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REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE

din 29 ianuarie 2021

Cu privire la activitatea Consiliului Raional 
al Elevilor

Coordonând activitatea CRE și monitorizând activitatea CE din instituțiile de învățământ 
secundar-general din raion, în scopul asigurării oportunităților pentru realizarea dreptului la opinie 
și implicare a elevilor în procesul educațional. Consiliul de Administrație al DI Soroca

1.
2.

3.

DECIDE:
A lua act de informația prezentată de E. Cociurca, metodist DI
Direcția învățământ Soroca:

Va monitoriza respectarea Instrucțiunii privind constituirea și funcționarea 
Consiliului Elevilor și elaborarea Regulamentului organului de autoconducere al 
elevilor în instituțiile de învățământ din raion;
Va coordona și va contribui la promovarea bunei comunicări între membrii CNE, 
CRE, CE din instituții cu elevii, echipa managerială, cadre didactice, părinți și alți 
actori implicați în procesul educațional
Va coordona participarea consiilor de elevi în respectarea măsurilor de protecție 
aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ în contextul 
epidemiologie al COVID - 19 ;
Va asigura participarea membrilor CRE la elaborarea politicilor școlare și 
îmbunătățirea procesului educațional în instituțiile de învățământ din raion;
Va asigura participarea membrului CNE la atelierele de lucru organizate de MECC
Va elabora chestionarul online cu privire la utilizarea TIC în procesul educațional 

Managerii instituțiilor de învățământ:
Vor oferi susținere în elaborarea și aplicarea Regulamentului de activitate a

4.

5.

Consiliului Elevilor din școală;
Vor asigura implicarea CE în respectarea prevederilor asigurării condițiilor de 
siguranță în contextul epidemiologie;
Vor asigura implicarea CE în procesul de proiectare strategică și curentă a instituției 
precum și în luarea deciziilor care vizează elevii;
Vor oferi spațiu, mobilier, alocări financiare din bugetul instituției și vor desemna 
profesorul-coordonator al CE;
Vor încuraja și vor susține interesul elevilor și a CE de a se implica în proiecte, 
acțiuni de caritate și de voluntariat;

Consiliul Raional al Elevilor va veni cu propuneri, sugestii, opinii la proiectul de
Regulament al concursului de proiecte înaintate de CE până la 01.02.2021;
Se desemnează responsabil de realizarea prezentei decizii șgecjgjjstul DÎ Soroca E. 
Cociurca și managerii instituțiilor de învățământ dino.Președintele CA

Secretar CA


