procedură clară 

Membrii CE sunt aleși de către 

elevii . Există o procedură clară 

cu temeni pentru depunerea 

candidaturii, campanii de 

promovare și alegerea 

candidatului 

22.  Componenţa 

Consiliului este una 

reprezentativă 

Reprezentarea membrilor nu este 

largă.  Sunt elevi care fac parte 

din aceeași clasă, grup.     

Există o reprezentare echilibrată a 

membrilor în ceea ce priveşte 

clasa/ vârsta.  

Componenţa boardului este 

echilibrată şi reprezentativă în 

ceea ce privește clasa, profilul, 

domeniul de activitate și interese.            

Componența consiliului include 

reprezentanți ai persoanelor cu 

CES, minorități etnice.  

23.  Asigurarea 

transparenței prin 

buna organizare a 

Proceselor verbale și a 

rapoartelor de 

activitate 

Consiliul nu duce o evidență a 

activității sale și oferă puţină 

informaţie despre activitatea sa.  

Informaţia publicată de 

organizaţie are scop de promovare 

a imaginii sau de familiarizare şi 

mai puţin de a asigura 

transparenţa activităţii sale. 

Rapoarteleși procesele verbale nu 

pot fi accesate de către alți elevi. 

 

Consiliul publică informația 

despre activitatea sa, inclusiv 

deciziile luate și rapoartele de 

activități dar într-un format 

informal 

 

  

Consiliul publică raportul de 

activitate. Formatul raportului 

este standardizat astfel se poate 

măsura tendinţele în performanţa 

consiliului.  

 

24.  Rolul coordonatorului 

CE   la ședințe și în 

activități 

Membrii CE nu au rol decizional. 

Coordonatorul CE are rolul de 

responsabil, in deciziile și 

repartizează sarcini 

Membrii CE sunt consultați dar 

decizia este a coordonatorului CE  

Coordonatorul CE este consultat 

de către membrii CE la luarea 

deciziilor 

Coordonatorul CE este informat 

despre deciziile luate de către 

membri și despre suportul pe care 

îl poate aduce 

 

 

 



Anexa 2. Chestionar pentru Coordonatorul CE 

PLANIFICARE STRATEGICĂ 

1.  Elevii membri cunosc care este misiunea, scopul și obiectivele CE? 

  Elevii au participat la definirea misiunii și obiectivelor? 

   

Elevii se identifică cu misiunea și obiectivele CE și le folosesc în comunicarea internă 

și externă? 

        
2. Planul CE cuprinde obiective de lungă durată? 

  CE are definite direcțiile strategice de activitate? 

   Planul strategic include analiza (SWOT) și indicatori pentru monitorizare? 

        

3. Membrii CE cunosc și înțeleg prin definiție ce este misiune, obiective și plan de acțiuni? 

  Membrii CE au participat la instruire (internă sau externă) despre planificare strategică? 

   

Membrii CE au participat și la alte instruiri  din proprie inițiativă inclusiv de lungă 

durată? 

        
IMPLEMENTARE STRATEGICĂ  

5.  CE  are un plan anual de activități?  

  Acesta cuprinde informații despre termeni de timp și responsabili? 

   Planul este elaborat/revizuit și adoptat anual? 

    

6.  Membrul CE (președintele) s-au implicat și ei la elaborarea planului și/sau altor documente? 

  Au participat toți membrii CE la elaborarea actelor?  

   
Ați implicat și alți elevi din instituție prin sondaj, chestionar sau alte metode? 

4.  În cadrul elaborării planului a fost realizată o analiză a necesităților elevilor din instituție ? 

  

Au fost implicați elevii (membrii CE/șefii claselor) în analiza necesităților și problemelor cu 

care se confruntă elevii? 

   Pentru stabilirea obiectivelor a fost realizat un chestionar/sondaj pentru toți elevii? 

    

7.   Acțiunile incluse în plan sunt bazate pe obiectivele și misiunea Consiliului? 

  

Toate proiectele și activitățile realizate de consiliu sunt orientate pe atingerea obiectivelor 

CE? 

   

În cadrul CE există indicatori care măsoară corelarea dintre acțiunile cu obiectivele 

stabilite?  

         
VIABILITATE FINANCIARĂ  

8.  CE are un buget cu care lucrează? 

   Bugetul este planificat? 

   Bugetul este elaborat și adoptat împreună cu planul? 

         
9. CE are anumite surse de venit, sub formă de bunuri/servicii inclusiv? 

  CE are permanent asigurat tot de ce are nevoie pentru funcționare? 

   CE are posibilitatea de a implementa proiecte care necesită resurse suplimentare? 

         
10.  CE are susținere materială (bunuri/servicii/financiară) din parte a Instituției? 

  Există și alte surse de susținere materială a activității CE? 

   Pe lângă asta membrii CE au beneficiat în ultimii ani de granturi/premii/alte mijloace? 

         



11.  CE desfășoară acțiuni de colectare de fonduri? 

  Aceste acțiuni sunt planificate de către membrii CE anual? 

   În ultimii ani au fost implementate acțiuni de succes de colectare de fonduri? 

         
ADVOCACY PENTRU PARTICIPAREA TINERILOR 

12.  Relația CE cu echipa managerială poate fi caracterizată ca pozitivă? 

  Echipa managerială susține și contribuie la implementarea proiectelor CE? 

   

Există în programul de dezvoltare a instituției sau un plan de acțiuni separat privind 

activitățile care urmează a fi implementare împreună cu CE?  

         
13.  CE participă în activitățile realizate de către OLSDÎ la nivel raional ? 

  OLSDÎ  contribuie la implementarea proiectelor CE? 

   CE are activități sau acțiuni planificate împreună cu OLSDÎ ? 

         
14.  CE participă la ședințele consiliului raional al elevilor sau în cadrul altor rețele? 

  Participarea în cadrul consiliului raional al elevilor (sau alte rețele) aduce un beneficiu CE? 

   CE este organizator sau inițiator în cadrul CRE sau altor rețele? 

         
15.  În cadrul ședințelor CA participă elevul delegat de CE? 

  Elevul delegat prezintă sondaje, chestionare, opinii ale colegilor săi în cadrul CA? 

   CE vine înaintează propuneri/proiecte pentru ședințele CA? 

         
16.  CE se implică în elaborarea, aprobarea ofertei educaționale? 

  Membrii CE participă în cadrul grupurilor de lucru, comisiilor metodice? 

   În ultimii ani CE a inițiat și implementat proiecte educaționale de lungă durată ? 

         
17.  Membrii CE în ultimii ani au demarat campanii de informare și educare a elevilor din instituție? 

 Elevii se pot adresa cu întrebări și solicitări de informații la CE ? 

  

CE organizează activități de informarea și educarea pentru elevii din oraș/raion? 

18.  Membrii CE organizează activități de mobilizare și implicare a elevilor? 

  

Membrii CE încearcă de fiecare dată să implice și mobilizeze elevii să participe în procesul 

de luare a deciziilor și viața școlii? 

   

  Membrii CE de fiecare dată implică elevii în  procesul de consultare a opiniilor, prin 

aplicarea sondajelor, chestionarelor și acțiuni de voluntariat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BUNA GUVERNARE 

19. Există un Regulament (anumite înțelegeri comune și cutume) conform căruia activează CE? 

  Acest Regulament este aprobat de către instituție? 

   

Regulamentul prevede procedurile de recrutare, alegere a membrilor și boardului, 

atribuțiile și responsabilitățile CE? 

        
20. CE are un board (președinte, vicepreședinți, secreta...)? 

  Responsabilitățile membrilor boardului sunt clar descrise și delimitate în Regulament? 

   

Există o procedură de evaluare a activității și rezultatelor boardului în baza atribuțiilor 

stipulate în Regulament?  

         
21. Pentru a deveni membru CE, elevul trebuie să-și înainteze candidatura? 

  Membrii CE sunt aleși de către elevi? 

   Există o procedură cu termeni și etape pentru alegerea membrilor CE? 



         
22. Componența CE este reprezentativă pentru clasele cuprinse în Regulament? 

  Aveți reprezentanți în egală măsură pentru profilurile studiilor, domeniul de interese? 

   În cadrul CE aveți reprezentanți ai elevilor cu CES și/sau minorităților etnice? 

         
23. CE publică informație despre rezultatele și activitatea sa? 

  Rapoartele de activitate și deciziile luate sunt făcute publice pentru alți elevi? 

   Există o formă standard de raport care este publicat cu regularitate? 

         
24. Membrii CE sunt implicați în procesul de luare a deciziilor? 

                  Deciziile sunt luate de către membri ținând cont de opinia coordonatorului? 

   

Membrii CE iau deciziile despre care este informat coordonatorul? 

 
 

  



Anexa 3. Constatări și recomandări specifice. 

RAIONUL CAHUL 

În Raionul Cahul au fost vizitate IPLT ”Mihai Eminescu” și IPLT ”Ioan Voda” din orașul Cahul.  

CRE a fost creat (sau recreat) în mai 2018 din inițiativa elevilor  și a avut abia o singură ședință, 

în sala Consiliului Raional, în care a fost prezentată inițiativa reprezentanților CE și inițiată 

procedura de elaborare a regulamentului. Totodată a fost ales prin vot deschis președintele, care 

are sarcina să convoace și prezideze ședințele. CRE din Cahul este văzut de către membrii săi 

având rolul de structură-umbrelă pentru consiliile elevilor din instituțiile de învățământ 

preuniversitar din raionul Cahul și punct de legătură între acestea și Consiliul Național al Elevilor. 

Ședințele acestuia fiind o platformă pentru elevi să facă schimb de bune practici și să depisteze 

necesitățile (problemele) elevilor din întregul raion. Totuși CRE Cahul se află la faza incipientă 

de dezvoltare și nu are activitate care poate fi analizată. 

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”MIHAI EMINESCU” DIN ORAȘUL CAHUL , RAIONUL 

CAHUL 

Pentru analiza capacității Consiliului a fost organizat interviu cu Coordonatorul Consiliului 

Elevilor – Director Adjunct pe Educației și discuție în focus grup cu membrii Consiliului Elevilor. 

Alegerile pentru funcțiile de conducere din Consiliu încă nu avuse loc și planul era în proces de a 

fi elaborat. Unii dintre membri au mandatul de mai mulți ani consecutiv, astfel am avut 

posibilitatea de a analiza activitatea CE din anii precedenți.  

Constatări 

 Consiliul Elevilor are misiunea şi scopul definite într-un mod general și sunt cunoscute de 

către elevii membri, însă aceștia nu au participat la instruiri care i-ar ajuta să înțeleagă rolul 

acestora mai bine și să le formuleze pornind de la necesitățile și provocările elevilor. 

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, care include termeni și responsabili, 

la elaborarea căruia participă coordonatorului consiliului şi liderului, dar nu sunt implicați 

alți elevi la identificarea necesităților, astfel ei definesc situația și interesele elevilor în mod 

indirect, intuitiv.  

 Activitatea zilnică, proiectele Consiliului reflectă într-o măsură relativă misiunea şi 

obiectivele sale. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE.  

 Activitatea CE este susținută material la necesitate din Fondul Consiliului Părinților și uneori 

din granturile câștigate sau acțiunile de colectare de fonduri, care nu au un caracter 

permanent și nu sunt planificate. Deseori colectarea de fonduri are scop caritabil.  

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE participă la activitățile organizate de către OLSDÎ dar nu primește susținere pentru 

proiectele sale. 

 CE este membru al Consiliului Raional al Elevilor, a participat la ședințele acestuia dar nu 

mai colaborează cu alte structuri. 



 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, dar actualii membri al 

Consiliului Elevilor nu sunt la curent cu activitatea acestuia. 

 Membrii CE au demarat acțiuni și proiecte de informare a elevilor și de mobilizare a acestora 

însă acestea se întâmplă sporadic și ajung la un număr limitat de elevi. 

 Membrii CE  și alți elevi nu participă la elaborarea ofertei educaționale. 

 CE nu dispune de un Regulament bine definit cu descrierea procedurilor de alegere și 

responsabilităților funcțiilor de conducere. 

 Membrii și reprezentanții boardului sunt aleși de către elevi într-un mod democratic. 

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament și pentru elevi cu diverse 

interese, dar nu și incluziv pentru elevi cu CES sau minorități etnice. 

 CE publică unele informații pe pagina web a instituției, dar nu sunt publice deciziile sau 

rapoartele. 

 Membrii CE participă la luarea deciziilor în cadrul CE, fiind consultați și informați.  

