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 STUDIU NAȚIONAL: Abuzul asupra copilului: un copil din doi (46%) este lovit în familie, 

18% dintre copii se culcă flămânzi, 5% dintre copii sunt supuși abuzurilor fizice în școli și 

crește incidența abuzului sexual în afara familiei 

 World Vision România: Şase drepturi ale copiilor de la sate, încălcate în fiecare zi / 6 din 10 școli 

din mediul rural nu au bibliotecă 

 Prioritățile europene în educație, pentru următorul deceniu: digitalul, tranziția verde, recuperarea 

post-pandemie – oficiali ai Comisiei și ai Parlamentului European, la Summitul Educației 

 Tastatură Braille 3D DIY, disponibilă comunității gratuit 

 Organizațiile neguvernamentale pot beneficia de schema de sprijin pentru plata facturilor 

aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale – cum? 

 Invitație la lansarea Raportului alternativ al programului național de educație remedială 

 Capcane mentale: uneori, dușmanul cel mai puternic cu care ne confruntăm în negociere 

suntem chiar noi 

 În vremurile noastre, copiii reprezintă „un deal” prost 

 

 

 STUDIU NAȚIONAL: Abuzul asupra copilului: un copil din doi (46%) 

este lovit în familie, 18% dintre copii se culcă flămânzi, 5% dintre copii 

sunt supuși abuzurilor fizice în școli și crește incidența abuzului sexual în 

afara familiei 
 

http://www.romaniapozitiva.ro/oameni-si-comunitati/tastatura-braille-3d-diy-disponibila-comunitatii-gratuit/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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București, 6 decembrie 2021: Din răspunsurile primite de la copii, rezultă o incidență mult mai 

mare a aplicării pedepselor fizice în famile (46%), în comparație cu cea recunoscută de părinți 

(28%). Aproximativ 3% dintre părinți afirmă că, în ultimul an, copilul lor a fost victimă a abuzului 

sexual, în aproape două treimi dintre cazuri agresorul fiind o persoană necunoscută, iar 2,9% 

dintre adolescenți au declarat că au fost obligați să întrețină relații sexuale împotriva voinței lor, 

situație care confirmă nivelul acut de subraportare a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, 

arată datele unui studiu lansat, luni, de Organizația Salvați Copiii România. 

 

Deși în scădere, acte de violență comise asupra elevilor de către personalul din școli reprezintă 5% 

din declarațiile copiilor, iar abuzurile emoționale 22%. 

Fenomenul foametei îndurate de copiii români se păstrează la un nivel inacceptabil pentru o țară a 

Uniunii Europene, unul din cinci copii (18%) declarând că i se întâmplă să meargă la culcare 

flămând, în timp ce furturile comise pentru a mânca au rămas la același nivel ca în 2013 (2%). 

Cu toate că majoritatea copiilor (94%) spun că se simt în siguranță în familie și doar 3% afirmă că 

niciodată nu se simt în siguranță acasă, din răspunsurile primite de la copii rezultă o incidență mult 

mai mare a aplicării pedepselor fizice (46%), în comparație cu cea recunoscută de părinți (28%), 

atât în ceea ce privește formele „ușoare”, cât și ceea ce privește formele severe. De asemenea, 

analiza pune în evidență faptul că 10% dintre copii preferă să părăsească familia de teama 

pedepselor, pentru 2% acest lucru întâmplându-se des și foarte des. 

Prin comparație cu rezultatele studiului similar din 2013, se remarcă o creștere semnificativă a 

procentului părinților care recunosc incidența abuzului sexual asupra copilului lor (de la 0,5% la 

3,2%). Totuși, Consiliul Europei estima în 2020, în Raportul referitor la punerea în aplicare a 

Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, că, în Europa, 90% 

dintre cazurile de agresiune sexuală asupra copiilor nu ajung în atenția poliției ori a instanțelor 

judecătorești. 

 

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, atrage atenția asupra 

repercusiunilor pe termen lung ale diferitelor forme de abuz asupra copilului: „Un copil care se 

dezvoltă emoțional într-un climat marcat de frică și de emoții negative va dezvolta traume în viața 

de adult. Este important să recunoaștem semnele abuzului și să intervenim, pentru ca acesta să nu 

lase semne de nevindecat”. 

 

Studiul extensiv realizat de Salvați Copiii România pe două paliere – părinți și copii – arată că: 
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·       56% dintre părinți au declarat că-și pedepsesc copiii dacă greșesc (des, 23%, și în situații 

excepționale, 34%), iar 44% au afirmat că nu apelează niciodată la pedeapsă. Totuși, doar 31% 

dintre copii au răspuns că nu sunt niciodată pedepsiți acasă. Pedepsele înseamnă restricționarea 

accesului la telefonul mobil (22%); restricționarea ieșirilor la joacă, afară, cu prietenii (7%) sau a 

accesului la calculator/tabletă/internet (8%) și la televizor (5%); mustrări verbale, ceartă (5%); lipsa 

banilor de buzunar (3%); obligativitatea de a citi sau de a face lecții suplimentare (3%); pedepse 

corporale (1% ) și obligația de efectuare a unor treburi casnice (1%). 

·       În ceea ce privește lovirea cu mâna, observăm că un copil din 10 (10%) se confruntă cu 

această formă de abuz fizic des sau foarte des. 

·       Îngrijorătoare sunt pedepsele care presupun punerea în genunchi a copiilor (5%), arsurile 

provocate cu diverse obiecte (țigara, fierul de călcat sau apă clocotită) (1%) și internarea în spital ca 

urmare a bătăii (1%). 

·       Retragerea privilegiilor este metoda de disciplinare preferată a părinților (57%), iar jumătate 

dintre aceștia consideră  oportună folosirea agresiunilor verbale. 

