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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 3, anul 10, săptămâna 17 - 23 ianuarie 2022 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Cărțile care n-ar trebui să lipsească din nicio bibliotecă de școală 

 Despre DOOM3 - Am inclus 3500 de cuvinte noi în DOOM3, dar asta nu înseamnă nici 

intrarea lor automată în limba română, nici că le recomandăm pe toate 

 Top 10 curiozităţi ale limbii române 
 Școlile, universitățile și ONG-urile se pot înscrie până pe 31 ianuarie la call-ul de proiecte, în 

cuantum de până la 100.000 euro, inițiat de Fundația Auchan  

 „Elevul nu e un hamal care-şi încarcă memoria cu saci de coji ale unor idei străine, ci un om 

care-şi exercită puterile proprii ale inteligenţei”. Cât de actuale sunt observațiile revizorului 

școlar Eminescu 

 Chestionar de interes privind Buletinul RENINCO 

 

  

       
Noutăți  
 

 Programul Național pentru reducerea abandonului școlar || Invitație de participare la 

schema de granturi din Programul Național pentru reducerea abandonului școlar 

 
Data publicării: 07.01.2022 

 

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - inițiat de Ministerul 

Educației - face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu 

finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro - componenta PNRR nerambursabilă. 
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 Invitație de participare la schema de granturi din Programul Național pentru reducerea 

abandonului școlar  
Programul vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație 

(MATE) prin acordarea de granturi, în două runde, unui număr estimat de 2.500 dintr-un total de 

3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon 

școlar, identificate prin proiectul „Dezvoltarea unui sistem integrat de prevenire, interveneție și 

compensare pentru a crește participarea școlară”.  

[TEXT ACTUALIZAT} Pentru participarea la Programul Național pentru Reducerea 

Abandonului Școlar, toate unitățile de învățământ vor completa Declarația de intenție (atât 

cele din lista publicată, cât și cele care nu se află pe listă, dar fac dovada îndeplinirii criteriilor de 

vulnerabilitate). 

Fiecare grant va avea o valoare de maximum 200.000 euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și 

gradul de marginalizare a localității, și va fi implementat pe o durată de 3 ani. 

 

MATE conține un set de instrumente pentru identificarea timpurie a elevilor în risc de abadon și 

înregistrarea acestora în SIIIR, planificarea și implementarea unor măsuri de prevenire și reducere a 

abandonului la nivelul școlii. 

Toate declarațiile de intenție vor fi evaluate, urmând ca unitățile de învățământ preselectate să fie 

invitate să depună o propunere de proiect care va include, în mod obligatoriu, și o analiză de nevoi. 

Declarațiile de intenție pot fi încărcate  utilizând acest link ► 

https://docs.google.com/forms/d/1b_d4uv2gH4A7nhdV0BBLSPcJhtV4gya6mi17b_qLwhA/vie

wform?edit_requested=true   

 

Termen de transmitere a intenției de participare: 17 ianuarie 2022. 

 

Informații suplimentare 
 HG 1.309/2021 privind aprobarea Programului național pentru reducerea abandonului școlar 

 ORDIN nr. 6.000/30.12.2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în 

Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic 

MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii 

 Lista celor 3.235 de școli eligibile 

(https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20unitati%20invatamant%20eligibile%2

0PNRAS_PNRR_0.pdf) 
sursa: https://edu.ro/PNRR 

http://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20unitati%20invatamant%20eligibile%20PNRAS_PNRR_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/HG_prevenire_abandon.PNG
https://www.edu.ro/sites/default/files/OM_6000_aprobare_mecanism_MATE.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20unitati%20invatamant%20eligibile%20PNRAS_PNRR_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20unitati%20invatamant%20eligibile%20PNRAS_PNRR_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20unitati%20invatamant%20eligibile%20PNRAS_PNRR_0.pdf
https://edu.ro/PNRR
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 Prioritățile Președinției Franței la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației și 

formării profesionale (1 ianuarie - 30 iunie 2022) 
 

Data publicării:  27.12.2021 

 

Franța va deține Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene (PRES FR) în primul 

semestru al anului 2022, marcând deschiderea programului de 18 luni al Trio-ului Franța - 

Cehia - Suedia. 

 

În domeniul educației și formării, prioritățile PRESFR vizează următoarele aspecte: 

 cooperarea internațională între instituțiile de învățământ superior și strategia europeană 

pentru universități; 

 relansarea mobilităților; 

 tranziția ecologică a sistemelor de educație și formare; 

 micro-certificările; 

 investiții de calitate în educație. 

 

#PRESFR propune pentru dezbatere cinci documente: recomandări ale Consiliului privind educația 

pentru dezvoltare durabilă, universitățile europene, micro-certificările și concluzii ale Consiliului 

referitoare la mobilitatea profesorilor, respectiv transformarea învățământului superior european. 

 

PRES FR  va organiza, pe durata mandatului său, o serie de conferințe cu rumătorul calendar de 

desfășurare: 

 19 ianuarie: Conferința „Europe Gets Moving” (Paris); 

 26 ianuarie: Forumul „Universities for the Future of Europe” (Paris); 

 15 februarie: Conferința „Invest in Education” (Paris); 

 3 - 4 martie: Conferința „Towards a European Pathway for Teachers” (Poitiers). 

În timpul Președinției Franceze a Consiliului, va fi organizată și o săptămână europeană a liceului 

(Lycee d’Europe), la Strasbourg, în perioada 12 - 17 februarie 2022. 
sursa: https://edu.ro/prioritati_PRES_FR_CE_2022 

 

 

 Cărțile care n-ar trebui să lipsească din nicio bibliotecă de școală 

Care sunt cărţile care n-ar trebui să lipsească dintr-o bibliotecă şcolară de cartier? 

Acele cărţi ar trebui să fie prezente în orice bibliotecă, indiferent cât de mici sunt fondurile de carte, 

fără să conteze dacă acea bibliotecă funcţionează într-o şcoală mică, dintr-o comună săracă a 

României. Este vorba despre o listă de cărţi, care, odată parcurse, oferă o cultură generală solidă.  