Recomandări 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului care să conțină procedura clar 

descrisă de recrutare a noilor membri, alegere a funcțiilor de conducere în Consiliu cât și 

atribuțiile acestora. (Centrul Contact, CRE, CRT)  

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea la evenimente culturale și sportive a acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor 

elevilor echipei manageriale, participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea 

instituției, contribuirea la dezvoltarea politicilor școlare pentru respectarea drepturilor 

elevilor, prevenirea violenței ș.a. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Se recomandă implementarea acțiunilor de informare și implicare a elevilor în procesul 

decizional, care ar cuprinde toți sau majoritatea elevilor din instituție. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei 

manageriale. 

 Este important ca membrii CE să înțeleagă rolul consiliului elevilor în instituție, inclusiv 

participarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, consultarea, mobilizarea și 

reprezentarea tuturor elevilor din instituție. 



 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și dezvoltarea competențelor. 

 Se recomandă descrierea și delimitarea atribuțiilor pentru funcțiile de conducere din 

Consiliu, pentru consolidarea bunei guvernări. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”IOAN VODĂ” DIN ORAȘUL CAHUL, RAIONUL 

CAHUL 

Pentru analiza capacității Consiliului a fost organizat interviu cu Coordonatorul Consiliului 

Elevilor – Director Adjunct pe Educației și discuție în focus grup cu membrii Consiliului Elevilor. 

La acel moment CE era implicat, alături de alte 2 instituții de învățământ preuniversitar în proiectul 

Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional. Acest proiect presupune mai multe 

instruiri și asistență în vederea capacitării și consolidarea Consiliilor Elevilor. Astfel, elevii-

membri din anul de studii anterior urmau să elaboreze (actualizeze) Regulamentul CE și să 

desfășoare alegeri în instituție. În cadrul discuției s-au referit la activitatea anului precedent. 

Constatări 

 Consiliul Elevilor are misiunea şi scopul definite într-un mod general și sunt cunoscute de 

către elevii membri, însă elevii nu au participa la definirea acestora. 

 CE nu are obiective strategice stabilite, însă participă la o instruire de lungă durată care ar 

putea să rezulte în elaborarea unui plan strategic. 

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, la elaborarea căruia au participat 

membrii și board-ul, dar nu sunt implicați alți elevi la identificarea necesităților, astfel ei 

utilizează date primare, informaţii relevante despre situaţia elevilor obţinute de la membrii 

CE.  

 Activitatea zilnică, proiectele Consiliului reflectă într-o măsură nesemnificativă misiunea şi 

obiectivele declarate. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE.  

 Activitatea CE este susținută material la necesitate din Fondul Consiliului Părinților și uneori 

din granturile câștigate sau acțiunile de colectare de fonduri, care se întâmplă insular și 

neplanificat. Ponderea acestor venituri este minimă. 

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE participă la activitățile organizate de către OLSDÎ dar nu primește susținere pentru 

proiectele sale. 

 CE este membru al Consiliului Raional al Elevilor, a participat la ședințele acestuia și le 

găsește foarte utile, dar nu mai colaborează cu alte structuri. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare și în anii precedenți a participat 

activ, venind cu opinia elevilor și propuneri, dar actualii membri al Consiliului Elevilor nu 

sunt la curent cu activitatea acestuia. 

 Consiliul participă marginal în cadrul elaborării ofertei educaționale și politicilor școlare. 



 Membrii CE au demarat acțiuni și proiecte de informare a elevilor însă acestea ajung la un 

număr limitat de elevi. 

 Consiliul încearcă mereu să mobilizeze elevii să se implice în viața școlii și uneori în 

procesul de luare a deciziilor. 

 Consiliul are un Regulament dezvoltat, însă acesta a fost elaborat cu implicare foarte mică 

din partea membrilor. 

 Nu exista o procedură clară de alegere a membrilor și reprezentanților boardului, astfel ei 

uneori fiind aleși de către profesori, însă urmează în rezultatul instruirii să fie organizate 

alegeri cu participarea tuturor elevilor, conform procedurii propuse în Ghidul practic pentru 

desfășurarea alegerilor în Consiliul Elevilor elaborat de CICDE. 

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament și pentru elevi cu diverse 

interese, dar nu și incluziv pentru elevi cu CES sau minorități etnice. 

 Consiliul nu duce o evidență a activității sale și oferă puţină informaţie despre activitatea sa. 

 Membrii CE participă în procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului, coordonatorul 

CE are rolul de responsabil în deciziile și repartizează sarcini. 

Recomandări 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă revizuirea și supunerea votului regulamentul CE, după desfășurarea 

alegerilor, astfel noua componență CE va putea asigura corespunderea atribuțiilor, 

procedurilor și funcțiilor stipulate în acesta cu necesitățile elevilor. 

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea la evenimente culturale și sportive a acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor 

elevilor echipei manageriale, participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea 

instituției, contribuirea la dezvoltarea politicilor școlare pentru respectarea drepturilor 

elevilor, prevenirea violenței ș.a. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

măsuri pentru asigurarea acestora. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea 

propunerilor echipei manageriale. 

 Sugerăm promovarea și consolidarea consiliilor elevilor în întregul raion prin diseminarea 

informației și instrumentelor aflate în cadrul proiectului Abilitarea elevilor în vederea 

implicării în procesul decizional. 

 Se recomandă implementarea acțiunilor de informare și implicare a elevilor în procesul 

decizional, care ar cuprinde toți sau majoritatea elevilor din instituție. 



 Este important ca membrii CE să înțeleagă rolul consiliului elevilor în instituție, inclusiv 

participarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, consultarea, mobilizarea și 

reprezentarea tuturor elevilor din instituție. 

 Sugerăm aprobarea unei proceduri pentru alegerea membrilor, care să implice în mod 

obligatoriu etapa de depunere a candidaturilor și descrierea acestei proceduri în 

Regulamentul CE. 

 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și dezvoltarea competențelor. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

 

Plan de intervenție în regiuni 

RAIONUL CAHUL 

IPLT ”MIHAI EMINESCU” DIN ORAȘUL 

CAHUL 

IPLT ”IOAN VODĂ” DIN ORAȘUL 

CAHUL 

 Organizarea activităților de integrare  a 

elevilor din clasa a V-a, X-a și elevilor noi în 

instituție.  

 Organizarea activităților comune 

pentru toți elevii din instituție, reieșind din 

preferințele lor, contribuind astfel la 

dezvoltarea sentimentului de apartenență și 

sporirea gradului de implicare a elevilor în 

viața școlii. 

 Organizarea instruirilor pentru 

coordonatorul CE pentru clarificarea 

metodelor și procedurilor de organizare  a 

activității CE și  metodologia organizării 

alegerilor. 

 

 Organizarea unei ședințe comune cu 

toți membrii pentru clarificarea misiunii 

Consiliului, importanța existenței acestuia și 

relevanța pentru elevi. Pentru o mai bună 

înțelegere propunem analiza în cadrul ședinței 

Instrucțiunii privind constituirea şi 

funcționarea consiliului elevilor și anume 

Capitolul I CONSILIUL ELEVILOR: ROL, 

FUNCŢII, OBIECTIVE. Stabilirea atribuțiilor 

relevante pentru Consiliul Elevilor și 

stipularea cestora în Regulamentul de 

funcționare a Consiliului Elevilor. 

 Organizarea instruirii în planificare 

strategică și elaborarea ca rezultat a 1-2 

obiectiv strategice pentru dezvoltarea CE și 

planului pentru realizarea acestora. (ex. 

obținerea sălii pentru CE, obținerea unui buget 

minim, etc.). 

 Desfășurarea în cadrul instituției a unui sondaj pentru a identifica problemele, 

necesitățile și dorințele elevilor din instituție. Formularea acțiunilor reieșind din analiza 

necesităților elevilor din instituție  și includerea acestora în planul de acțiuni.  

 Organizarea instruirii pe tehnici și metode de identificare a problemelor și soluțiilor și 

respectiv deducția obiectivelor și acțiunilor pentru planul Consiliilor Elevilor, astfel 

acesta va fi bazat pe soluționarea problemelor elevilor în instituție.  

 Diversificarea activităților incluse în planul anual, prin adăugarea la evenimente 

culturale și sportive a acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei 

manageriale, participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, 

contribuirea la dezvoltarea politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor, 

prevenirea violenței ș.a. 



 Organizarea instruirilor pe scriere de proiecte, organizarea acțiunilor de fundraising și 

planificarea bugetului. 

 Susținerea și motivarea membrilor CE de către administrație prin crearea posibilităților 

de participare în proiecte educaționale, schimburi de experiență, excursii, etc. 

 Organizarea de către OLSDÎ a activităților de susținere, încurajare și promovare a 

Consiliilor Elevilor, spre exemplu concursuri pentru CE, mini-granturi, excursii și 

premieri. 

 Identificarea și Stabilirea unor relații de cooperare cu alte consilii ale elevilor  pentru 

schimb de experiență și implementarea proiectelor comune. 

 Identificarea obiectivelor comune cu consiliul Local al Tinerilor și stabilirea relațiilor de 

cooperare pentru implementarea proiectelor comune. 

 Identificarea problemelor elevilor  și elaborarea soluțiilor, care urmează a fi prezentate 

în cadrul ședințelor CA. 

 Informarea elevilor despre procesul de alegere a orelor opționale, activităților 

extrașcolare , dar și prevederile generale a actelor normative precum: Planul-cadru 2018-

2019, Curriculum, Instrucțiunea privind temele pentru acasă, etc. 

 

RAIONUL CIMIȘLIA  

În Raionul Cimișlia au fost vizitate IPLT ”Mihai Eminescu” și IPLT ”Ion Creangă” din orașul 

Cimișlia.  

În Cimișlia există Consiliul Raional al Elevilor care este creat pe lângă (de către) OLSDÎ, ședințele 

căruia au loc o dată în 1-2 luni și servesc drept legătură între CE și CNE. Totodată în cadrul acestor 

ședințe sunt aplicate și distribuite chestionare pentru consultarea opiniei elevilor și organizate 

campanii de informare. 

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”MIHAI EMINESCU” DIN ORAȘUL CIMIȘLIA , 

RAIONUL CIMIȘLIA  

Pentru analiza capacității Consiliului a fost organizat interviu cu Coordonatorul Consiliului 

Elevilor – Director Adjunct pe Educației și discuție în focus grup cu membrii Consiliului Elevilor.  

La acel moment consiliul se pregătea să aleagă la finalul lunii octombrie altă componență și board, 

ținând cont că președintele este clasa 12. Acest consiliu a decis că elevii clasei 12 rămân a fi 

membri dar nu dețin funcții. Unii dintre participanții focus grupului au fost membri CE începând 

cu clasa 5, astfel s-a putut afla detalii despre dezvoltarea CE. Spre exemplu, modalitatea de 

desfășurarea a alegerilor s-a modificat. Anterior elevii se grupau în departamente tematice (sport, 

cultură..) și cel care aduna mai multe voturi avea pondere mai mare în cadrul deciziilor din CE și 

desfășura un număr mai mare de activități tematice. Acum, însă, după o instruire desfășurată de 

CICDE, urmează să implementeze alegeri cu vot mixt la nivel de instituție. 

Activitatea consiliilor implică în mare parte proiecte culturale, extra-școlare și sociale. Uneori 

desfășoară activități orientate pe soluționarea problemelor elevilor. 

Constatări 

 Consiliul Elevilor are misiunea şi scopul definite într-un mod general și sunt cunoscute de 

către elevii membri, însă aceștia nu au participat la instruiri care i-ar ajuta să înțeleagă rolul 

acestora mai bine și să le formuleze pornind de la necesitățile și provocările elevilor.  



 Consiliul nu are elaborate obiectivele strategice, și nu le vede rostul la această etapă. 

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, care include termeni și responsabili, 

la elaborarea căruia participă liderul (președintele) CE și secretarul, ulterior fiind consultați 

membrii, dar nu sunt implicați alți elevi la identificarea necesităților. Astfel Consiliul 

utilizează date primare, informaţii relevante despre situaţia elevilor obţinute de la membrii 

CE și șefii claselor, dar nu reprezentative. 

 Activitatea zilnică, proiectele Consiliului reflectă într-o măsură relativă misiunea şi 

obiectivele sale. CE depune eforturi pentru a asigura o consistenţă a acţiunilor sale cu 

obiectivele Consiliului și dorințele elevilor. 

 CE dispune de un buget, care a apărut neintenționat în cadrul unei acțiuni de colectare de 

fonduri de succes, acesta este gestionat de către membrii CE, totuși bugetarea este retroactivă 

şi, în mare parte, bazată pe fiecare proiect în parte. Alte surse de venit nu sunt identificate la 

moment. 

 Totodată CE are la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, care nu sunt 

suficiente pentru dezvoltarea CE.  

