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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.
378/09.07.2021.

I. Organizare internă
1. Viziunea, misiunea și structura Consiliului Județean al Elevilor
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, în continuare CJE 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 unitățile e de învățământ preuniversitar.
CJE 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 la nivel județean (Echipa: https://bit.ly/3uwMRkN).

Structura Biroului executiv CJE Sibiu
(în continuare BEx CJE Sibiu)

Nume

Prenume

Unitatea de
învățământ

Funcția

Neaga

Teodora-Maria

CNGL

Președinte

Minea

Tudor-Mihai

CNOG

Secretar executiv

Șandru

Diana-Elena

CADPB

Vicepreședinte

Truță

Bogdan-Pompei

CSNG

Vicepreședinte

Biliboc

Radu-Mihai-Alexandru

CNGL

Vicepreședinte
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Directorii Departamentelor CJE Sibiu
Nume

Prenume

Goron
Roolaart

Ana-Teodora
Chris Anthony Frans

Unitatea de
învățământ
CNGL
CNOG

Popențiu

Vlad

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
Structurile conexe ale Consiliului Județean al Elevilor din Sibiu sunt Biroul de Presă și
Programul de voluntariat. Componența acestor echipe este prezentată în tabelele de mai jos.
Echipa Biroului de presă este reprezentată de Directorul Departamentului de
PR&Comunicare, domnișoara Ana-Teodora Goron, iar echipa Programului de voluntariat de
Directorul Departamentului de voluntariat, domnul Vlad Popențiu.

Biroul de Presă CJE Sibiu
Nume

Prenume

Unitatea de
învățământ

Funcția

Dascălu

Corina-Elena

LTOG

Redactor

Oltean

Miruna Anemary

LTCN

Redactor

Szekely

Raluca-Roza

CSNG

Graphic Designer

Titu

Eva

CNOG

Fotograf

Călin-Morariu

Tudor

CNGL

Fotograf
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Programul de Voluntariat CJE Sibiu
-voluntariNume

Prenume

Gheorghiță
Vintilă
Aldea
Postescu
Baciu
Bașca
Pleșca
Chiorean
Dragotă
Roolaart
Petroșan
Povoroznic
Vârcolacu
Pănoiu
Budușan
Scheau
Opriș

Vlad
Alessia
Anamaria-Mihaela
Teodora-Maria
Tudor
Daria
Isabella
Mara
Andreea
Kimberly
Ana
Alexia-Maria
Ștefena-Daria
Luana
Lucian
Raluca-Maria
Clara

Unitatea de
învățământ
Arte
Arte
CEGB
CNDPB
CNGL
CNGL
CNGL
CNOG
CNOG
CNOG
CNPASS
CNPASS
CNPASS
CNSvB
CSNG
LTLIA
LTOG

Legătura dintre BEx CJE Sibiu și cele 2 structuri conexe este menținută prin
intermediul unor grupuri de WhatsApp, întâlniri frecvente, dar și direct, prin președintele
structurii și directorii de departamente responsabili.

3. Adunările generale ale Consiliului Județean al Elevilor Sibiu
1. Adunarea generală din 22 ianuarie 2021
Tip: ordinară – nestatuară
Ordinea de zi:
1. Prezentarea Raportului de activitate a CJE Sibiu octombrie-decembrie
2. Parteneriat ULBS
3. Feedback semestrial
4. Diverse
Rezumat:
•

