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                                                      CAPITOLUL I 



                                     DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. Senatul Elevilor este formă instituționalizată de organizare 

a elevilor menită să reprezinte interesele acestora în politica educațională a Centrului 

de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău. 

Art. 2. Senatul Elevilor se constituie în conformitate cu prevederile Legii 

Învățământului și are ca bază legală de funcționare: 

 Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, art. 15, care 

prevede: 

 Statele părți recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere și la 

libertatea de reuniune pașnică 

 Exercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect al niciunui fel de restricții, altele 

decât cele impuse în conformitate cu legea și care sunt necesare, într-o 

societate democratică  in interesul securității naționale, al siguranței sau al 

ordinii publice sau pentru a proteja sănătatea sau pentru morala publică sau 

pentru și libertățile altora 

 Constituția RM 

Articolul 57.Drepturile elevilor și studenților:  

(2) Elevii și studenții au, în principal ,următoarele drepturi; 

a)să-și expună liber opiniile ,convingerile ,ideile; 

b)să fie același în componența unor organe administrative și consultative ale instituției 

de învățământ; 

(3) Elevii și studenții se bucură și de alte drepturi, consemnate în statutul instituției de 

învățământ. 

Art.3. Senatul Elevilor își desfășoară activitatea beneficiind de îndrumarea 

și supravegherea profesorului coordonator potrivit prezentului Regulament de 

Organizare și Funcționare, aprobat și adoptat în plenul Senatul Elevilor și avizat de  

Către Consiliul de Administrație. 

Art. 4. Senatul Elevilor desfășoară activități ce corespund intereselor și  

dorințelor elevilor din I.P.CEEE 

 

                                                         

 

 

                                             

 

                                              

                                            CAPITOLUL II 



SCOPURILE ȘI OBIECTIVELE SENATUL ELEVILOR 

 

Art. 5. (1) Senatul Elevilor militează pentru edificarea în I.P CEEE a unui statut al 

elevului care să determine clar drepturile și îndatoririle elevului, dar care să-și scoată în 

evidență rolul elevului într-o societate modernă. 

 (2) Senatul Elevilor elaborează și realizează proiecte la nivelul I.P CEEE, care să vină 

sprijinul rezolvării problemelor elevilor și care să răspundă dorințelor și nevoilor 

acestora.  

 (3) Senatul al Elevilor este un consiliu deschis oricăror colaborări cu organizații 

similare care se adaptează prin întreaga sa activitate tuturor elevilor. 

 (4) Senatul Elevilor acționează pentru respectarea drepturilor elevului atât în instituțiile 

de învățământ cât și în societate. 

 (5) Senatul Elevilor contribuie la libera exprimare a voințelor elevilor, promovează 

respectarea drepturilor și îndatoririlor  elevilor și asigurarea unor raporturi corecte intre 

elev, profesor și societate. 

 (6) Inițierea și dezvoltarea unor relații de dialog și parteneriat cu organizații similare 

sau cu alte organizații din mediul elevilor, în vederea promovării scopurilor și 

obiectivelor Senatului Elevilor                   

 (7) Senatul Elevilor elaborează și organizează programe educative,  culturale, 

distractive, sportive și turistice corespunzătoare intereselor și aspirațiilor elevilor. 

Art. 6. Senatul Elevilor urmărește  numai interesele elevilor in conformitate cu 

drepturile, îndatoririle acestora, astfel: 

1.Susține identificarea și mediatizarea problemelor elevilor în dorința ca acestea să 

fie rezolvate de către forurile abilitate; 

2.Elaborează și susține programe care să asigure creșterea calității procesului 

educațional desfășurat în cadrul colegiului; 

3.Promovează dezvoltarea învățământului și culturii, condițiilor esențiale ale 

progresului general al unei societăți; 

5. Promovează programe și acțiuni de formare și afirmare a elevilor. 

Art.7. În Senatul Elevilor se discută și se fac propuneri în legătură cu 

realizarea  curricumului, folosirea și dezvoltarea bazei materiale, funcționarea 

cabinetelor și laboratoarelor, a bibliotecii, organizarea activității extracurriculare, alte 

probleme care prezintă interes pentru elevi. 

Art.8. Senatul Elevilor poate propune conducerii măsuri pentru 

rezolvarea doleanțelor elevilor pe care îi reprezintă. 

