
Eveniment istoric: Societatea civilă și mediul privat cu 50% din PIB-ul 
României au format alianța „O Voce pentru Educație”, pentru o reformă 

reală a educației 

● Societatea civilă se cons.tuie, pentru prima dată în România, sub forma alianței „O Voce 
pentru Educație” pentru a contribui la reforma educației  

● Alianța „O Voce pentru Educație” susține 10 teme esențiale pentru reforma educației din 
România, inspirate de concluziile din România Educată 

● La prima sesiune de lucru privind măsurile de reformă ale noii legi a educației au par.cipat 
180 de reprezentanți ai celor mai importante organizații din business și educație - printre 
care Coaliția pentru Dezvoltarea României, Confederația Patronală Concordia, Unicef, 
Consiliul Național al Elevilor, Federația Părinților și Aparținătorilor Legali, alături de Ministrul 
Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și echipa Ministerului  

● Organizatorul evenimentului de aseară este alianța „O Voce pentru Educație”, din care fac 
parte 30 de organizații non-guvernamentale și companii din sectorul educațional, 20 de 
camere de comerț și grupuri de business reprezentate de Coaliția Pentru Dezvoltarea 
României  

BucureșF, 14 aprilie 2022 – Pentru prima dată în România, societatea civilă și mediul privat, 
reprezentând peste 50% din PIB-ul României, s-au consFtuit sub forma unei alianțe, numită „O 
Voce pentru Educație”. Aceasta s-a format în contextul redactării unui nou proiect de lege a 
educației (2022). ObiecFvul alianței este de a contribui la reformarea reală a sistemului de 
învățământ.  

Alianța „O Voce pentru Educație” este formată din actori relevanți pentru reforma educației, precum 
30 de organizații non-profit și companii educaționale, 20 de camere de comerț și grupuri de business. 
Acestea își propun să încurajeze și să susțină demersurilor unei ample reforme pentru transformarea 
educației din România în una de calitate.  

Alianța „O Voce pentru Educație” – punctele de reformă pentru un sistem de învățământ modern și 
incluziv 

Prima întâlnire ex.nsă de lucru a alianței „O Voce pentru Educație” a avut loc miercuri și au par.cipat 
180 de lideri din mediul educațional și de business, dar și și reprezentanți ai părinților și elevilor. 
Aceș.a își doresc să contribuie cu exper.ză pe arii specifice pentru temele de reformă. Întâlnirea a 
facilitat primul dialog cu Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și echipa sa ministerială, privind 
cele mai importante măsuri de reformă pentru legea educației, pornind de la principiile definite și 
prin România Educată, proiect național inițiat de Președintele României.  

„Cele 10 teme-cheie pentru sistemul de românesc de educație, lansate în discuție «O voce pentru 
educaţie» , se regăsesc în România Educată și sunt prioritar în atenția noastră, la Ministerul Educației. 
Întâlnirea de lucru pe care ați organizat-o dezvoltă premisele unui parteneriat puternic. Am avut 
alături reprezentanți ai unor companii și organizații de business care împreună înseamnă peste 50% 
din PIB-ul României, precum și ai unor ONG-uri remarcabile in domeniul educației, alături de 
reprezentanți ai elevilor si părinților. Consider această întâlnire ca fiind un adevărat moment de 
referință în România.  



Este o nevoie imensă pentru o asemenea colaborare care, pe lângă entuziasmul întâlnirii directe, 
promite și efecte pe termen lung, deoarece efectele oricărei măsuri în educație trebuie gândite pe 
termen mediu și lung, așa cum sunt gândite, de exemplu, efectele Programului Național de Reducere 
a Abandonului Școlar, pentru care multe din organizațiile prezente la această întâlnire și-au exprimat 
sprijinul, iar unele contribuie deja la implementarea lui în relație directă cu școlile par.cipante. Invit 
organizațiile non-guvernamentale să ne fie alături în con.nuare, pentru că ne dorim ca primele 
efecte de reducere a abandonului sa fie vizibile încă din anul 2024.  

Acest .p de colaborare transparentă, în care fiecare își aduce contribuția la realizarea unui scop 
comun și se sprijină reciproc, este absolut necesară și simt că asistăm la o reală aliniere a tuturor 
sectoarelor în spatele reformei bazate pe viziunea programului România Educată”, a declarat 
Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu.  

Demersul va con.nua în ritm susținut sub forma unor grupuri tema.ce de lucru, pe cele 10 teme 
stringente de reformă, care vor contribui la modernizarea educației din România: (1) Cariera 
didac.că și parcursul profesional al cadrelor didac.ce, (2) Management școlar și guvernanța 
sistemului de educație, (3) Finanțare, (4) Curriculum (abordări curriculare pentru susținerea 
dezvoltării competențelor relevante în societatea actuală - literație, STEM și SEL- social and 
emo.onal learning), (5) Evaluarea rezultatelor învățării, (6) Alfabe.zare funcțională, (7) Educație 
incluzivă, (8) Digitalizare, (9) Învățământ dual (10) Infrastructură.  

„Mediul de afaceri se implică de mulți ani în educație, prin programele derulate de companii, pentru 
a fi cât mai aproape de nevoile reale din business, îndeplinindu-și rolul de actor responsabil în 
comunitate. Astăzi, consolidăm o voce unică și un set de propuneri pentru schimbări sistemice, 
ancorate în realitatea complexă pe care o trăim, pe care mediul privat este gata să le sprijine în 
implementare”, Adela Jansen, Coordonator al Coaliției pentru Dezvoltarea României. 

„O Voce pentru Educație” deschide askel un canal de comunicare cu toate organizațiile par.cipante 
care au exper.ză și legi.mitate în educație, pentru a oferi o oportunitate auten.că de contribuție la 
noul proiect de lege a educației.  

Despre „O voce pentru educație” 

„O voce pentru educație” este o alianță cons.tuită cu scopul de a contribui la reformarea sistemului 
de învățământ din România, în contextul publicării unui nou proiecte de lege a educației (2022). 
Alianța reprezintă o parte a societății civile și este formată din actori  relevanți, cu experiență și 
exper.ză în educație: organizații non-profit, camere de comerț și grupuri de business. 



Membrii Alianței „O Voce pentru Educație”  

 

 

 

ParFcipanți la prima sesiune de lucru organizată de Alianța „O Voce pentru Educație” 

● Echipa Ministerului Educației 
● Salvați Copiii 
● Fundația Smart Children 
● Fundația Transylvania College 
● Federația Waldorf  
● Asociația Help Au.sm 
● Itsy Bitsy 
● Narada 
● Fundația Nouă ne pasă 
● Asociația Cu Alte Cuvinte 
● EDUS  
● Asociația Educațională Pro Time-R 
● Adservio 
● Social Innova.on Solu.ons 
● Fundația Agen.a Împreună 
● Federația Părinților și Aparținătorilor Legali (FEPAL) 
● Federația Națională a Asociațiilor de Părinți (FNAP) 
● Consiliul Național al Elevilor 

UNICEF 
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strategic



Organizații federaFve și fundații din business 

● Fundația Vodafone Romania 
● Fundația Orange 
● Fundația Autonom 
● Fundația OTP Bank Romania 
● ACC ICF  
● Rotary Club Pipera 
● Camera de Comerț Elveția - România 
● Netherlands-Romanian Chamber of Commerce 
● Foreign Investors Council 
● Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură din România (CCIFER) 
● Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR)  
● Bri.sh Romanian Chamber of Commerce 
● ABSL 
● Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) 
● Asociația Patronală a Industriei de Sopware și Servicii (ANIS) 