După semnarea fișei de prezență s-a constatat că în ședință se află 14 membrii cu
drept de vot din 28. Astfel, cvorumul nu a fost atins, iar ședința fost declarată
închisă.
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2. Adunarea generală din 23 ianuarie 2021
Tip: ordinară – statuară
Ordinea de zi:
1. Prezentarea Raportului de activitate a CJE Sibiu octombrie-decembrie
2. Parteneriat ULBS
3. Feedback semestrial
4. Diverse
5. Parteneriat CJRAE
Rezumat:
• S-a prezentat raportul de activitate a CJE Sibiu în fața AG și s-au solicitat
rapoartele membrilor AG până la proxima Adunare generală ordinară;
• Membrii BEx CJE Sibiu au fost mandatați pentru a realiza demersurile necesare
organizării de meditații gratuite;
• CJE Sibiu a încheiat un parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Sibiu, valabil până la data de 1 noiembrie 2021;
• S-a prezentat fișa de feedback semestrial și s-a încurajat diseminarea ei în licee și
completarea acesteia;
• S-a prezentat mustrarea scrisă a 8 președinți de CȘE;
• S-a adoptat o decizie prin care BEx CJE Sibiu poate împărții voluntarii în funcție
de necesități cu votul majorității absolute.
3. Adunarea generală din 27 februarie 2021
Tip: ordinară – statuară
Ordinea de zi:
1. Analiza Rapoartelor de Activitate a AG
2. Parteneriat ULBS
3. Diverse
Rezumat:
• S-a prezentat analiza rapoartelor de activitate a membrilor AG CJE Sibiu;
• CJE Sibiu a încheiat un parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu , valabil
până la data de 1 noiembrie 2021
• S-au informat membrii AG în legătură cu demersurile făcute de la ultimul AG:
• Informare cu privire la webinariile CNE la care a participat BEx CJE Sibiu;
• Întâlnirea cu 7 din cei 9 parlamentari sibieni;
• Întâlnirea cu decidenții locali;
• Începerea demersului pe burse și cuantumul burselor de merit din Sibiu
(150/lună), Cisnădie (125/lună), Tălmaciu (între 100 și 150 de lei/lună, în
funcție de medie) și Dumbrăveni (100/lună);
• Continuarea demersului de înființare a unui CCPT început de fostul
mandat;
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4. Adunarea generală din 14 aprilie 2021
Tip: ordinară – statuară
Ordinea de zi:
1. Amendarea Strategiei de dezvoltare și a Planului de acțiune
2. Diverse
Rezumat:
• S-au prezentat amendamentele propuse de către BEx CJE Sibiu asupra Strategiei
de dezvoltare și a Planului de acțiune;
• S-au informat membrii AG în legătură cu:
• Modificările aduse asupra structurii anului școlar în curs;
• Analiza făcută de BEx CJE Sibiu asupra bugetelor UAT-urilor aflate în
mediul urban;
• Participarea BEx CJE Sibiu la AG CNE;
• Măsurile care vor fi luate având în vedere inactivității unor CȘE-uri.
5. Votul online din data de 27 aprilie 2021
Convocat: în data de 23 aprilie 2021
Obiectul votului:
1. Adoptarea hotărârii AG CJE Sibiu cu privire la încheierea unui protocol de
colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și CJE Sibiu.
Rezumat:
• La încheierea votului, la ora 20, după 10 ore în care formularul a fost deschis, sa constatat că din cei 28 de membrii cu drept de vot, și-au exprimat votul 22.
Astfel, hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o
abținere.
6. Adunarea generală din 20 mai 2021
Tip: ordinară – parțial statură
Ordinea de zi:
1. Reorganizare internă
2. Activități în parteneriat cu IȘJ Sibiu
3. Diverse
Rezumat:
• După semnarea fișei de prezență, s-a constatat că în ședință se află 16 membrii
cu drept de vot din 28, îndeplinindu-se covorului și ședința fiind statutară. După
votul ordinii de zi însă, 2 membrii cu drept de vot părăsesc ședința. Astfel, din
cauza neîndeplinirii cvorumului, ședința a fost declarată închisă.
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7. Votul online din data de 22 iunie 2021
Convocat: în data de 18 iunie 2021
Obiectul votului:
1. adoptarea Deciziei AG CJE Sibiu privind stabilirea numărului de vicepreședinți ai
CJE Sibiu și a atribuțiilor fiecăruia;
2. adoptarea Deciziei AG CJE Sibiu privind reorganizarea departamentelor CJE Sibiu.
Rezumat:
• La încheierea votului, la ora 20, după 10 ore în care formularul a fost deschis, sa constatat că din cei 28 de membrii cu drept de vot, și-au exprimat votul 20.
Ambele decizii au fost adoptate după cum urmează:
1. 16 voturi pentru, unul împotrivă și 3 abțineri;
2. 15 voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri.

4. Ședințe de lucru ale BEx CJE Sibiu
•

Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 03.01
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Elaborare Raport de activitate

•

Ședința de lucru informală a Biroului executiv din 05.01

•

Ședință de lucru formală a Biroului executiv din 13.01
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Burse
❖ Atelier Mental Health
❖ SJFER
❖ Parteneriat ULBS
❖ Ordinea de zi AG
❖ Voluntari

•

•

❖ Diverse
Ședință online de lucru formală a Biroului executiv din 24.01
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Întâlnire ULBS
❖ Întâlnire parlamentari
❖ Diverse
Ședință online de lucru formală a Biroului executiv din 26.01
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Întâlnire ULBS
❖ Diverse
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•

Ședință online de lucru formală a Biroului executiv din 27.01
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Întâlnire parlamentari
❖ Diverse

•

Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 02.02
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Planificare acțiuni luna februarie
❖ Întâlnire decidenți
❖ Diverse

•

Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 11.02
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Acțiuni în parteneriat cu ULBS
❖ Diverse

•

Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 26.02
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Analiza Rapoartelor de Activitate AG
❖ Planificare acțiuni luna martie
❖ Diverse

•

Ședința online de lucru formală a Biroului executiv din 09.03
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Informare acțiuni luna februarie
❖ ULBS
❖ Talk Show
❖ Acțiuni voluntari
❖ Diverse

•

Ședința de lucru formală a Biroului executiv din 15.04
Puncte pe ordinea de zi:
❖ ULBS Webinars „You asked, we did it!”
❖ Organizare internă
❖ Activitate cu ocazia sărbătorilor Pascale
❖ Actualizare site CJE Sibiu
❖ Diverse

•

Ședința de lucru formală a Biroului executiv din 21.04
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Protocol de colaborare cu IȘJ Sibiu
❖ Acțiune de Paște
❖ Burse, continuarea
❖ AG CNE
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❖ Diverse
•

•

Ședința de lucru formală a Biroului executiv din 11.05
Puncte pe ordinea de zi:
❖ Street Delivery Sibiu 2021
❖ AG luna mai
❖ Diverse
Ședința de lucru formală a Biroului executiv din 21.06
Puncte pe ordinea de zi:
❖ RISEJ
❖ AG CNE
❖ Mentorat CJE Sibiu 2021