·       Atunci când sunt pedepsiți, copiii trăiesc stări de tristețe (38%), vinovăție (29%) și nefericire 

(28%). 6% dintre copii afirmă că se simt lipsiți de apărare atunci când sunt pedepsiți, 3% declarând 

chiar că se simt părăsiți. De asemenea, copiii afirmă că suferă în tăcere (43%), plâng sau vorbesc cu 

cineva (36%) și doar 8% dintre respondenți indicând că, atunci când sunt pedepsiți, își închipuie că 

se răzbună. 

·       Se înregistrează o creștere a numărului de părinți care sunt de acord cu bătaia ca răspuns la 

comportamentele indezirabile. În prezent, 1,1% dintre răspunsuri indică un acord general, iar 19% 

doar în situații excepționale (față de 0,8% și, respectiv, 18% în 2013). Aceste rezultate arată că cel 

puțin 1 părinte din 5 manifestă o atitudine favorabilă față de pedeapsa corporală. 

·       În accepțiunea părinților, principalele cauze care determină neglijarea sau abuzul la adresa 

copiilor sunt sărăcia (68%), consumul de alcool și droguri (63%), lipsa sprijinului din partea 

autorităților (41%), numărul mare de copii ”nedoriți” (40%), lipsa informațiilor utile creșterii și 

educației copiilor (25%), lipsa serviciilor sociale de sprijin (20%). 

·       4% dintre copii spun că au fost trimiși de părinți să muncească contra unei remunerații și în 

detrimentul frecventării școlii, fenomen care atinge un nivel semnificativ mai mare în rândul 

băieților (7%, față de 2% în cazul fetelor). În mod similar, un procent mult mai mare de copii (8%) 

afirmă că se întâmplă să nu meargă la școală pentru a avea grijă, acasă, de frații mai mici. 

Exploatarea prin trimiterea la cerșit a fost raportată de 1% dintre copii, feno- 

menul scăzând cu 2 puncte procentuale în intensitate în comparație cu rezultatele studiului anterior. 

·       Deși doar 6% dintre copii au spus că mâncarea de acasă este bună, dar nu mănâncă destul, iar 

1% consideră că mâncarea de acasă nu este bună și nu mănâncă destul, un 

procent mult mai mare dintre respondenți (18%) afirmă că li se întâmplă să meargă la culcare deși 

încă le este foame. Procentul copiilor care merg la culcare flămânzi și furtul comis pentru a mânca 

(2%) nu au scăzut în incidență față de studiul din 2013. În comparație cu rezultatele studiului 

anterior, se remarcă o scădere a răspunsurilor copiilor care indică situații de abuz fizic din partea 

cadrelor didactice (de la 7% la 5%). 2% dintre elevii din învățământul primar afirmă că sunt bătuți 

deseori de cadrele didactice și 5% spun că acest lucru se întâmplă câteodată. Pentru elevii din 

gimnaziu, acest tip de abuz apare deseori în cazul a 1% din eșantion și câteodată pentru 5%, iar 

pentru liceeni – 0,2% deseori și 3% câteodată. 

·       Peste un sfert dintre copii au fost expuși imaginilor cu caracter sexual, internetul reprezentând 

mediul care vulnerabilizează copiii în cea mai mare măsură din această perspectivă (26%), urmat de 

televizor (23%) și situația de martori la relația sexuală între adulți (7%). 

 

DINAMICA PERCEPȚIILOR 
Raportându-ne la rezultatele demersului anterior de cercetare, din 2013, observăm următoarele 

aspecte care rezultă din răspunsurile copiilor: 

 Scade incidența abuzului fizic „ușor” (lovirea cu palma) – de la 62% la 46%; 
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 Scade ușor incidența lovirii cu bățul/nuiaua de la 18% la 13%; 

 Cu excepția lovirii cu o curea (a cărei incidență crește cu aproape 2 puncte procentuale), 

scade incidența pedepselor fizice aplicate cu alte obiecte (furtun, lingură de lemn, vergea). 

 Crește procentul părinților care recunosc că folosesc amenințările cu pedeapsa (de la 19% în 

2013, la 22% în 2021) și, de asemenea, procentul copiilor care se simt neglijați de către părinți (de 

la 8-18% la 4-26%). 

 

RECOMANDĂRILE ORGANIZAȚIEI SALVAȚI COPIII 
 Derularea de programe de informare și promovarea materialelor educaționale pentru 

dezvoltarea abilităților parentale și creșterea nivelului de cunoștințe al specialiștilor din domeniile 

educaţiei, sănătăţii şi protecţiei sociale care interacţionează cu părinţi şi copii poate favoriza 

adoptarea de metode şi tehnici de educație și disciplinare pozitivă a copilului; 

 Valorificarea bunelor practici ale organizațiilor neguvernamentale prin deschiderea unor 

centre de educaţie parentală şi servicii de sprijin pentru copil şi familie în fiecare oraș din ţară, un 

exemplu în acest sens fiind Centrul de Educație Emoțională și Comportamentală pentru Copii 

Salvați Copiii, ceea ce va permite lărgirea accesului la astfel de servicii la nivel național pentru toți 

copiii; 

 Majoritatea cercetărilor științifice privind violența asupra copilului recomandă integrarea 

perspectivei multidisciplinare – educaţie, sănătate, protecţia copilului, dezvoltare economică –  în 

elaborarea de programe de construire de abilităţi parentale; 

 Încurajarea programelor de formare continuă pentru medicii de familie, consilierii, respectiv 

medicii şcolari și pediatri, în vederea recunoaşterii timpurii şi raportării adecvate a cazurilor de abuz 

şi neglijare asupra copiilor; 

 Formarea lucrătorilor din poliție și a magistraților privind drepturile copilului și consecințele 

fizice și emoționale ale abuzului asupra copilului; 

 Revizuirea sistemului actual de monitorizare a situațiilor de violență și includerea cadrelor 

didactice în procesul de monitorizare a situațiilor de abuz, neglijare și exploatare; 

 Acoperirea nevoilor de servicii publice de asistență socială și de asistenți sociali 

profesioniști în toate comunele și satele din România; 

 Încurajarea participării copiilor în acțiunile de promovare a drepturilor copilului și a 

metodelor pozitive de educație și disciplinare a copilului; 

 Întărirea capacității Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (ANPCA), 

pentru a putea asigura asistență tehnică direcțiilor județene de protecție a drepturilor copilului și 

serviciilor publice de asistență socială. 