Art.9. Senatul Elevilor poate propune conducerii măsuri pentru rezolvarea doleanțelor 

elevilor pe care îi reprezintă. 

                                               

 

                                                     CAPITOLUL II 



           STRUCTUREA PRGANIZATORICĂ ȘI ORGANELE DE                     

CONDUCERE 

 

Art.10. Membrii Senatul Elevilor se aleg în mod democratic, prin 

majoritatea simplă a membrilor fiecărei grupe în parte  câte un reprezentant pentru 

fiecare grupă, de obicei liderul grupei. 

Art.11. Din cadrul structurii Senatul Elevilor mai face parte un membru al 

personalului didactic, care va avea rol de coordonator și sfătuitor al consiliului. 

Art.12. Fiecare grupă își va alege reprezentantul în Senatul Elevilor în 

prima oră de dirigenție de la începutul fiecărui an școlar. Votul va fi deschis. Profesorii  

nu au  dreptul de vot și le este interzis amesticul sau influențarea deciziei 

elevilor. 

Art.13. Întrunirile Senatul Elevilor se vor desfășura lunar sau ori de câte 

ori este cazul. 

Art.14. În cadrul Senatul Elevilor se pot organiza structure ale elevilor pentru  

soluționarea problemelor specific unei anumite categorii de elevi. 

Art.15. (1) Organele de conducere ale Senatul Elevilor la toate nivelele sunt alese prin  

vot public. 

             (2) Organele de conducere al Senatul Elevilor își desfășoară activitatea statutar,  

în prezența majorității membrilor acestora. 

             (3)Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorității membrilor 

prezenți. 

             (4) Hotărîrile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziția exprimată prin vot și de  

funcția în cadrul Senatul Elevilor  

Art.16. A. Senatul Elevilor alege: 

1. Președintele 

2. Vicepreședintele 

3. Secretarul general 

4. Presedinții comisiilor de lucru 

5. Purtatorul de cuvint 

B. Biroul Executiv propune și aprobă revocarea din funcție a membrilor Biroului  

Executiv 

Art.17. Candidaturile pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar sau 

consilier în  biroul esxecutiv sa fac,de regulă,din rândurile membrilor desemnați de  

colectivele grupei sau prin propunerea unui grup de elevi din grup. 

Art.18. Funcția de consilier este incompatibilă cu orice altă funcție  din forurile de 

conducere a Senatului. 

 

 

 



Secțiunea I: PREȘEDINTELE 

 

Art.19.(1) Candidatul pentru prezidenția Senatul Elevilor poate fi oricare  

elev, din oricare an de studii, fie al Senatului, fie propus de un grup de elevi din 

Consiliu, fie propus de profesori. 

             (2)Un candidat este declarat președintele Senatul Elevilor decât  

daca obține jumătate plus unu voturi ale membrilor Senatului. 

             (3) În cazul în care candidatul pentru președinția Senatului este membru al acestuia  

de a vota (de a se vota pe sine drept președinte). 

             (4) În cazul in care există un singur candidat, el poate fi ales doar prin vot de 

încredere. 

             (5) Votul pentru alegerea președintelui este public. 

             (6) Mandatul președintelui este un an. 

             (7) Președintele prezidează ședințele plenului Senatul Elevilor. 

             (8) Președintele în funcție rămâne în exercitarea până la alegerea și investirea unui 

                 nou președinte.   

Art.20. (1) Președintele Senatul Elevilor exercită conducerea executivă al  

Senatul Elevilor. 

               (2)Președintele coordonează direct proiectele  principale ale senatului precum și  

principalele acțiuni și activități. 

               (3)Președintele conduce activitatea Biroului Executiv. 

               (4) Președintele reprezintă Senatul în relații cu organizațiile și organele de   

conducere ale acestora, cu autoritățile publice, locale sau centrale, precum si cu alte 

organizații similare din toată țara sau străinătate. 

  (5) Președintele reprezintă Senatul în ședințele Senatului Municipal sau Republican al 

Elevilor. 

  (6)Președintele este singura autoritate abilitată să stabilească și semneze pacte,  

parteneriate sau contracte în numele consiliului. Orice pact, parteneriat sau contract 

trebuie avizat în prealabil de directorul instituției de învățământ sau de Consiliul de 

Administrare. 