 

Nu am în vedere cărţile de literatură şi nici cărţile din bibliografia şcolară obligatorie, ci acele 

volume care te fac mai eficient în orice ai încerca să obţii, care te ajută să te integrezi în orice 

societate a lumii. Vreau să prezint şi acele cărţi care le facilitează elevilor contactul cu cele mai 

bune răspunsuri pe care specia umană le-a dat întrebărilor legate de lumea înconjurătoare. 

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.3, anul 10, saptamana 17-23 ianuarie 2022 

 

 

 

 

P
ag

e4
 

  Foto: Getty Images 

 

Ce înseamnă un om educat? Care sunt domeniile din care e important să ai informaţii de bază? 

Acest articol încearcă să schițeze câteva răspunsuri. 

 

Voi începe cu începutul. În mod literal. Primul domeniu important mi se pare cel legat de originea 

Universului, a materiei, stelelor şi planetelor. Mi se pare esenţial să ai contact cu răspunsurile pe 

care cele mai bune minţi din fizică le-au dat întrebărilor legate de apariţia şi evoluţia Universului. 

Cu ce răspunsuri au venit oamenii de ştiinţă la aceste întrebări? Cum le-au justificat? Sunt întrebări 

pe care ni le punem ca specie de mii de ani. Diferenţa este că azi avem răspunsuri bine întemeiate la 

ele. Întemeieri oferite de oameni ca Robert Wilson şi Arno Penzias începând din anii 1960. 

Întrebările despre apariţia şi evoluţia vieţii vin imediat după cele legate de apariţia materiei. Cum au 

apărut primele bacterii pe Pământ? Cum s-a făcut trecerea de la organismele unicelulare la cele 

pluricelulare şi apoi la cele complexe? De cât timp a fost nevoie? Ce procese naturale s-au derulat? 

Cum a apărut inteligenţa? Sunt întrebări pe care ni le punem tot de mii de ani. Diferenţa este că 

avem răspunsuri bine întemeiate începând cu cele oferite de Charles Darwin de prin 1860. 

 

Următoarele două domenii pe care nu le poţi evita fără să ai lacune majore în înţelegerea lumii în 

care trăieşti sunt economia şi politica. Aceste două domenii structurează societăţile în care trăim. 

Pentru multă lume, reprezintă domenii puţin apetisante, dar ideile de aici ne guvernează viaţa. 

Avem nevoie de cărţi care să ofere introduceri bune în aceste domenii. O să ofer mai multe 

justificări despre importanţa lor în următoarele două paragrafe. 

 

De ce avem nevoie de cărţi care să ofere o introducere în economie? Mi se pare important să 

înţelegem că sistemul capitalist a produs cea mai mare prosperitate în istoria umanităţii pentru cel 

mai mare număr de oameni. Piaţa liberă, concurenţa, stimularea spiritului antreprenorial, sunt 

lucrurile care aduc cea mai mare prosperitate unei societăţi. Ce face statul cu banii din taxe, cum 

sunt încurajaţi cei care vor să-şi deschidă o firmă, ce se întâmplă cu banii care îţi sunt luaţi în 

fiecare lună pentru fondul de pensii, cum se pot investi banii cu cât mai puţine riscuri, ce este 

inflaţia... Toate aceste lucruri ne afectează viaţa în mod direct şi semnificativ. Poţi alege să nu te 

interesezi de ele. Poţi alege să laşi statul să se ocupe de asta pentru tine. Din păcate, dacă asta e 
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alegerea ta, nu faci decât să renunţi să înţelegi lumea modernă în care trăieşti. Speranţa mea este că 

o cultură generală bună în acest domeniu îi va face pe unii elevi, ca la maturitate, să se lupte pentru 

independenţa lor financiară faţă de stat. 

 

De ce o introducere în politică? Dintre toate domeniile existente, impactul ei asupra calităţii vieţii 

noastre mi se pare cel mai semnificativ. Un sistem politic nefast poate distruge atât economia cât şi 

cercetarea ştiinţifică a unei ţări. Experienţele comuniste au demonstrat asta de suficient de multe ori 

în Europa de Est şi Asia. Cred că este esenţial să înţelegi importanţa libertăţii cuvântului şi libertăţii 

politice. Să înţelegi de ce este important să trăieşti într-un stat cu o separaţie clară a bisericii de stat, 

cu egalitate în drepturi, cât de nocive sunt pentru o societate existenţa unor privilegii pentru anumite 

categorii de cetăţeni. Cum e viaţa în societăţile lipsite de aceste valori, cât de mare este diferenţa 

între o societate care are aceste valori şi una care este lipsită de ele este foarte uşor de văzut. Ce 

poate fi mai clar decât diferenţa dintre Coreea de Nord şi cea de Sud? Între Germania de Vest şi cea 

de Est acum 40 de ani? 

 

Am asistat la mult prea multe discuţii în care oamenii nu erau în stare să-şi argumenteze propriile 

opinii. Am găsit erori de judecată şi bias-uri în propria-mi gândire. Parcurgerea unor cărţi de 

gândire critică, de analiză a sofismelor uzuale în discursurile publice, de prezentare a bias-urilor 

principale din gândire mi se pare esenţială. Azi, cu toate mişcările anti-vaccin, cu toate conspiraţiile 

mondiale, câteva cărţi din care poţi învăţa să gândeşti critic mi se par la fel de vitale pentru o 

bibliotecă ca oxigenul şi remdesivir-ul în spitalele româneşti. Nu sunteţi convinşi? Citiţi 

comentariile de pe un site. Orice site. 

 

Sunt necesare şi nişte cărţi care să te ajute să te descurci în lumea nouă a internetului şi social 

media. Se ştie că azi, dacă nu ai minim trei conturi pe platformele de social media, probabil că nu 

exişti. Cum te manipulează emoţional toate platformele de social media, de la Facebook şi 

Instagram la Tiktok? Deşi ne place să credem că suntem fiinţe raţionale convinşi să acţionăm doar 

de cele mai bune argumente, realitatea e diferită. Decidem emoţional şi folosim raţiunea pentru a ne 

justifica decizia emoţională facută. Trăim într-o lume în care manipularea emoţională s-a 

perfecţionat constant şi e legală. De la reclame la discursurile politicienilor. De la filme la tot felul 

de campanii publicitare. Cum are loc manipularea asta? Cum de ne sunt stimulate atât de eficient 

emoţiile? Cum am putea deveni mai rezistenţi la asta? O carte care să discute despre efectele 

pozitive şi negative ale platformelor de social media mi se pare mai mult decât necesară. 

