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Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul 

Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot 

pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, finanțat prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație. 

 

În cadrul acestui apel au fost publicate Ghidul solicitantului și Schemă de ajutor de minimis, 

instrumente necesare potențialilor beneficiari eligibili, mai precis consorțiilor regionale pentru 

învățământ dual, înființate conform Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru 

învățământ dual aprobată prin ordin de ministru. 

 

Obiectivul apelului îl reprezintă dezvoltarea și dotarea de consorții profesionale integrate care să 

contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii de 

calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii 

înscriși în învățământul dual.  

În cadrul consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3  - 8, conform Cadrului 

Național al Calificărilor (CNC). 

Apelul corespunde Pilonului VI: Politici pentru noua generație/Componenta C15: 

Educație/Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior 

/Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 

campusuri profesionale integrate. 

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 338 mil. Euro, valoare maximă eligibilă din 

PNRR, fără TVA. Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu este de 21,12 mil. Euro. 

 

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică dedicată 

PNRR, cu respectarea perioadei de depunere: 17.11.2022 - 06.01.2023. 
Detalii suplimentare - https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual 

 

 
 A fost aprobat cadrul legislativ în vederea constituirii consorțiilor pentru învățământ 

dual, parte a angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

 
Data publicării: 10 noiembrie 2022 

 

Ministerul Educației a aprobat, prin ordin, Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru 

învățământ dual, document care completează cadrul legislativ necesar atingerii țintelor 471, 472, 

473, 474 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

 

În accepțiunea conferită de metodologie, consorțiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, 

cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute 

pe piața muncii și are denumire proprie stabilită de părți, printr-un contract de parteneriat (aprobat, 

de asemenea, de minister). 

Un consorțiu este constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entități: 

- instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate 

- unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/Documente_finale/1_METODOLOGIE_constituire_consortii_dual_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/Documente_finale/1_METODOLOGIE_constituire_consortii_dual_2022.pdf
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- unități administrativ-teritoriale (UAT) 

- operatori economici. 

 

Rolul unui consorțiu constă în creșterea calității oferite beneficiarilor în procesul de formare în 

raport cu nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii și calificări și de 

competențe ale pieței muncii, identificate și previzionate, cât și prin asigurarea unui parcurs 

educațional dual complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar. 

 

Sintetic, principalele măsuri introduse de metodologie sunt următoarele: 
 Pot fi formate noi structuri parteneriale cu denumire proprie, fără personalitate juridică, în 

baza unui contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute de metodologie; 

 Se poate obține statutul de centru de expertiză pentru implementarea reformelor naționale 

din domeniul educației și formării profesionale prin învățământul dual; 

 Este prevăzut specificul regional al consorțiului, asigurat prin respectarea obiectivelor de 

bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni 

de dezvoltare (stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările și completările ulterioare); 

 Consorțiul în dezvoltarea învățământului dual este centrat pe nevoile pieței muncii, atât prin 

creșterea numărului de domenii de formare, de calificări și de absolvenți, cât și prin 

asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii/studenții înscriși în 

învățământul dual. 

De asemenea, prin consorții se pot dezvolta campusuri profesionale integrate, în care se desfășoară 

învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a 

infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ. 

Detalii suplimentare - https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual 

 

 

 Politicile publice în domeniul protecției sociale dezvoltate pe plan local 

printr-un parteneriat între Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit 

și Primăria Sectorului 6 al Municipiului București 

 
Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București și 

Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6, desfășoară în perioada august 

2022 – septembrie 2023, proiectul Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local. 

 

Obiectivul acestuia constă în creşterea capacităţii Centrului pentru Legislaţie Nonprofit și a 

partenerilor acestuia de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării politicilor din 

domeniul protecţiei sociale la nivelul Sectorului 6 Bucureşti. 

 

https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual
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Principalele activități ale proiectului vizează dezvoltarea unei metodologii de monitorizare și 

evaluare a impactului în domeniul protecției sociale, formarea profesională a 55 reprezentanţi ai 

societatii civile şi aleşi locali şi experți de specialitate din administraţia publică locală în 

monitorizarea şi evaluarea impactului măsurilor de politică publică în domeniul protecţiei sociale și, 

nu în ultimul rând, realizarea unui mecanism de consultare publică în domeniul protecției sociale. 