❖ Sesiune vot online AG iunie 2021
❖ Diverse
5. Grupurile de lucru/sprijin
Pe data de 8 ianuarie 2021, BEx CJE Sibiu a înființat 5 grupuri de sprijin, coordonate
de câte un membru a BEx, fiecare având în componența sa între 5 și 6 CȘE-uri.
GS Teodora
Neaga

GS Tudor
Minea

GS Diana
Șandru

GS Bogdan
Truță

GS Radu
Biliboc

CȘE CNGL
CȘE CNOG
CȘE CNSvB
CȘE CNPASS

CȘE LTIM
CȘE LTAI
CȘE Carol I
CȘE LTC

CȘE CADPB
CȘE CTCS
CȘE CEGB
CȘE LTOG

CȘE CSNG
CȘE CTM
CȘE Roth
CȘE LTAM

CȘE LTGG

CȘE CTES

CȘE Arte

CȘE LTAS

CȘE LTCN

CȘE LTCD

CȘE LTJL
CȘE LTGL
CȘE LTNT
CȘE LTHC
CȘE
Independența
CȘE Junior
Cisnădie 2

CȘE CTATL
Legendă licee:
CNGL - Colegiul Național „Gh. Lazăr” Sibiu

CSNG – Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș

CNOG – Colegiul Național „O. Goga” Sibiu
CNSvB – Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”
Sibiu
CNPASS – Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”
Sibiu
CADPB – Colegiul Agricol ”D. P. Barcianu” Sibiu
CTES – Colegiul Tehnic Energetic Sibiu
CTCS – Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu
Independența – Colegiul Tehnic „Independența” Sibiu
CEGB – Colegiul Economic „G. Barițiu” Sibiu
LTOG – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu
Arte – Liceul de Artă Sibiu
LTCN – Liceul Teoretic „C-tin. Noica” Sibiu
LTHC – Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu
LTAI – Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu
LTLIA – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Sibiu
Carol I – Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură
„Carol I” Sibiu

CTM – Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș
LTAS – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș
Roth – Liceul Teoretic „Stephan Ludwig Roth” Mediaș
LTAM – Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș
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LTC – Liceul Tehnologic Cisnădie
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LTCD – Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăven
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Fiecare membru a BEx CJE Sibiu a avut întâlniri cu grupurile de sprijin o dată la două
sau trei săptămâni, în funcție de necesitățile grupului, în care s-au discutat demersurile pe care
CJE Sibiu le-a avut, dar și despre problemele pe care membrii AG le-au întâmpinat

6. Sesiuni de formare
În perioada 15-17 ianuarie CJE Sibiu a organizat Sesiunea Județeană de Formare a
Elevilor Reprezentanți, la care s-au înscris peste 60 de elevi reprezentanți și voluntari. În cadrul
sesiunii au avut loc 5 ateliere (Reprezentarea elevilor: de la A la Z, Administrarea organizației,
Cum funcționează o școală, How to PR și Voluntariat 101) focusate pe pregătirea membrilor
CȘE-urilor sibiene, a reprezentanților în Consiliile de Administrație, dar și a voluntarilor CJE
Sibiu. (Post Instagram: https://bit.ly/3qA1MrM )

7. Dezvoltare internă
În perioada de raportare CJE Sibiu s-a concentrat asupra dezvoltării externe a
structurii, dezvoltarea internă având loc la începutul mandatului, în lunile noiembriedecembrie. De la ultima raportare, BEx CJE Sibiu a reușit înființarea unui CȘE Junior, la Școala
Gimnazială Nr. 2 Cisnădie.