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 Consiliul colaborează cu OLSDÎ de la proiect la proiect. OLSDÎ contribuie şi susţine 

derularea unor proiecte culturale, spre exemplu a susținut delegarea orchestrei pentru 

serbarea Zilei Profesorilor. 

 CE este membru al Consiliului Raional al Elevilor, a participat la ședințele acestuia dar nu 

mai colaborează cu alte structuri. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, acesta se întâmpla să reprezinte 

sondaje și consultare a opiniei elevilor, s-a întâmplat să vină cu propuneri, de care s-a ținut 

cont și a fost reînnoită biblioteca școlii. Totuși membrii nu neapărat cunosc despre această 

oportunitate de a participa în viața școlii.  

 Consiliul colaborează la necesitate cu CP, participă la ședințele acestuia propune 

recomandări la elaborarea politicilor școlare. 

 Consiliul demarează proiecte de informare şi educare a tinerilor. Acestea ajung la un număr 

limitat de elevi. 

 Consiliul demarează parţial activităţi de mobilizare a tinerilor, care ajung la un număr limitat 

de elevi.  

 Regulamentul consiliului dezvoltat, însă nu a fost actualizat cu schimbările de facto a 

procedurilor de alegere și a funcțiilor în CE. Acesta nu este aprobat de către instituție.  

 Membrii și reprezentanții boardului sunt aleși de către elevi într-un mod democratic. 

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament și pentru elevi cu diverse 

interese, dar nu și incluziv pentru elevi cu CES sau minorități etnice. NU sunt in liceu 

 Consiliul publică informația despre activitatea sa, inclusiv deciziile luate și rapoartele de 

activități dar într-un format informal.  

 Membrii CE participă la luarea deciziilor în cadrul CE, fiind cei care decid acțiunile și cei 

care le implementează. Coordonatorul CE este informat despre deciziile luate de către 

membri și despre suportul pe care îl poate aduce.  



Recomandări 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google). 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului care să conțină procedura clar 

descrisă de recrutare a noilor membri, alegere a funcțiilor de conducere în Consiliu cât și 

atribuțiile acestora.  

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor, prevenirea violenței ș.a. 

 Sugerăm CE să demareze analize, sondaje, cercetări în mod constant pentru a analiza şi 

defini situaţia elevilor și trasarea planului de acțiuni reieșind din analizele realizate. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei 

manageriale. 

 Sugerăm stabilirea consiliilor și rețelelor cu scopuri comune pentru implementarea 

proiectelor comune și schimb de experiență. 

 Pentru realizarea scopului CE, și anume de a acţiona ca un organ reprezentativ al elevilor în 

chestiuni importante pentru viaţa lor şcolară, sugerăm elevilor să demareze programe 

permanente de instruire şi informare a tuturor elevilor dar și campanii demobilizare a elevilor 

pentru participarea lor în viața școlii. 

 Se recomandă revizuirea Regulamentului de către elevi și introducerea modificărilor de 

proceduri, supunerea votului membrilor și aprobarea de către instituție a acestuia. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 



CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”ION CREANGĂ” DIN ORAȘUL CIMIȘLIA, RAIONUL 

CIMIȘLIA  

Pentru analiza capacității Consiliului a fost organizat interviu cu Coordonatorul Consiliului 

Elevilor – Director Adjunct pe Educației și discuție în focus grup cu membrii Consiliului Elevilor.  

La acel moment în Consiliu s-au suplinit listele membrilor, elevii candidați fiind votați de către 

componența ”veche”. Boardul era deja ales la fel, având un singur candidat pentru funcția de 

președinte care a fost votat de majoritatea prin vot deschis. În CE sunt recrutați și voluntari, care 

se implică ocazional la organizare. 

Activitățile sunt tematice, tot anul fiind repartizat în decade tematice, în cadrul cărora se desfășoară 

activități culturale, campanii de informare, proiecte extra-curriculare și sociale cu tema 

prestabilită. 

Constatări 

 Consiliului şi-a definit misiunea, scopul pornind de la necesităţile, provocările elevilor.  

Membrii consiliului pot spune…ne-am creat pentru că…. 

 CE nu are obiective strategice stabilite, și nu au înțelegerea a rolului acestora și cunoștințele 

pentru a elabora un plan strategic. 

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, la elaborarea căruia au participat 

membrii și board-ul, dar nu sunt implicați alți elevi la identificarea necesităților, astfel ei 

utilizează date primare, informaţii relevante despre situaţia elevilor obţinute de la membrii 

CE. Planul este bazat pe tematicile prestabilite, astfel inițiativele elevilor sunt limitate. 

 Activitatea zilnică, proiectele Consiliului reflectă într-o măsură relativă misiunea şi 

obiectivele sale.  

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru dezvoltarea CE.  

 Consiliul beneficiază doar de susținere nematerială în mod insular. Ponderea acestui sprijin 

este minimă.  

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE participă la activitățile organizate de către OLSDÎ, dar nu primește susținere pentru 

proiectele sale, însă a fost organizată gala Consiliilor elevilor, unde au fost premiate 

inițiativele Consiliilor. 

 CE este membru al Consiliului Raional al Elevilor, a participat la ședințele acestuia și le 

găsește foarte utile, totodată creează parteneriate cu Consiliile din alte instituții pentru 

implementarea unor proiecte. 

 Consiliul a delegat un elev în CA și s-a implicat formal în deciziile luate. 

 Consiliul participă marginal în cadrul elaborării ofertei educaționale și politicilor școlare. 

 Consiliul demarează programe permanente de instruire şi informare a elevilor și tinerilor din 

instituție și regiune. 

 Consiliul încearcă mereu să mobilizeze elevii să se implice în viața școlii și în procesul de 

luare a deciziilor prin sondaje și boxa de propuneri. 

 Regulamentul consiliului este rudimentar, fără proceduri și roluri clar descrise și delimitate, 

dar este aprobat de către instituție. 



 Regulamentul consiliului prevede responsabilități generale ale boardului. Există suprapuneri 

de roluri şi responsabilități între membrii boardului şi executive. 

 Componența boardului este echilibrată şi reprezentativă în ceea ce privește clasa, profilul, 

domeniul de activitate și interese. Este depus un efort considerabil pentru implicarea în 

activități elevi din familii social vulnerabile, cu CES și marginalizați. 

 Informația publicată de organizație are scop de promovare a imaginii sau de familiarizare şi 

mai puțin de a asigura transparența activității sale. Activitatea este publicată pe pagina 

instituției.  

 Deciziile sunt luate împreună cu coordonatorul CE, ținând cont de posibilitățile financiare, 

de deciziile la consiliul metodic, de doleanțele diriginților. S-a întâmplat inclusiv de a fi pus 

la cunoștință coordonatorul de decizia luată. 

Recomandări 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar 

facilita împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului care să conțină 

procedura clar descrisă de recrutare a noilor membri, alegere a funcțiilor de conducere în 

Consiliu cât și atribuțiile acestora.  

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea a acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru elaborarea ofertei educaționale.  

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

măsuri pentru asigurarea acestora. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea 

propunerilor echipei manageriale. 

 Sugerăm aprobarea unei proceduri pentru alegerea membrilor, care să implice în mod 

obligatoriu etapa de depunere a candidaturilor, perioada și modalitatea de alegere și 

descrierea acestei proceduri în Regulamentul CE. 

 Se recomandă revizuirea Regulamentului de către elevi și introducerea modificărilor de 

proceduri, supunerea votului membrilor și aprobarea de către instituție a acestuia. 

 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și dezvoltarea competențelor. 



 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

 

Plan de intervenție în regiuni 

RAIONUL CIMIȘLIA 

IPLT ”MIHAI EMINESCU” DIN ORAȘUL 

CIMIȘLIA  

IPLT ”ION CREANGĂ” DIN ORAȘUL 

CIMIȘLIA 

 Identificarea potențialelor surse de 

venit din diferite categorii: organizații private, 

instituțiile publice, granturi, oportunități de 

parteneriat, posibilități de fundarisind și 

colectare de fonduri. 

 Identificarea acțiunilor de colectare de 

fonduri  potrivite pentru Consiliul Elevilor. 

 Identificarea obiectivelor comune cu 

consiliul Local al Tinerilor și stabilirea 

relațiilor de cooperare pentru implementarea 

proiectelor comune. 

 Organizarea instruirii despre rolul și 

funcțiile Consiliului de Administrație în 

instituția de învățământ și aportul elevului 

delegat de către CE în cadrul acestui Consiliu. 

 Crearea unei (unor) pagini pe rețelele 

de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, 

implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu 

elevii. 

 Organizarea instruirilor pentru 

coordonatorul CE pentru clarificarea 

metodelor și procedurilor de organizare  a 

activității CE și  metodologia organizării 

alegerilor. 

 Desfășurarea în cadrul instituției a unui 

sondaj (poate fi electronic în Google Forms) 

pentru a identifica problemele, necesitățile și 

dorințele elevilor din instituțieFormularea 

acțiunilor reieșind din analiza necesităților 

elevilor din instituție  și includerea acestora în 

planul de acțiuni. 

 Organizarea instruirii pe tehnici și 

metode de identificare a problemelor și 

soluțiilor și respectiv deducția obiectivelor și 

acțiunilor pentru planul Consiliilor Elevilor, 

astfel acesta va fi bazat pe soluționarea 

problemelor elevilor în instituție. 

 Diversificarea activităților incluse în 

planul anual, prin adăugarea la evenimente 

culturale și sportive a acțiunilor pentru: 

prezentarea opiniilor elevilor echipei 

manageriale, participarea activă în cadrul CA 

inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la 

dezvoltarea politicilor școlare pentru 

respectarea drepturilor elevilor, prevenirea 

violenței ș.a.  

 Susținerea și motivarea membrilor CE 

de către administrație prin crearea 

posibilităților de participare în proiecte 

educaționale, schimburi de experiență, 

excursii, etc. 

 Menținerea unei legături strânse cu 

Consiliul Național al Elevilor, cunoașterea și 

comunicarea permanentă cu elevul delegat din 

Raion, pentru a reprezenta opinia elevilor la 

nivel național 

 Organizarea instruirii în planificare strategică și elaborarea ca rezultat a 1-2 obiectiv 

strategice pentru dezvoltarea CE și planului pentru realizarea acestora. (ex. obținerea 

sălii pentru CE, obținerea unui buget minim, etc.) 

 Organizarea instruirilor pe scriere de proiecte, organizarea acțiunilor de fundraising și 

planificarea bugetului 

 Completarea planului de acțiuni cu costurile aproximative a activităților, potențialele 

surse de venit și responsabilii de asigurarea financiară. Acest exercițiu va permite 



elevilor să dezvolte competențe de planificare și gestionare a unui buget, dar și să 

descopere noi oportunități pentru activitate a consiliului 

 Includerea acțiunilor de fundarisind în planul CE cu specificarea termenelor și 

responsabililor. 

 Organizarea de către OLSDÎ a activităților de susținere, încurajare și promovare a 

Consiliilor Elevilor, spre exemplu concursuri pentru CE, mini-granturi, excursii și 

premieri. 

 Identificarea problemelor elevilor  și elaborarea soluțiilor, care urmează a fi prezentate 

în cadrul ședințelor CA  

 Stabilirea procedurii de raportare, și anume, elaborarea unui format de raport, stabilirea 

termenilor pentru raportarea activității consiliului, stabilirea unde și cum va fi făcut 

public raportul. 

 

         

UTA GĂGĂUZIA  

În UTA Găgăuzia au fost vizitate IPLT ”Mihai Eminescu” și IPLT „Gavriil Gaidarji” din orașul 

Comrat. Consiliul Municipal sau regional al Elevilor nu activează.  

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”MIHAI EMINESCU” DIN ORAȘUL COMRAT, UTA 

GĂGĂUZIA 

Pentru analiza capacității Consiliului a fost organizat interviu cu Coordonatorul Consiliului 

Elevilor – Director Adjunct pe Educației și discuție în focus grup cu membrii Consiliului Elevilor.  

La momentul vizitei Consiliul a votat deja componența și board-ul. În acest an a fost modificată 

procedura de recrutare a membrilor. Anterior fiind 11 membri aleși de către elevi, în rezultatul 

unei campanii electorale și 4 aleși de către echipa managerială. În acest an 11 membri au fost 

selectați în baza unei cereri de către echipa managerială și 4 încă elevi au fost selectați de către 

membrii. Astfel Consiliul constă la fel din 15 membri, care au votat prin vot deschis aleșii pentru 

funcțiile de conducere din cadrul Consiliului. 

Activitatea Consiliului este axată pe proiecte de informare și mobilizare a elevilor la nivel de 

municipiu, implicarea în proiecte educaționale și comunitare naționale dar și consultarea opiniei 

elevilor din instituție. Pe lângă această CE contribuie la realizarea activităților culturale și 

implementează proiecte sociale. 