 

RECOMANDARE STRATEGICĂ 
Luând în considerare datele analizei sociologice, Salvați Copiii consideră că autoritățile au obligația 

de a evalua, în prima parte a anului 2022, impactul Strategiei naţionale privind promovarea 

egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței 

domestice pentru perioada 2018-2021, cu privire la respectarea dreptului fundamental al copilului 

de a fi protejat împotriva oricărei forme de violență. De asemenea, pentru respectarea principiului 

constituțional al interesului superior al copilului, o viitoare strategie privind violența trebuie să facă 

referire exclusiv la copii și mediile sociale în care violența îi poate afecta, iar aceasta ar trebui să 

cuprindă obiective și măsuri sociale în acord cu datele științifice actuale și analizele de nevoi la 

nivel național, regional și, totodată, să stabilească responsabilități clare, cuantificabile ale 

autorităților și bugete aferente activităților propuse. Considerăm că viitoarea strategie trebuie să 

integreze în structura sa documentul internațional al Organizației Mondiale a Sănătății - INSPIRE: 

Șapte strategii pentru a pune capăt violenței împotriva copiilor[1], elaborat în 2016 de 10 agenții 

internaționale specializate în analiza, prevenirea și combaterea violenței și adoptat în strategia 

globală Save the Children International. Prin acest pachet tehnic global, cu impact fundamentat 

file:///C:/Users/rebeca.peca/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D2F8WJTV/Comunicat%20SalvatÌ¦i%20Copiii%20-%20STUDIU%20ABUZUL%20ASUPRA%20COPILULUI%20-%206%20noiembrie%202021.doc%23_ftn1
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științific, sunt propuse următoarele domenii strategiei de intervenție, menite să reducă substanțial 

fenomenul violenței asupra copiilor: 

Strategia 1 - Aplicarea legii. Obiectiv: Asigurarea aplicării legii pentru prevenirea 

comportamentelor violente, reducerea consumului excesiv de alcool și limitarea accesului tinerilor 

la arme. 

Strategia 2 - Norme și valori. Obiectiv: Consolidarea normelor și valorilor care susțin relațiile non-

violente, benefice, caracterizate prin respect și echitate de gen în rândul tuturor copiilor și 

adolescenților. 

Strategia 3 - Medii sigure. Obiectiv: Crearea și menținerea unui mediu sigur în cluburi sportive, pe 

străzi și în alte locuri unde copiii și tinerii se întâlnesc și își petrec timpul. 

Strategia 4 - Sprijin pentru părinți și îngrijitori. Obiectiv: Reducerea practicilor parentale dure și 

crearea unor relații pozitive părinte-copil. 

Strategia 5 - Venituri și consolidare economică. Obiectiv: Îmbunătățirea securității și stabilității 

economice a familiilor, reducerea maltratării copiilor și a violenței asupra partenerului de viață. 

Strategia 6 - Servicii de intervenție și asistență. Obiectiv: Îmbunătățirea accesului la servicii 

medicale, de consiliere, de asistență socială și de asistență juridică de calitate pentru toți copiii care 

au nevoie de ele – inclusiv pentru raportarea violenței – în vederea reducerii impactului pe termen 

lung al violenței. 

Strategia 7 - Educație și abilități sociale. Obiectiv: Creșterea accesului copiilor la o educație mai 

eficientă, caracterizată prin echitate de gen, și la pregătire socio-emoțională, precum și asigurarea 

unui mediu școlar sigur, propice dezvoltării. 

 

METODOLOGIA CERCETĂRII 
Metoda de cercetare folosită, în cazul ambelor grupuri țintă (părinți și copii), a fost ancheta pe bază 

de chestionar. Eșantionul ales a fost de tip stratificat, probabilist, tristadial și a avut drept criterii de 

stratificare regiunile de dezvoltare (Nord – Est, Sud – Est, Sud, Sud–Vest, Vest, Nord – Vest, 

Centru, București – Ilfov), mediul de rezidență (urban – rural) și mărimea localităților și ciclul de 

studiu al copiilor. Eșantionul este reprezentativ la nivel național, pentru populația grupului țintă, cu 

eroare tolerată de +/- 3,4% la un nivel de încredere de 95%. 

Persoana de contact: George Roman, Director Advocay, Salvați Copiii România, tel. 

0722.605.904, email – george.roman@salvaticopiii.ro, www.salvaticopiii.ro 
sursa:www.stiriong.ro, 6 dec 2021  

 

 

 World Vision România: Şase drepturi ale copiilor de la sate, încălcate în 

fiecare zi / 6 din 10 școli din mediul rural nu au bibliotecă 
 

http://www.salvaticopiii.ro/
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Foto: World Vision 

 

38% dintre părinţii din mediul rural cumpără mai puţine cărţi pentru copii ca să facă economie 

pentru alimente, îmbrăcăminte și alte nevoi de bază. Șase din zece școli de la sate nu au bibliotecă, 

față de două din zece școli din mediul urban, arată o sinteză World Vision România cu principalele 

șase drepturi care nu sunt respectate pentru copiii din mediul rural. 

 

În privința dreptului la educației, iată care sunt datele, conform raportului „Bunăstarea copilului din 

mediul rural“: 

 56% dintre elevii care termină clasa a VIII-a nu ajung la liceu din cauza lipsei de bani; 

 unu din patru copii nu este ajutat de nimeni ca să facă temele acasă; 

 unu din patru copii nu are acces întotdeauna la rechizitele de care are nevoie la școală; 

 17% dintre copii parcurg peste opt km zilnic pe jos ca să ajungă la școală; 

 8% dintre copii lipsesc uneori sau întotdeauna de la şcoală pentru că se duc să muncească. 