 

Sunt din ce în ce mai mulţi, inclusiv eu, cei care susţin că şcoala nu te învaţă să înveţi. Nu te învaţă 

în mod riguros, cu exemple şi strategii clare. Există însă cărţi care te învaţă asta. Trăim într-o epocă 

în care trebuie să învăţăm constant doar ca să ne menţinem la zi în domeniul în care activăm. Ar fi 

bine să fim eficienţi la modul în care parcurgem şi asimilăm o informaţie nouă. 

Calitatea vieţii noastre, productivitatea muncii noastre, depind în mare măsură de calitatea relaţiilor 

din viaţa noastră. Suntem fiinţe sociale, trăim în familii, ne dorim prieteni, avem relaţii diverse, de 

la cele de muncă la cele de iubire. Prin urmare, o carte care să ne înveţe cum să iniţiem şi să întărim 

astfel de legături, cum să depăşim problemele care apar în relaţii, de la manipularea emoţională 

până la certuri şi distanţare emoţională, e mai mult decât necesară. 
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Albumele de artă mi se par mai bune decât o plimbare printr-o galerie de artă. Câteva albume mari 

de pictură şi sculptură mi se par indispensabile unei biblioteci şcolare. La fel cele de fotografie, artă 

cinematografică, arhitectură, film, dans, modă, ceramică, litografie, desen, graphic design, design 

interior... 

 

Orice carte care te învaţă ceva practic, de la tâmplărie la fotografie sunt foarte utile şi suplinesc 

deficienţa majoră a şcolii româneşti. Cărţile care te învaţă să faci practic ceva, orice, de la modelism 

la experimente ştiinţifice sunt mai mult decât necesare pentru orice bibliotecă. Întâmplător, sunt 

foarte utile şi în orice cămin familial în care părinţii au înţeles că a face un copil presupune mai 

multe responsabilităţi decât masă şi masă. Sunt multe cărţi care prezintă experimente de fizică şi 

chimie pe care le poţi face cu ce ai prin casă. Există şi cărţi-kituri, cărţi care vin la pachet cu un 

mini laborator de chimie cu care poţi face zeci de experimente cu substanţele din pachet şi ce ai 

uzual în casă. 

 

Modul în care se predă istoria în şcoală mi se pare foarte îngust şi sec. În loc de istoria războaielor 

şi a politicii în general, alt tip de istorii ar fi mult mai fascinante pentru copii. Ce istorii alternative? 

De la istoria descoperirilor geografice la istoria modei. De la istoria zborului la istoria 

automobilului. De la istoria armelor la istoria artei culinare. De la istoria matematicii la istoria 

telescoapelor. Toate aceste istorii diferite nu doar că sunt mult mai atractive pentru copii dar ei vor 

învăţa despre trecut într-un mod mult mai natural, unul care le stimulează curiozitatea înnăscută. 

O bibliotecă bună ar trebui să conţină toate tipurile de atlase geografice, biologice, astronomice. 

Encliclopedii ale religiilor lumii. De fapt, enciclopedii cât mai diverse, despre toate subiectele 

posibile. Tot felul de dicţionare. Dar mai importante decât dicţionarele, la care oricine are azi acces 

pe telefon, mi se par cărţile bilingve pentru copii. Cei mici învaţă mai uşor o limbă străină dacă au 

la dispoziţie cărţi bilingve, ilustrate. Aşa, cuvintele necunoscute în engleză sau franceză sunt pe 

pagina alăturată, se pot verifica şi reţine mult mai uşor, nu mai presupun efortul suplimentar, pe 

care nu îl fac toţi, de a le căuta în dicţionare. 

 

Mă opresc aici și aștept comentariile și sugestiile dvs. În primul rând, e posibil să fi omis un 

domeniu important, nu pretind că lista domeniilor de mai sus este exhaustivă. În al doilea rând, e 

posibil să existe cărţi mai potrivite pentru copii decât cele găsite de mine. În orice caz, sugestiile 

sunt binevenite. 

Există şi domenii în care câteva ore de practică sunt infinit mai importante decât lecturile. Nu înveţi 

să fii liber şi implicat civic dintr-o carte. Însă înveţi acest lucru dacă, elev fiind, ai un cuvânt de spus 

în stabilirea opţionalelor oferite de şcoală. Dacă grupurile de elevi din şcoală decid în dezbateri 

publice în amfiteatrul şcolii lucrurile pe care se cheltuie bugetul şcolii. Dacă grupurile de elevi 

decid şi lista de personalităţi publice, invitaţi pe care conducerea şcolii se obligă să îi aducă în 

şcoală pentru a le vorbi elevilor despre carierele lor. Cadrul clar în care elevii pot face aceste 

lucruri, în care le pot experimenta pe pielea lor, din care să înveţe că au un cuvânt de spus în 

societatea în miniatură care e şcoala, acest cadru şi experienţe directe, nu pot fi suplinite prin nici o 

lectură. 

 

Sugestii pentru lista de cărţi 
George si cheia secreta a universului de Stephen Hawking sau Astrofizica pentru copii grăbiţi a lui 

Neil deGrasse Tyson sunt o alegere bună pentru a afla despre Univers. 
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Originea speciilor repovestită şi ilustrată de Sabina Radeva, Miracolul vieţii pe Pământ de Anne 

Rooney sunt două cărţi pentru copii despre evoluţia vieţii. 

Poate seria Moneybunny ca introducere în economie alături de Puşculiţa de vânătoare a lui Iulian 

Tănase.  

O singură găină de Katie Smith Milway şi Capra lui Beatrice de Page McBrier pentru o 

introducere în politică. 

Teaching Critical Thinking Skills. An Introduction for Children Aged 9-12 de Catherine Delamain 

şi Jill Spring. Aici din păcate n-am găsit o carte bună în limba română, traducere sau autohtonă. 

O carte despre învăţat pe care vreau să o frunzăresc când ajung printr-o librărie este cea a lui Olav 

Schwe, Super student. Cum obţii rezultate optime. Cum înveţi eficient. Cum iei note mai bune. 

