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JCI TOYP România (Ten Outstanding Young Persons of the World) 

FORMULAR DE NOMINALIZARE 

 

 

Partea 1: Informații generale 

Nominalizat de către:  Giurgiu Marius 
E-mail propunător: dmgiurgiu@gmail.com 
Categorie: Protecția copiilor, pace, drepturile omului 

Nume și prenume candidat: Constantin-Alexandru Manda 
Dată naștere candidat 23.04.1999 

Ocupație sau profesie candidat: Student și activist civic pentru echitate în educație 

Județ domiciliu candidat: Constanţa 

 
Partea a 2-a: Informații despre carieră 

Vă rugăm să furnizați informații despre istoricul educațional al solicitantului dvs. Vă rugăm să includeți educația 
universitară, experiențe educaționale în afara unei școli sau a unui cadru universitar, cercetare educațională, 
proiecte educaționale și orice alte informații relevante referitoare la educație. 
 
2018 – prezent: Facultatea de Drept a Universității din București, licență în drept (forma de învățământ cu frecvență) 
2014-2018: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța (medie Bacalaureat - 9,70) 
În calitate de student al Facultății de Drept a Universității din București, candidatul a obținut următoarele distincții la 
concursurile naționale de procese simulate: 
 
Mai 2021: premiul al II-lea pe echipe la Concursul Național de Audieri Simulate în materia Dreptului Concurenței, 
organizat de ELSA București, Consiliul Concurenței și D&B - David și Baias 
Decembrie 2020: premiul al II-lea pe echipe și distincția “cel mai bun pledant” la Concursul Național de Procese 
Simulate de Drept Constituțional, organizat de Asociația Studenților în Drept și Centrul pentru Drept Constituțional 
și Instituții Politice 
 
De asemenea, Alexandru Manda a luat parte și la următoarele programe de formare desfășurate în cadru non-
școlar: 
 
Mai-Iulie 2019: Bursa Friedrich Ebert pentru tineri social-democrați (Fundația Friedrich Ebert România) 
Aprilie-Noiembrie 2015: Leadership 4 Juniors (Institutul Qvorum) 

 
Vă rugăm să furnizați o listă a oricăror lucrări publicate scrise, compuse sau coordonate de solicitantul dvs. 
Informațiile din această secțiune vor include orice materiale publicate și revizuite de colegi, inclusiv cărți, studii 
științifice și publicații de cercetare, articole sau alte lucrări scrise. 
 
la burse școlare al elevilor din România, Instituția Avocatului Poporului (coordonator) - https://bit.ly/34eXjl8  
Iulie 2019, Raport alternativ privind starea învățământului românesc în anulșcolar 2018-2019, Societatea Academică 
din România (co-autor) - http://bit.ly/2HA49qN  
Aprilie 2019, Rigorile constituționale pentru adoptarea ordonanțelor de urgență. Propuneri de lege ferenda., Revista 
de Note și Studii JURIDICE - https://bit.ly/2GnFq7V 
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Iunie 2018, Ghidul monitorilor pentru buna guvernare în școli și licee, Societatea Academică din România (co-autor) 
- https://bit.ly/2GulykN  
Iunie 2018, Policy brief – Pentru o finanțare a educației de nivel european, Societatea Academică din România (co-
autor) - https://bit.ly/2XsXXqt  
Septembrie 2017, Barometrul respectării drepturilor elevilor din județul Constanța în anul școlar 2016-2017. Raport 
final al cercetării sociologice, Asociația Elevilor din Constanța - https://bit.ly/2IsaA1nm  
Septembrie 2016, Indexul accesului la educație al elevilor din județul ConstanIunie 2021, Raportul național Școli 
curate 2020-2021. Rezultate și recomandări, Societatea Academică din România - https://bit.ly/3hqZCJN  
Noiembrie 2020, Analiza programelor de guvernare. Promisiunile partidelor pentru școala românească, Societatea 
Academică din România (co-autor) - https://bit.ly/3z66LGi 
Septembrie 2020, Policy brief – De ce nu acordă autoritățile locale burse pentru elevi. Între nepăsare și lipsa 
resurselor, Societatea Academică din România (co-autor) - https://bit.ly/3l3fUYa  
Septembrie 2020, Raport special al Avocatului Poporului privind respectarea dreptului fundamentalța în anul școlar 
2015-2016, Asociația Elevilor din Constanța - https://bit.ly/2IsaA1n  
 

Pentru a vă înțelege mai bine candidatul, este important să le prezentați cronologia carierei. Vă rugăm să 
furnizați informații despre contextul candidatului dvs., despre ceea ce au realizat pe parcursul carierei, despre 
interesele și implicarea lor în domeniul ales și o scurtă prezentare generală a CV-ului lor. 
 