 

Celelalte drepturi sintetizate de World Vision sunt următoarele: 

 Dreptul la un trai decent  
România este primul loc în UE în privința procentului de oameni care trăiesc în risc de sărăcie și de 

excluziune socială (35.8%), potrivit Eurostat. La copii, situația stă și mai grav, cu un procent de 

41.5%. În mediul rural sărăcia din rândul copiilor ajunge la extrem: unu din zece copii se duce seara 

flămând la culcare. 

Nici accesul la servicii medicale și la medicamente nu este mai facil pentru copiii de la sate: 70% 

dintre copiii între 5 și 12 ani nu au efectuat analize medicale anul trecut. Mai mult, 60% dintre 

familiile din mediul rural nu au suficienți bani pentru medicamente. 

 Dreptul la cultură 
Datele World Vision România mai arată că 38% dintre părinţii din mediul rural cumpără mai puţine 

cărţi pentru copii ca să facă economie pentru alimente, îmbrăcăminte și alte nevoi de bază. Însă nici 

în afara familiei accesul la cărți nu este încurajator. Șase din zece școli de la sate nu au bibliotecă, 

față de două din zece școli din mediul urban, potrivit ultimelor date oferite de Ministerul Educației. 

 Dreptul la participare 
Mai mult de jumătate (54%) dintre copiii din mediul rural spun că n-au fost consultați nici măcar o 

dată legat de deciziile din timpul pandemiei, referitoare la educație – cum ar fi școala online sau 

vacanțele. Un procent similar de copii se declară dezamăgiți de adulți din această cauză, mai arată 

studiul nostru recent despre participarea copiilor în luarea de decizii. 

 Dreptul la nondiscriminare 
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Fetele de peste 18 ani petrec în medie cu una-două ore mai mult decât băieții în activitățile 

domestice, conform datelor World Vision România. Iar o fată de 18 ani din mediul rural lucrează în 

medie 3,4 ore zilnic în gospodărie faţă de 2,1 ore cât lucrează un băiat de aceeași vârstă. Din cauza 

timpului petrecut în gospodărie, fetele au mai puțin timp decât băieții să învețe pentru Bacalaureat. 

 Dreptul la siguranță 
Copiii din satele României nu se simt în siguranță nici în familie, dar nici la școală. Aproximativ 

80% dintre copiii abuzați sexual sunt fete, conform unui sondaj desfăşurat de World Vision 

România în 2020 pe un eşantion de 1.600 de respondenţi. În același timp, mai mult de unul din trei 

părinți recunoaște că țipă la copii, iar 11% spun că îi scutură sau îi zgâlţâie pe copii. Totodată, 71% 

din tineri afirmă că violenţa este prezentă în școală. 
sursa:www.edupedu.ro 

 
 

 Prioritățile europene în educație, pentru următorul deceniu: digitalul, 

tranziția verde, recuperarea post-pandemie – oficiali ai Comisiei și ai 

Parlamentului European, la Summitul Educației 

Foto: EC.Europa.eu 

 

Transformarea digitală și tranziția verde au fost principalii piloni ai descrierilor oferite de 

reprezentanții forurilor europene pentru schimbările prin care va trece educația pe continent în 

următorul deceniu, conform prezentărilor susținute la cel de-al 4-lea Summit european al 

Educației, desfășurat săptămâna aceasta. Cele două teme au fost abordate și de președintele 

Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de șefa Comisiei pentru Cultură și Educație din 

Parlamentul European, Sabine Verheyen, iar ambele oficialități au atins planuri cheie, de la 

strategia pentru universități la Spațiul European pentru Educație. 

 

Sabine Verheyen a insistat, în discursul său, pe faptul că digitalizarea nu este doar un deziderat, ci și 

un instrument pentru îmbunătățirea educației, lucru de care trebuie ținut cont din toate punctele de 

vedere – de la pregătirea profesorilor la nevoia acută de reducere a întârzierilor imense suferite de 

copii și comunități în medii defavorizate. 

 

Iar Ursula von der Leyen a pus accentul pe nevoia de colaborare între țările membre, pentru 

adaptarea educației la tranzițiile verde și digitală, la mediul universitar și la mobilizarea planurilor 

de recuperare post-pandemie. 

 

Ambele au insistat pe rolul UE de a susține țările membre în domeniu, ținând cont că educația este 

un sector guvernat în principal de regulile stabilite la nivel național. Or, au arătat cele două 

https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-european-education_en
https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-european-education_en
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oficialități, acest rol de susținere este unul esențial în fața reformelor prin care trebuie să treacă 

sistemele de educație de pe continent. 

 

Sabine Verheyen, președintele Comisiei pentru Cultură și Educație al PE – ideile pe scurt: 

 

 Toți copiii trebuie să poată să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul tehnologiei 

digitale, care vor fi cruciale pe viitor. Mai mult, tehnologiile digitale ar putea fi un instrument 

pentru furnizarea unei educații și unei instruiri de calitate, iar niciun copil nu ar trebui să 

rămână în urmă. (…) 

 Acesta este un lucru în care, în pofida subsidiarității în domeniul educației, este nevoie de 

UE: să ajute statele membre să pregătească sistemele de educație pentru noul mediu, să învețe 

unul de la altul. 

 O altă lecție învățată în pandemie este că există o întârziere din punct de vedere al 

incluziunii, al șanselor egale, când vine vorba despre educație digitală, întârziere care trebuie 

abordată rapid. (…) 

 Parlamentul European a adoptat anul trecut o rezoluție ce exprimă îngrijorarea noastră cu 

privire la modul în care pandemia a alimentat inegalitățile. Un prim pas către o educație mai 

inclusivă este noul Erasmus+, care se va concentra pe persoanele din medii dezavantajate, să ia 

parte la programe de schimb. 

 Digitalizarea și incluziunea trebuie să fie în centrul politicilor, mai ales acum. 

 Nu putem uita Planul de acțiune pentru educație digitală, ca parte a obiectivului de a realiza 

un Spațiu European al Educației până în 2025. 

 Un obiectiv este întărirea pregătirii profesorilor, pentru că profesorii competenți sunt 

esențiali pentru succesul oricărei reforme în educație. 

