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CALENDARUL ALEGERILOR
PENTRU ALEGEREA REPREZENTANTULUI ELEVILOR DIN CA
2022 - 2023
•

05 septembrie 2022 – prima zi de cursuri din anul școlar 2022-2023. Conform art. 3, alin.
(2) din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al
unităților de învățământ preuniversitar din România, „directorul unității de învățământ
transmite consiliului elevilor solicitarea de desemnare a reprezentantului elevilor în
consiliul de administrație”. Comisia constituită ca urmare a solicitării directorului anunță
public, în mod oficial, calendarul acțiunilor desfășurate pentru alegerea reprezentantului
elevilor, componența comisiei de organizare și desfășurare a alegerilor și documentele ce
trebuie depuse la dosar, prin afișarea la avizier, pe site-ul unității de învățământ sau
utilizând alte mijloace de comunicare disponibile;

•

06-11 septembrie 2022 – candidații depun dosarele de candidatură la comisie;

•

12-13 septembrie 2022 – comisia analizează validitatea dosarelor depuse, prin verificarea
respectării cerințelor menționate la art. 8 și art. 9 din Procedură; După procesul de analizare
al dosarelor, comisia anunță public numele candidaților care îndeplinesc condițiile pentru
a participa la alegeri;

•

14-18 septembrie 2022 – candidații care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri
se prezintă în cadrul unor întâlniri și dezbateri cu elevii școlii;

•

19 septembrie 2022 – se desfășoară procesul electoral, comisia se întrunește pentru
numărarea voturilor, este întocmit procesul-verbal și sunt anunțate rezultatele;

•

20-21 septembrie 2022 – este organizat al doilea tur de alegeri, în cazul situațiilor
prevăzute la art. 12, alin. (3) sau art. 13, alin. (1) din Procedură;
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•

22 septembrie 2022 – consiliile școlare ale elevilor transmit, în scris, directorului unității
de învățământ și consiliului județean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București
numele candidatului ales ca reprezentant al elevilor cu drept de vot în consiliul de
administrație al unității de învățământ;

•

23-26 septembrie 2022 – consiliile județene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor
București vor realiza o bază de date și un grup pe o platformă online cu reprezentanții
elevilor în CA-urile unităților de învățământ preuniversitar la nivel județean, pentru
facilitarea comunicării cu aceștia.
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