Consiliul Naţional al Elevilor
Fii vocea colegilor tăi!

R.N.R.D.C.

N.R.127/13.10.2013

CĂTRE: INSPECTORATELE ȘCOLARE JUDEȚENE/INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONSILIILE JUDEȚENE ALE ELEVILOR/CONSILIUL MUNICIPAL AL ELEVILOR BUCUREȘTI
În atenția Inspectorului pentru educație permanent și mentorat
Președintelui Consiliului Județean al Elevilor/ Consiliului Municipal al Elevilor București
DE LA: CONSILIUL NAȚIONAL AL ELEVILOR
Secretari executivi, Răzvan Dănuț CÎNDEA
Cristian GÎRNEAȚĂ

Adresă

Domnilor inspectori/stimați colegi,
Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că a fost dispusă modificarea Calendarului alegerilor pentru funcțiile din
cadrul Consiliului Elevilor, după cum urmează:
Termenul limită de depunere a candidaturilor online și în format fizic : 20 octombrie 2013
Validarea candidaturilor online și în format fizic: 21 octombrie 2013
Perioada de desfășurare a campaniei electorale: 22 octombrie – 27 octombrie 2013
Perioada de desfășurare a procesului electoral propriu-zis: 28 octombrie – 1 noiembrie 2013-10-13
În consecință, perioada de promovare a procesului electoral va fi prelungită până în data de 20 octombrie
2013.
De asemenea, vă facem cunoscute următoarele aspecte cu caracter obligatoriu:


Persoanele care candidează pentru funcția de președinte și nu au fost aleși în această funcție, nu au
posibilitatea de a fi numiți în funcția de vicepreședinte sau secretar. Această mențiune se aplică și în
cazul persoanelor care candidează la funcția de vicepreședinte.



Alegerile vor fi organizate în toate unitățile de învățământ liceal, pentru toate funcțiile, iar în unitățile de
învățământ gimnazial acolo unde este posibil.



Persoanele care sunt in ani terminali de liceu (clasa a XII-a/a XIII-a) nu pot să candideze pentru o funcție executivă
în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor, decât pentru o funcție de director de departament/președinte de comisie.



Solicităm folosirea modelului de buletin de vot și proces verbal disponibile pe site-ul Consiliului Național al
Elevilor.
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La intrările în sălile în care se vor desfășura alegerile propriu-zise sau în avizierele puse la dispoziție pentru
promovarea afișelor electorale vor fi promovate numerele de telefon la care pot fi făcute sesizări precum și
adresa de contact a Consiliului Național al Elevilor, www.consiliulelevilor.org.

În speranța desfășurării unui proces electoral democrat, vă asigurăm de toată disponibilitatea de a colabora!
Cu respect,

Secretar executiv,
Răzvan Dănuț CÎNDEA

Secretar executiv,
Cristian GÎRNEAȚĂ