Constatări 

 Consiliului şi-a definit misiunea, scopul pornind de la necesităţile și provocările elevilor.   

 CE nu are obiective strategice stabilite, și nu au înțelegerea a rolului acestora și cunoștințele 

pentru a elabora un plan strategic. 

 Membrii consiliului dispun de foarte puţine cunoştinţe în domeniul planificării strategice și 

nu au beneficiat de careva instruiri în acest sens. 

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, care include termeni și responsabili, 

la elaborarea căruia participă liderul (președintele) CE, dar nu sunt implicați alți elevi la 

identificarea necesităților, astfel ei definesc situația și interesele elevilor în mod indirect, 

intuitiv.  



 Activitatea zilnică, proiectele Consiliului reflectă într-o măsură relativă misiunea şi 

obiectivele sale. CE depune eforturi pentru a asigura o consistenţă a acţiunilor sale cu 

obiectivele Consiliului și dorințele elevilor. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru dezvoltarea CE și implementarea unor proiecte noi. Aceasta 

este singura sursă de venit primordială. 

 Consiliul a implementat acțiuni de colectare de fonduri de succes care se desfășoară anual, 

acestea fiind incluse în planul de acțiuni și având rol caritabil (de la inimă la inimă). 

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE participă la activitățile organizate de către OLSDÎ dar nu primește susținere pentru 

proiectele sale. 

 Nu există un Consiliu al Elevilor Municipal sau regional, dar CE este activ implicat în 

proiecte naționale unde colaborează cu alte structuri. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, dar actualii membri al 

Consiliului Elevilor nu sunt la curent cu activitatea acestuia. 

 Membrii CE  și alți elevi nu participă la elaborarea ofertei educaționale. 

 Consiliul demarează programe permanente de instruire şi informare a elevilor și tinerilor din 

instituție și regiune. 

 Consiliul încearcă mereu să mobilizeze elevii să se implice în procesul de luare a deciziilor 

și viața școlii. 

 Consiliul are un Regulament dezvoltat, însă acesta a fost elaborat cu implicare foarte mică 

din partea membrilor. 

 Consiliul are reguli stabilite în activitatea boardului. Consiliul dispune de proceduri de 

evaluarea activităţii boardului realizate, astfel președintele prezintă raportul în cadrul 

Consiliului Profesoral. 

 Majoritatea membrilor sunt selectați și de către administrația școlii, cu acordul lor de a 

participa în baza unei cereri depuse și motivației expuse. 

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament și pentru elevi cu diverse 

interese, dar nu și incluziv pentru elevi cu CES sau minorități etnice. 

 CE publică Regulamentul în cadrul instituției, publică unele informații în ziarul instituției, 

dar nu sunt publice deciziile sau rapoartele. 

 Membrii CE participă la luarea deciziilor în cadrul CE, fiind consultați și informați.  

Recomandări 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului care să conțină procedura clar 

descrisă de recrutare a noilor membri, alegere a funcțiilor de conducere în Consiliu cât și 

atribuțiile acestora.  

 Sugerăm ca planul să fie elaborat cu participarea boardului, membrilor și a elevilor din 

instituție. 



 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, participarea activă în 

cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea politicilor școlare 

pentru respectarea drepturilor elevilor, prevenirea violenței ș.a. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Se recomandă implementarea acțiunilor de informare și implicare a elevilor în procesul 

decizional, care ar cuprinde toți sau majoritatea elevilor din instituție. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei 

manageriale. 

 Este important ca membrii CE să înțeleagă rolul consiliului elevilor în instituție, inclusiv 

participarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, consultarea, mobilizarea și 

reprezentarea tuturor elevilor din instituție. 

 Ținând cont de faptul că CE  reprezintă elevii, sugerăm revenirea la modalitatea de alegere 

a membrilor de către elevi, selectând din opțiunile de votare (clasa deleagă prin vot majoritar 

unul sau doi elevi, vot mixt - elevii din toată instituția votează un reprezentant al clasei și 

altul din alte clase, elevii din toată instituția votează candidații care au depus cererea, elevii 

votează reprezentanții dintr-o paralelă) cea mai potrivită contextului. 

 Se recomandă revizuirea și supunerea votului regulamentul CE, astfel încât acesta să prevadă 

procedura clar descrisă de recrutare a membrilor și alegerea board-uli, funcțiile și atribuțiile 

acestora. 

 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și dezvoltarea competențelor civice. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”GAVRIIL GAIDARJI” DIN ORAȘUL COMRAT, UTA 

GĂGĂUZIA 

Pentru analiza capacității Consiliului a fost organizat interviu cu Coordonatorul Consiliului 

Elevilor – Director Adjunct pe Educației și discuție în focus grup cu membrii Consiliului Elevilor.  

La momentul interviului Consiliul încă nu a desfășurat procedura de alegere a boardului, dar avea 

componența stabilită. Alegerile conform Regulamentului au loc la nivelul instituției, prin 

organizarea campaniilor electorale și votarea de către toți elevii, însă de mai bine de 3 ani, nu s-a 

mai petrecut, și alegerile se fac prin vot deschis de către membrii CE. Aceștia din urmă sunt 

delegați de la fiecare clasă de către colegii săi. 

Activitatea Consiliului se axează în exclusivitate pe proiecte culturale, teatrale și activități extra-

curriculare și organizarea zilei de autoconducere. Anterior au existat practici de consultare a 

opiniei elevilor prin boxa de sugestii, activitate de mentorat pentru elevi cu reușită slabă, ziarul 

liceului, vinerile muzicale, care nu mai au loc de cel puțin 3 ani. 



Constatări 

 Consiliul nu are bine definită misiunea și scopul, membrii au înțelegeri vagi asupra acestora. 

 Consiliul nu are elaborate obiectivele strategice, și nu le vede rostul la această etapă. 

 Membrii consiliului nu dispun de cunoştinţe în domeniul planificării strategice.   

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, care include termeni și responsabili, 

dar membrii și board-ul CE nu participă la elaborarea acestuia, ulterior ei pot veni cu 

propuneri de proiecte care vot fi incluse. 

 Consiliul nu a realizat o analiză a situaţiei elevilor din instituție. 

 Activitatea Consiliului nu ţine cont de misiunea şi obiectivele declarate. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE. 

 Consiliul beneficiază de materială în mod insular, din fonduri colectate. Ponderea acestui 

sprijin este minimă. 

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 Nu există un Consiliu al Elevilor Municipal sau regional și CE nu colaborează cu alte 

structuri. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, acesta este invitat uneori, când 

se pun în discuții anumite probleme, considerate de competența elevilor, și are drept de vot 

dar actualii membri al Consiliului Elevilor nu sunt la curent cu activitatea acestuia.  

 Membrii CE  și alți elevi nu participă la elaborarea ofertei educaționale. 

 Consiliul nu demarează activități de informare, mobilizare și implicare a elevilor în procesul 

decizional. 

 Consiliul are un Regulament dezvoltat, însă acesta a fost elaborat cu implicare foarte mică 

din partea membrilor, nu este actualizat de mulți ani și nu este cunoscut de către membrii.  

 Nu exista o procedură clară de alegere a membrilor și reprezentanților boardului, astfel ei 

uneori fiind aleși de către profesori. 

 Consiliul publică informația despre activitatea sa pe rețele de socializare și anume 

Vkontakte, dar nu foarte activ și consistent. 

 Deciziile sunt luate împreună cu coordonatorul CE, ținând cont de părerea directorului, de 

posibilitățile financiare, de deciziile la consiliul metodic, de doleanțele diriginților. S-a 

întâmplat inclusiv de a fi pus la cunoștință coordonatorul de decizia luată. 

Recomandări 

 Este important ca membrii CE să înțeleagă rolul consiliului elevilor în instituție, inclusiv 

participarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, consultarea, mobilizarea și 

reprezentarea tuturor elevilor din instituție. 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului, elaborarea planului strategic și 

planului de acțiuni elaborate cu participarea elevilor din instituție. 



 Se recomandă planul de acțiuni să fie elaborat de către membrii CE într-o manieră 

participativă, acțiunile să fie bazate pe obiectivele CE și analiza necesităților elevilor din 

instituție. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor, prevenirea violenței ș.a Totodată 

sugerăm reevaluarea practicilor care existau anterior în instituție de implicare a elevilor, 

analiza lor și reaplicarea celor de mai succes exemple de bune practici. 

 Se recomandă implementarea programelor de informare și educare a elevilor, care ar 

cuprinde toți sau majoritatea elevilor din instituție dar și implicarea elevilor din alte instituții.  

 Sugerăm mobilizarea și implicarea permanentă a elevilor din instituție în procesul 

decizional, inclusiv prin organizarea sondajelor de opinii. 

 Se recomandă revizuirea și supunerea votului regulamentul CE, astfel încât acesta să prevadă 

procedura clar descrisă de recrutare a membrilor și alegerea board-uli, funcțiile și atribuțiile 

acestora. 

Plan de intervenție în regiuni 

UTA GĂGĂUZIA 

IPLT ”GAVRIIL GAIDARJI” DIN ORAȘUL 

COMRAT 

IPLT ”MIHAI EMINESCU” DIN ORAȘUL 

COMRAT 

 Organizarea unei ședințe comune cu 

toți membrii pentru clarificarea misiunii 

Consiliului, importanța existenței acestuia și 

relevanța pentru elevi. Pentru o mai bună 

înțelegere propunem analiza în cadrul ședinței 

Instrucțiunii privind constituirea şi 

funcționarea consiliului elevilor și anume 

Capitolul I CONSILIUL ELEVILOR: ROL, 

FUNCŢII, OBIECTIVE. 

 Desfășurarea în cadrul instituției a unui 

sondaj pentru a identifica problemele, 

necesitățile și dorințele elevilor din instituție. 

Formularea acțiunilor reieșind din analiza 

necesităților elevilor din instituție  și 

includerea acestora în planul de acțiuni. 

 Identificarea și stabilirea unor relații de 

cooperare cu alte consilii ale elevilor  pentru 

schimb de experiență și implementarea 

proiectelor comune. 

 Reinstalarea boxei de propuneri pentru 

elevii din instituție, astfel încât ei ușor să poată 

 Revizuirea planului de acțiuni și 

supunerea votului de către membri, astfel încât 

acțiunile din plan să fie aprobate de 

majoritatea membrilor 

 Identificarea potențialelor surse de 

venit din diferite categorii: organizații private, 

instituțiile publice, granturi, oportunități de 

parteneriat posibilități de fundarisind și 

colectare de fonduri.  

 Organizarea instruirilor pe scriere de 

proiecte, organizarea acțiunilor de fundraising 

și planificarea bugetului 

 Crearea unui Consiliu la nivel 

Raional/Municipal al elevilor, astfel fiind 

asigurate bazele unei cooperări între Consilii, 

schimb de experiență și promovarea 

practicilor bune. 

 Informarea despre condițiile 

concursului și delegarea unui membru în 

consiliul Național al Elevilor în mandatul 

2019-2020. 



raporta problemele cu care se confruntă și 

propune idei, inclusiv anonim. 

 Desfășurarea alegerilor la nivel de 

clasă pentru delegarea membrilor în CE 

 Desfășurarea alegerilor pentru alegerea 

președintelui și a altor funcții 

 Stabilirea procedurii de raportare, și 

anume, elaborarea unui format de raport, 

stabilirea termenilor pentru raportarea 

activității consiliului, stabilirea unde și cum va 

fi făcut public raportul. 

 Organizarea instruirilor despre 

participare și lidership  pentru membrii 

Consiliului Elevilor 

 Identificarea problemelor elevilor și 

elaborarea soluțiilor, care urmează a fi 

prezentate în cadrul ședințelor CA  

 Crearea unei (unor) pagini pe rețelele 

de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, 

implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu 

elevii. 

 Organizarea instruirilor pentru 

coordonatorul CE pentru clarificarea 

metodelor și procedurilor de organizare  a 

activității CE și  metodologia organizării 

alegerilor. 

 Organizarea unei ședințe de analiză a prevederilor Regulamentului, și comparare a 

corespunderii acestora realității. Modificarea unor puncte la necesitate, astfel încât 

Regulamentul să poată fi aplicat și să contribuie la respectarea procedurilor. 

 

RAIONUL SÎNGEREI 

În Raionul Sîngerei au fost vizitate IPLT ”Mihai Eminescu”, IPLT ” Dmitrie Cantemir”,  și IPLT 

”Olimp” din orașul Sîngerei.  