 

„Deschiderea față de comunitate a acestei Administrații se vede și prin parteneriatele pe care le 

derulează. Nu putem vorbi de incluziune fără să avem la masă și societatea civilă, iar parteneriatul 

cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit ne va ajuta să analizăm impactul politicilor 

publice din domeniul protecției sociale dezvoltate în Sectorul 6. De asemenea, ne permite să 

construim mecanisme de colaborare cu societatea civilă, pentru dezvoltarea unor noi tipuri de 

intervenții sociale.” Mihaela Ștefan, viceprimar Sectorul 6. 

„Proiectul pune bazele unui parteneriat pentru dezvoltare locală (PDL) cu Primaria Sector 6 

realizat în urma discuțiilor și analizei nevoilor existente în domeniul protecției sociale. Strategia de 

Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Sectorul 6 2019 – 2023 prevede monitorizarea și evaluarea 
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nevoilor comunității, alături de mecanisme de colectare a indicatorilor sociali. Metodologia de 

monitorizare și evaluare a indicatorilor sociali oferă informații, nu doar despre calitatea serviciilor 

sociale furnizate, dar și despre nevoile beneficiarilor și ale altor 

grupuri, fiind un instrument de management care să ghideze deciziile de politică publică de la nivel 

local, precum și măsurile necesare de creștere a calității acestor servicii. O intervenție distinctă 

vizează și formarea personalului pentru realizarea monitorizării și evaluării calității serviciilor 

sociale.” Octavian Rusu, Manager de proiect, Președinte Asociația Centrul pentru Legislație 

Nonprofit. 

 

La finalizarea proiectului, printre rezultatele acestuia se vor regăsi și 1 ghid de bune practici în 

monitorizarea și evaluarea impactului măsurilor de politică publică în domeniul protecției sociale, 3 

instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor și strategiei în domeniul protecției sociale, 2 

sesiuni de informare privind utilizarea instrumentelor de monitorizare și evaluare, 3 baze de date, 

dar și 1 raport de analiză. 

 

Proiectul Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local, Cod MYSMIS 151211, este 

implementat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 

pentru regiunea mai dezvoltată - Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se 

implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, Axa Prioritară: Administraţie publică 

şi sistem judiciar accesibile şi transparente. Pentru informații detaliate despre celelalte programe 

cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și http://www.poca.ro 

 

Proiectul beneficiază de o finanțare totală de 385.158 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 

este de 377.454,84 lei (301.963,88 lei din FSE și 75.490,96 lei din bugetul național). 
sursa: www.stiriong.ro, 18 nov 2022  

 

 

 Ce vor copiii să spună când se plâng că se plictisesc 

 

 
Foto: Profimedia Images 

http://www.poca.ro/
http://www.stiriong.ro/
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Când copiii spun că se plictisesc, rareori vorbesc despre adevăratul plictis - în sensul că au folosit 

creativ toți stimulii posibili din jurul lor și că acum sunt pregătiți să treacă mai departe. 

”M-am plictisit!” se traduce astfel în cazul copiilor care spun asta des: 
o fie e vorba de anxietate socială sau de separare de mama, și timpul petrecut la grădi e 

plin de emoții greu de susținut; deci, starea generală a copilului este de tensiune și, 

pentru că nu se poate angaja relaxat în joc, traducem această emoție ca fiind un fel de 

limbo, de așteptare neliniștită, de ”plictis”; 

o fie s-a instalat un deficit de atenție și toate sarcinile sau activitățile se resimt ca fiind 

dificile; tensiunea cognitivă e incomodă, prin urmare, copilul vrea să fugă, numind 

activitățile ”plictisitoare”; 

o fie copilul are un prag jos de toleranță la frustrare și orice lucru care presupune mai 

multă stăruință e receptat ca nenatural, ca ”plicticos”; 

o fie există multă cicăleală sau presiune critică din partea adulților; emoțiile toxice 

creează reflexul fugii, cu declarația ”plictisului”, adică a scindării, a deconectării 

emoționale; 

o fie există dificultăți de înțelegere sau tonus fizic, în corp, care dau semnale de 

neputință reală, deci de așa-zis ”plictis”, adică de energie scăzută, oboseală; 

o fie copilul și-a creat deja o ierarhie a plăcerilor intelectuale în vârful căreia se află 

ecranele, animațiile, jocurile pe calculator - față de care activitățile din lumea reală 

pălesc, instalându-se o așteptare continuă a timpului pe telefon sau tabletă, adică un 

