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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. 7, anul 6, săptămâna 19 – 25 februarie 2018 

 

 

 

Cuprins: 
  

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 20 februarie – Ziua Mondială a Justiției Sociale 

 Concursul naţional de creație plastică „Arta – între talent și dăruire” 

 Concursul Național „Ion Creangă” de creație literară – POVEȘTI 

 CONIL Fest, Festivalul Integrării, Ediția a - XVI–a 

 

 

 

                    

 Noutăți  
 

 Apel de candidaturi pentru ocuparea celor 17 poziții de membru ale Consiliului 

Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS) 

 

Data publicării: 13.02.2018 

 

Având în vedere funcționarea deficitară a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a 

Învățământului Superior (CNSPIS) în raport cu solicitările Ministrului Educației Naționale (MEN),  

de la constituirea prin OMEN 6110/16.12.2016 și până în prezent, la care se adaugă pe de o parte,  

lipsa de comunicare internă și lipsa transparenței în elaborarea documentelor și luarea deciziilor 

reclamată chiar de către membrii acestui consiliu consultativ și dezacordul public exprimat de către 

universități cu privire la viziunea membrilor CNSPIS referitoare la  domeniile de interes strategic 

asumate de România la nivel național și european, dar și de cerințele pieței muncii, pe de altă parte, 

MEN a decis schimbarea componenței nominale a acestui consiliu. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/OOuWmCQjziU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/uwycwf8UQJE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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În acest context, Ministerul Educației Naționale lansează un apel de candidaturi în vederea ocupării 

celor 17 poziții de membru ale CNSPIS. Înscrierea pentru candidatura ce vizează ocuparea unei 

poziții de membru în CNSPIS se face in intervalul 14.02.2018 (ora 08:00) - 28.02.2018 (ora 

08:00), pe platforma https://www.brainmap.ro prin completarea formularului  on-line disponibil. 

Formularul trebuie printat, semnat si încărcat in platforma împreuna cu CV-ul actualizat. CV-ul se 

încarcă in pagina de Personal Information. 

 

Ulterior, în perioada 1 martie - 4 martie 2018, Comitetul de selecție va evalua candidaturile depuse 

și va anunța public rezultatele. Selecția candidaților se va realiza în baza criteriilor minimale 

prevăzute în metodologia aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5802 din 23.11.2016. 

 

Lista nominală a celor 17 candidaturi selectate va fi publicată pe site www.edu.ro  și va fi supusă 

consultării publice timp de 5 zile, în perioada 3-8 martie, conform reglementărilor legale în vigoare. 

În acest interval orice persoană fizică sau juridică poate transmite opinii argumentate în raport cu 

nominalizările Comitetului de selecție pe adresa de e-mail: dgis@edu.gov.ro 

 

Numirea membrilor CNSPIS, după soluționarea contestațiilor și analizarea tuturor opiniilor 

argumentate sau a eventualelor propuneri de completare, se face prin ordin al ministrului educației 

naționale. 
http://www.edu.ro/apel-de-candidaturi, 13 februarie 2018 

 

 

 Informații utile pentru autorii/grupurile de autori care elaborează proiecte de manuale 

școlare pentru clasele I-VI (anul școlar 2018-2019) 

 

Data publicării: 16.02.2018 

 

Conform calendarulului evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-

2019, manuscrisele elaborate de autori/grupuri de autori pot fi depuse la Registratura 

Ministerului Educației Naționale până în data de 19 martie, inclusiv. 

 

 Manuscrisele care vor fi depuse pot să conțină imagini (ilustrații), această cerință  fiind 

specificată în fișa-tip de evaluare prevăzută de ordinul de ministru 5645/2017 care 

aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru 

învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 (anexa 2). Autorul/coautorii - 

persoane fizice sunt responsabili pentru conținutul manuscriselor care vor fi evaluate pe 

baza criteriilor stabilite de acest document. Declarația pe propria răspundere privind 

originalitatea lucrării se va completa individual de către fiecare autor/coautor și se va 

depune odată cu manuscrisul. 

  

 Este important de precizat că se impune identificarea tipului de AMII (imagini statice, 

animate și interactive) printr-un simbol unic, care va fi menținut pe tot cuprinsul 

manuscrisului. Procesul de digitalizare va fi realizat de către Editura Didactică și 

Pedagogică, însă conceptul aparține integral autorului/coautorilor. 