Constantin-Alexandru Manda (22) este, încă din anul 2013, activist pentru dreptul fiecărui copil de a avea acces liber 
la o educație de calitate, în prezent fiind coordonator de programe la Societatea Academică din România La doar 
14 ani (2013) a fost unul dintre fondatorii primei asociații de elevi din România, Asociația Elevilor din Constanța, pe 
care a condus-o ca președinte între 2015 și 2018. Din această postură, a coordonat demersuri care au avut drept 
rezultat: 
Respectarea dreptului elevilor la transport local în comun redus; 
Obținerea respectării dreptului la burse al elevilor în peste 40 de localități ale jud. Constanța, precum și creșterea 
fondului de burse în mun. Constanța de la 2 la 9 milioane de lei; 
Obținerea respectării dreptului la manuale școlare gratuite al tuturor elevilor din clasele a XI-a și a XII-a (impact 
bugetar – aprox. 10 milioane de euro); 
Chiar și după ce nu a mai fost elev, Alexandru Manda și-a continuat activitatea de militant pentru cauza echității în 
educație. Din anul 2018 lucrează la Societatea Academică din România, unde este în prezent coordonator de 
programe și manager național al proiectului Școli curate – inițiativă de creștere a gradului de bună guvernare și 
finanțare a educației. Pentru lupta sa susținută în domeniul educației, Alexandru a fost inclus, în anul 2020, în topul 
„#GEYC10 Changemakers” de către Group of European Youth for Change. De asemenea, în anul 2021 a primit și 
recunoaștere europeană, fiind desemnat Tânărul European al Anului 2021, de către Fundația Schwarzkopf, Forumul 
European de Tineret și Comisia Europeană. 
 
În ultimii trei ani, Constantin-Alexandru Manda s-a dedicat luptei pentru acces gratuit la o educație de calitate pentru 
fiecare copil din postura de coordonator al programului Școli curate. Astfel, Constantin-Alexandru Manda are în 
palmares următoarele reușite: 
Crearea a cinci comunități active de elevi în județele Mureș, Cluj, Vâlcea, Timiș și Bacău. Cele cinci echipe locale, 
formate din ambasadori ai bunei guvernări în școli și licee, au derulat, între februarie 2019 și mai 2019, acțiuni de 
advocacy pe lângă cele peste 450 de autorități locale din județele de intervenție, pentru ca ele să respecte legea și 
să aloce în bugetul local bani pentru bursele elevilor și pentru investiții în școli, conform legii. În urma demersurilor, 
bugetele locale ale educației au fost suplimentate, cumulat, cu 30 milioane de euro. Proiectul Școli curate a fost 
premiat în cadrul Galei Premiilor Participării Publice din anul 2021. 
 