 Trebuie să ne implicăm alături de generația tânără, să o atragem în dialog, să le ascultăm 

celor tineri ideile pentru a rescrie sistemele de educație. 

 Sistemele educaționale, așa cum le știm, nu se confruntă doar cu digitalizarea, dar și cu 

provocări legate de transformarea verde.  

 Există o obligație morală față de generațiile viitoare să luăm toată măsurile științifice și 

politice pentru a preveni un dezastru climatic. Educația este esențială în acest sens. Sistemele 

educaționale trebuie să fie în centrul bătăliei împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să 

dezvoltăm curricula cu o componentă puternică legată de acest domeniu, să creștem gradul de 

conștientizare și să promovăm formarea de noi abilități. 

 Trebuie ca Spațiul European al Educației să devină o realitate cât mai curând posibil, să 

devenim mai buni din punct de vedere al recunoașterii diplomelor al schimburilor, al 

recunoașterii etc. Dacă lucrăm împreună, putem face să se întâmple toate aceste lucruri. 

 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen – ideile pe scurt  

Discursul detaliat: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_6663 

 

 Temeiul educației este acela de a împărtăși, lucru cu atât mai important când sunt implicate 

culturi și țări diferite. De aceea facem eforturi pentru un Spațiu European al Educației. În care 

profesorii și elevii să poată să predea și să învețe indiferent de frontiere. Unde abilitățile și 

experiențele noastre sunt recunoscute reciproc și unde nu încetăm niciodată să învățăm, mai 

ales unul de la altul. 

 Spațiul European al Educației înseamnă realizarea unor punți, iar noi dorim ca viziunea să 

devină realitate până în 2025. De aceea mă voi concentra asupra a trei lucruri: 

 Întâi, strategia europeană pentru universități; 

 În al doilea rând, adaptarea educației pentru a sprijini tranzițiile verzi și digitale; 

 În al treilea rând, mobilizarea planurilor de recuperare, ținând cont de aceste obiective 

comune . 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_6663
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 (…) Pe baza succesului celor 41 de Alianțe universitare europene, vrem să întărim 

cooperarea între națiuni. Aceasta include progres către un statut legal al Universităților 

europene, o diplomă europeană și legitimația studențească digitală, pentru a promova 

mobilitatea pe continent. 

 E de așteptat ca pe viitor mai mulți oameni să-și schimbe ocupația. Planul nostru de acțiune 

pentru educație digitală va sprijini învățarea pe tot parcursul vieții. 

 (…) De aceea educația contează atât de mult pentru a atinge țintele climatice. Pentru a crea 

o nouă generație de ingineri, constructori, fermieri și urbaniști. 

 Al treilea punct: NextGenerationEU – planul de recuperare al Europei investește masiv în 

educație și abilități. Peste 12% – aproape 50 de miliarde de euro – din cheltuieli sunt 

direcționate către sistemele de educație. 

 Profesorii estonieni (…) au identificat patru factori principali care duc la o educație de 

succes: elevi motivați, autonomie, colaborare și capacitatea de a face față incertitudinilor. 

Niciuna dintre aceste lecții nu este nouă. Nici pandemia, nici digitalizarea nu schimbă 

importanța lor. Sunt universale. Aceasta este o lecție pe care putem să o folosim toată viața. 
sursa: www.edu.ro 

 

 

 Tastatură Braille 3D DIY, disponibilă comunității gratuit 
 

Rareș Manolache, un tânăr cu experiență în modelarea 3D, a creat primul prototip DIY al unei 

tastaturi QWERTY Braille, gândit pentru a putea fi imprimat 3D, și a publicat proiectul pe 

platforma GitHub, un website cu resurse open-source, de unde poate fi descărcat gratuit și 

confecționat la orice centru de imprimare 3D. 

 

Proiectul de inovație a pornit de la o constatare: faptul că există o nevoie reală, dar tastaturile pentru 

nevăzători sunt puține pe piață și foarte costisitoare, prețul lor pornind de la 200 euro. Pentru că nu 

există o alternativă completă la această situație, inginerul Rareș Manolache a creat prototipul de 

tastatură Braille 3D pentru a oferi acces la oportunități pentru persoanele cu abilități speciale, cu 

instrumente potrivite pentru ei. 

Tastatura folosită pentru primele prototipuri este o T-Dagger Bora Mechanical Blue Switch cu un 

aspect de tip Tenkeyless (87 keys, 80%), iar tastele au un profil DSA, deoarece acesta are un profil 

redus cu vârf sferic și permite o mai bună plasare a simbolurilor Braille peste fiecare tastă. 

Imprimarea 3D s-a făcut folosind tehnologia SLA cu ajutorul imprimantei Prusa SL1. 

 

„Acest proiect a pornit ca un hobby, m-am gândit cum am putea să creăm o tastatură care să vină în 

ajutorul persoanelor nevăzătoare și să aibă un preț accesibil. Primul prototip al tastaturii a fost 

inspirat de informații găsite pe internet. Am creat 80 de abțibilduri cu simboluri Braille, care se 

lipeau pe o tastatură mecanică existentă cu switchuri clicky (fiecare apăsare de tastă creează un 

click strident). Al doilea prototip are la bază abțibildurile create anterior transformate în taste 

individuale pentru fiecare caracter în parte, care pot fi montate pe orice tastatură mecanică cu 

switchuri de tip MX. Acum lucrăm la cel de-al treilea prototip care va fi construit de la zero și 

cuprinde modelul 3D pentru întreg layout-ul de tastatură Braille, însoțit de o fișă de produs a 

tastelor și tuturor părților componente.” – Rareș Manolache, Co-Founder & CTO Printed 

 

Tastatura poate fi produsă din rășină la un cost de aproximativ 120 euro, semnificativ mai mic față 

de tastaturile din comerț, cost ce include materia primă, imprimarea 3D și manopera de curățare și 

montare, însă costul se poate eficientiza pentru producții în serii mici. 