În Sîngerei activează Consiliul Consultativ al Elevilor care este creat pe lângă (de către) OLSDÎ, 

prin decizia Consiliului consultativ al DE Sîngerei din 2010. Acesta este creat din reprezentanții 

delegați de către instituție și numiți prin ordin pentru un an școlar. Consiliul activează în baza 

Regulamentului și se întrunește în 5 ședințe anual, unde membrii consiliilor elevilor prezintă note 

informative pentru a identifica problemele cu care se confruntă elevii și a căuta împreună soluții. 

Astfel anul precedent au fost mobilizați elevii din raion, sa aplicat un chestionar în mai multe 

instituții pentru a argumenta problema nealegerii a orelor opționale. Ulterior rezultatele 

chestionarelor au fost prezentate administrațiilor instituțiilor și după spusele elevilor a urmat o 

schimbare. 

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”MIHAI EMINESCU”  DIN ORAȘUL SÎNGEREI  ,  

RAIONUL SÎNGEREI 

Pentru analiza capacității Consiliului a fost organizat interviu cu Liderul Consiliului Elevilor și 

discuție în focus grup cu membrii Consiliului Elevilor.  

Activitatea este axată pe activități sociale, culturale, proiecte pentru școală, informarea elevilor. 

Constatări 

 Consiliul Elevilor are misiunea şi scopul definite într-un mod general și sunt cunoscute de 

către elevii membri, însă aceștia nu au participat la instruiri care i-ar ajuta să înțeleagă rolul 

acestora mai bine și să le formuleze pornind de la necesitățile și provocările elevilor. 

 Consiliul nu are stabilite obiectivele strategice. 



 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, general, la elaborarea căruia participă 

liderul (președintele) CE, dar nu sunt implicați alți elevi la identificarea necesităților. Astfel 

ei definesc situația și interesele elevilor în mod indirect, intuitiv. 

 Activitatea zilnică, proiectele Consiliului reflectă într-o măsură relativă misiunea şi 

obiectivele sale. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru dezvoltarea CE. Alte surse de venit nu sunt identificate la 

moment. 

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea 

proiectelor și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE participă la activitățile organizate de către OLSDÎ dar nu primește susținere pentru 

proiectele sale. 

 CE este membru al Consiliului Consultativ al Elevilor, a participat la ședințele acestuia dar 

nu mai colaborează cu alte structuri. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, dar actualii membri al 

Consiliului Elevilor nu sunt la curent cu activitatea acestuia. 

 Membrii CE  și alți elevi nu participă la elaborarea ofertei educaționale. 

 Membrii CE au demarat acțiuni și proiecte de informare a elevilor și de mobilizare a 

acestora însă acestea se întâmplă sporadic și ajung la un număr limitat de elevi 

 Consiliul are un Regulament, cu descrierea funcțiilor de conducere și responsabilităților, dar 

nu și a procedurilor de alegere. 

 Nu exista o procedură clară de alegere a membrilor și reprezentanților boardului, astfel ei 

uneori fiind aleși de către profesori. 

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament, totuși acesta prevede 

comportament exemplar – condiție pentru calitatea de membru. 

 CE publică unele informații pe pagina web a instituției, dar nu sunt publice deciziile sau 

rapoartele. 

 Membrii CE participă la luarea deciziilor în cadrul CE, fiind consultați și informați. 

Recomandări 

 Este important ca membrii CE să înțeleagă rolul consiliului elevilor în instituție, inclusiv 

participarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, consultarea, mobilizarea și 

reprezentarea tuturor elevilor din instituție. 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului, elaborarea planului strategic și 

planului de acțiuni elaborate cu participarea elevilor din instituție. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Se recomandă planul de acțiuni să fie elaborat de către membrii CE într-o manieră 

participativă. 



 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor ș.a. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Sugerăm informarea activă a elevilor despre activitatea delegatului în Consiliul Consultativ 

al Elevilor Sîngerei și asigurarea consultării opiniilor acestora. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei 

manageriale. 

 Sugerăm mobilizarea și implicarea permanentă a elevilor din instituție în procesul 

decizional, inclusiv prin organizarea sondajelor de opinii. 

 Sugerăm revizuirea regulamentului și completarea cu descrierea procedurii de recrutare a 

membrilor, care să implice în mod obligatoriu etapa de înaintare și înregistrare a 

candidaturilor și alegerea board-ului. 

 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și astfel dezvoltarea competențelor civice. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

 

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”OLIMP” DIN ORAȘUL SÎNGEREI , RAIONUL 

SÎNGEREI 

Pentru analiza capacității Consiliului a fost organizat interviu cu Liderul Consiliului Elevilor și 

discuție în focus grup cu membrii Consiliului Elevilor.  

Activitatea este axată pe activități extra-curriculare, informarea elevilor, identificarea necesităților 

(problemelor) cu care se confruntă aceștia și soluționarea cestora împreună cu administrația școlii.  

Constatări 

 Consiliului şi-a definit misiunea, scopul pornind de la necesităţile, provocările elevilor.  

Membrii consiliului se identifică cu acestea. 

 Consiliul nu are stabilite obiectivele strategice. 

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, care include termeni și responsabili, 

la elaborarea căruia participă liderul (președintele) CE și membrii. La baza planului stau 

analizele realizate și chestionarele aplicate pentru identificarea necesităților elevilor. 

 Activitatea zilnică, proiectele Consiliului reflectă într-o măsură misiunea şi obiectivele sale. 

CE depune eforturi pentru a asigura o consistenţă a acţiunilor sale cu obiectivele Consiliului 

și dorințele elevilor. 



 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care sunt suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE și aceasta este unica sursă de 

susținere a activității CE. 

 Consiliul nu desfășoară acțiuni de colectare de fonduri.  

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE participă la activitățile organizate de către OLSDÎ dar nu primește susținere pentru 

proiectele sale. 

 CE este membru al Consiliului Raional al Elevilor, a participat la ședințele acestuia și le 

găsește foarte utile, totodată creează parteneriate cu Consiliile din alte instituții pentru 

implementarea unor proiecte. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare și în anii precedenți a participat 

activ, venind cu opinia elevilor și propuneri, obținând inclusiv mici schimbări în instituție 

legate de transportul dimineața și alimentația liceenilor. 

 Membrii CE  și alți elevi nu participă la elaborarea ofertei educaționale. 

 Consiliul încearcă mereu să informeze și să mobilizeze elevii să se implice în procesul de 

luare a deciziilor și viața școlii. 

 Consiliul are reguli stabilite în activitatea boardului. Consiliul dispune de proceduri de 

evaluarea activităţii boardului realizate. 

 Membrii sunt aleși de către colegii din clasă, totuși  nu există o procedură clar descrisă. 

 Componența boardului este echilibrată şi reprezentativă în ceea ce privește clasa, profilul, 

domeniul de activitate și interese. Este depus un efort considerabil pentru implicarea în 

activități elevi din familii social vulnerabile, cu CES și marginalizați. 

 Consiliul nu duce o evidență a activității sale și oferă puţină informaţie despre activitatea sa. 

 Membrii CE participă la luarea deciziilor în cadrul CE, fiind cei care decid acțiunile și cei 

care le implementează. Coordonatorul CE este informat despre deciziile luate de către 

membri și despre suportul pe care îl poate aduce 

Recomandări 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului, elaborarea planului strategic și 

planului de acțiuni elaborate cu participarea elevilor din instituție. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Se recomandă planul de acțiuni să fie elaborat de către membrii CE într-o manieră 

participativă. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 



 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Recomandăm CE adoptarea unui rol mi activ în cadrul CCE Sîngerei, să inițieze schimb de 

experiențe cu alte consilii pentru împărtășirea experiențelor li să inițieze campanii de 

informare și de consultare a elevilor din raion. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de elaborare a ofertei educaționale și implicarea elevilor prin 

consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei manageriale. 

 Sugerăm CE să depună efort suplimentar pentru informarea elevilor cu CES și din familii 

social vulnerabile despre activitatea CE și posibilitatea de implicare. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”DMITRIE CANTEMIR” DIN  ORAȘUL SÎNGEREI, 

RAIONUL SÎNGEREI 

Pentru analiza capacității Consiliului a fost organizat interviu cu Liderul Consiliului Elevilor și 

discuție în focus grup cu membrii Consiliului Elevilor.  

Activitatea este axată pe activități extra-curriculare, informarea elevilor, identificarea necesităților 

(problemelor) cu care se confruntă aceștia și soluționarea cestora împreună cu administrația școlii.  

Constatări 

 Consiliul Elevilor are misiunea şi scopul definite într-un mod general și sunt cunoscute de 

către elevii membri, însă aceștia nu au participat la instruiri care i-ar ajuta să înțeleagă rolul 

acestora mai bine și să le formuleze pornind de la necesitățile și provocările elevilor. 

 Consiliul nu are stabilite obiectivele strategice. 

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, care include termeni și responsabili, 

la elaborarea căruia participă liderul (președintele) CE, dar nu sunt implicați alți elevi la 

identificarea necesităților, astfel ei definesc situația și interesele elevilor în mod indirect, 

intuitiv.  

 Activitatea Consiliului nu ţine cont de misiunea şi obiectivele declarate. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE. Aceasta este singura sursă de 

venit primordială. 

 Consiliul desfășoară acțiuni de colectare de fonduri în scopuri caritabile. 

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE participă la activitățile organizate de către OLSDÎ dar nu primește susținere pentru 

proiectele sale. 



 CE este membru al Consiliului Raional al Elevilor, a participat la ședințele acestuia și le 

găsește foarte utile, dar nu mai colaborează cu alte structuri. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, dar actualii membri al 

Consiliului Elevilor nu sunt la curent cu activitatea acestuia. 

 Membrii CE  și alți elevi nu participă la elaborarea ofertei educaționale. 

 Membrii CE au demarat acțiuni și proiecte de informare a elevilor și de mobilizare a acestora 

însă acestea se întâmplă sporadic și ajung la un număr limitat de elevi. 

 Regulamentul consiliului conţine prevederi despre rolurile specifice ale boardului şi 

executivului organizaţiei. Separarea competenţelor este informală. Există reguli nescrise în 

activitatea boardului. 

 Nu exista o procedură clară de alegere a membrilor și reprezentanților boardului, astfel ei 

uneori fiind aleși de către profesori. 

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament nu și pentru elevi cu diverse 

interese, și nu este incluziv pentru elevi cu CES sau minorități etnice  

 CE publică unele informații pe pagina web a instituției, dar nu sunt publice deciziile sau 

rapoartele. Informația publicată de consiliu are scop de promovare a imaginii sau de 

familiarizare şi mai puțin de a asigura transparența activității sale. 

 Membrii CE participă în procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului, coordonatorul 

CE are rolul de responsabil în deciziile și repartizează sarcini. 

Recomandări 

 Este important ca membrii CE să înțeleagă rolul consiliului elevilor în instituție, inclusiv 

participarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, consultarea, mobilizarea și 

reprezentarea tuturor elevilor din instituție. 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului, elaborarea planului strategic și 

planului de acțiuni elaborate cu participarea elevilor din instituție. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Se recomandă planul de acțiuni să fie elaborat de către membrii CE într-o manieră 

participativă. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor, prevenirea violenței ș.a. 



 Sugerăm stabilirea relațiilor de cooperare cu structuri similare dar și participarea activă în 

cadrul rețelelor de nivel raional și național, care ar contribui la consolidarea CE și realizarea 

obiectivelor proprii. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei 

manageriale. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor. 

 Se recomandă implementarea programelor de informare și educare a elevilor, care ar 

cuprinde toți sau majoritatea elevilor din instituție dar și implicarea elevilor din alte instituții.  

 Sugerăm mobilizarea și implicarea permanentă a elevilor din instituție în procesul 

decizional, inclusiv prin organizarea sondajelor de opinii. 

 Se recomandă revizuirea și supunerea votului regulamentul CE, astfel încât acesta să prevadă 

procedura clar descrisă de recrutare a membrilor și alegerea board-uli, funcțiile și atribuțiile 

acestora.  

 Sugerăm aprobarea unei proceduri pentru alegerea membrilor, care să implice în mod 

obligatoriu etapa de depunere a candidaturilor și descrierea acestei proceduri în 

Regulamentul CE. 

 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și astfel dezvoltarea competențelor civice. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

 

Plan de intervenție în regiuni 

RAIONUL SÎNGEREI 

IPLT ”MIHAI EMINESCU” DIN 

ORAȘUL SÎNGEREI 

IPLT ”OLIMP” DIN ORAȘUL 

SÎNGEREI 

IPLT ”DMITRIE CANTEMIR” 

DIN ORAȘUL SÎNGEREI 

 Completarea planului 

de acțiuni cu costurile 

aproximative a activităților, 

potențialele surse de venit și 

responsabilii de asigurarea 

financiară. Acest exercițiu 

va permite elevilor să 

dezvolte competențe de 

planificare și gestionare a 

 Organizarea instruirii 

pe tehnici și metode de 

identificare a problemelor și 

soluțiilor și respectiv deducția 

obiectivelor și acțiunilor 

pentru planul Consiliilor 

Elevilor, astfel acesta va fi 

bazat pe soluționarea 

 Identificarea și 

stabilirea unor relații de 

cooperare cu alte consilii ale 

elevilor  pentru schimb de 

experiență și implementarea 

proiectelor comune. 

