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RAPORT DE ACTIVITATE
a Consiliului Județean al Elevilor Sibiu
octombrie – decembrie 2020
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Prezentul raport de activitate este elaborat în urma notei interne emise de către
Departamentul de organizare internă al Consiliului Național al Elevilor, înregistrate cu nr.
668/28.12.2020.
Acest document informativ este structurat pe următoarele domenii de referință:
1.
2.
3.
4.

Organizare internă;
Dezvoltare externă;
Domeniul educațional;
Relația cu decidenții și participarea la procesele decizionale/consultative.

1. Organizare internă
1. Viziunea, misiunea și structura CJE Sibiu
Elevii, văzuți sub unitatea Consiliului Elevilor, reprezintă principalul beneficiar al
sistemului de învățământ, fiind considerați o forță în societate, ajutând la dezvoltarea acesteia
prin cultură și educație calitativă. Consiliul Județean al Elevilor Sibiu este unica structură din
județ care are scopul de a apăra drepturile elevilor, coordonând activitatea consiliilor școlare
ale elevilor, asigurând un mediu benefic dezvoltării personale și profesionale a elevilor din
instanțiile de învățământ preuniversitar.
Consiliul Județean al Elevilor Sibiu este alcătuit, conform art. 23 din Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Consiliului Național al Elevilor, aprobat prin OMECS nr.
3838/23.05.2016, din Adunarea generală, compusă din președinții consiliilor școlare ale
elevilor și condus de către Biroul executiv și directorii departamentelor de nivel județean.

Structura Biroului executiv CJE Sibiu
Nume

Prenume

Neaga
Minea
Șandru
Truță
Biliboc

Teodora-Maria
Tudor-Mihai
Diana-Elena
Bogdan-Pompei
Radu-Mihai-Alexandru
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Unitatea de
învățământ
CNGL
CNOG
CADPB
CSNG
CNGL

Funcția
Președinte
Secretar executiv
Vicepreședinte
Vicepreședinte
Vicepreședinte
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Directorii de Departamente CJE Sibiu
Nume

Prenume

Goron
Roolaart
Popențiu

Ana-Teodora
Chris Anthony Frans
Vlad

Unitatea de
învățământ
CNGL
CNOG
CNGL

Mustea

Andreea-Maria

CNPASS

Terian-Dan

Tudor

CNGL

Plăstoi

Mihaela-Maria

CADPB

Funcția
Director PR
Director IT
Director al
Departamentului de
voluntariat
Director al
Departamentului
pentru învățământ
profesional, tehnic,
confesional și
vocațional
Director al
Departamentului de
cultură, programe
școlare și viitor
sustenabil
Director al
Departamentului de
învățământ
gimnazial și teoretic

2. Structuri conexe CJE Sibiu
Structura conexă a Consiliului Județean al Elevilor din Sibiu este Biroul de Presă
Componența acestei echipe este prezentată în tabelul de mai jos. Echipa este reprezentată de
Directorul Departamentului de PR&Comunicare.

Biroul de Presă CJE Sibiu
Nume

Prenume

Dascălu
Oltean
Szekely
Titu
Călin-Morariu

Corina-Elena
Miruna Anemary
Raluca-Roza
Eva
Tudor

Unitatea de
învățământ
LTOG
LTCN
CSNG
CNOG
CNGL

Funcția
Redactor
Redactor
Graphic Designer
Fotograf
Fotograf

De asemenea, Programul de Voluntariat este o altă structură conexă a CJE Sibiu,
aceasta fiind în curs de capacitare. (Link: https://bit.ly/38YwdkK )
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3. Adunările generale ale Consiliului Județean al Elevilor Sibiu
•

Adunarea generală a Consiliului Județean al Elevilor Sibiu din data de 23 octombrie
2020

Principalul punct pe ordinea de zi a fost pregătirea noilor membrii ai structurii.
Celelalte puncte ale ordinii de zi au fost:
•

Școala online

•

Adunarea generală a Consiliului Județean al Elevilor Sibiu din data de 6 noiembrie
2020

