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O R D I N
or. Sîngerei

din 20.09.2017 nr. 520

Ref.: „Cu privire la activitatea Consiliului Consultativ al Elevilor din raionul Sîngerei pe 
parcursul anului de studii 2017-2018.”

în baza Regulamentului CCE din raionul Sîngerei,aprobat prin decizia 
ConsiliuluiConsultativ al DE Sîngerei nr.1/6 din 25 mai 2010 şi proiectul de activitate al DE 
Sîngerei pentru anul de studii 2017-2018, emit următorul

ORDIN:
1. A aproba componenţa consilierilor CCE din raionul Sîngerei pentru anul şcolar 2017- 

2018 în baza rezultatelor alegerilor generale promovate în instituţiile preuniversitare şi a 
referinţelor fiecărui consilier, prezentate de managerii şcolari.(Anexa nr.l).

2. A promova şedinţele CCE în lunile octombrie, decembrie, februrie, aprilie, mai pe 
parcursul anului şcolar cu precizarea datei şedinţelor în proiectele lunare de activitate a 
DE Sîngerei.

3. A numi responsabil de organizarea , promovarea şi participarea la şedinţe din partea DE 
pe şeful CMR, dl Ion Roşea cu acordarea acestor zile lucrate pe parcursul anului în baza 
cererii.

4. Proiectele de activitate a consilierilor în cadrul celor 5 şedinţe vor fi elaborate şi pregătite 
de Biroul CCE şi consilierii CCE.

5. Managerii instituţiilor preuniversitare:
• Vor asigura participarea consilierului local la şedinţele CCE;
• Vor numi prin ordin însoţitorii tur-retur pentru consilieri din rândurile părinţilor, 

cadrelor didactice în zilele de şedinţe.
• Vor achita cheltuielile de deplasare a elevilor;
• Vor numi prin ordin responsabil de viaţa şi sănătatea consilierului;
• Vor prezenta consilierului, spre informare, datele necesare pentru elaborarea 

notelor informative.
6. Directorul LT „M.Eminescu” Sîngerei, dl N. Melinte va crea condiţii pentru activitatea 

eficientă a consilierilor încadrul, şedinţelor CCE.
7. Responsabil de monitorizafga indeplinirii cerinţelor prezentului ordin se desemnează 

şeful CMR, dl Ion Ro şea. ' ;
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