Art.21. Pierderea funcției  de președinte ale loc pe doua căi:  

(1) Prin demisia, ca expresie a voinței libere exprimate de persoana în cauză; 

 (2) Prin suspendarea sau revocarea din funcție singura instanță capabilă sa îl revoce 

din funcția de președinte fiind plenul Senatului Reprezentativ al Elevilor la propunerea 

directorului, a Senatului de Administrație sau la propunerea a cel puțin 2/3 din 

membrii consiliului. 

 (3) Demiterea președintelui se poate face cu votul a majorității membrilor Senatului 

reprezentativ al Elevilor. 



Art.22. Vacanțarea funcţiei de președinte  determina alegerea ca interimar a altui elev 

până la alegerea unui nou reprezentat al elevilor de către Senatul Elevilor. 

Art.23. În acțiunile de boală, funcția va fi ocupata de vicepreședinte. Dacă în 

maximum 30 de zile, președintele nu este declarat apt pentru a reveni in funcție, este 

numit ca interimar un al elev. 

Art.24. În acțiunile pe care le întreprinde se afla într-o permanentă comunicare cu 

profesorul coordonator (consilierul educativ) și cu Biroul Executiv. 

Art.25. Senatul Elevilor al Elevilor, precum și cardul didactic desemnat sa coordoneze 

activitatea acestuia de a aduce la cunoștință Senatului de Administrație  ale unității de 

învățământ toate problemele discutate in cadrul ședințelor Consiliului. 

Art.26. Președintele Senatului are rol mediator între Senatul Elevilor și Biroul 

Executiv. 

Art.27. Președintele Senatului poate demite vicepreședintele după consultarea 

profesorului coordonator. 

Art.28. Alături de director și de profesor coordonator, președintele Senatul Elevilor are 

puterea de a dizolva Senatul Elevilor și implicit Birou Executiv , în cazul în care nici o 

altă soluție de compromis nu există în rezolvarea diferențelor între Senatul Elevilor și 

Biroul Executiv. 

Art.29. Singura instanță care continuă să își mențină persoană după dizolvarea 

Consiliului este a președintelui, pentru celelalte  structuri fiind necesare noi alegeri. 

Art.30 (1) Președintele Senatului are datoria de a asigura desfășurarea discuțiilor Într-

un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii și a libertății de exprimare. 

           (2) Președintele are drept de vot asupra tuturor deciziilor adoptate de consiliu. 

          (3) Președintele prezintă plenului consiliului si Biroului Executiv rapoarte de 

activitate semestriale si anuale.  

            (4) Alte atribuții ale președintelui sunt stabilite in fișa postului. 

Secțiunea a II-a  VICEPREȘEDINTELE 

Art.31. (1) Candidatul  pentru funcția de vicepreședinte al Senatul Elevilor poate fi 

oricare elev, din oricare an de studiu, fie membru al Senatului, fie propus de un grup 

de elevi din Consiliu, fie propus de directorul unității de învățământ sau de profesorul 

coordonator. 

             (2) Vicepreședintele este instalat în funcție după ce au obținut jumătate din voturi din 

partea membrilor prezenți ai Senatul Elevilor. 



           (3) În cazul în care candidatul pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului este   

membru al acestuia are dreptul de a vota( de a se vota pe sine drept vicepreședinte). 

     (4) Votul pentru alegerea vicepreședintelui este public. 

           (5)Mandatul vicepreședintelui este de 1 an. 

           (6) Vicepreședintele prezidează ședințele consiliului în absența președintelui și a prim 

Vicepreședintelui. 

        (7) Vicepreședintele sprijină și sfătuiește liderii de grupă. 

        (8) Alte atribuții ale Vicepreședintelui sunt stabilite de Biroul Executiv. 

Art.32.(1) Candidatul pentru funcția de Vicepreședinte este propus (nominalizat) de 

Către președintele ales, urmând ca acesta să fie votat către Senatul Elevilor. 

            (2) Dacă președintele nu nominalizează un candidat, orice consilier poate candida. 

Art.33. (1) În cazul în care candidatul propus de către președinte nu primește necesarul 

de voturi pentru a exercita funcția de vicepreședinte, orice alt consilier poate candida 

pentru funcția de Vicepreședinte. In cazul în care nici candidat nu obține majoritatea 

de voturi necesare, intervine profesorul coordonator care numește un Vicepreședinte 

fără aprobarea consiliului. 