Coordonarea primului raport național privind respectarea dreptului fundamental la burse școlare, lansat în 
septembrie 2021. Conținând date de la toate cele 3182 de autorități publice locale din România, raportul a relevat 
faptul că în 95% din comunele, orașele și municipiile din România încalcă dreptul la burse al elevilor (nu acordă 
deloc/acordă cu încălcarea criteriilor). De asemenea, raportul a arătat că, și dintre cele care acordă, în multe locuri 
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bursele au cuantumuri infime de 6-7-8 lei pe lună. Rezulatele sunt disponibile în mod interactic pe Harta burselor. 
Cuantumuri minime pentru bursele elevilor și bani din bugetul de stat pentru plata acestora. În urma raportului mai 
sus amintit, Alexandru Manda a coordonat o campanie națională de advocacy, la care au luat parte peste 20 de 
organizații neguvernamentale naționale. În urma acesteia, Guvernul a stabilit un cuantum minim de 100 RON/lună 
pentru toate cele patru tipuri de burse școlare (merit, studiu, social și performanță), iar în bugetul de stat pe anul 
2021 sunt prevăzuți peste 500 de milioane de lei pentru plata burselor la aceste valori minime. Astfel, în toate 
localitățile României se acordă, începând cu anul acesta, burse școlare pentru toți elevii eligibili, la un cuantum de 
cel puțin 100 RON/lună, autoritățile locale putând să contribuie și ele cu sume proprii. 
Experiență profesională: 
Iulie 2020-prezent: reprezentant al studenților Universității din București 
Iulie 2020-prezent: membru al Senatului Universității 
Octombrie 2020-prezent: membru al Consiliului Facultății de Drept 
Septembrie 2018-Septembrie 2019: consultant parlamentar pe educație 
August 2018 - prezent: Societatea Academică din România 
August 2018-Octombrie 2019: asistent de proiect&community builder 
Noiembrie 2019-Octombrie 2020: coordonator advocacy 
Noiembrie 2020-prezent: coordonator programe 
Iunie 2015-Martie 2018: președinte, Asociația Elevilor din Constanța 
Implicare în societatea civilă: 
Ianuarie 2021-prezent: membru, Asociația Pur și simplu verde 
Iulie 2020-prezent: membru în Consiliul Director, Asociația Studenților în Drept 
Iunie 2013: membru fondator, Asociația Elevilor din Constanța  
 

Această rubrică vă oferă posibilitatea de a împărtăși mai multe informații cu privire la orice realizări sau premii 
pe care candidatul dvs. le-a realizat sau le-a primit pe parcursul carierei lor. Câștigarea unui premiu, lansarea 
propriei afaceri sau influențarea pozitivă a vieții altora într-un mod major sunt doar câteva exemple de 
evenimente de impact care ar constitui o realizare sau un premiu. 
 
În calitate de activist civic în domeniul educației, în decurs de 8 ani, Alexandru Manda a contribuit, prin demersurile 
de succes pe care le-a coordonat, la îmbunătățirea accesului la educație al elevilor din România, sprijinind 
dezideratul dreptului efectiv al fiecărui copil la educație de calitate. Rezultatele punctuale ale campaniilor de succes 
coordonate de Alexandru sunt prezentate supra. 
 
Pentru întreaga sa activitate, Alexandru Manda a fost premiat, în 2021, cu distincția Tânărul European al Anului, de 
către Fundația Schwarzkopf, Forumul European de Tineret și Comisia Europeană. De asemenea, în 2020 a fost 
introdus în topul #GEYC10 Changemakers, de către Group of European Youth for Change. 