II. Dezvoltare externă
1. Apariții în presă
În data de 28 ianuarie 2021, ca urmare a primei întâlniri cu un parlamentar sibian, am
transmis un comunicat de presă prin care am anunțat oficial demersul, dar am lansat și o
invitație publică la dialog (Comunicat: http://bit.ly/2YqBSeM). De asemenea, tot în data
anterior menționată, în urma întâlnirii cu o parte din conducerea Universității „Lucian Blaga”
Sibiu, aceștia au publicat un comunicat de presă pentru a anunța parteneriatul dintre cele două
structuri. (Apariție: http://bit.ly/3owhSBT)
De asemenea, în cadrul demersului național de solicitare a dezbaterilor publice pentru
bugetele locale, CJE Sibiu a înaintat atenției public, în data de 14 martie, un comunicat de
presă ce a fost preluat de 2 redacții. (Articol Turnul Sfatului https://bit.ly/3ccMNQJ, articol
Mediaș-Info: https://bit.ly/31qx6iV)
În data de 24 martie 2021, redacția Turnul Sfatului a publicat un interviu luat
Președintei CJE Sibiu, Teodora-Maria Neaga, în care vorbește despre candidatura în CJE,
demersurile actuale și viitoare, dar și despre planurile personale de viitor (Apariție:
https://bit.ly/31qxHkF). În aceeași zi, ca urmare a numeroaselor declarații pe care Ministrul
Educației le-a oferit, CJE Sibiu s-a poziționat, BEx CJE Sibiu oferind atenției publice o poziție
(Articol Turnul Sfatului: https://bit.ly/39zm4fy, articol Mediaș-Info: https://bit.ly/3rFhKS1).
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Totodată, ca urmare a demersului „Trash out challenge”, pe data de 26 martie, CJE
Sibiu și Leo Brukenthal Sibiu au emis un comunicat de presă comun (Articol:
https://bit.ly/3wmZjVN), prin care încurajează tinerii sibieni să se înscrie la această acțiune de
ecologizare. După finalizarea acțiunii, s-a realizat un reportaj ce poate fi citit aici:
https://bit.ly/3sKmNSx .
După participarea delegației CJE Sibiu la AG CNE, BEx CJE Sibiu, conform spuselor
din AG CNE, a emis un comunicat de presă pentru a încuraja tinerii să nominalizeze persoane
la „Gala elevului reprezentant”. (Articol: https://bit.ly/3w5WJCP )
Pentru a încuraja elevii și profesorii să completeze formularul pentru colectarea
datelor ce vor sta la baza Raportului privind implementarea Statului Elevului, în data de 17
mai, BEx CJE Sibiu a transmis către redacțiile partenere un comunicat de presă. Articolul
publicat poate fi vizualizat aici: https://bit.ly/3x2CIOh.
În data de 27 mai, BEx CJE Sibiu a transmis către redacțiile partenere un comunicat de
presă ce avea ca obiect încurajarea elevilor de clasa a 8-a să se înscrie la evenimentul „Târgul
Liceelor”, organizat în parteneriat cu IȘJ Sibiu: https://bit.ly/3jerm5P.
Ultimul comunicat emis de BEx CJE Sibiu în perioada de raportare a fost cel legat de
feedback-ul semestrial, cu rol de a informa elevii și cadrele didactice și de a încuraja actorii
principali ai sistemului de învățământ să ofere, respectiv să ceară feedback conform
metodologiei aprobate de Ministrul Educației. (Articol Turnul Sfatului: https://bit.ly/3hc7OfE
, articol Mediaș-Info: https://bit.ly/3qsElSZ )
Menționăm apariția CJE Sibiu și în alte articole din presa locală, dar acestea au
reprezentat, în marea lor majoritate, preluări ale postărilor de pe Facebook și Instagram și nu
un comunicat oficial emis de BEx CJE Sibiu (Apariții: https://bit.ly/3fEUJML).

2. Relația cu presa
BEx CJE Sibiu are un parteneriat voluntar cu redacția „Turnul Sfatului”, dar și cu
redacția „Mediaș-Info”. Aceste publicații locale ne-au sprijinit prin publicarea comunicatelor
de presă și a pozițiilor pe care BEx CJE Sibiu le-a emis. Comunicatele de presă și pozițiile
oferite celor 2 publicații pot fi consultate la punctul 1 al prezentului capitol sau accesând acest
link: https://bit.ly/2R6oNqv.

3. Relația cu partenerii
Prima structură cu care CJE Sibiu a încheiat un parteneriat este Centrul Județean
de Resurse și Asistentă Educațională Sibiu. Sub egida acestui parteneriat, CJE Sibiu a avut,
până în acest moment, următoarele acțiuni:
▪ Webinar „Cyberbullying, ce este și cum îi punem capăt?”
Acesta s-a desfășurat în data de 30 ianuarie 2021, cu ocazia zilei internaționale pentru
nonviolență în școală. La acest webinar au participat peste 100 de persoane, elevi, părinți și
profesori, fiind facilitat de prof. Consilier școlar, doamna Adela Crețu și prof. Consilier școlar,
doamna Cristina Toader (Post Instagram: https://bit.ly/3ch8EW1).
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▪ Webinar „Profilul potrivit pentru tine”
Acesta s-a desfășurat în data de 25 martie 2021, fiind un webinar adresat elevilor de
clasa a 8-a, la care s-au înscrie peste 200 de elevi. Webinarul a avut ca scop îndrumarea elevilor
de clasa a 8-a în vederea alegerii profilului pe care urmează să îl urmeze în următorii 4 ani.
Acesta a fost facilitat de prof. Consilier școlar, doamna Albu Cornelia și prof. Consilier școlar,
doamna Cristina Ivan (Post Instagram CJRAE Sibiu: https://bit.ly/3dlsEY8). Menționăm că
webinarul a fost organizat exclusiv de CJRAE Sibiu, echipa CJE Sibiu implicându-se în
promovarea webinarului pe grupurile interne.
CJE Sibiu a încheiat un parteneriat și cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, în