N-am găsit nici o carte în română care să-i înveţe pe copii cum să se raporteze la interacţiunile pe 

care le au în şcoală şi să fie scrisă pe înţelesul lor. O carte pentru ei, nu una pentru adulţi. 

Există cărţi-kit de chimie şi fizică pe care le poţi cumpăra, cărţi cum este Laboratorul de chimie a 

lui Robert Winston sau Cartea experimentelor ştiinţifice a lui Tom Robinson. 
sursa: www.republica.ro, autor Ștefan Motologa 

 

 Am inclus 3500 de cuvinte noi în DOOM3, dar asta nu înseamnă nici 

intrarea lor automată în limba română, nici că le recomandăm pe toate 

 

  În primele zile ale noului an 2022, mai multe televiziuni și site-uri 
au anunțat, printre știrile de ultimă oră, un eveniment editorial (care nu este numai editorial, ci și 

cultural): ieșirea pe piața de carte a DOOM3.  

 

Ce se ascunde sub această siglă uneori neînțeleasă sau greșit înțeleasă? Este vorba de ediția a treia, 

revăzută și adăugită, a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (după 

ediția a doua, din 2005). În beția romglezei actuale, sigla lui a ajuns (din nou!) să fie citită uneori pe 

post, englezită fără nicio noimă, [dum]; rostirea ei corectă și firească nu poate fi decât [doom] (ca 

alcool, pe care nu-l pronunțăm [alcul]!). Sigla provine, firesc, de la inițialele cuvintelor componente 

din titlu, care trebuie înțelese ca arătând cum trebuie să se scrie, să se pronunțe și să se utilizeze sub 

aspect morfologic cuvintele care apar actualmente în limba română. 

 

În legătură cu DOOM3 sunt de făcut mai multe precizări. Încep deocamdată cu câteva. 

DOOM3 este o lucrare a Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosettiˮ din 

București al Academiei Române, care a fost avizată de Secția de filologie și lingvistică a Academiei 

Române, deci reprezintă norma academică actuală. Însă DOOM3 nu a apărut de la sine! Au lucrat la 

el, timp de peste cinci ani, două dintre coautoarele ediției precedente, Cristiana Aranghelovici și cu 

mine. El înglobează și opinii ale unui grup mai larg de referente, cuprinzând pe Gabriela Pană 

http://www.republica.ro/
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Dindelegan (membru corespondent al Academiei Române, șefa Departamentului de gramatică din 

Institut, unde s-a elaborat noua Gramatică academică ș.a.), Monica Busuioc (fosta șefă a 

Departamentului de lexicografie al Institutului, departament care a pregătit Dicționarul Academiei 

și DEX-ul), Rodica Zafiu (fosta șefă a Catedrei de limba română de la Facultatea de Limba și 

Literatura Română a Universității din București), Adina Dragomirescu (directoarea Institutului), 

Emanuela Timotin (secretar științific al Institutului), Ana-Maria Barbu (autoare a unui dicționar de 

verbe românești și coordonatoare a unui corpus lexical actual), Camelia Stan (profesor la Facultatea 

de Limba și Literatura Română a Universității din București și cercetătoare la Institut); au mai făcut 

observații și Raluca Brăescu, Ion Giurgea și alți membri ai Consiliului științific al Institutului. 

Acesta a avizat DOOM3, care a devenit astfel într-un anume sens un fel de lucrare colectivă și... 

anonimă a Institutului. S-au adăugat eforturile Editurii Univers Enciclopedic Gold și ale Tipografiei 

Monitorul Oficial, care au transformat manuscrisul într-o carte. Așa că putem spune fără o modestie 

nejustificată: Carte frumoasă, cinste cui te-a scris și cui te-a editat! 

 

Din rațiuni de marketing, la... prelansarea Dicționarului prin presa audiovizuală ori scrisă s-au ales 

ca emblematice, ca fiind mai... shocking, unele sau altele dintre cuvintele nou introduse în actuala 

ediție, aproape exclusiv anglicisme (alături de care se va fi rătăcit și vreun cuvânt familiar). 

 

Este o realitate faptul că DOOM3 include, pe aceeași linie ca DOOM2, și englezisme mai noi, a 

căror răspândire poate fi parțial pusă pe seama globalizării și a circulației oamenilor, bunurilor și 

informațiilor (în și în afara UE, chiar în ciuda Brexitului). Pe de o parte, este vorba de câteva sute, 

ce e drept, de englezisme, nu toate la fel de frecvente în uz; ele trebuie raportate la totalul de cca 

3.500 de cuvinte în plus față de DOOM2. Așa cum s-a subliniat în repetate rânduri, admiterea lor 

în Dicționar nu înseamnă automat și intrarea lor în limba română! Chiar dacă Dicționarul este al 

limbii române! Este vorba de cuvinte care apar în contexte per ansamblu românești; ele care sunt 

percepute încă, totuși, ca „străinismeˮ, prin grafia ca în limba de origine și prin pronunțarea lor 

apropiată, nu identică, față de aceasta. Ele au fost incluse în DOOM3 în virtutea frecvenței lor în 

limba actuală scrisă sau/și vorbită din mediul urban, din anumite domenii și din anumite grupuri 

profesionale, de vârstă etc. Faptul că le-am inclus nu înseamnă că le și recomandăm, mai ales când 

au corespondente românești. Scopul principal a fost măcar de a le reflecta frecvența, de a indica 

formele considerate corecte ca grafie, pronunțare, încadrare în contexte, pentru cazurile în care se 

întâlnesc sau se folosesc, de a sugera posibilități eventuale de adaptare la specificul fonetic, grafic, 

morfosintactic al limbii române. Ele nu reprezintă numai o modă, posibil și ea mai mult sau mai 

puțin trecătoare, ca și altele, ci au și avantajul internaționalizării vocabularului, uneori al conciziei 

sau al îmbogățirii unor serii sinonimice etc. Pe de altă parte, au și dezavantajul de a se prezenta ca 

un corp străin și de a face exprimarea parțial ininteligibilă pentru omul obișnuit, care nu are încă 

bune cunoștințe de engleză. Despre englezisme sau anglo-americanisme se poate discuta de altfel 

aproape la nesfârșit. 