                (2) Vicepreședintele poate fi demis de oricare dintre următoarele instanțe:director, 

președinte, profesor coordonator. 

Secțiunea a IV-a: SECRETARUL GENERAL 

Art.34. (1) Candidatul pentru funcția de secretar general al Senatul Elevilor poate fi 

oricare elev, din oricare an de studii, fie membru al Senatului, fie propus de un grup 

de elevi din Senat, fie propus de directorul unității de învățământ sau de profesorul 

coordonator. 

 (2) Un candidat este declarant secretar al Senatul Elevilor dacă  obține jumatate plus 

unu din voturile prezenți ai Senatului. 

          (3) În cazul în care candidatul pentru funcția de secretar al Senatului este membru al 

acestuia are dreptul de a vota (de a se vota pe sine secretar). 

            (4) Votul pentru alegerea secretarului este public. 

            (5) Mandatul secretarului general este de 1 an. 

Art.35. Toate propunerile avansate de către Senatul Elevilor vor fi notate de către 

secretarul general care va intocmi un process verbal și va avea obligația să expună intr- 



un loc public rezultatul acestuia. 

Art.36 (1) Procesele verbale se scriu în ,,Registrul de procese verbale  al Senatul 

Elevilor’’ 

 (2) Registrul de procese verbale ale Senatul Elevilor este însoțit, în mod obligatoriu, 

de mapa care conține anexele proceselor verbale (rapoarte, programe, informări, 

tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări, legi, etc).Cele două documente oficiale, 

registrul si dosarul,se păstrează de președinte. 

Art.37. Secretarul general al consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinei de zi a 

întrunirilor și de a aduce la cunoștință membrilor cu cel puțin 48 de ore înainte de 

desfășurarea întrunirii. 

Art.38. Secretarul General poate fi demis de oricare dintre următoarele instanțe: 

director, președinte, profesor coordonator. 

Art.39.Secretarul General are obligația să întocmească la fiecare întrunire a Senatul 

Elevilor un proces verbal în care să se menționeze toate aspectele discutate in cadrul 

ședinței. 

Art.40. Senatul  Reprezentativ al Elevilor poate alege un purtător de cuvânt. 

Secțiunea a IV-a: BIROUL EXECUTIV 

Art.41. Senatul Reprezentativ al Elevilor își alege un Birou Executiv format din 9/10 

membri, dintre care al optulea/nouălea este președintele Senatului. Președintele 

conduce activitatea Biroului Executiv și se face Răspunzător în fața directorului 

pentru acțiunile întreprinse de el și de structura pe care o conduce și reprezintă. 

Art.42 A. Biroul Executiv este format din: 

1. Președinte 

2. Vicepreședinte 

3. Secretarul General 

4. 4 comisii de activitate, fie reprezentată de președintele  comisiei 

5. Profesor coordonator 

6. Purtătorul de cuvânt 

  B.  Membrii Biroului  Executiv trebuie sa fie obligatoriu si membrii permanenți ai 

consiliului. 

Art.43.În cadrul Biroului Executiv vor exista următoarele comisii de activitate. 

(1) Comisia Media, Cultură și mare Informare:se ocupă de realizarea comunicatelor de 

presă, coordonare acțiunilor culturale și imagine a Senatul Elevilor și a Biroului 

Executiv și ale Colegiului; își desfășoară activitatea în subordinea președintelui. 

(2)  Comisia de Training, Cooperare Acțiuni Extrașcolare:se ocupă de realizarea de 

proiecte educaționale ce țin de domeniul activitate, coordonează acțiunile de training, 



de cooperare și de activitățile extrașcolare; își desfășoară activitatea în subordinea 

Vicepreședintelui. 

(3)  Comisia de sport si sănătate se ocupă de realizarea si implementarea proiecte ce 

țin de sport si sănătate publică. Concepe strategii și programe pentru protejarea 

sănătății publice în liceu precum și de activități educaționale de sport își desfășoară 

activitatea Vicepreședintelui. 

 (4)Comisia ,,Protecția Elevului’’ are ca prim-obiect  apărarea drepturilor elevilor și 

medierea conflictelor între elevi, își desfășoară activitatea autonom și răspunde doar 

în fața plenului. Senatul Elevilor și/sau Senatului de Administrație. 