  

https://www.brainmap.ro/
http://www.edu.ro/
https://medc.edu.ro/owa/redir.aspx?C=HbADZgCajEe_6tA-_5Zsdd3eRNPlGtQI8PIZjx2lF8ZJDlRiuDI_4Ij6QzkvfIdPUehZb9BGt6A.&URL=mailto%3adgis%40edu.gov.ro
http://www.edu.ro/apel-de-candidaturi
http://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-56452017-privind-aprobarea-metodologiei-de-evaluare
https://www.edu.ro/sites/default/files/Declaratie%20Manuscris%202018_0.pdf
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 Menționăm că specificațiile tehnice au rezultat în urma consultării reprezentanților 

Institutului de Științe ale Educației, Centrului Național de Evaluare și Examinare și Editurii 

Didactice și Pedagogice, iar sintagma „caiet de sarcini” se subsumează procedurilor 

prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare și nu privește actualul proces de evaluare științifică și didactică a manuscriselor 

de manuale școlare. 

  

 Mai precizăm în context că au fost aprobate și cuantumurile remuneraţiilor pe care le vor 

primi autorii/grupurile de autori ale căror manuscrise vor fi publicate ca manuale școlare, în 

urma evaluării de către Centrul Național de Evaluare şi Examinare. Astfel, pentru manualele 

școlare la disciplinele din învăţământul primar cu una sau două ore pe săptămână se acordă 

25.000 lei (brut), în timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână, din 

cadrul aceluiași ciclu de învățământ, suma aprobată este de 35.000 lei (brut). În ceea ce 

privește învățământul gimnazial, remunerația pentru autorii/grupurile de autori care vor avea 

manuale aprobate la disciplinele cu o oră pe săptămână este de 25.000 lei (brut), la 

disciplinele cu două ore pe săptămână - 35.000 lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe 

săptămână - 45.000 lei (brut). 

  

 Lista de discipline din trunchiul comun care necesită manuale şcolare (clasele I, a II-a, a III-

a, a VI-a, a V-a si a VI-a) pentru anul şcolar 2018-2019 este disponibilă aici și a fost 

elaborată în conformitate cu planul-cadru pentru învăţământul primar, planul-cadru pentru 

învăţământul gimnazial. 
sursa: http://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-utile-pentru-autoriigrupurile-de-autori-care-elaboreaz%C4%83-proiecte-

de-manuale-%C8%99colare, 16 februarie 2018 

 

 
 

 20 februarie 2017 - Ziua mondială a justiției sociale 
 

Ziua mondială a justiției sociale (World Day of Social Justice) este marcată anual, la 20 februarie 

pentru promovarea egalității între oameni și eliminarea barierelor legate de sex, vârstă, rasă, etnie, 

religie, cultură sau dizabilitate. 

 

Data de 20 februarie a fost stabilită, în cadrul celei de-a 63-a sesiuni a Adunării Generale a 

Națiunilor Unite, din 26 noiembrie 2007. Totodată, la 10 iunie 2008, Organizația Mondială a 

Muncii a adoptat Declarația privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă. 

http://edu.ro/manuale-scolare
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/OMENCS%203590_5%20apr%202016_Plan-cadru%20de%20%C3%AEnvatamant%20pentru%20gimnaziu.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/OMENCS%203590_5%20apr%202016_Plan-cadru%20de%20%C3%AEnvatamant%20pentru%20gimnaziu.pdf
http://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-utile-pentru-autoriigrupurile-de-autori-care-elaboreaz%C4%83-proiecte-de-manuale-%C8%99colare
http://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-utile-pentru-autoriigrupurile-de-autori-care-elaboreaz%C4%83-proiecte-de-manuale-%C8%99colare
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Termenul de justiție socială a fost inventat de către Luigi Taparelli în anul 1840 și desemnează 

modul în care este aplicată justiția într-o societate în relație cu clasele sociale existente în ea. În 

esență, conceptul se referă la faptul că toată lumea trebuie să aibă aceleași drepturi și oportunități 

economice, politice și sociale, rolul cel mai important al statului fiind acela de a asigura bunăstarea 

și respectarea drepturilor cetățenilor săi, indiferent de clasa socială din care fac parte aceștia. 

Prin urmare, scopul acestei zile este de a atrage atenția factorilor responsabili asupra unor probleme 

precum sărăcia, șomajul și excluziunea socială. Valorile promovate cu acest prilej sunt solidaritatea, 

echitatea și tratamentul egal oferit cetățenilor indiferent de sex, rasă, religie, cultură sau stare a 

sănătății. 

