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Despre Organizație  
 Asociația Obștească „Rețeaua Națională a Consiliilor Elevilor” (în continuare – RNCE) este o asociație
obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței
persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de Statutul Asociației. 

 Asociația Obștească „Rețeaua Națională a Consiliilor Elevilor” a fost înființată în anul 2021 la inițiativa
unui grup de 9 Consilii ale Elevilor din Chișinău, care și-au propus să creeze o comunitate a Consiliilor
Elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar din toată Republica Moldova și să contribuie la
consolidarea acestora.

  Pe data de 5 noiembrie 2021, organizația a fost înregistrată ca Asociație Obștească, aprobând Statutul,
la Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”. În acest context, au fost revizuite scopurile și obiectivele
inițiale. În baza acestor ajustări, organizația și-a propus să-și extindă domeniul de activitate în unele
aspecte noi, precum suportul în crearea și consolidarea Consiliilor Elevilor din toate raioanele republicii,
promovarea spiritului civic și îmbunătățirea calității educației elevilor Republicii Moldova. De la fondare,
organizația a reușit să adune Consilii ale Elevilor din 24 de raioane (dintre 34, în total).



Obiective:
Reprezentarea vocii elevilor din Republica Moldova;

Crearea unei platforme de comunicare între Consiliile Elevilor și organele decizionale (APC, APL I și II,
MEC, DGETS, OLSDÎ etc.); 

Îmbunătățirea calității sistemului educațional în Republica Moldova; 

Oferirea suportului metodologic, material și a suportului în identificarea resurselor financiare pentru
crearea și consolidarea structurilor de reprezentare a elevilor la nivel instituțional, raional și regional;

Promovarea inițiativelor și mișcărilor organizate de către elevi, ce contribuie la dezvoltarea
sistemului educațional și se aliniază cu valorile Asociației;

Susținerea și încurajarea elevilor pentru ca aceștia să se implice mai activ în ramura socială,
economică, politică, electorală, culturală, etc.;

Dezvoltarea instituțională a Asociației.
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INIȚIATIVE ȘI REZULTATE 



 
Scopul:

 Prezentarea unei voci unificate și bine
articulate a elevilor din întreaga țară,
obiectivul final fiind facilitarea
comunicării problemelor întâlnite de
elevi în cadrul procesului educațional
către organele competente, pentru ca
acestea să poată fi rezolvate.

Inițiativele lansate de către RNCE
structurilor executive la nivel central și

local 



Elaborarea unui demers către Ministrul Educației și Cercetării în privința posibilității de eliberare de la Pretestarea de
Bacalaureat a candidaților care dețin certificate internaționale de cunoaștere a limbilor străine, și asigurarea lor cu nota 10
din oficiu la tezele semestriale la limba străină;
Lansarea sondajului: #Părerea Elevilor Contează pentru aflarea opiniei elevilor despre modul de desfășurare a procesului
educațional în perioada pandemică; 
Raport al sondajului despre desfășurarea procesului educațional în perioada pandemică; 
Organizarea unei Consultări publice la care au participat peste 80 de reprezentanți ai Consiliilor Elevilor din instituțiile de
învățământ Profesional Tehnic. Elevii au avut posibilitatea să relateze probleme și impedimentele cu privire la procesul
educațional pe timp de pandemie în treapta de învățământ profesional tehnic;
Stabilirea relațiilor de colaborare cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) pentru a
începe procesul de cartografiere și analiză instituțională; 
Desfășurarea Mesei Rotunde cu tematica ”Implicarea elevilor în procesul decizional dintr-o instituție de învățământ”.
Evenimentul a avut loc în sala „Europa” din Parlamentul Republicii Moldova.

Participarea în cadrul ședinței consultative privind validarea Strategiei “Educație 2030” și a programului de implementare
a acesteia;
Avizarea și participarea la Consultările publice organizate de DGETS cu privire la Regulamentul-cadru de constituire și
funcționare a Consiliilor Elevilor din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău;
La invitația DGETS, RNCE a delegat un reprezentant în cadrul grupului de lucru privind elaborarea în redacție nouă a
Procedurii de constituire a Consiliului Municipal al Elevilor din Chișinău;
Susținerea Inițiativei lansate de CNTM, de promovare a votului de la 16 ani.

Rezultate: 

     În cadrul acestei Mese Rotunde au fost îndeplinite 2 scopuri primordiale: 
     1- Identificarea problemelor întâmpinate de elevi pe parcursul implicării acestora în procesul decizional;
     2- Identificarea soluțiilor pentru a remedia problemele evidențiate.



,,Dezvoltarea sectorului de tineri în Cahul și
Ungheni prin elaborarea politicilor

participative'' 



PARTICIPAREA, ÎN COLABORARE CU CIR PRO BONO LA PROIECTUL
,,DEZVOLTAREA SECTORULUI DE TINERET ÎN CALCUL ȘI UNGHENI PRIN

ELABORAREA POLITICILOR PARTICIPATIVE'' 

Scopul: Informarea și capacitarea tinerilor și a consiliilor elevilor din
regiunile Cahul și Ungheni, pentru a participa activ în procesele

decizionale ce au loc în cadrul instituțiilor de învățământ.

Rezultate:  RNCE a participat în cadrul proiectului implementat de UNICEF Moldova
și ProBono în raioanele Cahul și Ungheni, unde reprezentanții organizației RNCE au

informat cu succes tinerii despre importanța existenței structurilor de reprezentare a
elevilor în toată Republica Moldova. Au fost organizate ateliere de capacitare a

elevilor în format online și fizic. Astfel, 30 de CE au fost informate și capacitate cu
privire la aspectul implicării participative, consolidându-și structura și echipa.