Art.44.(1) Atribuțiile de răspundere asupra comisiilor de activitate vor putea fi  

preluate, la cerere și cu aprobarea Biroului Executiv, de către președinte. De prim- 

Vicepreședinte sau de Vicepreședinte 

    (2) Fiecare are un președinte, un Vicepreședinte și un secretar. 

Art.45. (1) Președintele, prim- Vicepreședintele, Vicepreședintele și secretarul general 

vor răspunde în fața Biroului Executiv și a plenului Senatul Elevilor pentru activitatea 

desfășurată. 

             

              (2) Președintele nu poate fi făcut vinovat pentru acțiunile comisiilor pe care nu le  

coordonează. 

             (3) Fiecare comisie are un președinte al cărui mandat de 1 an. 

             (4),,Protecția Elevului’’ are un președinte, un vicepreședinte și un secretar al căror 

mandat este de 1 an. Președintele ,,Protecția Elevului’’ nu poate fi președintele 

Senatul Elevilor. 

             (5) Deciziile comisiilor se adoptă prin consens. 

(6) Deciziile Instituției ,,Protecția Elevului’’ se adoptă cu majoritatea calificată (treimi). 

 Art.46. Comisiile de lucru au următoarele atribuții principale : 

1) Analizează proiectele de hotărâri, programele, activitățile ce vor fi supuse 

plenului Senatului. 

2) Se pronunță asupra altor probleme trimise de Senatul Elevilor spre avizare 

3) Întocmesc și supun aprobări Senatul Elevilor proiecte și alte propuneri de hotărâri 

asupra problemelor analizate. 

4) Gestionarea și monitorizarea proiectelor se realizează de către o echipă de proiect 

numită de președintele comisiei care a propus proiectului în cauză, din care poate 

face parte, dacă dorește, inițiatorul acestuia. 

5) După validarea unui proiect, originalul acestuia se depune la secretarul general iar o 

copie rămâne la inițiatorul proiectului. 

Art.47. Membrii  Biroului Executiv se întâlnesc bilunar sau câte ori este nevoie. 

Art.48. (1) Biroul Executiv analizează eventualele neînțelegerii dintre elevi sau  

grupuri ale acestora și stabilește masuri pentru rezolvare conflictelor. 

               (2) Deciziile biroului executiv se adoptă cu majoritate de voturi. 



               (3) Biroul Executiv poate invita la ședințele biroului sau consiliului orice persoană  

interesată sau conducerea I.P.CEE. 

Art.49. Problemele neelucidate in Biroul Executiv se discută în Senatul Elevilor. 

                                                   

                                       

                                         CAPITOLUL IV 

                         DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI 

 

Art.50. Membrii Senatul Elevilor au următoarele drepturi 

(1)Să-și exprime liber opinia, în cadrul organizat, cu privire la opiniile Senatului si la 

activitatea organelor de conducere ale acestuia. 

(2) Să fie informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale Senatului. 

(3)Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Senatului de diferite nivele. 

(4)Să participe la lucrarea hotărârilor în cadrul Senatului, potrivit competențelor 

stabilite în prezentul regulament. 

(5)Să fie consultați periodic în problemele Senatului, iar opiniile majoritar exprimate să 

determine adoptarea deciziilor. 

(6)Să participe la ședințele in care discuta problemele legate de persoana si activitatea 

sa. 

(7)Să abia inițiativa în rezolvarea unor probleme ale elevilor și să ceară examinarea 

acestora in plenul Senatul Elevilor. 

(8)Să retragă din Senat in orice moment, cu efect imediat.  

(9)Să se adreseze forurilor Senatului in orice problemă de interes public sau personal. 

 

Art.51. Membrii Senatul Elevilor au următoarele îndatoriri: 

(1).Să cunoască și să respecte Senatul Elevilor 

(2).Să acționeze pentru înfăptuirea scopurilor si obiectivelor Senatul Elevilor Să 

respecte și să se conformeze hotărârilor adoptate de către Senatul Elevilor și de către 

forurile de conducere al acestuia. 

(1) Să participe cu regularitate la ședințele Senatul Elevilor (în cazul in care un 

consilier lipsește la una din ședințele Senatului trebuie să numească un locțiitor). 

(2) Să nu exprime în public în numele Senatului păreri care contravin acestuiași să nu 

participe la manifestări cu astfel de caracter. 