 

Web-site-ul oficial al campaniei este: un.org/en/events/socialjusticeday/ 

 

In 2016, tema propusa a fost ''O tranziție dreaptă: economii și societăți în armonie cu natura''.  

In 2017, tema propusa de ONU a fost : "Preventing conflict and sustaining peace through decent 

work”  

 

2018 theme: Workers on the Move: the Quest for Social Justice 
sursa: https://www.juridice.ro/494996/ziua-mondiala-justitiei-sociale.html 

 

 
 

 Concursul naţional de creație plastică „Arta – 

între talent și dăruire” 

 
Fundația Prețuieste Clipa, în parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Prof. Ion Vișoiu”- Chitila, Ilfov, 

organizează a IV-a Ediție a CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ „ARTA – 

ÎNTRE TALENT ȘI DĂRUIRE” 

 

PROIECTUL ESTE AVIZAT ÎN CAER 2018. 

OBIECTIVUL GENERAL: Cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor 

din învățământul primar, gimnazial, liceal. 

http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
https://www.juridice.ro/494996/ziua-mondiala-justitiei-sociale.html
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/OOuWmCQjziU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/OOuWmCQjziU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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TEMATICA: ,,România – 2018 Centenarul Marii Uniri”. 

Lucrările din sectiunea ,,Creatie Plastica” vor surprinde peisaje, momente istorice, tradiții, obiceiuri 

ale țării noastre, Romania – atunci si acum, iar in cadrul sectiunii ,,Icoane pe sticla” tematica va fi la 

alegere din iconografia tradițională românească. 

 

GRUP ȚINTĂ 

Concursul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi este deschis participării tuturor 

elevilor din ciclurile de învățământ sau cluburi de artă: primar, gimnazial și liceal. 

 

SECȚIUNI 

1. CREAȚIE PLASTICĂ – PICTURĂ (tempera, acrilic, ulei, acuarelă, guașe) 

2. ICOANE PE STICLĂ STIL TRADIȚIONAL ROMÂNESC – tempera sau acrilic 

 

Concursul este gratuit pentru toti participantii! 

Se vor acorda premiile I, II și III și premii speciale pentru fiecare secțiune și grupe de vârste. 

Premiile și diplomele vor fi înmânate la festivitatea de premiere. Se acordă diplome de participare 

tuturor elevilor. Cadrele didactice coordonatoare vor primi diplomă de participare la concurs si 

adeverinta de coordonator. 

Premiile vor fi oferite cu spijinul sponsorilor. Lucrările din cadrul secțiunilor vor fi publicate în 

toate materialele de promovare a evenimentului, cât și în catalogul ediției. 

 

Juriul concursului este constituit din artiști plastici aparținând UAP, inspectori de specialitate și 

profesori desemnați de către organizator. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a emite comunicate de presă către publicațiile mass-media 

locale și de specialitate cu privire la organizarea, derularea concursului, participanții premiați cât și 

lucrările acestora. 

Link-uri utile: 

https://www.facebook.com/concursarta.talentsidaruire/ 

http://www.fundatiapretuiesteclipa.ro/ 
sursa: România pozitivă, 13 feb 2018 

 

 

 

 Concursul Național „Ion Creangă” de creație literară – POVEȘTI 
 

Au început înscrierile în cadrul Concursului Naţional „Ion Creangă” de creaţie literară – 

POVEŞTI, organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi.  

 

Termenul limită de trimitere a lucrărilor pentru ediția a XXVI-a este 31 martie 2018. 

 

https://www.facebook.com/concursarta.talentsidaruire/
http://www.fundatiapretuiesteclipa.ro/
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La concurs pot participa români de pretutindeni, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor 

(inclusiv din Republica Moldova și Ucraina). Manuscrisele (maximum 15 pagini), dactilografiate la 

2 rânduri, în 5 exemplare, vor fi însoţite de un motto. Numele autorului, vârsta, adresa, numărul de 

telefon, e-mail-ul se vor afla într-un plic sigilat, pe care va fi scris acelaşi motto şi menţiunea 

„Poveşti scrise de copii” sau „Poveşti scrise de adulţi”. Textele care nu vor respecta aceste rigori 

vor fi descalificate. 

