JCI TOYPRomânia (Ten Outstanding Young Persons of the World)
FORMULAR DE NOMINALIZARE

Partea 1: Informații generale
Categorie: academic
Nume și prenume candidat: Alexandru Ghita
Nominalizare: JCI București
Ocupația sau profesia candidatului: Antreprenor
Educație- Diplome, Premii:
1999 - 2003 – Licenta la ASE – SELS (Administrarea Afacerilor; limba engleza)
2009 – MBA la INSEAD
2013 – Absolvent al programului Young Leaders Program al Institutului Aspen Romania
Partea a 2-a: Informații despre carieră
Informații cu privire la cariera candidatului și domeniul de activitate:
1999 – 2000 – Director Regional @ ARDOR (Asociatia Romana de Dezbateri, Oratorie si Retorica)
2000 – 2001 – Asistent Financiar al Directorului Executiv @ ARDOR
2001 – 2002 – Ofiter Financiar @ Gregory’s Romania
2002 – 2003 – Director Financiar @ Gregory’s Romania
2003 – 2004 – Director Analiza Financiara @ Ieba Trust
2004 – Prezent – Fondator & Presedinte @ EDUCATIVA
2012 – Prezent – Membru in Consiliul Director al INSEAD Alumni Association Romania
2014 – Prezent – Fondator & Membru in Consiliul Director al EA – The Entrepreneurship Academy
2015 – Prezent – Fondator & Membru in Consiliul Director al Asociatiei pentru Valori in Educatie
2017 – Prezent – Fondator & Membru in Consiliul Director al SuperTeach
2005 – 2008 – Membru in Consiliul Director al ARDOR
2014 – 2015 – Presedinte al Aspen Fellows Network
2015 – 2017 – Fondator & Membru in Consiliul Director al Coalitiei pentru Educatie
Realizările excepționale ale candidatului și provocările cu care s-a confruntat pentru a le atinge.
Alexandru este fondatorul EDUCATIVA – prima platforma integrata de incubare si dezvoltare pentru intreprinderi
sociale in domeniul educatiei din Romania. Toate proiectele EDUCATIVA au ca linie directoare facilitarea de
oportunitati de dezvoltare personala si profesionala a tinerilor din Romania astfel incat acestia sa-si maximizeze
potentialul uman. Printre realizarile lui Alexandru si ale echipei pe care o coordoneaza in cadrul EDUCATIVA se
numara:
- dezvoltarea primului & celui mai mare targ de universitati internationale din Europa Centrala si de Est – RIUF;
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- dezvoltarea celei mai mari agentii de consiliere educationala pentru studii in strainatate din Romania –
EDMUNDO – aflata in top 3 la nivel european;
- dezvoltarea celei mai mari agentii de consultanta educationala din Romania focusata pe admiterea la
universitati de top, ce faciliteaza anual accesul a circa 250 de tineri romani la universitati precum Oxford,
Cambridge, UCL, Sorbonne, Sciences Po etc;
- participarea la fondarea & lansarea primei universitati antreprenoriale din Romania.
In acelasi timp, Alexandru este implicat in mod consistent in lansarea si sustinerea unei pleiade largi de initiative
comunitare in domeniul educational, printre care:
- Fondarea Coalitiei pentru Educatie – prima / singura federatie a organizatiilor non-guvernamentale din
domeniul educatiei din Romania
- Fondarea Asociatiei pentru Valori in Educatie (AVE) – primul efort al comunitatii de business din Romania
concentrat in mod exclusiv pe programe cu impact sistemic in educatia din Romania – proiectul de varf al AVE
este lansarea primei Academii de Leadership si Management Scolar din Romania – proiect dedicat
profesionalizarii directorilor institutiilor de invatamant pre-universitar din Romania.
- Lansarea SuperTeach – primul program de Outward Mindset dedicat profesorilor din Romania, menit sa-i ajute
sa faca tranzitia spre o abordare centrata pe nevoile elevilor.

Explicați modul în care candidatul exemplifică principiul exprimat în următoarea linie a Crezului JCI: „Lucrul în
folosul umanităţii este cea mai nobilă formă de a munci.”
Alexandru participă de peste 14 ani la dezvoltarea unei palete largi de initiative menite sa imbunatateasca
educatia din Romania, cu accent pe dezvoltarea si valorificarea potentialui uman al tinerilor din Romania.
Întâi în cadrul Asociației Române de Dezbateri, Oratorie si Retorica (ARDOR).
Mai apoi prin crearea și dezvoltarea EDUCATIVA – prima platforma integrata de incubare si dezvoltare pentru
intreprinderi sociale in domeniul educatiei din Romania.
ȘI mai recent ca fondator și membru in Consiliul Director al Coalitiei pentru Educatie.
Abordarea sa este abordare bazata pe A) auto-sustenabilitate pe termene lung, B) coagularea de energii si
resurse din societate, C) impact sistemic.
Toate acestea pentru asigurarea unei educații de calitate.
O atenție aparte pentru internationalizare – ca element care construieste punți intre Romania si restul lumii.

De ce persoana nominalizată ar trebui să fie dintre cei 10 tineri remarcabili ai României în 2018 și
reprezentantul nostru în competiția internațională din 2019?
Educația reprezintă unul din elementele de bază pentru devoltarea sănătoasă a oricărei societăți. Iar Alexandru
contribuie prin inițiativele sale și ale echipei sale tocmai la realizarea acestui scop. EDUCATIVA - prima platforma
integrata de incubare si dezvoltare pentru intreprinderi sociale in domeniul educatiei din Romania al cărei
fondator este Alexandru urmărește facilitarea de oportunitati de dezvoltare personala si profesionala a tinerilor
din Romania astfel incat acestia sa-si maximizeze potentialul uman.Printre realizările sale și ale echipei sale se
numără: dezvoltarea primului și a celui mai mare targ de universitati internationale din Europa Centrala si de Est
– RIUF; dezvoltarea celei mai mari agentii de consiliere educationala pentru studii in strainatate din Romania –
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EDMUNDO – aflata in top 3 la nivel european; dezvoltarea celei mai mari agentii de consultanta educationala din
Romania axată pe admiterea la universitati de top, ce faciliteaza anual accesul a circa 250 de tineri romani la
universitati precum Oxford, Cambridge, UCL, Sorbonne, Sciences Po etc; participarea la fondarea & lansarea
primei universitati antreprenoriale din Romania. Într-o perioadă în care avem mare nevoie de educație de calitate
și de oameni pregătiți și conștienți de potențialul lor parcursul profesional și realizările sale în domeniul educației
îl recomandă pe Alexandru drept unul dintre tinerii remarcabili ai României în 2018.
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