 (3) Să respecte caracterul confidențial al unor documente sau informații ale Senatului. 

 (4) Să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine și moralitate, să nu aducă 

daune imaginii și prestigiului Senatul Elevilor sau a colegiului. 

(5) Să înainteze periodic către Senatul Elevilor rapoarte privind problemele cu care se 

confruntă în cadrul colectivului din care fac parte .  



 

                

                        CAPITOLUL V 

    

SANCȚIUNI DISCIPLINARE. ÎNCETAREA SAU PIERDEREA CALITĂȚII 

DE CONSILIER 

 

 

Art.52. Membrilor Senatului  Elevilor care și-au îndeplinit îndatoririle, au săvârșit  

abateri de la prevederile prezentului regulament sau prin activitatea sa,  

comportamentul lor aduc prejudicii Senatului se aplică, în funcție de gravitatea 

acestora, una din următoarele sancțiuni: 

(1) Discutarea și avertizarea în cadrul Senatul Elevilor.  

(2) Avertisment ultimativ. 

(3) Suspendarea ultimativ. 

(4) Suspendarea sau revocarea din funcția de conducere. 

(5) Suspendarea sau revocarea din funcția de consilier. 

Art.53.(1) Sancțiunile prevăzute in articolul 52 sunt hotărâte în plenul Senatul 

Elevilor 

(2) Sancțiunile prevăzute in articolul 52, aliniatul (2) si (3), mai pot fi hotărâte de 

către forurile superioare de conducere. 

(3)  Sancțiunile prevăzute in articolul 52, aliniatul (4), mai pot fi hotărâte de către 

președintele consiliului in situații speciale si numai după consultarea consilierului 

educativ. 

Art.54. (1) Calitatea de membru al  Senatul Elevilor încetează sau se pierde prin 

demisie, suspendarea sau revocare. 

(2) Demisia are loc în baza și la data depunerii cererii, ca expresie a 

voinței libere exprimate de persoana in cauză. 

(3) Suspendarea sau revocarea se hotărăște conform prevederilor articolului 54 din 

prezentul regulament. 

(4) Revocarea din funcția de consilier se mai poate hotărî și de către colectivul pe 

care respectivul consilier îl reprezintă. 

                                                 

                                                 

                                        

                                     

 

 

                                       

 



                                        CAPITOLUL VI 

                                         DISPOZIȚII FINALE 

 

 

Art.55. Activitatea in cadrul Senatul Elevilor se desfășoară în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

Art.56. Libertatea de exprimare este asigurată în întregime de presa scrisă și vorbită a 

Senatul Elevilor  

Art.57. Senatul Elevilor  își poate înceta activitatea prin: 

(1) Autodizolvare 

(2) Dizolvarea de către președinte, director sau profesorul coordonator, sau de    

(3) Senatul  de Administrație 

Art.58. (1) Senatul Elevilor sprijină asociațiile și organizațiile nonguvernamentale în 

demersurile acestora de menținere a intereselor majore al elevilor. 

(2)Senatul Elevilor inițiază consultări cu asociațiile, organizațiile non-

guvernamentale și foruri abilitate în probleme specifice 

Art.59. Senatul Elevilor poate acorda diplome speciale elevilor cu rezultate deosebite 

la învățătură, disciplina sau alte domenii legate de procesul instructiv-educativ sau 

extrașcolar. 

Art.60. (1) Prezentul regulament este anexat a regulamentului intern al unității de 

învățământ. 

Art.65.  (1) Exemplarul original al Senatul Elevilor se păstreze în arhiva Secretarului 

General Inițiativa modificării prezentului regulament aparține Senatul Elevilor la 

cererea Biroului Executiv, al Președintelui, a Senatului  Administrației, a directorului 

sau a cel puțin două din numărul de consilier cu drept de vot. 

(2) Prezentul  regulament intră în vigoare o dată ce va fi aprobat în plenul Senatul 

Elevilor, de către majoritatea membrilor cu drept de vot si după avizarea lui de către 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ. 

(1) Exemplarul original al Senatul Elevilor se păstrează în arhiva Secretarului General. 

 

 

DIRECTORUL                                                                               Vasile Vrînceanu 

ADJUNCT PENTRU EDUCAȚIE                                                        Barladean Mariana 

PREȘEDINTELE SENATULUI EVEVILOR                                         Crupa Grigore 

                          

                                

                    

 

 

 

 



 

 

  Senatul de Autoadministrare   
 

 

 

Atribuții și responsabilități: 

 

- Membrul al CA din cadrul I.P.CEEE poate deveni orice elev din colegiu ales de 

colectivul grupei. 