 

Focusarea, cum se zice acum, pe anglicisme nu trebuie să lase în umbră neologismele generale 

(mult mai numeroase), nici împrumuturile (este drept, mult mai puține) din alte limbi, nici, mai ales, 

problemele scrierii, pronunțării și flexiunii actuale a majorității cuvintelor românești. Cu privire la 

acestea, DOOM3 a adus recomandări sau descrieri și interpretări noi, totalizând alte peste 3.000 de 

intervenții față de DOOM2 – unele mai profunde, altele numai de detaliu, dar asupra cărora ar 

trebui să se revină.  
sursa: www.republica.r, ian 2022, autor Ioana Vintilă Rădulescu  

http://www.republica.r/
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 Top 10 curiozităţi ale limbii române pe care le regăsim în Dicţionarul 

Explicativ al Limbii Române (DEX) 
 

 1.  Cel mai lung cuvânt care conţine o singură vocală este ”abracadabranta” (14 litere) şi 

înseamnă cu totul nebişnuit, ciudat, bizar, încâlcit. 

 2. Cel mai lung cuvânt care începe şi se termină cu o vocală, iar în rest nu conţine decât 

consoane: ”înspre”  

 3.  „C” este litera cu care încep cele mai multe cuvinte în limba română. Dictionar explicativ 

al limbii romane cuprinde 19.750 definitii ale cuvintelor ce incep cu litera ”C”.  

 4. Cel mai lung cuvânt în care fiecare literă se repetă exact de două ori: ”angionefrografie” 

(16 litere), termen medical ce reprezintă o radiografie a sistemului vascular renal cu ajutorul 

unei substanţe de contrast.  

 5. Singurul cuvânt din DEX care conţine patru consoane la sfârşit: ”kitsch” (termen folosit 

pentru a desemna un obiect decorativ de prost gust).   

 6. ”Abces” este singurul cuvânt care conţine grupul de litere ABC.  

 7. Cea mai mare diferenţă de litere între forma de plural şi singular o are substantivul ”om” - 

”oameni” (4 litere)  

 8. Cel mai lung cuvânt, format din 11 litere, care conţine doar consoane nazale (m şi n): 

amenomanie, care înseamnă delir cu dispoziţie veselă.     

 9. Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în dicţionarele medicale, 

nu şi în DEX: „Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza” este denumirea completă a 

unei boli pulmonare cronice, numită pe scurt „silicoză”, care apare în general la muncitorii 

din mine, în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu. Cel mai lung cuvânt 

din DEX este tot un termen medical: ”electroglotospectrografie” (25 de litere).  

 10. Cea mai lungă denumire de localitate din România este Staţiunea Climaterică Sâmbăta 

(27 de litere), sat din judeţul Braşov. Cea mai lungă denumire de localitate din România 

formată dintr-un singur cuvânt: Constantineşti (14 litere). Iar cea mai scurtă denumire de 

localitate din România: Ip (2 litere), o comună din judeţul Sălaj. 

 

 

 Școlile, universitățile și ONG-urile se pot înscrie până pe 31 ianuarie la call-ul 

de proiecte, în cuantum de până la 100.000 euro, inițiat de Fundația Auchan  

 
Înscrierile pentru call-ul de proiecte desfășurat de Fundația Auchan dedicat școlilor, universităților și 

ONG-urilor, cu scopul de a promova accesul la o alimentație sănătoasă, pot fi trimise până la 31 ianuarie 

2022.  
 

Proiectele pot fi înscrise online aici> https://romania.auchan.ro/ro/continut/concurs-de-proiecte-

sprijinit-de-fundatia-auchan-franta?utm_source=edupedu#desprefundatiaauchan 

 

Inițiativele inovatoare, cu un puternic impact în societate, care îndeplinesc criteriile necesare pot 

beneficia de finanțare până la 100.000 de euro. Câștigătorii vor fi anunțați pe 31 martie 2022.  

 

https://bit.ly/3JZVWLA
https://romania.auchan.ro/ro/continut/concurs-de-proiecte-sprijinit-de-fundatia-auchan-franta?utm_source=edupedu#desprefundatiaauchan
https://romania.auchan.ro/ro/continut/concurs-de-proiecte-sprijinit-de-fundatia-auchan-franta?utm_source=edupedu#desprefundatiaauchan
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Call-ul de proiecte se adresează asociațiilor nonguvernamentale și instituțiilor de învățământ din 

România care pot propune proiecte aliniate la misiunea Fundației Auchan, respectiv favorizarea 

accesului la o alimentație sănătoasă și dezvoltarea legăturilor sociale, prioritar pentru persoanele 

defavorizate.  

 

Sunt eligibile doar acele proiecte care:  

1. favorizează dobândirea de cunoștințe și educația cu privire la o alimentație sănătoasă și 

accesibilă; 

2. contribuie la dezvoltarea legăturilor sociale; 

3. previn subnutriția. 

 

Criterii de eligibilitate 
Toate proiectele trebuie să: 

 dea dovadă de originalitate și inovație; 

 se adreseze prioritar categoriilor defavorizate; 

 fie cofinanțate, susținute și cuantificabile; 

 se asocieze, pe termen lung și în mod concret, colaboratorii și beneficiarii. 

 

Proiectul va fi întocmit de reprezentantul unui ONG, al unei universități sau școli până la data de 31 

ianuarie 2022 și poate fi susținut și acompaniat în implementare prin intermediul Programului de 

Sustenabilitate Personală, de către angajații Auchan Retail România, prin voluntariat.  

 

Evaluarea se va baza pe criterii cantitative și calitative, care demonstrează relevanța proiectului și 

beneficiile pe care le poate aduce consolidarea sau extinderea acestuia.   

Proiectele câștigătoare la nivel național vor fi alese prin vot de către angajații Auchan România. 

 

Fundația Auchan promovează accesul la alimentație sănătoasă ca o prioritate pentru cei 

defavorizați, cu tot ceea ce presupune acest lucru – plăcerea de a mânca bun și sănătos, păstrarea 

identității, a tradițiilor culinare și interacțiunea socială.  
sursa:www.edupedu.ro 
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   „Elevul nu e un hamal care-şi 

încarcă memoria cu saci de coji ale unor idei străine, ci un om care-şi 

exercită puterile proprii ale inteligenţei”. Cât de actuale sunt observațiile 

revizorului școlar Eminescu 

 
Auzim foarte des, din gura multora, faptul că suntem contemporani cu Caragiale. Realitatea din jur 

ne-o confirmă, din păcate, la tot pasul. 

