
Stimați invitați, 
Dragi reprezentanți ai elevilor, 
 
 
Sunt onorat să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră, moment în care bifați 10 ani 
de activitate. Pentru mine, acest eveniment reprezintă un deosebit prilej de a 
transmite un mesaj elevilor din toată țara. 
 
Asfel, vreau să profit de acest moment aniversar și să evidențiez modul în care de-
a lungul timpului această structură a susținut interesele elevilor din România și a 
colaborat eficient, ca partener, cu Ministerul Educației Naționale. 
 

Misiunea dumneavoastră, bazată pe reprezentarea elevilor în forurile decizionale, 
înseamnă un rol deosebit de important atât în susținerea și respectarea drepturilor 
elevilor, cât și în expunerea problemelor cu care aceștia se confruntă, astfel încât 
reușiți să aduceți o contribuție decisivă în creșterea calității actului educațional.  
 
Unul din multele exemple pe care le-aș putea invoca este implicarea voastră în 
elaborarea Statutului Elevului, de la aprobarea căruia se împlinește, iată, un an. 
Este un document important pentru elevii din România, ce reglementează 
deopotrivă drepturile și obligațiile care decurg din această calitate. Pe această 
cale doresc să vă felicit pentru modul în care ați lucrat la acest proiect și pentru 
monitorizarea punerii sale în practică. 
 
Totodată, așa cum am mai spus-o, mă declar foarte mulțumit de rezultatele 
obținute la Bacalaureat de către colegii dumneavoastră, care au înțeles că se pot 
face performanțe cu multă muncă, seriozitate și studiu. Sunt în același timp și 
rezultatele muncii cadrelor didactice, cărora vreau să le mulțumesc pentru 
implicarea activă de care au dat dovadă.  
 

În altă ordine de idei, vă transmit faptul că Ministerul Educației Naționale, este 
deschis dialogului cu structurile reprezentative ale elevilor, principalii beneficiari 
ai actului didactic, și dorește să colaboreze constructiv cu aceștia pentru a obține 
rezultate onorante la evaluările naționale și internaționale și pentru a reduce 
abandonul școlar.  
 
În calitate de ministru al Educației Naționale, vă felicit pentru toată activitatea pe 
care o desfășurați în cadrul acestei structuri, pentru implicare și reușite și doresc 
să vă asigur că voi rămâne un partener de discuție în ceea ce privește dreptul 
dumneavoastră la opinie și educație. Fiți convinși că veți găsi mereu în mine un 
sprijin necondiționat! 
 
Vă doresc să aveți o întâlnire productivă și sunt convins că veți veni cu idei și cu 
proiecte benefice pentru elevii din România. 
 
Mult succes în continuare! 
 

Ministrul Educației Naționale 
Liviu Marian Pop 