continuare ULBS. Sub egida acestui parteneriat, CJE Sibiu și ULBS au lansat programul PREuniversitate/PRO-universitate (Comunicat lansare: https://bit.ly/39zjhCV) în cadrul căruia
există următoarele proiecte: Universitate pro BAC, ULBS Webinars „You asked, we did it”,
ULBS Maraton și Uni Holidays. Până în prezent, au fost puse în aplicare proiectele:
▪ Universitate pro BAC
Demersul a fost făcut public pe data de 23 februarie, printr-o postare a CJE Sibiu (Post
Instagram: https://bit.ly/3cxBIJd ), prin care anunțam începerea înscrierilor la meditații oferite
în mod gratuit de ULBS pentru elevii ce susțin examenul de bacalaureat.. Pe data de 1 martie
2021, elevii care au completat formularul (354 de elevi) au fost nevoiți să își confirme locul,
printr-o întâlnire, ce a avut loc pe Google Meet, cu conducerea universității (confirmarea
locului la meditații a fost posibilă și în 29 și 31 martie) . Meditațiile au început în data de 6
martie și vor continua până pe 27 iunie, la materiile pe care elevii le-au solicitat printr-un
chestionar lansat de CJE Sibiu, ce a strâns peste 900 de răspunsuri de la toate liceele din județ.
Materiile pentru care elevii au optat sunt: limba și literatura română, matematică, istorie,
biologie, logică și argumentare, geografie, informatică, limba engleză și limba germană.
▪ ULBS Webinars „You asked, we did it”
Proiectul are ca scop organizarea de webinarii pe diferite teme de actualitate, propuse
de elevii sibieni. Până în acest moment, au avut loc 2 webinarii, unul pe data de 25 martie
(Post Instagram: https://bit.ly/3mbquhL ), având tema „Reproducerea prejudecăților rasiale
prin umorul rasist” fiind facilitat de Lect. Univ. Dr. doamna Ionela Vlase, iar celălalt pe data de
31 martie (Post Instagram: https://bit.ly/39yLObX), având tema „Schimbările climatice, mit sau
realitate?”, fiind facilitat de Lect. Univ. Dr. domnul Ioan Tăușan. Ambele webinarii s-au
desfășurat în format hibrid, voluntarii CJE Sibiu și membrii CJE Sibiu având acces în aula Avram
Iancu, aulă unde au avut loc webinariile și de unde au fost transmise live pe YouTube
(Webinarii: https://bit.ly/3rHTi2G).
▪ ULBS Maraton
Proiectul a avut ca scop promovarea facultăților din cadrul universității elevilor din ani
terminali, sub forma unor webinarii zilnice, desfășurate în sistem hibrid. Toate webinariile au
fost înregistrate și pot fi urmărite aici: https://bit.ly/2TZOKJH.
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Ultimul proiect al partenerialului, Uni Holidays, urmează să fie făcut public în
următoarea perioadă.
Deși CJE Sibiu are o comunicare foarte bună cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
prin inspectorul pentru activități extrașcolare, ca urmare a hotărârii AG, CJE Sibiu a încheiat
un protocol de colatoare cu IȘJ Sibiu, având ca obiect următoarele activități:
▪ Târgul liceelor
Acest demers a avut ca obiectiv promovarea ofertei educaționale a liceelor
participante, și anume 23, sub forma unor webinarii, ce au avut loc pe platforma Google Meet,
în perioada 31 mai – 9 iunie (cu pauză în zilele de 1, 5 și 6 iunie). La acest eveniment au
participat peste 300 de elevi. Comunicarea cu aceștia s-a făcut prin e-mail, prin grupurile de
WhatsApp create și prin grupul de Facebook dedicat evenimentului. La prezentările liceelor
la care au participat ai mult de 50 de participanți, webinarul a fost înregistrat și postat de
grupurile interne ale evenimentului. (Post Instagram: https://bit.ly/3h0Mzyo ).
▪

Feedback semestrial

Scopul acestui demers era de promovare și facilitare a dreptului elevilor de a oferii
feedback semestrial cadrelor didactice de la clasă. În acest sens, CJE Sibiu, ISJ Sibiu și CJRAE
Sibiu au conceput un formular de feedback concentrat pe relația dintre profesor și elev, dar
și o serie de recomandări destinate profesorilor ca urmare primirii unui feedback negativ. Din
păcate, acesta nu a mai putut fi utilizat ca urmare a adoptării Metodologiei de oferire a
feedback-ului semestrial. Totuși, sub egida protocolului, atât CJE Sibiu cât și IȘJ Sibiu au
diseminat în teritoriu o adresă de informare, a directorilor și profesorilor diriginți, cu privire
la această metodologie și la metodele de aplicare ale acesteia. (Post Instagram:
https://bit.ly/35WWxdS ).
Ultimul demers din cadrul protocolului va fi lansat la începutul lunii septembrie și va
face parte din evenimentul Mentorat CJE Sibiu 2021.

4. Activitatea pe rețelele de socializare
În perioada de analiză, stipulată în titlul raportului, activitatea pe rețelele de socializare
s-a concentrat asupra promovării proiectelor pe care CJE Sibiu le-a avut. Printre acestea se
numără: SJFER (Post Instagram: https://bit.ly/3qA1MrM), Five O’clock Tea (Link:
https://bit.ly/3rSt79D) ,Parlamentul educației (Link site: http://bit.ly/2OISY5F) , webinarii (Post
Instagram: https://bit.ly/31F9PK3) , întâlniri cu partenerii (Post Instagram:
https://bit.ly/3sKMUsG), Târgul Liceelor (Post Instagrram: https://bit.ly/3h0Mzyo ) ș.a.
De asemenea, CJE Sibiu a avut și campanii de informare a elevilor precum: campanie
de informare cu privire la autorizațiile ISU (Story: https://bit.ly/31H10zi), scenariile de
funcționare ale școlilor (Story: https://bit.ly/3ujDu7F), structura anului școlar (Post Instagram:
https://bit.ly/3cGoTxo), aprobarea Metodologiei de feedback (Post Instagram:
https://bit.ly/35WWxdS ) sau chestionarul CJE Sibiu pentru elaborarea Strategiei de
dezvoltare a județului pentru următorii 10 ani (Story: https://bit.ly/36trSFn ).
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Totodată, de la ultima raportare, vizibilitatea CJE Sibiu pe platformele de socializare a
crescut cu aproximativ 30%, iar numărul de urmăritori cu aproximativ 10% (conform
statisticilor generate de platformele Facebook și Instagram).