 Desfășurarea în cadrul 

instituției a unui sondaj (poate 

fi electronic în Google Forms) 



unui buget, dar și să 

descopere noi oportunități 

pentru activitate a 

consiliului 

 Informarea elevilor 

despre procesul de alegere a 

orelor opționale, activităților 

extrașcolare , dar și 

prevederile generale a 

actelor normative precum: 

Planul-cadru 2018-2019, 

Curriculum, Instrucțiunea 

privind temele pentru acasă, 

etc. 

 Crearea unei (unor) 

pagini pe rețelele de 

socializare pentru 

informarea pe larg a elevilor 

despre activitățile și 

rezultatele CE, 

implementarea sondajelor, 

colectarea opiniilor și 

crearea unui canal direct de 

comunicare cu elevii. 
 

problemelor elevilor în 

instituție 

 Identificarea 

potențialelor surse de venit 

din diferite categorii: 

organizații private, instituțiile 

publice, granturi, oportunități 

de parteneriat posibilități de 

fundarisind și colectare de 

fonduri 

 Stabilirea procedurii 

de raportare, și anume, 

elaborarea unui format de 

raport, stabilirea termenilor 

pentru raportarea activității 

consiliului, stabilirea unde și 

cum va fi făcut public 

raportul. 
 

pentru a identifica 

problemele, necesitățile și 

dorințele elevilor din 

instituție. Formularea 

acțiunilor reieșind din analiza 

necesităților elevilor din 

instituție  și includerea 

acestora în planul de acțiuni. 

 

 

 

 Organizarea unei ședințe comune cu toți membrii pentru clarificarea misiunii 

Consiliului, importanța existenței acestuia și relevanța pentru elevi. Pentru o mai bună 

înțelegere propunem analiza în cadrul ședinței Instrucțiunii privind constituirea şi 

funcționarea consiliului elevilor și anume Capitolul I CONSILIUL ELEVILOR: ROL, 

FUNCŢII, OBIECTIVE. 

 Organizarea instruirilor pe scriere de proiecte, organizarea acțiunilor de fundraising și 

planificarea bugetului 

 Identificarea obiectivelor comune cu consiliul Local al Tinerilor și stabilirea relațiilor de 

cooperare pentru implementarea proiectelor comune. 

 Organizarea instruirilor pentru coordonatorul CE pentru clarificarea metodelor și 

procedurilor de organizare  a activității CE și  metodologia organizării alegerilor. 

 

 

RAIONUL SOROCA 

În Raionul Soroca au fost vizitate IPLT ”Constantin Stere”, IPLT ”Ion Creangă” din orașul Soroca.  

În Soroca activează Consiliul Raional al Elevilor care este creat pe lângă (de către) OLSDÎ. 

Ședințele CRE cele mai dese ori au loc în paralel cu ședințele directorilor adjuncți pe educație și 

servesc drept legătură între Consiliile Elevilor din instituții și Consiliul Național al Elevilor. 

Totodată  în cadrul ședințelor uneori are loc schimbul de experiență și bune practici. Se întâmplă 

membrii CRE să fie invitați la anumite evenimente metodice organizate de către OLSDÎ Soroca. 



CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”CONSTANTIN STERE” DIN ORAȘUL SOROCA , 

RAIONUL SOROCA 

Pentru analiza Consiliului Elevilor a fost organizat interviu cu coordonatorul CE și discuție în 

focus grup  cu membrii și liderul CE. 

În această instituție CE este împărțit în Consiliul Junior și Consiliul propriu zis, și pot candida  

pentru funcțiile de conducere elevii începând cu clasa a 9. Durata mandatului nu este reglementată, 

astfel alegerile nu au loc anual. Totuși recrutarea noilor membri are loc anual.  

La acel moment CE era implicat, alături de alte 2 instituții de învățământ preuniversitar din raion 

în proiectul Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional. Acest proiect 

presupune mai multe instruiri și asistență în vederea capacitării și consolidarea Consiliilor Elevilor. 

Astfel, elevii-membri urmează să elaboreze (actualizeze) Regulamentul CE și să desfășoare alegeri 

în instituție. În cadrul discuției s-au referit la activitatea anilor precedenți. 

Activitatea Consiliului este axată pe activități culturale, colectare de fonduri pentru activitatea CE 

și în scopuri caritabile, informarea elevilor și uneori implicarea în procesul decizional.  

Constatări 

 Consiliul Elevilor are misiunea şi scopul definite într-un mod general și sunt cunoscute de 

către elevii membri. 

 Consiliul nu are elaborate obiectivele strategice, deși sunt unele dorințe ale consiliului dar 

sunt lipsite de un plan de acțiuni pentru a le realiza. 

 Membrii consiliului dispun de puţine cunoștințe în domeniul planificării strategice.  

Componente de bază. Și nu au beneficiat de careva instruiri în acest sens. Posibil proiectul 

în care unt implicați momentan să le ofere instruire în acest sens. 

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, care include termeni și responsabili, 

la elaborarea căruia participă liderul (președintele) CE și ulterior sunt consultați membrii, 

alți elevi fiind implicați ocazional la identificarea necesităților, utilizează date primare, 

informaţii relevante despre situația elevilor, dar nu ș reprezentative. 

 Activitatea zilnică, proiectele Consiliului reflectă într-o măsură relativă misiunea şi 

obiectivele sale. 

 CE dispune de un buget, care este acumulat în urma acțiunilor de colectare de fonduri de 

succes, acesta este gestionat de către membrii CE, totuși bugetarea este retroactivă şi, în 

mare parte, bazată pe fiecare proiect în parte. Alte surse de venit nu sunt identificate la 

moment. 

 Instituția susține activitatea CE nematerial, pune la dispoziție bunuri și servicii de bază din 

partea Instituției, care nu sunt suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE. 

 Alte surse externe nu sunt identificate la moment. 

 Consiliul a dezvoltat modele inovative de colectare de fonduri  şi le aplică cu succes anual, 

acestea fiind incluse în planul de acțiuni. Banii sunt gestionați de către membrii CE și sunt 

utilizați pentru implementarea activităților culturale și de caritate. 

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE participă la activitățile organizate de către OLSDÎ dar nu primește susținere pentru 

proiectele sale. 



 CE este membru al Consiliului Raional al Elevilor, a participat la ședințele acestuia, mai 

colaborează cu Centrul DACIA, și consiliile tinerilor. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, acesta se întâmpla să reprezinte 

sondaje și consultare a opiniei elevilor, s-a întâmplat să vină cu propuneri, de care s-a ținut 

cont și a fost creată parcarea pentru biciclete în fața școlii. Totuși membrii nu neapărat 

cunosc despre această oportunitate de a participa în viața școlii. 

 Consiliul participă marginal în cadrul elaborării ofertei educaționale și politicilor școlare. 

 Consiliul încearcă mereu să mobilizeze elevii să se implice în viața școlii și uneori în 

procesul de luare a deciziilor. 

 Consiliul demarează activități de mobilizare a tinerilor, inclusiv prin organizarea 

careurilor, care ajung la un număr semnificativ de elevi. 

 Consiliul are reguli stabilite în activitatea boardului. Consiliul dispune de proceduri de 

evaluarea activității boardului realizate, astfel președintele prezintă raportul în cadrul 

careului. 

 Membrii și reprezentanții boardului sunt aleși de către elevi într-un mod democratic, totuși 

nu exista o procedură clară de alegere a reprezentanților boardului și durata mandatului.  

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament și pentru elevi cu diverse 

interese, implică și elevi din familii social vulnerabile, dar nu și incluziv pentru elevi cu CES 

sau minorități etnice. 

 CE face publică informația despre activitatea sa în cadrul careurilor desfășurate în instituție 

 Membrii CE participă la luarea deciziilor în cadrul CE, fiind cei care decid acțiunile și cei 

care le implementează. Coordonatorul CE este informat despre deciziile luate de către 

membri și despre suportul pe care îl poate aduce 

Recomandări 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului, elaborarea planului strategic și 

planului de acțiuni elaborate cu participarea elevilor din instituție. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor, prevenirea violenței ș.a. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Sugerăm stabilirea relațiilor de cooperare cu structuri similare dar și participarea în cadrul 

rețelelor de nivel raional și național, care ar contribui la consolidarea CE și realizarea 

obiectivelor proprii. 



 Sugerăm promovarea și consolidarea consiliilor elevilor în întregul raion prin diseminarea 

informației și instrumentelor aflate în cadrul proiectului Abilitarea elevilor în vederea 

implicării în procesul decizional. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de elaborare a ofertei educaționale și implicarea elevilor prin 

consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei manageriale. 

 Se recomandă revizuirea și supunerea votului regulamentul CE, astfel încât acesta să prevadă 

procedura clar descrisă de recrutare a membrilor și alegerea board-uli, funcțiile și atribuțiile 

acestora. Este binevenită stabilirea duratei mandatului, procedurii de raportare și 

reglementarea procedurii de demisie. 

 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și astfel dezvoltarea competențelor civice. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”ION CREANGĂ” DIN ORAȘUL SOROCA ,  RAIONUL 

SOROCA 

Pentru analiza Consiliului Elevilor a fost organizat interviu cu coordonatorul CE și discuție în 

focus grup  cu membrii și liderul CE. 

Membrii CE sunt delegați de fiecare clasă. Board-ul apoi este ales de către membrii CE prin vot 

secret. 

Activitatea consiliului este axată pe activități culturale și extra-curriculare, proiecte sociale, 

informarea elevilor și soluționarea problemelor cu care se confruntă elevii, prin consultarea opiniei 

acestora și implementarea împreună cu administrația a soluțiilor. 

Constatări 

 Consiliului şi-a definit misiunea, scopul pornind de la necesitățile, provocările elevilor.  

Membrii consiliului se identifică cu acestea. 

 Consiliul nu are stabilite obiectivele strategice, dar are parteneriate durabile și de lungă 

durată. 

 Membrii consiliului din mandatele precedente au participat la instruiri care ţin de procesul 

de planificare strategică. În rezultatul unei asemenea instruiri membrii au elaborate 

Regulamentul actual al CE. Actualii membri la asemenea instruiri nu au participat. 

 Consiliul elaborează și adoptă un plan de acțiuni anual, care include termeni și responsabili, 

la elaborarea căruia participă liderul (președintele) CE și membrii. La baza planului stau 

analizele realizate și chestionarele aplicate pentru identificarea necesităților elevilor. 

 Activitatea zilnică, proiectele Consiliului reflectă într-o măsură misiunea şi obiectivele sale. 

CE depune eforturi pentru a asigura o consistență a acțiunilor sale cu obiectivele Consiliului 

și dorințele elevilor. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii constante, suficiente pentru 

acoperirea necesităților Consiliului din partea Instituției, astfel CE are o sală și un laptop în 

gestiunea sa. 



 Consiliul desfășoară acțiuni de colectare de fonduri care îi repartizează pentru acțiunile 

proprii și acțiuni de caritate.  

 Totodată CE participă inclusiv la programe de mini-granturi, astfel au procurat un set de 

costume naționale și amenajează o sală de așteptare pentru elevii din circumscripție. 

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 Consiliul colaborează cu OLSDÎ de la proiect la proiect. OLSDÎ contribuie şi susţine 

activitatea Consiliilor Elevilor prin proiecte de mini granturi, prin concursul organizat anual 

între consiliile elevilor. 

 CE este membru al Consiliului Raional al Elevilor, a participat la ședințele acestuia și le 

găsește foarte utile, totodată creează parteneriate cu Consiliile din alte instituții pentru 

implementarea unor proiecte. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare și în anii precedenți a participat 

activ, venind cu opinia elevilor și propuneri, obținând inclusiv mici schimbări în instituție. 

 Membrii CE  și alți elevi participă la elaborarea ofertei educaționale prin alegerea din lista 

prestabilită a orelor opționale. 

 Consiliul încearcă mereu să informeze și să mobilizeze elevii să se implice în procesul de 

luare a deciziilor și viața școlii. 

 Consiliul are reguli stabilite în activitatea boardului. Consiliul dispune de proceduri de 

evaluarea activităţii boardului realizate. 

 Membrii sunt aleși de către colegii din clasă, totuși  nu există o procedură clar descrisă. 