Proiectul de cercetare a fost susținut financiar de start-up-ul de Inteligență Artificială, Knosis. 

„Faptul că telefonul mobil a devenit principalul dispozitiv de navigare online, ne limitează la 

folosirea a două degete cu care ne exprimăm, de aceea propunerea lui Rareș Manolache de a 

http://www.edu.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/oameni-si-comunitati/tastatura-braille-3d-diy-disponibila-comunitatii-gratuit/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://github.com/raresmanolache/OpenSourceBrailleKeyboard
https://3dprinted.ro/
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confecționa acest model 3D de tastatură s-a potrivit ca o mănușă. Tastatura 3D Braille creată de el 

este un prilej de a chestiona cum tehnologia poate îmbunătăți inteligența artificială sau naturală, de 

care beneficiază persoanele cu abilități diferite, variate și valoroase, pentru a construi o Lume Nouă 

Digitală mai inclusivă. Ne dorim astfel să aflăm de la oameni cum putem proiecta și calibra 

produsele software și hardware pentru a venit în ajutorul persoanelor cu abilități diverse.” – Bogdan 

Bocșe, Specialist în Inteligență Artificială și CEO @ Knosis 

 

 
 

Prototipul a fost testat cu ajutorul asociației AMAis: „De peste 5 ani, la AMAis organizăm ateliere 

în care nevăzătorii învață să folosească tehnologia. Utilizarea laptopului sau a calculatorului ocupă 

un loc important. Una dintre cele mai mari provocări auzite de-a lungul timpului de la cursanții 

începători e că vor să învețe mai repede tastatura, locul fiecărei taste. Cred că proiectul tastaturii în 

Braille ar însemna un real ajutor pentru persoanele cu deficiențe de vedere, ar face pași mai rapizi 

către independență.” – Alexandru Cucu, Tech Lead @ AMAis 

Cele două companii, Printed și Knosis.AI, împreună cu asociația AMAis doresc să îmbunătățească 

prototipul și să pună la dispoziție tastatura Braille școlilor pentru copii cu nevoi speciale și 

asociațiilor interesate de incluziunea socială. 
sursa: Romania pozitiva, 10 dec 2021 

 

 

 Organizațiile neguvernamentale pot beneficia de schema de sprijin pentru 

plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale – 

cum? 
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Conform art. 1, lit. e) din Legea nr. 259 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 

consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta 

Dunării", organizațiile neguvernamentale reglementate potrivit legii vor putea beneficia de 

schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze 

naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. 

 

Să explicăm puțin la ce se referă acest ajutor. 

Având în vedere scumpirile din ultima perioadă la energie electrică și gaze naturale, clienții finali 

beneficiari pot primi sume cu titlu de compensare, care se scad din totalul de plată al facturilor 

emise de furnizori. 

 

Procedura de decontare este prezentată pe larg pentru toate categoriile de beneficiari în Anexa 

Ordinului Comun al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, al Ministrului Energiei și al 

Ministrului Finanțelor nr. 1240 din 25 noiembrie 2021 (http://energie.gov.ro/wp-

content/uploads/2021/11/Anexa-PROCEDURA.pdf ). 

 

Pentru a beneficia de compensare, ONG-urile trebuie să depună la furnizorii de energie 

electrică/gaze naturale o cerere, însoțită de o declarație pe proprie răspundere (cererea nu se ia 

în considerare dacă nu se depune și declarația). Cererea trebuie să conțină opțiunea beneficiarului 

client final referitoare la încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute de Ordonanța 

de Urgență (pentru ONG-uri se va alege această categorie). 

Modelul este prevăzut aici, Anexa 1.8.: 

http://energie.gov.ro/ordin-decontare/?fbclid=IwAR3DvroFJ06vsR95V8RHkFFuFgMPQk-

6W7wZB0fe5OvGMoxHDmD3MALyVR8 

Aceste documente se pot depune în perioada de aplicare a schemei, iar facilitatea se acordă de către 

furnizori începând cu luna depunerii cererii. Pentru luna noiembrie 2021, cererea poate fi depusă și 

în luna decembrie 2021. 

Data depunerii documentelor se consideră data primei comunicări a acestora. În cazul în care sunt 

necesare clarificări, se acordă beneficiarilor un termen de 5 zile calendaristice de la data primirii 

solicitării pentru a răspunde furnizorului. Clarificările și răspunsurile la acestea se vor comunica sau 

posta pe site-ul propriu al furnizorilor. 

 

Beneficiile vizate sunt: 

http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/Anexa-PROCEDURA.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/Anexa-PROCEDURA.pdf
http://energie.gov.ro/ordin-decontare/?fbclid=IwAR3DvroFJ06vsR95V8RHkFFuFgMPQk-6W7wZB0fe5OvGMoxHDmD3MALyVR8
http://energie.gov.ro/ordin-decontare/?fbclid=IwAR3DvroFJ06vsR95V8RHkFFuFgMPQk-6W7wZB0fe5OvGMoxHDmD3MALyVR8
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-preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta 

de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh; 

-preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta 

de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh. 
sursa: www.stiriong.ro, 7 dec 2021, sursă foto: freepik.com 

 

 

 Invitație la lansarea Raportului alternativ al programului național de 

educație remedială

  

 

La un an de când școlile au fost închise pentru prima dată din cauza pandemiei, 
Ministerul Educației anunța ceea ce se dorea a fi o soluție pentru copiii care nu au 
avut acces la educație online. Întrucât aproximativ 1 din 3 elevi nu au putut accesa, 
pe perioada pandemiei, resursele educaționale disponibile în mediul digital, programul 
național de educație remedială ,,Școală după școală” a fost creditat drept un proiect 
care să asigure tuturor elevilor dezavantajați accesul la educație remedială de 
calitate. 
 
