
Ministerul Educafiei, Culturii
gi Cercetirii al Republicii Moldova

ORDIN

", .93
mun. Chigintru

ca privire Iy componenra cons,iurui Na(ionar at Etev,orpentru onul de studii 20Ig_2019

in legdturd cu expirarea, in luna mai 2018, a mandatului membrilorconsiliului National al Elevilor de pe l6ngd Ministerul Educafiei, culturii gicercetdrii pentru anul de studii 2017-2018, aprobat prin ordinul ministrului nr.626 din 13'07 '2017, precum gi in scopul alegerii noii componenle a consiliului
Na{ional al Elevilor pentru anul de studii 20lg-20rg.

ORDON:

1' A anunfa organizarea concursului nafional de alegere a membrilor
consiliului Nalional al Elevilor de pe ldngd Ministerul Educaliei, culturii
gi cercetdrii (cNE) pentru anul de studii 20lg-2019, care se va desfdgura
in perioada20 aprilie - 30 mai 201g.

2. organele locale de specialitate in domeniul invdfdmdntului:
2'l vor informa conducerea institufiilor de inv6ldm6nt preuniversitar qimembrii consiliilor raionale/ municipale ale elevilor despre lansarea

concursului nalional de alegere a noii aomponenle a Consiliului
Nafional al Elevilor; 

,,

2.2 vor acorda asistenfd metodolog{ba!{,ihrrituliilor de invd}dmdnt inprocesul de apficare a instrucliunii privind constituirea gi
funclionarea consiliului Nafignal al Elevilor gi a Regulamentului deconstituire qi funclionare. 

1 
'coylilitrlui Nalional al Elevilor de pel6nga Ministerul Educaliei, Chtur#it ;i Cercetdrii, aprobate prin

ordinul ministrului nr. 136 din )6 martie 2013, cu modificarile

I

j, 

"'



ij1'
.;l

ulterioare 
.]nrlbale 

prih ordinul ministrului nr. 257 din 0g aprilie
2014 gi ordinur ministrulu\;nr.24l din 20 aprilie 2017;

2'3 vor monitorizap-tgsfi 
Qe constituire a organelor de autoconducere

ale elevilor din institUtiilB de inv6ldm6nt preuniversitar, inclusiv de
delegare arepreze**1iiO, elevilor in CNE;

,, rr1

3. Directorii institufiilor de iuv*famdnt preuniversitar:

3'1' vor asigura informa$a cadrelor didactice gi a elevilor, inclusiv prin
intermediul organelor de autoguvernare ale elevilor, despre condi{iile
de organi zare aconcursului;

3.2. vor oferi suport metodologic qi logistic in procesul de delegare
transparentd gi democraticd, a unui candidat din partea instituliei in
calitate de membru al CNE;

3.3. vor prezenta, cdtre data de 30 mai 201g, in format electronic, la
adresa cne'edu.m.d@ gmail.com, dosarul candidatului la concurs. care
va confine, conform Regulamentului, urmdtoarele:

o CV-ul al candidatului;

. Acordul in scris al pdrintelui/ tutorelui; ,

o scrisoarea de motivalie din partea candidatului;

o Procesul - verbal al gedinlei organului de autoconducere al
elevilor din institulia de invafam6nt.,cu privire la inaintarea
candidaturii.

4.