Foarte puţini ştiu însă cât de contemporani suntem cu Eminescu... Pe de altă parte azi, din pricini 

mai mult sau mai puţin conjuncturale, toată lumea pare că se pricepe la politică şi învăţământ, mai 

nou şi la sănătate. 

 

Mă voi opri în cele ce urmează la problema învăţământului pentru că îmi este familiară şi voi 

încerca să expun aici nu propriile păreri, care au mai puţină importanţă, ci mă voi folosi de opiniile 

celei mai strălucite minţi a românilor din secolul al XIX-lea, făcând cel mult unele apropieri cu 

situaţii ale vremurilor noastre. La final îmi veţi spune dacă vă simţiţi sau nu contemporani cu cel pe 

care toată naţia îl consideră „poetul nepereche”, sintagmă prea des uzitată şi tocmai de aceea ocolită 

în ultimul timp. Şi sper că veţi conchide că merită să adăstăm mult mai mult asupra textelor 

didactice şi pedagogice ale lui Eminescu, având poate mai multă reţinere în a ne exprima cu 

uşurinţă asupra a ceea ce foarte lejer, ca să nu spun neglijent, numim azi „învăţământ”, „educaţie” şi 

vom încerca mai mult să găsim repere reale şi, de ce nu, soluţii, în opiniile omului polivalent care a 

fost Eminescu.  

 

Poate vom învăţa să dăm la o parte balastul mai vechi adăugat în anii de dictatură şi cel modern al 

ultimilor 30 de ani când, din dorinţa de nou cu orice chip, de copiere a nu ştiu ce modele din afară 

sau din ambiţia de autoimpunere a unor cadre didactice, şcoala românească a fost târâtă tot mai 

departe de fundamentul şi esenţa sa. Sper să nu se creadă că recomand să ne întoarcem la ceva 

învechit şi mărturie îmi stă tocmai faptul că până la Spiru Haret, Eminescu a fost mintea care a 

văzut cel mai clar problemele învăţământului și aș vrea să le aduc aminte acest lucru cititorilor.   

Cei doi ani şi jumătate de revizorat şi profesorat ai lui Eminescu poate vor părea mult prea puţini 

multora dintre cei ce aud de el în calitate de etalon de competenţă în acest domeniu. Poate, dacă nu 

luăm în calcul meticulozitatea, răbdarea, pasiunea cu care făcea totul şi mai cu seamă, extraordinara 

capacitate de analiză şi sinteză cu care aborda orice domeniu în care se implica. 

 

Voi pleca de la definirea rolului şcolii, pe care Eminescu o face într-un studiu intitulat chiar 

„Educaţie şi învăţământ”: „....şcoala n-ar trebui să fie o magazie de cunoştinţe străine, ci o 
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gimnastică a întregii individualităţi a omului; elevul nu e un hamal care-şi încarcă memoria cu saci 

de coji ale unor idei străine, sub care geme, ci un om care-şi esercită puterile proprii ale 

inteligenţei întărindu-şi aparatul intelectual, precum un gimnast îşi împuterniceşte până-n gradul 

cel mai mare aparatul fizic fie-n vigoare, fie-n îndemânare.” Să fim sinceri cu noi şi să vedem în ce 

măsură acum 150 de ani omul acesta ne spunea adevărul în faţă despre şcoala zilelor noastre. Şi 

conchidea cu ceea ce cel mai adesea, mulţi dintre noi, furaţi de imaginea exacerbată a propriului 

ego, uităm să avem în vedere, punându-ne pe noi în prim plan şi nu pe copil: „Caracterul...unei 

şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi 

profesorul. Odată interesul inteligenţei trezit pentru obiecte, odată simţirile şi judecata deprinse la 

observaţie, elevul ajunge prin proprie gândire la rezultatele care nu stau în carte.”   

 

Vizitând şi inspectând diverse şcoli din mediul rural al timpului, Eminescu face constatări şi 

recomandări exacte referitor la unele probleme care seamănă foarte bine cu cele ale zilelor noastre. 

Astfel, problema frecvenţei elevilor o vede strâns legată de cea a felului în care administraţiile 

locale sunt preocupate de bunul mers al şcolilor: „Dacă frecvenţa este mică, cauza e a se căuta 

numai în netrebnicia administraţiei comunale, care priveşte şcoala ca un lucru de prisos, închiriază 

un local nesuficient, în care pot încăpea abia treizeci de copii, lasă şi acest local descoperit şi în 

stare proastă, nu cumpără hărţile şi ustensilele necesare şcoalei şi prevede peste tot sume 

nensemnate în bugetul ei pentru şcoală, încât tot bugetul şcoalei e cât a treia parte din leafa d-lui 

primar. Voind a cere lămuriri de la d-nul primar în această privinţă, d-nia sa a găsit de cuviinţă 

de-a se depărta din sat, lăsând pe-un membru al consiliului comunal şi pe-un ajutor de notar în 

locul său ca să-mi deie lămuririle cuviincioase.”, scrie revizorul Eminescu într-un proces-verbal 

din 24 august 1875. Cât de actuală vi se pare situaţia?!... 

 

După inspecţia şcolii din Totoieşti, conchide găsind doar 15 elevi prezenţi din cei 40 

înscrişi: „Răspunsurile mi s-au părut mecanice, încât ar fi de dorit ca învăţământul să aibe mai 

multă viaţă. Cu deosebire însă, trebuie ca copiii să nu înveţe nimic pe de rost ce n-au priceput pe 

deplin. Deprinderile gramaticale îndelungate trebuie să precedeze orice definiţie scrisă. Când 

cetesc copiii ceva, trebuie să se facă luători de seamă la înţelesul celor ce au cetit şi să povestească 

cu cuvintele lor cuprinsul bucăţilor de lectură.” La polul opus se află situaţia de la şcoala din 

comuna Gropniţa, unde, deşi se aflau doar 12 elevi prezenţi, „cetirea e curgătoare şi logică, adică 

se cunoaşte că copiii pricep bine ceea ce cetesc. Problemele aritmetice au fost rezolvate cu multă 

claritate. Cunoştinţele istorice ale copiilor sunt esacte şi pe deplin pricepute de către dânşii.”  