III. Domeniul educațional
1. Mental Health awareness
Scopul acestui demers este de a ajuta elevii sibieni în lupta cu multitudinea de
sentimente și întrebări la care poate nu au răspuns. Echipa CJE Sibiu a decis să se implice,
organizând webinarii cu specialiști din domeniul psihologiei.
În data de 19 ianuarie 2021 a avut loc primul atelier de conștientizare a impotenței
sănătății mintale a elevilor, facilitat de doamna psiholog, dr. Daniela Dumulescu, prof. univ. la
Universitatea „Babeș-Bolyai” și Universitatea „Lucian Blaga”. (Post Instagram:
https://bit.ly/3vaN0vh ).

2. Five O’clock Tea
În data de 21 ianuarie 2021, CJE Sibiu a lansat un Talk Show, denumit „Five O’clock
Tea”, cu rol de orientare în carieră, cu episoade în fiecare zi de joi, de la ora 17. În cadrul talk
show-ului au fost invitate diferite personalități care au povestit despre meseria pe care o au,
cum pot ajuge elevii să practice meseria, dar și despre oportunitățile pe care profesia le are.
Talk Show-ul a avut, până în acest moment 5 episoade, fiecare de câte o oră, transmise live
pe Facebook și ulterior postate pe IGTV și YouTube (Episoadele pot fi vizionate și pe site-ul
nostru accesând http://bit.ly/2PHblbI ). Invitații de până acum au fost:
▪ Domnul prof. univ., Constantin Necula, preot
▪ Domnul Emil Dobrovolschi, căpitan TAROM
▪ Doamna Laura Götz, scriitoare
▪ Doamna Mihaela Pușnava, expert în planificare urbană
▪ Doamna Ioana Ginghina, actriță de teatru și film

3. Parlamentul Educației
În perioada 28-30 ianuarie 2021, BEx CJE Sibiu a avut întrevederi cu 7 din cei 9
parlamentari ce reprezintă județul Sibiu. Discuțiile s-au concentrat asupra a 6 domenii:
curriculum școlar, finanțarea și digitalizarea educației, bursele școlare, educația incluzivă de
calitate, dar și măsuri de anticorupție în școală (Detalii și imagini: http://bit.ly/2OISY5F ).
Menționăm că acest demers este unul la nivel național, demarat de Consiliul Național
al Elevilor.
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4. Burse pentru elevii sibieni
În data de 8 februarie 2021, CJE Sibiu a început demersurile pentru a ne asigura că
elevii județului Sibiu vor primii burse în conformitate cu prevederile legale.
Pentru început, în data anterior menționată, BEx CJE Sibiu a trimis adrese către
aproape toate Unitățile Administrativ Teritoriale din județ, 63 din cele 62 (la Primăria
Municipiului Sibiu nu a fost necesar deoarece membrii BEx CJE Sibiu au avut o audiență cu
primarul municipiului, în care s-a abordat și acest subiect), prin care au informat autoritățile
locale cu privire la tipurile de burse, criteriile generale de acordare, dar și de cuantumul minim
pe care Guvernul României l-a decis prin HG 1064/2020.
Demersul „Burse pentru elevii sibieni” a fost continuat și în decursul lunii martie prin
verificarea bugetelor propuse de UAT-urile cu cei mai mulți elevi (Link analiză:
https://bit.ly/31PYTJx). Demersul de verificare a fost impulsionat și de demersul național de
analiza a bugetelor (Post Instagram: https://bit.ly/3udlBYg).
Ulterior analizei bugetare a fiecărui UAT, pentru a fii siguri de aplicarea corectă a art.
82 din Legea educației nr. 1/2011 și a HG nr. 1064/2020, BEx CJE Sibiu, prin cereri în baza
Legii nr. 544/2001, a cerut toate hotărârile de consiliu privind bursele școlare de la toate UATurile.

5. Facultatea în America, de la A la Z
Scopul webinarului a fost de a informa elevii cu privire la posibilitățile pe care le au cu
privire la continuarea studiilor peste ocean, dar și de a răspunde la întrebările pe care aceștia
le-au avut. Acesta a fost organizat împreună cu echipa „Vreau să studiez în America” și a fost
facilitate de: domnișoara Denisa-Cătălina Stan (studentă la Wagner College), domnișoara
Giulia-Maria Bulugean (studentă la University of Minnesota Twin Cities) și domnul Radu-Mihai
Floarea (student la Vassar College). Webinarul a avut loc pe data de 27 februarie 2021 și au
participat aproximativ 50 de elevi din toată țara. (Post Instagram: https://bit.ly/31F9PK3)