COLABORAREA CU UNICEF 



Scopul: Stabilirea relațiilor interorganizaționale dintre UNICEF și RNCE
cu obiectivul de a colabora în viitor la proiecte a căror beneficiare vor fi
tinerii, în special elevii care au perspectiva de a se implica în procesele

decizionale din instituțiile de învățământ.

INIȚIATIVA DE COLABORARE CU UNICEF 

Rezultate: Participarea reprezentanților RNCE la procesul consultărilor
naționale pentru Summit-ul Global „Transformarea Educației 2022”,

organizat de UNICEF, care s-a desfășurat în septembrie, la New York. 
De asemenea, au fost elaborate un set de evaluări instituționale a

consiliilor elevilor din raioanele Cahul și Ungheni.



Inițiative de colaborare cu structuri
internaționale de reprezentare a elevilor 



Inițiative de colaborare cu
structuri internaționale de

reprezentare a elevilor 

Scopul: 
Integrarea organizației RNCE în
OBESSU, care este o platformă de
cooperare între uniunile naționale
ale elevilor din învățământul
secundar general și secundar
profesional din Europa. Toate
organizațiile membre sunt
organizații independente,
naționale, reprezentative și
democratice. 

Rezultate: 
RNCE a obținut statutul de membru-candidat al

structurii OBESSU, în urma aplicării și analizei activității
prestate pe plan național, fiind singura organizație

membră din Republica Moldova. Președinta RNCE a
reprezentat organizația în cadrul Adunării Generale a

OBESSU, la Viena, în luna iunie și în cadrul COMEM
(Consiliul Membrilor) al OBESSU - o ședință statutară

anuală a OBESSU la Bruxelles, în decembrie. 
 
 



De asemenea, RNCE a stabilit o relație de colaborare cu Consiliul Național al
Elevilor din România, făcând schimb de bune practici privind respectarea

drepturilor elevilor, participarea acestora în procesul decizional educațional
și nu doar. În acest sens, reprezentanții RNCE au participat la Conferința de

prezentare a Raportului privind implementarea Statutului Elevului în
România pentru anul școlar 2021-2022 la Palatul Parlamentului de la

București și a avut invitați din Ministerul Educației, Camera Deputaților,
Senatul României și UNICEF România, astfel RNCE având posibilitatea să
inițieze discuții cu referire la problemele elevilor din Republica Moldova.



LANSAREA COMUNITĂȚII ELEVILOR 



LANSAREA COMUNITĂȚII ELEVILOR 

Scopul: Dezvoltarea unei comunități a elevilor din Republica Moldova, drept o
substructură a RNCE, care are ca scop organizarea evenimentelor de

divertisment, dezvoltare personală a elevilor, dar și dezvoltare profesională.
Aceasta va acționa drept extindere a RNCE.

Rezultate: Fondarea Comunității Elevilor pe data de 7 Aprilie 2021, Serata
RNCE 2.0; Campionat caritabil de volei între organizațiile de tineret din

municipiul Chișinău, organizat de PNTP; “Treasure Hunt” ediția a 2-a; Seminar
de întrebări și răspunsuri cu Youth Klinic;  Evenimentul "CE? UNDE? CÂND?",
denumit „Quizzy”;  Team Building pentru voluntarii din echipa RNCE; Serata

“Party now, study later”; Sesiuni de Orientare în carieră. 



  Inițiativa de susținere a
refugiaților din Ucraina

Rezultate: 
Întreaga echipă RNCE s-a mobilizat în primele zile ale

fluxului imens de refugiați, astfel oferind, pe parcursul a 2
luni de activitate în cadrul centrului de refugiați

MoldExpo, sute de ore de muncă din partea voluntarilor
afiliați RNCE. Ca remunerare, RNCE a obținut o diplomă

de gratitudine din partea Municipalității în semn de
recunoștință pentru suportul umanitar oferit.

Scopul: 
Susținerea și oferirea suportului umanitar
pentru refugiații războiului din Ucraina. 



2022 ÎN CIFRE
67 de consilii ale elevilor au devenit membre ale RNCE
30 de consilii ale elevilor au fost instruite în raioanele Cahul și Ungheni
12 instruiri de Branding CE prestate
35 de CE ce au implementat Regulamentul Model creat de RNCE 

300 de elevi beneficiari ai instruirilor RNCE
42 de Coordonatori ai CE beneficiari ai instruirilor RNCE
3500 de elevi și-au făcut vocea auzită în raport cu organele APL și APC în domeniul educației
și învățământului (numărul a fost calculat în baza: elevilor ce fac parte din consiliile RNCE,
respondenților sondajelor lansate, participanților la consultările publice organizate)

3 inițiative de consultări publice cu tematici relevante sistemului educațional
4 inițiative cu tentă legală transmise către Ministerul Educației și Cercetării
2 ghiduri elaborate și lansate, care au scopul capacitării creării și gestionării corecte a
consiliilor elevilor și a activităților sustenabile ale acestora

25 de donatori care au colaborat cu RNCE
13 organizații partenere ale RNCE

7 evenimente organizate de către Comunitatea Elevilor

CONSILII BENEFICIARE

ELEVII ȘI COORDONATORII CE

 

INIȚIATIVE 

 RELAȚII EXTERNE 

ACTIVITĂȚI



Contacte
 

Email: rnce.md@gmail.com
Telefon: +373 (62) 077462
Website: www.rnce.md  

Facebook: Rețeaua Națională a Consiliilor Elevilor
Instagram: @rnce.md 