 

Concurenţii vor expedia lucrările în plic timbrat (imprimate), până la data de 31 martie 2018 (data 

poştei) pe adresa: Muzeul „Ion Creangă” (Bojdeuca), str. Simion Bărnuţiu, nr. 4, Iaşi, cod 700118, 

tel. 0747/499488. De asemenea, în plic va trebui inserat formatul electronic al lucrărilor. 

 

Juriul va acorda câștigătorilor o serie de premii în cadrul evenimentelor dedicate aniversării 

Centenarului Bojdeucii „Ion Creangă”, primul muzeu literar din România, în perioada 13-15 aprilie 

2018. Tot atunci se va lansa ediția jubiliară a volumului Poveştile de la Bojdeucă, volum ce conține 

textele autorilor premiați la ediția din anul 2017. 

 

Poveştile premiate la această ediţie vor fi publicate în volumul Poveştile de la Bojdeucă, care va fi 

lansat în luna aprilie 2019. 

Mai multe informații se regăsesc pe www.muzeulliteraturiiiasi.ro 
sursa: România pozitivă, 10 feb2018 

 

 

 CONIL Fest, Festivalul Integrării, Ediția a- XVI –a 
 

Palatul Național al Copiilor este în sarbătoare! În 17-18 martie 2018  va avea  loc cea de-a XVI-

a ediție a CONIL Fest – Festivalul Integrării. 

 

https://maps.google.com/?q=str.+Simion+B%C4%83rnu%C5%A3iu,+nr.+4,+Ia%C5%9Fi&entry=gmail&source=g
http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/uwycwf8UQJE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Pe parcursul celor doua zile, peste 1500 de copii tipici și cu dizabilități îi vor purta pe cei prezenți 

într-o lume a poeziei, dansului, cântului și al întrecerilor sportive, într-un maraton artistic 

desăvârșit, pus la cale de inimoșii organizatori – Asociația CONIL și Asociația 3M  in parteneriat 

cu Primaria Municipiului Bucuresti prin PROEDUS. Evenimentul, la care vă așteptăm în număr cât 

mai mare, face parte din calendarul de evenimente al anului 2018 propus de Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București. 

Momente emoționante, pline de farmec și sensibilitate ne vor fi oferite de invitații noștri speciali de 

la școlile speciale pentru copii hipoacuzici , deficienți psihomotorii sau cu deficiențe de vedere, 

copii diagnosticati cu autism, sindrom Down, retard sau tetrapareza, demonstrând astfel că dincolo 

de orice dizabilitate există o abilitate ce trebuie descoperită, încurajată și promovată. 

Sunt invitați să participe la acest important eveniment cultural-artistic, copii cu vârste cuprinse între 

3-18 ani din grădinițele și școlile publice și private, cluburi sportive, școli de dans sau de balet din 

București și din țară. 

 

Scopul organizatorilor, Asociația CONIL și Asociația 3M in parteneriat cu Primaria Municipiului 

Bucuresti prin PROEDUS, este de a sprijini integrarea copiilor cu cerințe speciale educaționale 

precum și promovarea talentelor de orice fel. Pe parcursul celor două zile de festival intrarea 

publicului în sală este liberă. 

Premiile participanților vor fi oferite copiilor de personalități marcante ale vieții economice, 

culturale sau sportive dintre care îi amintim pe: Ioana Maria Moldovan, Nicole Cherry, Mihaela 

Tatu, Andreea Paul, Ana Maria Brânză, Alexandru Mironov și lista este în continuare deschisă. 

 

Parteneri media:  www.gradinitebucuresti.ro,  www.galasocietatiicivile.ro,  www.gokids.ro, 

www.goldfm.ro www.clopotel.ro, Bucharest Cultural Events, www.gratuitor.ro,  

www.vinsieu.ro, www.romaniapozitiva.ro, Scoala de Televiziune iMediaPro, www.copilul.ro 

Sponsori: Chipita Romania, Biofarm, Aqua Carpatica, Dulciuri Kovacs, Aventura Park  Cernica, 

Musette, Editura Integral,  Adevarul Holding, Banca de Alimente și mulți alții. 

 

Va așteptăm cu mic cu mare la cea de-a XVI –a ediție a CONIL Fest! 
sursa: România pozitivă, 15 feb 2018 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.gradinitebucuresti.ro/
http://www.galasocietatiicivile.ro/
http://www.gokids.ro/
http://www.goldfm.ro/
http://www.clopotel.ro/
http://www.gratuitor.ro/
http://www.vinsieu.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.copilul.ro/