6. Trash out challenge
„Trash out challenge" a fost o campanie de ecologizare, gândită și organizată de CJE
Sibiu și Leo Brukenthal Sibiu, ce a avut ca scop ecologizarea zonei din parcul Sub Arini din
Municipiul Sibiu, dar și dezvoltarea personală a tinerilor. Campania a fost deschisă tuturor
doritorilor fiind făcută publică pe data de 25 martie prin postări pe rețelele socializare ale CJE
Sibiu (Post Instagram: https://bit.ly/31G3ii9), dar și printr-un comunicat de presă comun
(Comunicat: https://bit.ly/3wmZjVN). Acțiunea de ecologizare propriu-zisă a avut loc joi, 1
aprilie și s-a desfășura pe grupe tocmai pentru respectarea tuturor normelor de protecție
sanitară aflate în vigoare. Participanții, peste 150 la număr, au primit din partea organizatorilor
saci de gunoi și mănuși, iar aceștia au fost rugați să își aducă câte un dezinfectant de buzunar
și bineînțeles mască (Acțiune finală: https://bit.ly/3sKmNSx ).
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7. Lansarea RISEJ
În conformitate cu OMENCȘ nr. 4742/2016, fiecare structură de reprezentarea a
elevilor este nevoită să întocmească un raport privind implementarea Statutului Elevului în
aria sa de reprezentare. În acest sens, conform calendarului pentru lansarea RISEN (Raportul
privind Implementarea Statutului Elevului la nivel Național), CJE Sibiu a început promovarea
chestionarului comun în data de 17 mai (Post Instagram: https://bit.ly/360zwa0 ). De asemenea,
aceasta a fost promovat și pe grupurile interne ale CJE Sibiu și IȘJ Sibiu, dar și în cadrul
evenimentelor CJE Sibiu, precum „Târgul Liceelor”.
Întocmirea RISEJ (Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivel Județean)
urmează să înceapă la jumătatea lunii iulie, odată cu închiderea formularului comun, urmând
ca în luna august să fie lansat oficial.

8. Alte activități
În perioada de raportare, BEx CJE Sibiu a început și analiza Regulamentelor de
Organizare și Funcționare a unităților de învățământ liceal din județ pentru ca acestea să
respecte actele normative ierarhic superioare. Până în acest moment au analizare temelnic 10
regulamente. În urma analizei, BEx CJE Sibiu a înaintat adrese către unitățile de învățământ
pentru rectificarea „erorilor” găsite. De asemenea, BEx CJE Sibiu a anunțat și IȘJ Sibiu pentru
a se asigura că neregulile vor fi îndreptate în cel mai scurt timp posibil.
Totodată, datorită sesizărilor pe care CJE Sibiu le-a primit, atât în scris, cât și verbal,
cu privire la nedecontarea sumelor pentru transportul elevilor, de la localitatea de domiciliu
la localitatea unde învață, în cazul anumitor firme de transport, BEx CJE Sibiu a sesizat Serviciul
Achiziții, Autorizări Transport și Monitorizare Servicii Publice din cadrul Consiliului Județean
Sibiu. Astfel, aceștia ne-au comunicat care este situația generală creată de lipsa normelor de
aplicare a Legii nr. 226/2020, iar la rândul nostru, pentru a clarifica situația, am diseminat
răspunsul CJ Sibiu în teritoriu pe grupurile interne ale CJE Sibiu.

IV. Relația cu decidenții
decizionale/consultative

și

participarea

la

procesele

1. Întrevederi cu decidenții
În decursul celor 3 luni, BEx CJE Sibiu au avut întrevederi cu următorii decidenți:
•

Primarul Municipiului Sibiu, doamna Astrid Cora Fodor
În data de 3 februarie 2021, elevii reprezentanți ai județului Sibiu au avut o întrevedere
cu doamna primar, Astrid Cora Fodor, în care s-a abordat subiecte precum bursele elevilor
din anul școlare curent, infrastructura școlară, dar și despre o deschidere a administrației
publice locale la dialog cu elevii și tinerii, în general (CCPT).
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•

Primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman
În data de 2 martie 2021, unul dintre vicepreședinții CJE Sibiu a avut o întrevedere cu
domnul primar, Gheorghe Roman, în care s-a abordat subiecte precum bursele elevilor și
infrastructură școlară și sanitară.

•

Conducerea Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret a municipiului
Mediaș
Ca urmare a problemelor identificate în bugetul pentru învățământ al municipiului
Mediaș, unul dintre vicepreședinți a avut o întrevedere cu doamna director Elena Sajgo,
pentru a putea rectifica lipsurile.

•

Inspectorul Școlar General, doamna Adriana Monica Munteanu
În data de 3 februarie 2021, membrii BEx CJE Sibiu, au avut o întrevedere cu
inspectorul școlar general, doamna Adriana Monica Munteanu. În cadrul discuțiilor s-au
abordat subiecte precum tăierea claselor de la nivel liceal, legătura dintre inspectorat și
ministerul educației, buletinul informativ emis de CJE Sibiu în luna noiembrie și distribuirea
tabletelor.
Totodată, în data de 28 aprilie 2021, membrii BEx CJE Sibiu s-au revăzut cu doamna
inspector general pentru a discuta pe marginea încheierii unui protocol de colaborare.
De asemenea, menționăm că, în data de 12 februarie 2021, BEx CJE Sibiu urma să aibă
o întâlnire cu doamna Daniela Cîmpean, Președintele Consiliului Județean Sibiu, dar din cauze
ce nu țin de noi, nu a mai putut avea loc, motiv pentru care comunicarea între CJE Sibiu și CJ
Sibiu s-a efectuat pin adrese oficiale, mai exact 4 adrese, dar și prin intermediul dezbaterilor
publice la care CJE Sibiu a luat parte.