”plictis”, un refuz de angajare în lumea imediată; 

o fie există traume emoționale, îngrijorări, temeri majore legate de securitatea 

personală; și acestea sunt traduse de copii în termen de ”mă plictisesc aici/vreau să 

fug de aici/vreau să fiu acasă ca să mă asigur că totul e în ordine acolo”; 

o fie există dificultăți de conectare și tranzacționare socială; prin urmare, copilul se 

simte înconjurat de stimuli pe care nu îi înțelege, nu îi controlează - deci retrăiește 

ceea ce pare ”plictis”, adică deconectare emoțională de la celălalt și însingurare. 

 

Despre plictis a scris și Olina Ortiz, în a cincea serie a ei de povești. E foarte important să 

interpretăm cuvântul ”plictis”. În general, copiii nu se plictisesc cu adevărat. Ei găsesc resurse de 

joc și imaginație, mai ales dacă părintele nu sare imediat să îi ofere stimuli și idei noi. 

 

Dacă avem un copil care se plictisește des, e nevoie să excludem cel puțin cauzele de mai sus, pe 

rând, până identificăm exact ce strigăt de ajutor se ascunde sub această afirmație. 
sursa:www.republica.ro, autor Oana Moraru 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fedituraunivers.ro%2Fcollections%2Fpovesti-pentru-copii%2Fproducts%2Fpachet-olina-ortiz-4%3Ffbclid%3DIwAR0Kha9LBxJ3ofpp64QFLdlH25nQQnJZJR2djCkTWUGqMhPEQ-CPj0MoP-g&h=AT0y7HLS7HEJ-3Sbte--oYkrMckY6xd5T3l0xq1B9kPexTT4ovji6qK_Njs7vjyaJS6iRJZKJKvSpDdfzHT0rQHOb5AlspGnzbWprNgykcP3OPeifhZK3xYYv1wzve1fLA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3thPftmoHan-6XNbH-7ddA7u7PckuuCmM7ZHwDrzBF4HYJxmXzSR0f65ecB7gf1VKgaByM-Hs_BQjTc9rsMO0amqnD8hnJOFTCGqIU5lJGudK0kkAj1gHn_kq86P5hFUQpiCPKsB-1QCBfV2pTgy1VzMy3MnaWr-o4BFdf1tW1-g
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 Probabil că orice om a primit această întrebare când a fost copil: cum 

răspund la ea adulții de azi 
 

În timpul unor ateliere de dream management, am întrebat nişte oameni mari ce visau ei să fie, să 

facă sau să devină când erau ei mici. Iată ce a ieşit: 

 

Sofia voia să devină actriţă sau cântăreaţă. Când era mică ea cânta tare în faţa oglinzii şi nu o 

deranjau vecinii care se arătau mai puţin entuziasmaţi de interesul ei pentru muzică. Când s-a făcut 

mare a tradus o carte despre filozofia budistă care i-a schimbat viaţa în bună măsura.  

Silvia voia să devină medic. I se părea fascinantă ideea de a face injecţii. Acum lucrează în 

departamentul de marketing al unui ONG şi când va fi și mai mare ar vrea să devină hair stylist.  

 

 
Foto: Guliver Getty Images 

 

Monica voia să devină tot cântăreaţă şi chiar a cântat într-o trupă de fete, încurajată fiind de părinţi, 

până când şi-a dat seama că încurajarea părinţilor era bună, dar nu avea nicio legătură cu realitatea 

lipsei ei de talent. Acum visul ei e să facă o călătorie în jurul lumii, împreună cu fiica ei, înainte ca 

aceasta să meargă la şcoală.  

Cristina visa să aibă părul lung şi să facă armata. Acum visul ei e să poată fi mai jucăuşă cu copiii 

ei. 

