
 

 

 

 

Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea 

Consiliul Școlar al Elevilor 

 Nr. 29/19.01.2017 

 

DECIZIE 

În baza art. 68 (2) din Regulamentul Intern al Consiliului 

Național al Elevilor, elaborat în baza art. 75 din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Național al Elevilor, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

3838 din 23.05.2016, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 429 din 08.06.2016, președintele Consiliului Școlar al 

Elevilor din cadrul Colegiului Național „Emanuil Gojdu” din Oradea 

adoptă prezenta decizie: 

 

Art. 1. Începând cu data de 1 februarie 2017, șefii de 

departament pe mandatul 2016-2017, numiți în baza procesului-verbal 

de numire nr. 15/25.10.2016, duc la îndeplinire procedura de evaluare 

a voluntarilor, prezentată în Anexa 1 

 

Art. 2. În baza unui raport sumar, eliberat de fiecare șef de 

departament, alături de un raport de activitate ce cuprinde activitățile 

și ideile propuse în departament/duse la bun sfârșit de întreg 

departamentul, biroul executiv al prezentei structuri, cu aprobarea 

Adunării Generale a CȘE, va adopta hotărârea de numire a elevilor 

participanți în structură. 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei și 

este înaintată șefilor de departament, voluntarilor și membrilor 

biroului executiv. 

 

 

Președinte 

Iulian-Augustin PAVĂL 

 

 



 

 

 

 

 

PROCEDURĂ 

de evaluare și gradare a voluntarilor Consiliului Școlar al 

Elevilor din cadrul Colegiului Național „Emanuil Gojdu” din Oradea 

 

 

Art. 1. Introducere 

(1) Prezenta procedură este aprobată prin decizia nr. 29/19.01.2017 

și este aplicată voluntarilor CȘE 

(2) Șefii de departament devin direct responsabili de aplicarea 

prezentei proceduri 

(3) Departamentele CȘE sunt: Idei și Proiecte, Cultural-Artistic, 

Sportiv, Avocatul Elevului 

 

Art. 2. Evaluarea voluntarilor 

(1) Voluntarii departamentelor sunt evaluați după următoarele 

criterii: 

• Implicarea în activitățile desfășurate 

• Prezența la ședințele departamentului 

• Diseminarea informației către colegii de clasă 

• Existența unor abateri disciplinare în ceea ce privește 

relația cu biroul executiv sau membrii ai Adunării 

Generale 

(2) Orice alt criteriu după care șeful de departament ar putea 

realiza evaluarea, influențând decizia într-un mod subiectiv, se 

consideră nul de drept 

(3) Itemii evaluării se trec într-un borderou special, ce cuprinde 

datele voluntarului (nume) și criteriile de evaluare, punctate cu 

note de la 1 la 10 

 

Art. 3. Comunicarea deciziei către voluntar 

(1) Șeful de departament are obligația ca, în baza baremului de 

evaluare, să înainteze, individual, fiecărui voluntar, o adresă, 

prin care să menționeze motivele invocate privind decizia  



 

 

luată, precum și recomandări în ceea ce privește parcursul în 

CȘE 

 

(2) Comunicarea rezultatului către elev se face în scris, prin email 

sau predare fizică 

 

 

Art. 4. Comunicarea deciziei către biroul executiv 

(1) Șeful de departament are obligația ca, în urma comunicării 

rezultatelor către elev, să centralizeze deciziile individuale și 

să comunice biroului executiv în termen de 7 zile situația 

generală a departamentului 

(2) Situația generală va cuprinde un raport sumar cu numele 

tuturor voluntarilor și statutul lui în departament, sub forma 

„Admis/Respins”, precum și un raport de activitate ce va 

conține: 

• Numărul de ședințe ale departamentului 

• Numărul de voluntari prezenți la fiecare ședință 

• Activitățile desfășurate (titlu, obiective, dată) 

• Orice alte elemente cu caracter decizional 

 

Art. 5. Dispoziții finale 

(3) Pe baza situației generale transmise, biroul executiv, cu 

aprobarea Adunării Generale, va adopta hotărârea de numire a 

șefilor de departament și a voluntarilor  

(4) În cazul în care un șef de departament nu duce la îndeplinire 

completă această procedură și nu transmite în mod corect 

situația generală a departamentului ori include itemi subiectivi 

în evaluarea voluntarilor, acesta devine revocat din funcție, 

urmând ca Adunarea Generală să voteze noi șefi de 

departament 

(5) Procedura se aplică doar voluntarilor CȘE al Colegiului 

Național „Emanuil Gojdu” din Oradea 

 