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, 
bugetul său fiind de 146.163.000 lei, aproximativ 30 de milioane de euro. Deși 
finanțat din fonduri europene, implementat chiar în momentul în care guvernanții 
garantau cetățenilor transparență și reforme în perspectiva depunerii Planului 
Național de Redresare și Reziliență, programul național de educație remedială a fost 
organizat în mare taină: bugetul, echipa de implementare, activitățile, calendarul, 
rezultatele au întârziat să apară. 
 
Mai mult decât atât, chiar din partea oficialilor Ministerului Educației au apărut 
contradicții și semne de întrebare cu privire la organizarea conformă a proiectului. În 

http://www.stiriong.ro/
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cadrul evenimentului, vă vom prezenta, în premieră, raportul alternativ privind 
organizarea programului național de educație remedială, desfășurat în cel de-al 
doilea semestru al anului școlar precedent. Evenimentul va avea loc online, prin 
intermediul platformei Zoom, vineri, 17 decembrie, începând cu ora 11:00.  
 
Vom discuta pe marginea raportului realizat cu următorii factori decizionali și 
beneficiari: 
- Marius Constantin BUDĂI, ministrul Muncii și Solidarității Sociale; 
- Victor NEGRESCU, vicepreședintele Comisiei pentru educație și cultură din 
Parlamentul European (TBC); 
-  Sorin ION, secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, Ministerul 
Educației (TBC); 
- Adrian HATOS, președintele Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie din 
Senatul României; 
- Irineu DARĂU, membru al Comisiei pentru învățământ, tineret și sport din Senatul 
României; 
- Mihaela NABĂR, directorul executiv al Fundației World Vision România. 
 
Evenimentul este organizat de către Societatea Academică din România, cu 
sprijinul Fundației Friedrich-Ebert-Stiftung România. 
 
Înscrieți-vă folosind acest link și fiți primii care află rezultatele raportului: 
https://bit.ly/3rV8OvU  
 

 

 Capcane mentale: uneori, dușmanul cel mai puternic cu care ne 

confruntăm în negociere suntem chiar noi 
 

„În timpul negocierii, ar fi înțelept să nu luăm nimic personal. Daca lăsăm personalitățile la o 

parte, vom reuși să observăm oportunitățile mai obiectiv” – Brian Koslow 

 

Orice negociere considerată de succes se finalizează cu un rezultat benefic pentru toate părțile 

implicate în proces. În același timp, natura umană influențează acest proces în sensul că de fiecare 

dată ne vom dori să câștigăm mai mult. De multe ori, acțiunile pe care noi sau partenerii noștri de 

discuție le întreprindem sunt pornite din subconștient și nu mereu trecem de la miopia concentrării 

pe scopul propriu, la empatia înțelegerii ambelor scopuri de la masa de discuție. Putem să controlăm 

acțiunile noastre și să revenim la principiile de bază, însă nu mereu putem controla sau influența 

acțiunile celorlalți. Cele mai multe capcane de care ne lovim în cadrul negocierii vin din interior, 

din modul nostru de a gândi. Ce putem însă face este să identificăm aceste capcane și să acționăm în 

consecință. 

 

https://bit.ly/3rV8OvU
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Foto: Guliver/ Getty Images 

 

Automatisme sau scurtături mentale – se creează pentru a economisi timp în luarea deciziilor. 

Sunt eficiente în decizii mai puțin importante, când vorbim de subiecte ale negocierii mai 

complexe/importante e bine să alegem drumul mai lung și mai sigur, să ne asigurăm că rezultatul 

final este corect. Exemple pe care le cunoaștem toți - la semafor, roșu înseamnă stop, iar verde 

înseamnă mergi; o persoană în uniformă este de încredere, iar una la costum cu cravată este 

profesionistă și serioasă. 

 

Disponibilitatea informației – avem tendința să acceptăm informația mai rapid dacă este ușor 

accesibilă și simplificată. De multe ori, ce este simplu și accesibil nu este și relevant pentru 

subiectul negocierii, iar asta duce la rezultate eronate. Validați informația și din surse non-familiare, 

nu doar cu ce găsim pe Google și din discuții cu apropiații. Verificați informația pe care o primiți de 

la partenerul de discuție, cereți surse, informații suplimentare sau analize profesioniste. 

 

Ancorare – se folosesc anumite puncte de referință, de comparație, pentru a crea o imagine mai 

clară a situației. Este o metodă prin care creierul nostru încearcă să gasească o estimare a unui preț 

sau a unor condiții prin legarea de o situație asemănătoare. Găsim exemple în imobiliare, prețul 

unui apartament nu este transmis direct, ci ni se spune prețul unui apartament care s-a vândut în 

zonă, cu caracteristici asemănătoare. Este relevant doar în cazul în care caracteristicile și zona sunt 

identice. 

 

Escaladarea irațională a devotamentului – se bazează pe teama de a pierde timp, resurse sau 

reputație în cazul în care negocierea eșuează. Consecința majoră este pierderea nivelului de rațiune 

în cadrul discuțiilor. Din dorința de a recupera ceva din resursele pierdute, continuăm procesul, 

chiar dacă negocierea nu ne va mai aduce ce ne doream. Ar fi recomandat să ne oprim și să 

înțelegem că este unul din costurile de a face afaceri. Poate duce la o apariție sau o escaladare a 

unui conflict din teama de a da înapoi. Un exemplu bun este războiul din Vietnam și modul de 

abordare a conflictului de către americani. 