 
Vă rugăm să furnizați orice linkuri către platforme de socializare, site-uri web sau publicații care evidențiază 
candidatul dvs. 
Facebook: https://www.facebook.com/manda.alexandru.3/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/constantin-alexandru-manda-260412a4/  
Materiale de presă în susținerea angajamentului civic al lui Constantin-Alexandru Manda: 
Alexandru și activitatea sa de elev reprezentant, documentată într-un material difuzat de PRO TV - 
https://stirileprotv.ro/stiri/1-decembrie/cei-trei-elevi-care-l-au-infruntat-pe-radu-mazare-datorita-lor-se-deconteaza-
abonamentele-de-calatori-si-se-dau-burse.html 
Un portret al lui Alexandru Manda, elev reprezentant, realizat de către PressOne - https://pressone.ro/cetateanul-
manda 
Interviu pentru Comunitatea GEYC - https://www.geyc.ro/2019/03/interviu-cu-constantin-alexandru-manda.html 
„Elevul care a schimbat legea educației” - https://evz.ro/alexandru-manda-elevul-schimbat-legea-educatiei-predat-
stafeta.html 
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Alexandru Manda oferindu-și public sprijinul în cazul unui abuz petrecut la o școală din România - 
https://www.g4media.ro/fenomenul-brasov-alexandru-manda-student-la-drept-ofer-sprijin-parintilor-si-elevilor-care-
vor-sa-dea-in-judecata-colegiile-care-au-stabilit-medie-scolara-obligatorie-in-gimnaziu.html 
Interviu în cadrul campaniei de advocacy „Nicio localitate făra burse școlare!” - https://www.libertatea.ro/stiri/desi-
prevazute-constitutie-70-dintre-primarii-nu-acorda-ajutoare-elevi-3124936; 
Interviu în cadrul campaniei de advocacy „Nicio localitate făra burse școlare!” -
https://adevarul.ro/locale/constanta/tanarul-s-a-batut-mazare-drepturile-elevilor-reusit-realizeze-harta-burselor-
scolare-1_5f828e405163ec4271c3ef76/index.html; 
Alexandru la o televiziune națională pe tema raportului privind respectarea dreptului la burse școlare - 
https://www.b1.ro/stiri/eveniment/peste-94-dintre-localitatile-din-romania-nu-ar-fi-acordat-burse-elevilor-anul-trecut-
video-343125.html 
O coaliție formată din 20 de organizații solicită bani în bugetul de stat pentru plata burselo școlare - 
https://www.edupedu.ro/partidele-sa-se-angajeze-ca-vor-asigura-burse-pentru-elevi-cere-un-grup-de-asociatii-ale-
elevilor-parintilor-sindicalisti-si-ong-uri/; 
Victorie! Guvernul va aloca 530 mil. EURO în bugetul de stat, pentru plata burselor școlare - 
https://www.edupedu.ro/document-ministerul-finantelor-despre-bursele-elevilor-se-are-in-vedere-includerea-in-
proiectul-legii-bugetului-de-stat-pe-anul-2021-a-sumelor-destinate-finantarii-acestor-cheltuieli/; 
Interviu portret cu Alexandru Manda, realizat de către publicația Școala 9 - https://scoala9.ro/alexandru-manda-
activistul-care-a-impins-ministerul-educatiei-sa-dea-bani/799/; 
Interviu cu Alexandru Manda, Tânărul European al Anului 2021 - https://www.qmagazine.ro/tanarul-european-al-
anului-2021-fara-eliminarea-decalajelor-dintre-tari-euroscepticismul-va-prinde-avant/.  
 

 
Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului 

Vă rugăm să explicați modul în care candidatul trăiește credința JCI „Lucrul în folosul umanităţii este cea mai 
nobilă formă de a munci”. 
 
Alexandru Manda trăiește în folosul comunității încă de când avea vârstă de 13 ani și a început să fie activ în viața 
cetății. La vârsta de 14 ani, în 2013, a fost, probabil, cel mai tânăr cetățean care a fondat vreodată o asociație în 
România - Asociația Elevilor din Constanța, organizație fanion pentru reprezentarea și apărarea drepturilor elevilor 
din România. După ce și-a încheiat viața de elev, Alexandru Manda a rămas fidel dezideratului său - ca fiecare copil 
să aibă acces real la o educație de calitate. Prin activitatea depusă de el și demersurile din ultimii ani, elevii din 
România se bucură de o bursă minimă de 100 RON pe lună, iar bugetul educației din cinci județe (Timiș, Cluj, Mureș, 
Vâlcea și Bacău) a fost majorat, cumulat, cu aprox. 30 de milioane de euro. 
 
Prin munca sa, Alexandru Mada sprijină umanitatea și contribuie la o societate de mâine mai bună decât cea de azi: 
dezvoltată sustenabil, cu acces la educație pentru fiecare copil și cu mai puține decalaje. 
 

Care calități fac din această persoană cel mai bun candidat pentru a deveni candidat la TOYP? De ce credeți că 
este unul dintre cei zece tineri remarcabili ai lumii? 
 
Alexandru a ales sa isi petreaca copilaria facand ceva util pentru toti elevii din Romania. Ambitia sa l-a determinat 
sa se "lupte cu morile de vant", punandu-se impotriva administratiilor locale din tara care nu respectau drepturile 
elevilor. De la o varsta frageda si-a luat inima in dinti si a pornit in calatoria sa de a schimba sistemul national de 
educatie si de a forta mana autoritatilor sa acorde burse si sanse de dezvoltaretuturor elevilor. Prin faptul ca si-a 
dedicat intreg timpul liber acestei lupte pentru un sistem educational mai bun, acesta a cntribuit la schimbari majore 
in scolile si administratiile din Romania si la sporirea bugetului national alocat pentru educatie. Prin munca sa, 
Alexandru Mada sprijină umanitatea și contribuie la o societate de mâine mai bună decât cea de azi: dezvoltată 
sustenabil, cu acces la educație pentru fiecare copil și cu mai puține decalaje. 