 Componența boardului este echilibrată şi reprezentativă în ceea ce privește clasa, profilul, 

domeniul de activitate și interese. Este depus un efort considerabil pentru implicarea în 

activități elevi din familii social vulnerabile, cu CES și marginalizați. 

 Informaţia publicată de consiliu are scop de promovare a imaginii sau de familiarizare, CE 

are un panou unde publică în mod constant informația. 

 Membrii CE participă la luarea deciziilor în cadrul CE, fiind cei care decid acțiunile și cei 

care le implementează. Coordonatorul CE este informat despre deciziile luate de către 

membri și despre suportul pe care îl poate aduce. Coordonatorul îi motivează prin 

organizarea excursiilor, participări la emisiunile televizate, etc. 

  

Recomandări 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în elaborarea planului strategic și planului de acțiuni 

elaborate cu participarea elevilor din instituție. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 



 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor. 

 Recomandăm CE să inițieze schimb de experiențe cu alte consilii pentru împărtășirea 

experiențelor lor să inițieze campanii de informare și de consultare a elevilor din raion.  

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de elaborare a ofertei educaționale și participare în cadrul 

CA și implicarea mai multor elevi prin consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei 

manageriale. 

 Sugerăm CE să depună efort suplimentar pentru informarea elevilor cu CES și din familii 

social vulnerabile despre activitatea CE și posibilitatea de implicare. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele pentru CE de socializare pentru informarea 

pe larg a elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea 

opiniilor și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

 

Plan de intervenție în regiuni 

RAIONUL SOROCA 

IPLT ”CONSTANTIN STERE” DIN 

ORAȘUL SOROCA 

IPLT ”ION CREANGĂ” DIN ORAȘUL 

SOROCA 

 Susținerea și motivarea membrilor CE 

de către administrație prin crearea 

posibilităților de participare în proiecte 

educaționale, schimburi de experiență, 

excursii, etc. 

 Organizarea de către OLSDÎ a 

activităților de susținere, încurajare și 

promovare a Consiliilor Elevilor, spre 

exemplu concursuri pentru CE, mini-

granturi, excursii și premieri. 

 Informarea elevilor despre procesul de 

alegere a orelor opționale, activităților 

extrașcolare , dar și prevederile 

generale a actelor normative precum: 

Planul-cadru 2018-2019, Curriculum, 

Instrucțiunea privind temele pentru 

acasă, etc 

 Identificarea potențialelor surse de 

venit din diferite categorii: organizații 

private, instituțiile publice, granturi, 

oportunități de parteneriat posibilități 

de fundarisind și colectare de fonduri  

 Organizarea instruirii în planificare 

strategică și elaborarea ca rezultat a 1-

2 obiectiv strategice pentru dezvoltarea 

CE și planului pentru realizarea 

acestora. (ex. obținerea sălii pentru CE, 

obținerea unui buget minim, etc.) 

 Completarea planului de acțiuni cu 

costurile aproximative a activităților, 

potențialele surse de venit și 

responsabilii de asigurarea financiară. 

Acest exercițiu va permite elevilor să 

dezvolte competențe de planificare și 

gestionare a unui buget, dar și să 

descopere noi oportunități pentru 

activitate a consiliului 

 Stabilirea procedurii de raportare, și 

anume, elaborarea unui format de 

raport, stabilirea termenilor pentru 

raportarea activității consiliului, 

stabilirea unde și cum va fi făcut public 

raportul. 



  Crearea unei (unor) pagini pe rețelele 

de socializare pentru informarea pe 

larg a elevilor despre activitățile și 

rezultatele CE, implementarea 

sondajelor, colectarea opiniilor și 

crearea unui canal direct de 

comunicare cu elevii. 

 

 

RAIONUL UNGHENI  

În Raionul Ungheni au fost vizitate IPLT ” Elada” din satul Măcăreşti, Gimn. ”Costuleni” din 

comuna Costuleni și Gimn. ” Andrei Chivriga”  din satul Valea Mare. 

În Raionul Ungheni nu activează un consiliu al elevilor la nivel raional. 

CONSILIUL ELEVILOR DIN IPLT ”ELADA” DIN SATUL MĂCĂREȘTI, RAIONUL 

UNGHENI 

Pentru analiza Consiliului Elevilor a fost organizat interviu cu coordonatorul CE și discuție în 

focus grup  cu membrii și liderul CE. 

În această instituție s-a schimbat componența Consiliului Elevilor din motivul solicitării de către 

OLSDÎ crearea unui Consiliu Local, astfel, membrii Consiliului Elevilor au devenit membrii 

Consiliului Local al Tinerilor  și pentru CE au fost recrutați alți membri. Anterior recrutarea în CE 

s-a făcut în jur de 2-3 ani în urmă și au fost delegați șefii claselor și adjuncții. Perioada mandatului 

fiind nedeterminată. Acum în CE au fost delegați câte un reprezentant. La momentul interviului 

CE avea deja board-ul selectat, de către membri prin vot deschis. 

Activitatea consiliului este cuprinde în mare parte activități culturale, de agrement și extra-

curriculare.  

Constatări 

 Consiliul Elevilor are misiunea şi scopul definite într-un mod general și nu reflectă relevanţa 

consiliului. 

 Consiliul nu are elaborate obiectivele strategice. 

 Membrii consiliului nu dispun de cunoştinţe în domeniul planificării strategice și nu au 

beneficiat de instruiri în acest sens. 

 Consiliul a elaborat un plan general de activităţi, cu participarea atât a coordonatorului, 

board-ului cât și a membrilor dar nu sunt implicați alți elevi la identificarea necesităților, 

astfel ei definesc situația și interesele elevilor în mod indirect, intuitiv. 

 Activitatea Consiliului nu de fiecare dată ține cont de misiunea şi obiectivele declarate. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE. 

 Consiliul beneficiază doar de susținere nematerială în mod insular. Ponderea acestui sprijin 

este minimă. Membrii organizează colectare de fonduri la necesitate. 



 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE participă la activitățile organizate de către OLSDÎ dar nu primește susținere pentru 

proiectele sale. 

 Nu există un Consiliu al Elevilor Raional, dar Consiliul participa în Consiliul Raional a l 

Tinerilor. 

 În Liceu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, dar actualii membri al 

Consiliului Elevilor nu sunt la curent cu activitatea acestuia. Membrii componenței 

anterioare a CE, care acum constituie CLT, dețineau mai multe cunoștințe și informații în 

acest sens. 

 Membrii CE  și alți elevi participă parțial la elaborarea ofertei educaționale. 

 Regulamentul consiliului este rudimentar, fără proceduri și roluri clar descrise și delimitate, 

dar este aprobat de către instituție. 

 Nu exista o procedură clară de alegere a membrilor și reprezentanților boardului. 

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament și pentru elevi cu diverse 

interese, dar nu și incluziv pentru elevi cu CES sau minorități etnice. 

 Consiliul publică informația despre activitatea sa, inclusiv deciziile luate și rapoartele de 

activități dar într-un format informal. 

 Membrii CE participă în procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului, coordonatorul 

CE are rolul de responsabil în deciziile și repartizează sarcini. 

Recomandări 

 Este important ca membrii CE să înțeleagă rolul consiliului elevilor în instituție, inclusiv 

participarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, consultarea, mobilizarea și 

reprezentarea tuturor elevilor din instituție. 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului, elaborarea planului strategic și 

planului de acțiuni elaborate cu participarea elevilor din instituție. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor, prevenirea violenței ș.a. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Sugerăm stabilirea relațiilor de cooperare cu structuri similare dar și participarea în cadrul 

rețelelor de nivel raional și național, care ar contribui la consolidarea CE și realizarea 

obiectivelor proprii. 



 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei 

manageriale. 

 Se recomandă implementarea programelor de informare și educare a elevilor, care ar 

cuprinde toți sau majoritatea elevilor din instituție dar și implicarea elevilor din alte instituții.  

 Sugerăm mobilizarea și implicarea permanentă a elevilor din instituție în procesul 

decizional, inclusiv prin organizarea sondajelor de opinii. 

 Se recomandă revizuirea și supunerea votului regulamentul CE, astfel încât acesta să prevadă 

procedura clar descrisă de recrutare a membrilor și alegerea board-uli, funcțiile și atribuțiile 

acestora. 

 Se recomandă descrierea și delimitarea atribuțiilor pentru funcțiile de conducere din 

Consiliu, pentru consolidarea bunei guvernări. 

 Sugerăm aprobarea unei proceduri pentru alegerea membrilor, care să implice în mod 

obligatoriu etapa de depunere a candidaturilor și descrierea acestei proceduri în 

Regulamentul CE. 

 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și astfel dezvoltarea competențelor civice. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

CONSILIUL ELEVILOR DIN GIMN. ”COSTULENI”  DIN COMUNA COSTULENI, RAIONUL 

UNGHENI 

Pentru analiza Consiliului Elevilor a fost organizat interviu cu coordonatorul CE și discuție în 

focus grup  cu membrii și liderul CE. 

În această instituție membrii sunt delegați din fiecare clasă, uneori fiind aleși de către colegi altă 

dată fiind numiți de către diriginte. Ulterior președintele fiind ales de către membri prin vot 

deschis. 

Activitatea consiliului este concentrată pe activități culturale, de agrement și extra-curriculare și 

campanii de informare.  

Constatări 

 Consiliul nu are bine definită misiunea și scopul, membrii au înțelegeri vagi asupra acestora. 

 Consiliul nu are elaborate obiectivele strategice. 

 Membrii consiliului nu dispun de cunoștințe în domeniul planificării strategice și nu au 

beneficiat de instruiri în acest sens. 

 Consiliul a elaborat un plan general de activități, cu participarea atât a coordonatorului, 

board-ului cât și a membrilor dar nu sunt implicați alți elevi la identificarea necesităților, 

astfel ei definesc situația și interesele elevilor în mod indirect, intuitiv. 

 Activitatea Consiliului nu de fiecare dată ține cont de misiunea şi obiectivele declarate. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE. 



 Consiliul beneficiază doar de susținere nematerială în mod insular. Ponderea acestui sprijin 

este minimă. Membrii organizează colectare de fonduri la necesitate. 

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE nu participă la activitățile organizate de către OLSDÎ.  

 Nu există un Consiliu al Elevilor Raional și CE nu are stabilită cooperare cu alte structuri 

similare. 

 În gimnaziu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, dar actualii membri al 

Consiliului Elevilor nu sunt la curent cu activitatea acestuia. 

 Consiliul participă marginal în cadrul elaborării ofertei educaționale și politicilor școlare 

 Membrii CE au demarat acțiuni și proiecte de informare a elevilor și de mobilizare a acestora 

însă acestea se întâmplă sporadic și ajung la un număr limitat de elevi. 

 Consiliul are un Regulament dezvoltat, însă acesta a fost elaborat cu implicare foarte mică 

din partea membrilor. 

 Nu exista o procedură clară de alegere a membrilor și reprezentanților boardului, astfel ei 

uneori fiind aleși de către profesori. 

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament și pentru elevi cu diverse 

interese, dar nu și incluziv pentru elevi cu CES sau minorități etnice. 

 Informația publicată de consiliu are scop de promovare a imaginii sau de familiarizare şi mai 

puțin de a asigura transparența activității sale. 

 Membrii CE participă în procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului, coordonatorul 

CE are rolul de responsabil în deciziile și repartizează sarcini. 

 

Recomandări 

 Este important ca membrii CE să înțeleagă rolul consiliului elevilor în instituție, inclusiv 

participarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, consultarea, mobilizarea și 

reprezentarea tuturor elevilor din instituție. 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului, elaborarea planului strategic și 

planului de acțiuni elaborate cu participarea elevilor din instituție. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor, prevenirea violenței ș.a. 

 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 



 Sugerăm stabilirea relațiilor de cooperare cu structuri similare dar și participarea în cadrul 

rețelelor de nivel raional și național, care ar contribui la consolidarea CE și realizarea 

obiectivelor proprii. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei 

manageriale. 

 Se recomandă implementarea programelor de informare și educare a elevilor, care ar 

cuprinde toți sau majoritatea elevilor din instituție dar și implicarea elevilor din alte instituții.  

 Sugerăm mobilizarea și implicarea permanentă a elevilor din instituție în procesul 

decizional, inclusiv prin organizarea sondajelor de opinii. 

 Se recomandă revizuirea și supunerea votului regulamentul CE, astfel încât acesta să prevadă 

procedura clar descrisă de recrutare a membrilor și alegerea board-uli, funcțiile și atribuțiile 

acestora. 

 Se recomandă descrierea și delimitarea atribuțiilor pentru funcțiile de conducere din 

Consiliu, pentru consolidarea bunei guvernări. 