2. Participarea în forumurile consultative
Începând din data de 26 februarie 2021, CJE Sibiu a devenit membru cu drept de vot
în cadrul Consiliului Civic Consultativ, denumit în continuare CCC, structură consultativă din
cadrul Consiliului Județean Sibiu. În cadrul CCC, CJE Sibiu a participat la următoarele
dezbateri publice:
• Dezbatere pe tema Ghidului pentru Agenda Educațională a județului (Link dezbatere:
https://bit.ly/2PwLP9n;
• Dezbatere pe tema Ghidului pentru Agenda de și pentru Tineret a județului (Link
dezbatere: https://bit.ly/31D0P8a);
De asemenea, începând cu data de 12 iulie 2021, CJE Sibiu este membru al Consiliului
Consultativ pentru Politici de Tineret al Consiliului Județean Sibiu, structură înfățată în 2017,
însă care până în luna iulie 2021 a fost inactivă.
Totodată, CJE Sibiu a fost invitat să participe la următoarele Grupuri de lucru ale CJ
Sibiu:
• Grupul de lucru în domeniile Agricultură, Dezvoltare rural și Economie pentru elaborarea
Strategiei de dezvoltare a județului Sibiu;
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•
•
•

•

Grupul de lucru în domeniile Sport, Tineret, Cultură și Turism pentru elaborarea
Strategiei de dezvoltare a județului Sibiu;
Grupul de lucru Educație, Dezvoltarea Resurselor Umane și Cooperare pentru elaborarea
Strategiei de dezvoltare a județului Sibiu;
Grupul de lucru restrâns pentru revizuirea Ghidului privind accesarea și derularea
finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Județului Sibiu pentru proiecte și acțiuni
educaționale în mediul rural și urban mic, în Județul Sibiu – Agenda pentru Educație 2021
(ApE 2021);
Grupul de lucru restrâns pentru revizuirea Ghidului privind accesarea și derularea
finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Județului Sibiu pentru programe, proiecte
și acțiuni de și pentru tineret în Județul Sibiu - Agenda pentru Tineret 2021 (ApT).
Conform Ordinelor Ministrului Educației Naționale nr. 5455/2020 și 5453/2020, privind
organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pentru anul
școlar 2020-2021, respectiv organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat
– 2021, structura noastră a fost invitată să participe la ședințele publice pentru stabilirea
prin tragere la sorți a componenței comisiilor din centrele de evaluare / comisiilor din
centrele zonale de evaluare.

3.

Alte acțiuni

Pentru că în municipiul Sibiu nu exista nici o structură consultativă la nivelul Primăriei
și a Consiliului Local, cu precădere nici una pentru tineret, CJE Sibiu a decis să pună bazele
unui Consiliu Consultativ pentru Probleme de Tineret, denumit în continuare CCPT, ce va
funcționa pe lângă Consiliul Local al Municipiului Sibiu. În acest sens, membrii BEx CJE Sibiu
au redactat un Regulament de Organizare și Funcționare (Regulament: https://bit.ly/3dr8rQB),
ce a fost trimis către 8 dintre cele mai importante asociații de tineret din municipiu. În data
de 11 martie 2021 proiectul CJE Sibiu a fost înaintat spre analiza doamnei primar și a aparatului
de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. Din păcate, CJE Sibiu a primit un refuz
din partea Secretarului General al Municipiului Sibiu, pe principiul că aceștia respectă
prevederile art. 10 din Legea 350/2006. Pentru ca acest demers să fie dus totuși până la capăt,
BEx CJE Sibiu a luat legătura cu mai mulți consilieri locali ai Municipiului Sibiu, urmând ca
aceștia să analizeze demersurile făcute de BEx CJE Sibiu, pentru ca mai apoi să își asume
proiectul.

V. Concluzii
În încheierea acestui raport aducem în atenție faptul că de la adoptarea Strategiei de
dezvoltare și a Planului de acțiune a CJE Sibiu, în AG-ul din data de 8 decembrie 2020, acestea
au fost îndeplinite într-o proporție de 80%, respectiv 60%. De asemenea, toate proiectele pe
care CJE Sibiu și le-a asumat în fața AG CJE Sibiu sunt finalizate, în curs de finalizare sau în
derulare.
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Totodată, CJE Sibiu și a mărit vizibilitatea în fața decidenților locali, cu precădere în
fața CJ Sibiu care, cu fiecare ocazie, invită BEx CJE Sibiu la consultări, iar încheierea
parteneriatului strategic cu ULBS a sporit posibilitățile CJE Sibiu prin asigurarea logisticii și a
tuturor materialelor necesare pentru desfășurarea activităților.
Atașat raportului de activitate, trimitem și procesele-verbale de la ședințele Biroului
executiv, Adunările generale și sesiunile de vot online din perioada ianuarie – iulie 2021.
PREȘEDINTE,
Teodora-Maria NEAGA

Întocmit,
VICEPREȘEDINTE,
Radu-Mihai-Alexandru BILIBOC
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