Ileana ar fi vrut să fie avocat ca mama ei, dar i-a trecut când şi-a dat seama că e supărată că o vedea 

prea puţin pe mami care era ocupată tot timpul. 

Mariana a vrut să devină atletă, dar a devenit electrician vagoane, iar ulterior specialist în protecţia 

copilului şi educaţie.  

Miruna voia să devină prinţesă, sirenă şi agent FBI, dar a devenit jurist. 

Iulia voia să devină „judecătoreasă” (nu judecător, ca băieţii, sau „judecătoare”) şi şi-a împlinit 

visul, aşa că acum are alte vise. 

Viviana ar fi vrut să devină avocat de luni până vineri, iar în weekend dansatoare de dansuri de 

societate. I s-a împlinit doar primul vis, iar de cel de-al doilea acum râde în hohote. 
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Anca ar fi dorit să devină administrator de bloc, ca să poată să îşi cheme toţi prietenii să locuiască în 

acel bloc împreună cu ea. 

Cristina ar fi dorit să devină Batman: ea punea o pernă mare pe jos şi sărea pe ea de pe un dulap de 

dimensiuni medii, ca să nu se lovească, dar ca să aibă totuşi un pic de adrenalină. 

Simona voia să devină veterinar, aşa că în clasa a doua a înfiinţat o asociaţie care avea grijă de toţi 

câinii şi pisicile fără stăpân. Strângea fonduri ca să poată cumpăra lapte pe care îl dădea cu 

biberonul căţeilor şi pisiceilor. 

Oana voia să devină jongleur şi snowboarder, dar a fost foarte tulburată când a aflat despre 

încălzirea globală şi a renunţat la al doilea vis, gândindu-se că ar putea să facă o treabă mai bună ca 

stewardesă. Acum lucrează în domeniul justiţiei.  

 

Alexandra voia să devină poliţistă, ceea ce a şi devenit. Voia şi să devină rich and famous, ceea ce 

zice ea, încă nu s-a întâmplat, dar mai aşteaptă. 

Alex voia să se facă medic ginecolog, pentru că era tare haios când părinţii aveau musafiri şi îl 

puneau să spună oaspeţilor ce vrea să devină el. Toată lumea exploda în hohote de râs şi lui îi plăcea 

tare să fie în centrul atenţiei. Îi place asta în continuare, aşa că nu scapă nici o ocazie ca să spună o 

glumă bună. El şi-a îndeplinit aşadar visul real (de a fi în centrul atenţiei), chiar dacă visul secundar 

cu ginecologia a rămas în urmă. E foarte mulţumit aşa. 

Larisa, care acum e foarte pasionată de dreptatea socială şi are o meserie în care o şi promovează, ar 

fi vrut să devină musafir sau pensionar, pentru că şi-a dat seama că aceștia au cele mai puține 

responsabilităţi: musafirii, de exemplu, plecau şi o lăsau pe ea şi pe mami să cureţe casa şi să spele 

vasele şi paharele murdare.  

Raluca dorea să devină soţie, iar acum visul ei e să deschidă un aşezământ social pentru seniorii 

noştri care nu îşi permit unul din acele azile costisitoare care oferă servicii cât de cât decente. 

Roxana visa să devină vânzătoare de parfumuri, iar acum lucrează în diplomaţie. 

Alina voia să devină arheolog şi să facă leacuri din plante. Are asta în comun cu Mariana, cea care 

dorea să devină atletă şi care acum visează ca la pensie să aibă un fel de fermă cu plante medicinale. 

Dar la pensie. Acum e ocupată să ajute copii în situaţii tare dificile. 

Ştefan şi Gabriela voiau să se facă antreprenori, pentru că aveau în familie astfel de modele, dar 
cred că până la urmă Georgiana a fost cea mai inspirată: ea visa să fie fericită tot timpul! 

 

Tu îţi aminteşti ce voiai să devii când erai mic/ă? Dar acum, că eşti mare, care mai sunt visele tale? 

Cui ai putea să îi spui în detaliu despre visul tău cel mai mare de acum? Și dacă ai putea să faci un 

pas mic-mic, cel mai mic care să te ducă doar un pic mai aproape de visul tău de acum, care ar fi 

acela?  
sursa: www.republica.ro, autor Mirela Oprea 

 

                   Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