S-au organizat alegeri pentru funcțiile vacante din structura Consiliului Județean al
Elevilor Sibiu:
• 1 post de președinte
• 3 posturi de vicepreședinte
• 1 post secretar executiv
• 1 post de Director PR
• 1 post de Director al Departamentului de voluntariat
• 1 post de Director al Departamentului de cultură, educație și programe școlare
• 1 post de Director IT
• 1 post de Director al Departamentului pentru învățământul gimnazial și teoretic
• 1 post de Director al Departamentului pentru învățământ profesional, tehnic,
confesional și vocațional
În urma votului Adunării generale, nu s-au ocupat 3 posturi: președinte, un
vicepreședinte și Director al Departamentului de cultură, educație și programe școlare
•

Adunarea generală a Consiliului Județean al Elevilor Sibiu din data de 27 noiembrie
2020

S-au organizat alegeri pentru funcțiile vacante din structura Consiliului Județean al
Elevilor Sibiu:
• 1 post de președinte
• 1 post de vicepreședinte
• 1 post de Director al Departamentului de cultură, educație și programe școlare
Toate posturile vacante au fost ocupate, astfel Consiliul Județean al Elevilor Sibiu are
o structură completă. Celelalte puncte ale ordinii de zi au fost:
• Școala online
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În cadrul discuțiilor, membrii Adunării generale au putut să își expună problemele în
fata doamnei inspector Daniela Muntean, care, de asemenea, le-ar răspuns și la nelămuririle pe
care aceștia le aveau.
• Diverse
•

Adunarea generală a Consiliului Județean al Elevilor Sibiu din data de 8 decembrie
2020

Principalul punct de pe ordinea de zi a fost votul strategiei de mandat a CJE Sibiu.
Celelalte puncte ale ordinii de zi au fost:
•

Școala online

În cadrul Adunării generale din 8 decembrie 2020 s-a adoptat următoarea hotărâre:
(1) Adunarea generală a Consiliului Județean al Elevilor Sibiu aprobă strategia propusă de
către BEx CJE Sibiu.

4. Ședințe de lucru ale CJE Sibiu
•

•

•

•

•

Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 08.11
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Cunoașterea membrilor
❖ Școala online
❖ Propuneri pentru actualul mandat
❖ Stabilirea calendarului pentru alegeri
❖ Diverse
Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 22.11
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Analiza rezultatelor chestionarului
❖ Diverse
Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 26.11
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Alegeri în BdP
Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 28.11
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Cunoașterea noilor membri
❖ Propuneri pentru actualul mandat
❖ Diverse
Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 01.12
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Task Force CNE
❖ Înscriere la Gala Tineretului Sibian
❖ Diverse
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•

•

•

•
•

•
•

Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 05.12
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Elaborarea strategiei de mandat
❖ Diverse
Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 08.12
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Talk Show
❖ Atelier Mental Health
❖ CȘE Junior
❖ SJFER
❖ Grupuri de sprijin
❖ Întâlnire cu decidenți
❖ Diverse
Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 12.12
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Organizare BdP
❖ Diverse
Ședința de lucru informală a Biroului executiv din 16.12
Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 20.12
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Discursul candidaților pentru BdP
❖ Probă de aptitudini
❖ Votul electoral
❖ Cunoașterea noilor membri
❖ Organizare alegeri CȘE Roth
❖ Diverse
Ședința de lucru informală a Biroului executiv din 23.12
Ședința de lucru formală a Biroului executiv din 30.12
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Planificare acțiuni luna ianuarie
❖ Diverse

5. Grupurile de lucru/sprijin
În cadrul ședinței online de lucru din data de 8 decembrie 2020, Biroul executiv a decis
înființarea lor în luna ianuarie din cauza capacitării târzii a CJE Sibiu, dar și din cauza
carantinei impuse de autorități ce a împiedicat membrii CJE Sibiu să comunice cu Adunarea
generală informal.

