Procedura de constituire
a Consiliului Municipal al Elevilor din Chișinău (CME)
Ce este Consiliul Municipal al Elevilor (CME)?
1. Consiliul Municipal al Elevilor din Chișinău (în cele ce urmează –CME) este o structură consultativă a elevilor, care este partenerul de dialog
al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal
Chișinău (DGETS) și a altor structuri și instituții subordonate Primăriei
municipiului Chișinău.
2. CME este un organism reprezentativ al tuturor elevilor, care
răspunde necesităților, așteptărilor şi intereselor acestora, și își desfășoară
activitatea conform cadrului legal național și internațional cu privire la
drepturile copilului/ adolescenților.
3. CME este un mijloc prin care elevii au oportunitatea de a-și exprima
liber opinia despre cum personalul din sistemul educațional respectă,
protejează și asigură drepturile lor, influențând astfel procesele decizionale
la nivel de instituție și municipiu.
Scopul şi atribuţiile CME
4. Scopul de bază al activităţii CME este de a face auzită vocea elevilor
despre progresele, problemele şi soluțiile lor cu referire la toate aspectele
vieţii şcolare.
5. Obiectivele de bază ale CME:
a) cercetarea viziunilor elevilor despre accesul la educație formală şi
non formală pentru toți elevii, fără nici o discriminare, precum și
despre calitatea acesteia;
b) formularea recomandărilor cu privire la organizarea procesului
educaţional, inclusiv planul-cadru, curriculumul şcolar, programul

1

de activitate al şcolii, metodele de învățare și evaluare, condițiile
sanitaro-igienice etc.;
c) discutarea, împreună cu autoritățile publice locale, a rezultatelor cu
privire la monitorizarea asigurării drepturilor elevilor la și în
educaţie, precum și a soluțiilor posibile;
d) monitorizarea modului în care autoritățile publice locale și centrale
adoptă și îndeplinesc propriile decizii în interesul superior al
copilului/ elevului;
e) informarea elevilor și a opiniei publice despre problemele și soluțiile
analizate în dialogul cu autoritățile publice locale și despre deciziile
luate de către acestea.

Procedura de alegere a membrilor CME
6. CME este compus din 30-35 de consilieri – fete și băieți din clasele a VI-a
– a XII-a, care învață în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău.
7. Candidatul/a la funcția consilier în CME poate fi orice elev sau elevă
care, la momentul depunerii dosarului, este în una din clasele a V-a – a XIa, indiferent dacă este sau nu membru/ ă a Consiliului elevilor.
8. Mandatul CME este de un an şcolar. Pe durata studiilor, un elev/ o elevă
poate fi ales/ aleasă pentru cel mult două mandate de consilier/ ă.
9. Anual, DGETS, în prima decadă a lunii aprilie, anunță concurs deschis
pentru selectarea membrilor CME pentru următorul an de studii. În acest
sens, este aprobată componența nominală a comisiei de concurs, formată
din reprezentanții DGETS, ai elevilor și ai organizațiilor societății civile.
10. Candidatul/ a la CME depune dosarul la concurs din propria inițiativă.
11. Procedura de selectare constă din 2 etape: prima etapă se referă la
analiza dosarelor candidaților și cea de-a doua etapă – la interviu.
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12. La prima etapă, comisia de concurs evaluează dosarele candidaților,
depuse în format electronic. Dosarul candidatului conține: formularul de
înregistrare (vezi anexa nr. 1) și acordul informat din partea părinților/
tutorilor/ îngrijitorilor (vezi anexa nr. 2). Doar persoanele care au trecut
preselecția sunt invitate la interviu.
13. Etapa a II-a de concurs – interviul – poate fi atât individual, cât și de
grup. O decizie în acest sens este luată de către comisia de concurs.
14. Printre criteriile de selectare a consilierilor CME pot fi: participarea
benevolă, reprezentarea diferitor grupuri de elevi/ eleve, motivația de a
reflecta critic asupra soluțiilor la problemele din educație, disponibilitatea
de a dedica timp și energie pentru a comunica cu elevi și adulți până, în
timpul și după sesiunile de lucru. Comisia de concurs poate stabili și alte
criterii, dacă este cazul.
15. Membrii CME sunt selectați de către comisia de concurs printr-un
consens larg, respectând următoarele principii:
Transparență– informații clare, accesibile și complete despre procesul
selectare a consilierilor sunt disponibile pentru toți elevii.
Participare voluntară – niciun elev/ nici o elevă nu va fi impus/ă și/sau
manipulat/ă să depună dosarul la concurs.
Incluziune– procesul de selectare este corect și echidistant pentru a crea un
grup divers de reprezentanți ai elevilor din diferite gimnazii și licee, din
medii sociale și economice diferite, cu necesități speciale, băieți și fete de
vârste diferite.
Siguranță/ protecție – la toate etapele procesului de selectare sunt evaluate
riscurile pentru a asigura elevilor bunăstarea emoțională și fizică, iar atunci
când aceștia raportează cazuri de abuz, persoanele responsabile de
protecția elevului față de violență intervin pentru a le opri.
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16. Componența nominală a CME este aprobată prin ordinul DGETS
Chișinău la propunerea Comisiei de concurs.
17. Toate persoanele care au depus dosarul,timp de 10 zile calendaristice
de la data deciziei adoptate, sunt informate despre rezultatele concursului.
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