 

Este, de fapt, problema cea mare şi a învăţământului de astăzi, cu elevi care citesc prea puţin, nu 

ştiu să se exprime cursiv în cuvinte proprii, iar apoi evoluând în acest fel în clase mai mari, cad 

pradă fie învăţării pe de rost a diferitelor comentarii de texte, (care mai nou, zice-se au dispărut!), 

fie bombardamentului cu texte necunoscute, multe dintre ele pline cu o imagistică foarte 

complicată, pe care copiii nu o pot înţelege, vizualiza şi deci explica (fiindcă asta li se cere!), 

ajungând în cele din urmă fie la a repeta ca papagalii sintagme-model de descâlcire a unor asemenea 

„imagini artistice”, cum au fost învăţaţi la clasă, fie la a se exprima în limbaj propriu dar cu fraze 

ilogice şi care nu au nicio legătură cu textul de la care s-a plecat. În acest proces sigur vor sfârşi prin 

a urî literatura şi cititul, în legătură cu care au fost îndrumaţi de la început rău, au ajuns să nu 

înţeleagă mai nimic dintr-un text citit, adică au devenit ceea ce numim azi „analfabeţi funcţional”. 
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Pentru a nu se ajunge la aşa ceva, Eminescu cerea atunci ca cititul să se facă după cărţi speciale de 

lectură, recomandând în acest sens la clasa I „Metoda nouă” de Ion Creangă, precum şi cărţi de 

citire anume editate. Şi extindea recomandările pentru toate clasele, pentru a preîntâmpina pericole 

mai mari: „Lectura trebuie făcută în toate clasele pe cărţi regulate de citire, iar nu pe manuale de 

geografie, catehii sau altele. Făcându-se lectura pe asemenea manuale, în genere scrise de autori 

proşti, c-o ortografie rea şi c-o limbă imposibilă, se-ntâmplă ca copiii, în clasa a treia să citească 

mai rău decât în întâia, în care au metoda nouă cu limba limpede şi înţeleasă.” Cu siguranţă şi aici 

are dreptate, căci atunci, dar şi acum, fenomenul menţionat este prezent. În ziua de azi, numai cine 

nu a vrut nu s-a trezit peste noapte autor de manuale regulate sau auxiliare care umplu ghiozdanele 

copiilor, le deformează coloana şi se hrănesc în chip atroce cu timpul lor, materialele servind cel 

mai adesea intereselor personale ale cadrelor didactice care-şi dau diferite examane de promovare în 

carieră sau îşi hrănesc orgoliul adesea fără limite, şi mult prea puţin nevoilor de la clasă ale elevilor. 

Privind manualele scolastice ale timpului său Eminescu le mătură pur şi simplu atunci când începe 

să prezinte manualul lui Creangă, metodele simple şi „umane” ale autorului care ajunge în final „să 

disciplineze şi nu să siluiască sufletele copiilor”. 

 

Astăzi nu ne putem plânge de lipsa cărţilor de pe care copiii pot citi, dar câte corespund cu adevărat 

particularităţilor de vârstă ale lor, principiu didactic peste care s-a trecut cu tăvălugul indiferenţei de 

zeci de ani deja, câte nu păcătuiesc fie printr-o tematică inadecvată, fie prin abundenţa de 

neologisme ori, dimpotrivă de arhaisme. Şi textele acestea fac parte din lectura recomandată, multe 

din ele apar chiar în paginile manualelor şcolare. 

 

La vremea sa, pentru ca pericolul în care se aflau copiii care nu deprindeau cititul logic să nu devină 

unul major, Eminescu cerea măsuri radicale, recomandând repetarea anului chiar, mai cu seamă de 

la clasa I, dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de lectură, căci aceasta este menirea clasei I. Spune 

acest lucru într-un proces-verbal al unei inspecţii făcute în satul Stânca: „Instrucţia am găsit-o 

slabă. Citirea chiar merge rău în toate clasele. De aceea domnul învăţător nu va mai înainta în 

clasa a II-a pe nici un elev, care nu va şti a citi perfect, căci aceasta este menirea clasei întâi.” Vă 

amintiţi că ani la rând în România nu a fost permisă repetenţia, mai cu seamă la clasele mici. 

Aceasta era privită în mod total greşit de către toţi factorii - elevul, părintele, invăţătorul însuşi sau 

oficialităţile, ca o ruşine sau ca o pedeapsă, nu ca pe o metodă de fixare a unor deprinderi, de 

ajutorare a copilului în a-şi însuşi tehnica lecturii şi a înţelegerii textului citit sau de a socoti cu mai 

mare uşurinţă şi de a lucra într-un ritm mai lent, mai potrivit nevoilor lui de moment, fără de care nu 

va putea progresa mai târziu. Iată rezultatul!.... În anii 80 am fost martora unei scene în care unei 

profesoare, unic întreţinător de familie, i s-a refuzat completarea catedrei după ce a fost întrebată 

câţi corijenţi şi repetenţi a lăsat în anul şcolar anterior, inspectorul care o interpela acuzând-o 

furibund că aceasta nu este calitate a muncii, ci iresponsabilitate!.... 

Să mai spun că metoda de a vedea astfel lucrurile se mai perpetuează şi astăzi şi este văzută ca 

normalitate sub pretextul de a nu stresa elevul sau din dorinţa de a raporta un procent cât mai mare 

de promovabilitate din partea unor şcoli?!... Înţeleg însă conducerile acelor şcoli, cadrele didactice 

şi chiar părinţii acelor elevi la ce riscuri de stres şi inadaptabilitate la cerinţele societăţii în care vor 

ajunge peste ani acei copii, îi expun?!... 