6. Sesiuni de formare
În cadrul Adunării generale din data de 23 octombrie 2020, s-au prezentat atribuțiile
generale pe care elevii reprezentanți le au. În ședința online de lucru din data de 8 decembrie
2020, BEx CJE Sibiu a decis organizarea SJFER în luna ianuarie, mai exact în perioada 15-17,
în mediul online.
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7. Dezvoltare internă
În decursul lunilor noiembrie și decembrie Biroul executiv a reușit să mărească numărul
membrilor AG, de la 17 la 28, prin organizarea de alegeri și prin trimiterea de adrese
consilierilor educativi. În continuare, CJE Sibiu a identificat alte 6 licee în care nu există CȘEuri sau în care comunicarea între structuri nu mai există. De asemenea, CJE Sibiu a inițiat o
campanie de promovare CȘE-urilor Junior, în rândul consilierilor educativi, urmând ca în luna
ianuarie CJE Sibiu să organizeze alegeri pentru înființarea a 10 CȘE-uri junior.

2. Dezvoltare externă
1. Alegeri în cadrul BdP a CJE Sibiu
Biroul de Presă al Consiliului Județean al Elevilor Sibiu este coordonat de Directorul
departamentului PR & Comunicare, Ana-Teodora Goron. Interviurile pentru selecția
fotografilor din BdP CJE Sibiu au avut loc în data de 26 noiembrie 2020, iar pentru redactori
si graphic designeri pe data de 20 decembrie 2020.

2. Activitatea pe rețelele de socializare
În perioada octombrie-decembrie CJE Sibiu a făcut apel la comunitatea de elevi pentru
a se implica direct în apărarea intereselor și drepturilor pe care aceștia le au (Link:
https://bit.ly/3pKb98l ).
Totodată, tot în perioada anterior menționată, multe orașe s-au aflat în carantină, drept
pentru care CJE Sibiu a elaborat o campanie de informare privind măsurile carantinei (Link:
https://bit.ly/3rIOon4 )
De asemenea, în urma analizării statisticilor generate de platforma Instagram și
Facebook, am sesizat o ușoară creștere a numărului conturilor ce au vizitat pagina CJE Sibiu.

3. Domeniul educațional
1. Consultare privind școala online
Echipa Consiliului Județean al Elevilor Sibiu a pus în circulație, în data de 17 noiembrie
2020, un formular prin care am colectat date de la elevii județului pentru a analiza modul de
desfășurare al orelor prin intermediul tehnologiei și internetului (Link: https://bit.ly/3906ecP ).
Datorită mobilizării consilierilor educativi din școlile județului Sibiu, am reușit să strângem
7511 răspunsuri, de la elevi din toate ciclurile de învățare, primar, gimnazial și liceal.
În urma analizării rezultatelor chestionarului în cadrul ședinței online de lucru din data
de 22 noiembrie 2020, CJE Sibiu a realizat o serie de recomandări care au fost înaintate
Inspectorului Școlar General (Rezultatele și recomandările pot fi consultate aici:
https://bit.ly/3n5R2zH ).
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4. Relația cu decidenții și participarea la procesele decizionale/consultative
1. Participare la focus grupuri organizate de CJ Sibiu
Pentru elaborarea Strategie de dezvoltare a județului Sibiu pe următorii 10 ani, în
perioada 02 – 18 decembrie 2020, CJ Sibiu a organizat 13 focus grupuri pe diferite domenii,
cum ar fi: tineret, cultură, sport, sănătate etc.
CJE Sibiu a primit invitații de a participa la 5 dintre acestea, și anume: tineret,
dezvoltare rurală, cultură, educație și cooperare și dezvoltare comunitară. În cadrul acestor
focus grupuri CJE Sibiu a adus la cunoștința autorităților județene problemele cu care elevii și
tinerii, în general, se confruntă, dar a propus și metode de rezolvare pentru acestea.

2. Burse pentru elevii tălmăceni
În urma unei consultări în rândul membrilor AG, CJE Sibiu a constatat că elevii orașului
Tălmaciu nu au primit burse (singurul caz depistat de noi la nivel județean).
În acest sens, BEx CJE Sibiu a solicitat explicații autorităților locale, care ne-au adus
la cunoștință faptul că bursele se vor da în ultima săptămâna din decembrie și nu la începutul
vacanței de iarnă din cauza unei erori a secretariatului școlii.
Pentru a fi siguri de acordarea corectă a burselor, BEx CJE Sibiu a urmărit îndeaproape
întregul proces, care s-ar sfârșit cu bine.

Atașat raportului de activitate, trimitem și procesele-verbale de la ședințele Biroului
executiv și Adunările generale organizate în perioada octombrie - decembrie 2020.
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