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Cine suntem?

VIZIUNE

MISIUNE

Școala în care fiecare vrea și poate să își împlinească 
potențialul!

Coagularea energiilor și resurselor pentru împlinirea unei 
viziuni curajoase despre învățare în România.



Cine suntem?

5 teme majore în educație

I. Calitatea resurselor umane

II. Participare și echitate în școli

III. Descentralizarea sistemului de învățământ

IV. Curriculum și evaluare

V. Finanțare și bună guvernanță



Cine suntem?

Organizații membre active din 2020



Studiu exploratoriu



Poziții publice 2020

Am solicitat din nou acțiuni concrete privind rezolvarea 
problemei grădiniței și WC-urilor – ian 2020 



Poziții publice 2020

Este necesară o dezbatere reală pentru o finanțare 
corespunzătoare a educației – ian 2020 



Poziții publice 2020

Cum putem susține școala românească în vremea COVID 19    
– martie 2020 



Poziții publice 2020

Propuneri pentru continuarea procesului educațional și 
diminuarea inechității – aprilie 2020 



Poziții publice 2020



Poziții publice 2020



Poziții publice 2020

Propuneri privind planurile cadru pentru liceu – august 2020 



Poziții publice 2020

Propuneri privind planurile cadru pentru liceu – august 2020 



Poziții publice 2021

Propuneri privind planurile cadru pentru liceu – ian 2021 



Poziții publice 2021

Propuneri privind planurile cadru pentru liceu – ian 2021 



Poziții publice 2021

Dezbatere privind educatia remediala – martie 2021 



Poziții publice 2021

Poziție privind vacanța prelungită de primăvară – martie 2021 



Poziții publice 2021

Urmeaza: Pozitie publica privind Scoala Altfel



Comunitatea FCpE

Comunicarea cu membrii

La cafea cu membrii-întâlniri lunare de 

conectare, actualizare și rămânere împreună 
pentru educație mai bună. 

Zoom pe educație- webinarii pe teme 

de interes în educație 

2 martie 2021-Educația Remedială
26 ianuarie 2021 -Planurile cadru pentru liceu
18 noiembrie 2020-Copiii dezavantajați și 
predarea online
14 octombrie 2020- Prima lună de școală în noua 
normalitate 



Finanțări

Proiect finanțarea învățământului
În parteneriat și finanțat de CONCORDIA și partenerii săi
Nume proiect: Education Includes Opportunities 
Durata: 07/2020 - 06/2022
Outcome: Advocate for a practice and budgeting of education which provide access to 
quality education for all children – practice based advocacy
Implicarea Coaliției: 

- prin expert angajat Cezar Haj si un data assistant analizăm mecanismul de finanțare 
al sistemului de învățământ, ne uităm la un studiu de caz și facem recomandări printr-
un policy brief de cum ar trebui să fie finanțat sistemul de învățământ în România

- ne uităm la modele de finanțare a educației în alte țări și vom organiza o vizită de 
studiu 

- studiu de caz: județul Dâmbovița
- Anda coordonează activitățile Coaliției în proiect 
- Diana și Daniela contribuie la analiza datelor



Finanțări

Alte finanțări

Active Citizens Fund:
Apel 3: Grant strategic - Status: respins
Apel 9: Fundraising - Status: aprobat administrativ
Apel 2: Educație și implicare civică - Status: intenționăm să aplicăm
Apel 3: Activism și advocacy - Status: intenționăm să aplicăm 

Sponsorizări:
MMX Solutions SRL - 2.000 lei



Raport financiar
2019

Venituri în valoare de 22.370 Lei provenite din:

- cotizații: 18.000 lei

- sponsorizări: 4.370 lei

sponsorizări și cotizațiile organizațiilor membre

Cheltuieli fără scop patrimonial de 6.067 lei

Excedent – 16.303 lei 



Raport financiar
2020

Venituri în valoare de 23.000 Lei provenite din:

- cotizații: 21.000 lei

- donații/sponsorizări: 2.000 lei

Cheltuieli fără scop patrimonial de 4.753 lei

- servicii - 4.454 lei
- servicii bancare - 299 lei

Excedent – 18.247 lei 