 Sugerăm aprobarea unei proceduri pentru alegerea membrilor, care să implice în mod 

obligatoriu etapa de depunere a candidaturilor și descrierea acestei proceduri în 

Regulamentul CE. 

 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și astfel dezvoltarea competențelor civice. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

 

CONSILIUL ELEVILOR DIN GIM.”ANDREI CHIVRIGA”VALEA MARE, RAIONUL 

UNGHENI 

Pentru analiza Consiliului Elevilor a fost organizat interviu cu coordonatorul CE și discuție în 

focus grup  cu membrii și liderul CE. 

În această instituție membrii sunt recrutați de către coordonatorul consiliului elevilor. Board-ul 

este ales de către membri prin vot deschis. 

Activitatea este axată pe activități culturale, de agrement și extra-curriculare care au ca subiect de 

bază sărbătorile oficiale. 

Constatări 

 Consiliul nu are bine definită misiunea și scopul, membrii au înțelegeri vagi asupra acestora. 

 Consiliul nu are elaborate obiectivele strategice. 

 Membrii consiliului nu dispun de cunoştinţe în domeniul planificării strategice și nu au 

beneficiat de instruiri în acest sens. 

 Consiliul a elaborat un plan general de activităţi, cu participarea atât a coordonatorului, 

board-ului cât și a membrilor dar nu sunt implicați alți elevi la identificarea necesităților, 

astfel ei definesc situația și interesele elevilor în mod indirect, intuitiv. 



 Activitatea Consiliului nu de fiecare dată ține cont de misiunea şi obiectivele declarate. 

 CE nu dispune de un buget, având la dispoziție bunuri și servicii de bază din partea Instituției, 

care nu sunt suficiente pentru funcționarea și dezvoltarea CE. 

 Consiliul beneficiază doar de susținere nematerială în mod insular. Ponderea acestui sprijin 

este minimă. Consiliul s-a întâmplat să beneficieze și de granturi, dar membrii actuali nu 

sunt la curent. 

 Consiliul colaborează cu echipa managerială, care contribuie şi susţine derularea proiectelor 

și are planul CE inclus în planul managerial. 

 CE nu participă la activitățile organizate de către OLSDÎ. 

 Nu există un Consiliu al Elevilor Raional și Consiliul este izolat în raport cu alte consilii ale 

elevilor si/sau tinerilor. 

 În gimnaziu există un elev delegat în Consiliul de Administrare, care a participat la în cadrul 

deciziilor cu privire la vestimentația elevilor, dar actualii membri al Consiliului Elevilor nu 

sunt la curent cu activitatea acestuia. 

 Membrii CE  și alți elevi participă parțial la elaborarea ofertei educaționale, prin completarea 

cererilor pentru orele extrașcolare colectate de către diriginte. 

 Consiliul are un Regulament dezvoltat, însă acesta a fost elaborat cu implicare foarte mică 

din partea membrilor. 

 Nu exista o procedură clară de alegere a membrilor și reprezentanților boardului, astfel ei 

uneori fiind aleși de către profesori. 

 CE este reprezentativ pentru clasele stabilite de Regulament și pentru elevi cu diverse 

interese, dar nu și incluziv pentru elevi cu CES sau minorități etnice.  

 Membrii CE participă în procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului, coordonatorul 

CE are rolul de responsabil în deciziile și repartizează sarcini. 

Recomandări 

 Se recomandă organizarea și implicarea (delegarea) membrilor CE la instruiri care ar facilita 

împuternicirea și implicarea lor în definirea Regulamentului, elaborarea planului strategic și 

planului de acțiuni elaborate cu participarea elevilor din instituție. 

 Este important ca membrii CE să înțeleagă rolul consiliului elevilor în instituție, inclusiv 

participarea în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, consultarea, mobilizarea și 

reprezentarea tuturor elevilor din instituție. 

 Pentru durabilitatea și dezvoltarea consiliului se recomandă stabilirea unor obiective 

strategice, care să poată servi drept reper pentru fiecare mandat nou și pentru definirea 

planului de acțiuni. 

 Este necesară implicarea tuturor elevilor din instituție la definirea obiectivelor CE ca 

structură reprezentativă a elevilor la nivel de instituție de învățământ, în acest scop se 

recomandă aplicarea sondajelor pentru identificarea necesităților și intereselor elevilor. 

(chestionar online Formulare Google) 

 Pentru realizarea scopului CE, propunem diversificarea activităților incluse în planul anual, 

prin adăugarea acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv la evaluarea instituției, contribuirea la dezvoltarea 

politicilor școlare pentru respectarea drepturilor elevilor, prevenirea violenței ș.a. 



 Întru consolidarea viabilității financiare se recomandă estimarea în timpul planificării 

surselor de venit pentru fiecare acțiune și stabilirea persoanelor responsabile să întreprindă 

pași pentru asigurarea acestora. 

 Sugerăm stabilirea relațiilor de cooperare cu structuri similare dar și participarea în cadrul 

rețelelor de nivel raional și național, care ar contribui la consolidarea CE și realizarea 

obiectivelor proprii. 

 Pentru consolidarea capacităților de advocacy pentru participarea elevilor, sugerăm o mai 

bună informare despre procesul de participare în cadrul CA și elaborare a ofertei 

educaționale și implicarea elevilor prin consultarea opiniei acestora și prezentarea echipei 

manageriale. 

 Se recomandă implementarea programelor de informare și educare a elevilor, care ar 

cuprinde toți sau majoritatea elevilor din instituție dar și implicarea elevilor din alte instituții.  

 Sugerăm mobilizarea și implicarea permanentă a elevilor din instituție în procesul 

decizional, inclusiv prin organizarea sondajelor de opinii. 

 Se recomandă revizuirea și supunerea votului regulamentul CE, astfel încât acesta să prevadă 

procedura clar descrisă de recrutare a membrilor și alegerea board-uli, funcțiile și atribuțiile 

acestora. 

 Se recomandă descrierea și delimitarea atribuțiilor pentru funcțiile de conducere din 

Consiliu, pentru consolidarea bunei guvernări. 

 Sugerăm aprobarea unei proceduri pentru alegerea membrilor, care să implice în mod 

obligatoriu etapa de depunere a candidaturilor și descrierea acestei proceduri în 

Regulamentul CE. 

 Se recomandă implicarea profesorului de Educație civică în coordonarea activității 

Consiliului Elevilor și contribuția la organizarea alegerilor, stabilirea mecanismelor de 

advocacy și astfel dezvoltarea competențelor civice. 

 Propunem crearea unei (unor) pagini pe rețelele de socializare pentru informarea pe larg a 

elevilor despre activitățile și rezultatele CE, implementarea sondajelor, colectarea opiniilor 

și crearea unui canal direct de comunicare cu elevii. 

Plan de intervenție în regiuni 

RAIONUL UNGHENI 

IPLT ”ELADA” DIN SATUL 

MĂCĂREȘTI 

GIMN. ”COSTULENI” DIN 

COMUNA COSTULENI 

GIM.”ANDREI 

CHIVRIGA”VALEA MARE 

 Organizarea instruirii în 

planificare strategică și elaborarea ca 

rezultat a 1-2 obiectiv strategice pentru 

dezvoltarea CE și planului pentru 

realizarea acestora. (ex. obținerea sălii 

pentru CE, obținerea unui buget minim, 

etc.) 

 Desfășurarea în cadrul instituției 

a unui sondaj pentru a identifica 

problemele, necesitățile și dorințele 

elevilor din instituție. Formularea 

acțiunilor reieșind din analiza 

 Organizarea de către 

OLSDÎ a activităților de 

susținere, încurajare și 

promovare a Consiliilor 

Elevilor, spre exemplu 

concursuri pentru CE, mini-

granturi, excursii și premieri. 

 Organizarea 

instruirilor despre participare 

și lidership  pentru membrii 

Consiliului Elevilor 

 Organizarea 

activităților de integrare  a 

elevilor din clasa a V-a și 

elevilor noi în instituție 

 Desfășurarea 

alegerilor pentru alegerea 

președintelui și a altor funcții 

 Implicarea elevilor 

indiferent de reușita lor 

școlară sau disciplină 

 Promovarea activitîții 

CE 



necesităților elevilor din instituție  și 

includerea acestora în planul de acțiuni. 

 Organizarea instruirii pe tehnici 

și metode de identificare a problemelor 

și soluțiilor și respectiv deducția 

obiectivelor și acțiunilor pentru planul 

Consiliilor Elevilor, astfel acesta va fi 

bazat pe soluționarea problemelor 

elevilor în instituție 

 Diversificarea activităților 

incluse în planul anual, prin adăugarea la 

evenimente culturale și sportive a 

acțiunilor pentru: prezentarea opiniilor 

elevilor echipei manageriale, 

participarea activă în cadrul CA inclusiv 

la evaluarea instituției, contribuirea la 

dezvoltarea politicilor școlare pentru 

respectarea drepturilor elevilor, 

prevenirea violenței ș.a. 

 Identificarea potențialelor surse 

de venit din diferite categorii: 

organizații private, instituțiile publice, 

granturi, oportunități de parteneriat 

posibilități de fundarisind și colectare de 

fonduri 

 Informarea despre condițiile 

concursului și delegarea unui membru în 

consiliul Național al Elevilor în 

mandatul 2019-2020. 

 Identificarea problemelor 

elevilor  și elaborarea soluțiilor, care 

urmează a fi prezentate în cadrul 

ședințelor CA  

 Stabilirea procedurii de 

raportare, și anume, elaborarea unui 

format de raport, stabilirea termenilor 

pentru raportarea activității consiliului, 

stabilirea unde și cum va fi făcut public 

raportul. 

 Organizarea 

sondajului pentru 

identificarea necesităților 

elevilor 

 Revizuirea planului de acțiuni și supunerea votului de către 

membri, astfel încât acțiunile din plan să fie aprobate de 

majoritatea membrilor 

 Susținerea și motivarea membrilor CE de către administrație 

prin crearea posibilităților de participare în proiecte 

educaționale, schimburi de experiență, excursii, etc. 

 Asigurarea că regulamentul descrie clar: procedura de 

depunerea a candidaturilor pentru a deveni membru, 

procedura de recrutare a membrilor, delegarea membrilor, 

alegerea funcțiilor de conducere, inclusiv perioada și 

etapele pentru fiecare procedură, descrierea funcțiilor și 

atribuțiilor, raportul cu coordonatorul CE și administrația 

instituției, procedura de raportare a persoanelor alese în 

funcții de către elevi și a delegaților în alte structuri 

(Consiliul d Administrație, Consiliul Raional al Elevilor, 

Consiliul Național al Elevilor) 

 Organizarea instruirilor despre participare și lidership  

pentru membrii Consiliului Elevilor 

 Organizarea unei ședințe comune cu toți membrii pentru clarificarea misiunii Consiliului, importanța 

existenței acestuia și relevanța pentru elevi. Pentru o mai bună înțelegere propunem analiza în cadrul 

ședinței Instrucțiunii privind constituirea şi funcționarea consiliului elevilor și anume Capitolul I 

CONSILIUL ELEVILOR: ROL, FUNCŢII, OBIECTIVE 

 Crearea unui Consiliu la nivel Raional/Municipal al elevilor, astfel fiind asigurate bazele unei cooperări 

între Consilii, schimb de experiență și promovarea practicilor bune. 

 Organizarea instruirilor pe scriere de proiecte, organizarea acțiunilor de fundraising și planificarea 

bugetului 

 Identificarea și stabilirea unor relații de cooperare cu alte consilii ale elevilor  pentru schimb de 

experiență și implementarea proiectelor comune. 



 Identificarea obiectivelor comune cu consiliul Local al Tinerilor și stabilirea relațiilor de cooperare 

pentru implementarea proiectelor comune. 

 Organizarea instruirii despre rolul și funcțiile Consiliului de Administrație în instituția de învățământ și 

aportul elevului delegat de către CE în cadrul acestui Consiliu. 

 Informarea elevilor despre procesul de alegere a orelor opționale, activităților extrașcolare , dar și 

prevederile generale a actelor normative precum: Planul-cadru 2018-2019, Curriculum, Instrucțiunea 

privind temele pentru acasă, etc. 

 Organizarea unei campanii de informare a elevilor cu privire la rolul CE în procesul decizional și 

consultarea opiniei elevilor. 

 Organizarea unui atelier de lucru, în care elevii vor înțelege mai bine structura, rolul și valoarea 

Regulamentului CE în instituție. 

 Organizarea unei instruiri pentru desfășurarea alegerilor în instituție 

 Organizarea instruirilor pentru coordonatorul CE pentru clarificarea metodelor și procedurilor de 

organizare a activității CE și  metodologia organizării alegerilor. 
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