 

Alte erori de gândire care ne devin obstacole în comunicare și negociere pot fi și tendințele de a 

atribui o caracteristică generală unui întreg grup profesional, etnic sau cultural. Iar în cazul unei 
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negocieri multipartidă, riscăm uneori să reducem părțile din fața noastră la una singură pentru a 

finaliza mai rapid procesul, însă este o rezolvare cu consecințe doar pe termen scurt și nu rezolvă cu 

adevărat problema nimănui. Putem adăuga si așteptările nerealiste care vin din supra/sub estimare a 

contextului și elementelor pe care le analizăm 

Trebuie să ne propunem să eliminăm pe cât posibil toate mecanismele instalate automat în mintea 

noastră pentru că rareori o negociere este alb negru. Puneți sub semnul întrebării informațiile, 

concluziile proprii și reacțiile personale dar și ale partenerului de negociere. E de preferat să avem 

două sau mai multe sesiuni de negociere și să consumăm mai mult timp decât să ajungem la o 

concluzie greșită rapid. 
sursa: www.republica.ro, autor Mihai Chiratcu 

 

 
 În vremurile noastre, copiii reprezintă „un deal” prost 

 

Nicicând în istoria lumii, cantitatea de energie alocată de părinți pentru creșterea copiilor nu a fost 

mai mare. Până curând, urmașii fără număr sau personalitate proprie populau gospodăriile 

oamenilor, cu nevoi infime si fără vreo preocupare serioasă către educație, cultură sau chiar igienă. 

Supraviețuiau cei mai sănătoși sau mai puternici, respectiv genele mai adaptate, așa cum a explicat 

Darwin că se întâmplă cu toate mamiferele. Copiii erau în general mulți, așadar nu primeau prea 

multă atenție individuală, sentimentele lor erau deseori ignorate iar disciplina se învăța cu biciul. 

Acest model încă există în plin secol 21, în multe zone din Africa sau din India rurală, acolo unde 

media născuților vii într-o viață de femeie abia a scăzut la șapte. Și avem o grămadă de exemple și 

pe la noi pe la țară. 

 

 
Foto: Guliver Getty Images 

 

Prima schimbare majoră în viața unui astfel de copil, într-o astfel de societate, se întâmplă în jurul 

vârstei de șase ani. De la această vârstă, copilul poate efectua munci elementare în gospodărie, cum 

ar fi spartul nucilor sau triatul boabelor de fasole. Astfel, un copil viabil devine util și începe, 

treptat, să-și justifice costurile existențiale în ecosistemul familiei sale. Iar asta în primul rând 

pentru că aceste costuri nu sunt oricum prea mari, ele rareori urcă la peste 5% din bugetul familiei, 

pe cap de copil. Ulterior, la vârsta adolescenței, atât băieții, cât și fetițele ajung să-și depașească 

părinții la eficiența muncii, atât la câmp, cât și în gospodărie. Copilul devine un fel de angajat full-

time, fără prea multe drepuri, de fapt un fel de ocnaș, cu eliberarea previzibilă. Pe termen mediu, 

investiția în copilul viabil este recuperată integral de parinți prin valoare adaugată, adică aportul de 

muncă pe care acesta îl aduce în ecosistemul familial.  

 

În vremurile noastre, lucrurile nu se mai întâmplă la fel. Apariția primului copil dirijează automat 

aproape jumătate din veniturile unei familii moderne înspre nevoile noului membru al familiei. Al 

http://www.republica.ro/
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doilea sau al treilea copil „se amortizează” mai ușor decât primul, formula grosieră de apreciere a 

efortului depus fiind că fiecare copil necesită cam jumătate din stresul celui dinaintea lui. Același 

raport se regăsește și în proporția de fotografii din telefoanele părinților: astfel, primului copil i se 

alocă câteva mii de poze, celui de-al doilea câteva sute iar următorilor doar câteva zeci. În prezent, 

apariția copiilor generează nevoi obiective corespunzătoare: casă mai mare, mașină mai mare, 

călătorii mai complicate și mai scumpe. Acum sunt indispensabile obiectele consumeriste de 

mobilier, masa de înfășat, aparatele și accesoriile aferente. După trei luni, biberonul bebelușului 

trebuie upgradat, de la una la trei găurele, altfel părinții nu-și iubesc copiii. Atât hainele, cât și 

activitățile pentru copii sunt în general mai scumpe decât cele pentru adulți. 

 

Într-un viitor mai drept, atunci când omenirea va accepta că perpetuarea speciei umane este unul 

dintre scopurile ei, se va inventa probabil un sistem de recompensare pentru cei care îşi asumă 

complicata şi ineficienta sarcină de fi părinţi. Fie că părinţii vor primi privilegii incredibile pentru 

cei de astăzi, fie că cetăţenii care nu au contribuit încă la perpetuarea speciei, adică nu au încă copii, 

vor plăti un impozit, cumva aceasta inegalitate între părinţii contributori şi ceilalţi trecători fără 

urme prin viaţă va înceta. 

 

Peste tot în Vest există obsesia asta a sporului natal negativ, adică sub doi copii viabili, pe cap de 

femeie. Creșterea natalităţii, înapoi până la nivelul mediu măcar, se va face probabil prin măsuri 

economice de acest tip. Sau prin armate de copii realizaţi in-vitro, nu ştim deocamdată, însă este 

foarte probabil să aflăm în următorii ani. 

 

Generațiile anterioare de părinți nu investeau prea mult în dezvoltarea individuală a copiilor lor. 

Însă se străduiau inerțial să-i disciplineze, apoi să-i domine, pretinzând un singur lucru de la ei: 

respect. Înţelegerea respectului pe care părinții obișnuiau să-l impună este destul de complicată, însă 

esențial este că „deal-ul” economic vândut de părinți includea mereu protecția acestora în eventuala 

perioadă a bătrâneţii. Pană și astăzi mai auzi câte un romantic care așteaptă de la propriii copii un 

pahar de apă, metaforă pentru o grămadă de nevoi greu de îndeplint în viitor. Înainte însă, în lipsa 

programelor sociale, copiii erau educaţi să aibă grijă de propriii părinți, în baza unei datorii 

asumate, denumită respect. 
sursa: www.republica.ro, autor Cristian Lica 

 

 

Buletinul RENINCO intră în vacanța de iarnă… 

 

Pentru anul care se pregătește să vină, vă dorim să vă împliniți dorințele, 

să fiți sănătoși, să-i aveți alături pe cei dragi, să fiți mândri de ceea ce ați 

realizat într-un an greu încercat și să sperați că lumea va fi mai curată și 

mai bună!!! 
 

La Mulți ani, 2022! 

http://www.republica.ro/
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Toți pentru unul, unul pentru toți! 