- Pot deveni membri ai CA elevii care se autopropun din dorința de a contribui prin 

activitatea sa la prosperarea colegiului. 

- Reprezentanții delegații de grupe pentru CA aleg componența  acestuia după cum 

urmează. 

 Președintele CA al colegiului 

 Responsabili de sectoare 

 Consilier adulți, parteneri 

 

Membrii senatului de Autoadministrare: 

 

 Planifică și organizează activitatea de autoconducere a elevilor din 

I.P.CEEE. 

 Participă la luarea deciziilor în cadrul instituției.  

 Organizează și desfășoară activități extracurriculare, act de caritate, 

concursuri, dezbateri, întâlniri. 

 Analizează situația școlară și comportamentală a elevilor. 

 Înaintează discuții individuale și în grup cu elevii ce din grupul de risc. 

 

 

            

 

 

 

 

 

         

 

 



 

        Structura Senatului de                                                       

Autoadministrare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                              

 

 

      Ședința               

Senatului 

  Președintele         

Senatului 

 

 

Responsabilii de 

sectoare: 

- academic  

- cultural  

-   mass media  

- sport  

- de prot. a drept.  

- gospodăresc  

 

 CONSILIERI: 

- Dir. adj pentru.educ. 

- Șef. Managiment 

Educațional 

- Diriginți 

- Pedagogi sociali 

Reprezentanții 

grupelor delegați 

în CA 



                          

                       Ședințele Senatului de Autoadministrare 

Septembrie                                                                                                  

 Organizarea activității de serviciu                        

 

Octombrie                                                                                                         

                                                                                                                     

 Aprobarea regulamentului  de ordine interioară pentru elevi 

 

Noiembrie                                                                                                            

                                                                                                                                

 Organizarea activității voluntare “ Învățăm, învățând pe alții’’ 

 

Decembrie 

 Topul  întârzierilor și absentelor nemotivate. 

 

Ianuarie 

 Topul reușitei 

 

Februarie 

 Despre promovarea modului de viață sănătos prin autoadministrare 

 

Martie 

 Activitatea sportivă 

 

Aprilie 

 Despre participarea grupelor  la activitatea extracurriculare din I.P.CEEE 

 

Mai 

 Totalurile activității Opinii de perspectivă 

 

 

           

 

 

 

 

Sect. 

gospod 

Sect.de 

Protectie a 

dreptului 

Sect. 

cut 

Sect. 

academic 

Sect. 

academic 

Sect.

Mass 

media 

Sect. 

sport 

Sect. 

cultural 

Președ 

cons. 



 

  Activitatea Consiliului de Autoadministrație 

 

 

 

IX. 

Organizarea activității de autoadministrare în grupe. 

 Dezbateri asupra ,,Regulamentului de ordine internă pentru elevi,, 

                                                                                  

                                                                                                   Diriginți  

                                                                                              Activul de elevi 

X 

 Organizarea și desfășurarea zilei de autoadministrare în I.P.CEE 

                                                                                                     Consi. De autadm. 

XI 

 Desfășurarea activităților de Crăciun 

 Concursul de urătură tradițională ,,La mulți ani,, 

                                                                                                          Sect.cult  

                                                                                                       și mass media 

I 

 Topul succeselor ,, Fiecare poate sa facă ceva,, 

                                                                                                       Resp. De sectoar 

II 

 Ziua dragostei 

                                                                                                       Sect. cultural 

III 

 Program festiv 

,,mai frumoasă decât floarea doar femeia poate fi,, 

                                                                                                       Sect. cultural 

IV 

 Clipa Siderală a specialităților 

                                                                                                      Sect.Academic 

                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRII CONSILIULUI 

Președinte ____________ 

Vicepreședinte _________ 

Secretar  _________                            

 

             DEPARTAMENTE ȘI RESPONSABILITĂȚI 

 

 

Departamente Științe________ 

 

Departamentul Cultură________ 

 

Departamentul Relații Interne________ 

 

Departamente Protecția Drepturilor Copiilor________ 

 

Departamentul Sport și Sănătate_________ 

 

 