 

A nu se crede cumva că Eminescu-i cocoloşea pe dascălii care lucrau fără tragere de inimă sau nu se 

preocupau mereu de a aduce noul în lecţiile lor lucrând în sprijunul elevilor. Îi dispreţuia clar pe 
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aceia care se comportau „ca nişte somnoroşi fără vocaţiune, care se pun pe carte până ce pot trece 

vrun concurs, şi după aceea leagă cartea de gard, nu mai citesc absolut nimic şi dictează numai an 

cu an acelaşi caiet vechi şi unsuros, unor urechi nouă”. 

 

Şi pentru că şi atunci, ca şi acum exista moda celor şcoliţi mai multe sau mai puţine zile în alte ţări 

de soare pline, apoi veniţi în ţară cu gând de schimbare şi căpătuială, poetul nu ezită să-i atace pe 

împricinaţi: „Orice canalie care a deprins trei buchii franţuzeşti la Paris, aspiră de-a se face aici în 

ţară cel puţin ministru.” La vremea aceea de-abia se încheia perioada etimologismului latinesc şi 

era tot mai impetuasă influenţa franceză, în limbă şi nu numai. Astăzi influenţele sunt mai 

numeroase şi adesea la fel de dăunătoare, fiindcă din diverse motive, românii şi-au pierdut simţul 

măsurii. Mărturie stau în primul rând sutele de neologisme introduse în ultimii 30 de ani în limbă, 

de cele mai multe ori ca moft, ca modă, deşi aveau corespondenţi suficient de viabili în limba 

română. 

 

Eminescu avea o gândire sistemică, deşi poate unora le-ar părea simplistă, dar nu recomanda a 

copleşi elevul cu o multitudine de cunoştinţe, ci urmărea impunerea principiului „non multa, sed 

multum”, cel puţin în învăţământul primar şi secundar (azi, gimnazial), pentru că aceste niveluri 

sunt în primul rând niveluri de EDUCAŢIE şi apoi de INSTRUCŢIE prin care cunoştinţele 

trebuie „bine pricepute şi mistuite”, ele „limpezesc conştiinţa” şi „regulează întreaga viaţă 

intelectuală”... Ce facem noi astăzi?!... Bombardăm copilul cu termeni tehnici şi de specialitate de 

parcă am vrea să scoatem specialişti în diverse domenii de pe băncile şcolii primare sau gimnaziale. 

Îmi amintesc că am numărat odată, de curiozitate, aproximativ 60 de asemenea termeni de pe o 

jumătate de pagină a unui manual de geografie de clasa a VI-a. 

 

Mai sunt foarte multe de spus despre cât de actual şi de prezent este Eminescu în zilele noastre. 

Închei însă cu o definiţie a lui dată cărţii care ar trebui să-i pună pe gânduri pe toţi cei care se 

gândesc responsabil la viitor: „O carte de citire nu e numai o enciclopedie naţională; ci, dacă e 

bună şi cu îngrijire lucrată, precum au început a se lucra, ea revarsă în mii de capete aceleaşi 

cunoştinţe, fără de nici o silă, căci nu se-nvaţă pe de rost; ea inspiră la zeci de mii de cetăţeni 

viitori aceeaşi iubire pentru trecutul şi brazda pământului lor; ea preface, după o justă observaţie, 

o masă de indivizi, ce se-ntâmplă a locui pe aceeaşi bucată de pământ, într-un popor ce menţine o 

ţară.” Eminescu credea în viitor. Noi îl putem materializa. 

sursa: www.republica.ro, autor Elena Mușetescu  

 

 

  Chestionar de interes privind Buletinul RENINCO 
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Buletinul RENINCO are deja 10 ani de existență, moment în care dorim și vă rugăm să vă împărtășiți 

părerile, propunerile, comentariile dvs despre acest „fir roșu” care leagă membrii RENINCO! 

 

Vă rugăm să transmiteți fie numai răspunsurile, printr-un mail la adresa:  

ecaterina.vrasmas@gmail.com, respectând numerotarea, fie anexa la acest Buletin, completată, cum 

vă este mai comod!! 

 

Dacă doriți, semnați răspunsul, dacă nu, nu! Ne interesează ce am putea face altfel, ce am putea aduce 

în plus ca și contribuție la informarea dvs. iar un sumar al prelucrării răspunsurilor va fi de găsit în 

Buletinul nr. 5/2022 (pentru săptămâna 31 ianuarie-5 februarie 2022). Termenul de răspuns este, 

așadar, până sâmbătă, 29 ianuarie 2022!! 

 

Întrebările noastre sunt: 

1. Buletinul RENINCO se trimite membrilor prin mail și se postează pe site www.reninco.ro 

Primiți Buletinul pe mail sau îl citiți de pe site www.reninco.ro?  

............................................................................................................................. ................................. 

În cazul în care nu îl primiți pe mail, vă rugăm să treceți adresa de mail unde doriți să îl primiți, 

pentru a fi adăugat în grupul de mail 

............................................................................................................................. ................................. 

 

2. De obicei, conținutul Buletinului preia informații de pe câteva site-uri, inclusiv www.edu.ro  

În ce măsură vă sunt de folos informațiile? (Rugăm bifați doar una dintre variante) 

2.1 Foarte mare 

2.2 Mare 

2.3 Potrivită 

2.4 Mică 

2.5 Deloc 

La care dintre informații am putea, de exemplu, renunța? 

............................................................................................................................. ................................. 

 

3. Ce tip de informații lipsesc și credeți că ar mai fi utile pentru toți, indiferent de specialitate? 

............................................................................................................................. .................................. 

 

4. În general, Buletinul aduce în atenție o temă, reproducând puncte de vedere ale unor autori 

cunoscuți sau nu, specialiști sau nu, cu intenția de a evidenția și alte unghiuri din care poate fi 

abordată respectiva temă. Cât de utilă este prezența unor astfel de puncte de vedere ? (Rugăm bifați 

doar una dintre variante) 

4.1 Foarte utilă 

4.2 Utilă 

4.3 Într-o măsură moderată 

4.4 Puțin folositoare 

4.5 Deloc utilă 

 

5. Dacă aveți propuneri pentru completarea, îmbunătățirea conținutului, vă rugăm să le adăugați, le 

așteptăm cu plăcere: 

................................................................................................................................................................ 

Mulțumim! 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

mailto:ecaterina.vrasmas@gmail.com
http://www.reninco.ro/
http://www.edu.ro/

