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Cuprins: 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

1  iunie 2020 
 Decalog pentru sănătate 

 Asociaţia The Social Incubator lansează platforma vocațională 

online www.BunInCariera.ro 

 Apelul de proiecte Innotech Student! 20.000.000 euro pentru dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și micro-granturi pentru deschiderea unor afaceri 

 Primul produs gratuit de e-learning dedicat nevăzătorilor 

 Am ajuns să scriem cu literă mare niște inofensive substantive comune. Această tendință 

greșită mai are drept cauză, pe lângă ignoranță, frica 

 

 

       
Noutăți  

 

 Reglementări în domeniul educației, adoptate prin ordonanță de urgență 

 

Data publicării: joi, 14 mai, 2020 

 

În cadrul ședinței de Guvern de joi, 14 mai 2020, a fost adoptată Ordonanța de urgență privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul educației, aplicabile începând cu intrarea în vigoare a 

prezentului act normativ. 

 

I. Transport gratuit pentru elevii din România 
Toți elevii din România vor beneficia de transport public gratuit. Conform ordonanței, operatorii de 

transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care 

beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea: 

 încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane, prin 

curse regulate, la nivel județean; 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MMdhN89QcUM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MMdhN89QcUM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/KUBud8eZdGo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/KUBud8eZdGo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/_DFmZLL64Cw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 retragerea licenței de traseu în cazul transportului interjudețean. 

II. Bacalaureat 2020: probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se 

echivalează/recunosc conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării 
Pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală 

în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 

maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de 

evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile 

de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. 

 

III. Statul va asigura sprijin financiar și pentru unitățile de învățământ particular autorizate 

provizoriu 
Statul asigură finanţarea de bază și pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, 

pentru preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, precum şi 

pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, care studiază în 

unităţi de învăţământ autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru 

învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada 

suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020, începând cu data intrării în vigoare a acestei 

ordonanțe de urgență. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per 

preşcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării. 

 

IV. Modificări privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru definitivare în 

învățământ și pentru obținerea gradelor didactice 
Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în 

învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru 

didactic calificat. 

 

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind 

adunările publice de către autoritățile de resort, gradul didactic II se obține de către personalul 

didactic de predare cu o vechime la catedră de cel puțin patru ani de la obținerea definitivării în 

învățământ, prin promovarea următoarelor probe: 

 Cel puțin două inspecții școlare; 

 O probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de 

metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei 

programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte. 
sursa: https://www.edu.ro/reglement%C4%83ri-%C3%AEn-domeniul-educa%C8%9Biei-adoptate-prin-

ordonan%C8%9B%C4%83-de-urgen%C8%9B%C4%83 

 1 iunie 2020 

https://www.edu.ro/reglement%C4%83ri-%C3%AEn-domeniul-educa%C8%9Biei-adoptate-prin-ordonan%C8%9B%C4%83-de-urgen%C8%9B%C4%83
https://www.edu.ro/reglement%C4%83ri-%C3%AEn-domeniul-educa%C8%9Biei-adoptate-prin-ordonan%C8%9B%C4%83-de-urgen%C8%9B%C4%83
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Ziua Copilului este sărbătorită pe 1 iunie. Începând cu anul 2017, în România, 1 iunie este și 

sărbătoare legală, pentru ca și cei mari și cei mici să se bucure de relaxare și timp petrecut 

împreună. 

 

1 iunie este, de fapt, Ziua Internațională pentru Protecția Copiilor. Ziua datează din anul 1950 și 

a fost stabilită de către Federația Internațională Democrată a Femeilor de la Congresul de la 

Moscova (22 noiembrie 1949). 

În țări precum Canada, Marea Britanie, Suedia, Spania, Olanda, Franța, Grecia sau Islanda, Ziua 

Copilului este celebrată pe 20 noiembrie. Statele Unite ale Americii dimpotrivă, o sărbătoresc în a 

doua duminică din luna iunie. 

 
 

 

 Decalog pentru sănătate: Depolitizarea funcțiilor de conducere, plan 

multianual de investiții, creșterea accesului românilor din mediul rural la 

servicii medicale și stoparea crizelor de medicamente 
 

ONG-urile care au semnat decalogul cer autorităților guvernamentale să inițieze de urgență, până la 

finalul anului 2021, setul de 10 măsuri. "Ca urmare a actualei crize de sănătate publică a devenit și 

mai evidentă nevoia unei remodelări a sistemului medical românesc. Semnatarii acestui apel cunosc 

bine sistemul medical și nevoile lui și solicită tuturor actorilor politici din România, precum și 

autorităților guvernamentale, să inițieze de urgență, până la finalul anului 2021, următoarele măsuri 

care vor aduce îmbunătățiri concrete în viața pacienților, a medicilor și a tuturor beneficiarilor 

sistemului medical din România." 
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"România are nevoie de o nouă strategie națională de sănătate asumată transpartinic și care să 

includă obiective realiste, concrete, care să reflecteze direct nevoile reale de sănătate și de protecție 

financiară ale populației, obiective care să poată fi atinse cu resursele previzibil disponibile. Această 

strategie națională de sănătate trebuie să ia în considerare servicii de prevenție pentru populația 

sănătoasă, servicii medicale curative pentru cetățenii bolnavi și servicii de paliație pentru cetățenii 

cu boli cronice incurabile. În același timp, această strategie națională de sănătate trebuie să se 

bazeze pe o evaluare a costurilor normative ale serviciilor medicale, la standardul mediu din 

Uniunea Europeană, urmărind planuri bugetare multianuale", arată semnatarii decalogului. 

 

"Implementarea de urgență a următoarelor măsuri, într-un orizont de timp de 18 luni, poate produce 

acel efect de domino benefic întregului sistem medical românesc și de care avem mare nevoie 

fiecare dintre noi", mai spun ONG-urile semnatare. 
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Decalogul pentru sănătate mai bună în România: 

 

1. DEPOLITIZAREA funcțiilor de management din sistemul medical prin organizarea de 

concursuri publice, deschise tuturor profesioniștilor, bazate pe criterii obiective, însoțite de 

publicarea transparentă a indicatorilor de performanță și a gradului de îndeplinire anuală a acestor 

indicatori. 

 

2. Stabilirea unui plan multianual de INVESTIȚII în sistemul public de sănătate, bazat pe 

nevoile reale ale comunităților locale. Primul pas în elaborarea acestui plan este inventarierea 

resurselor materiale și umane existente în spitalele aflate în subordinea autorităților locale și 

centrale, cu respectarea obligatorie a principiului transparenței veniturilor și cheltuielilor. 

 

3. Creșterea accesului românilor din mediul RURAL și din comunitățile vulnerabile la servicii 

de sănătate. Autoritățile trebuie să susțină nu doar declarativ, ci concret prin crearea unui cadru 

favorabil, inițiative deja existente dar ignorate sau grav subfinanțate precum: 

 Rețeaua de asistență medicală comunitară; 

 Organizațiile care acordă îngrijiri medicale și paliative la domiciliu; 

 Caravane medicale în zonele defavorizate; 

 Refacerea rețelei de cabinete de medicină școlară și educație pentru sănătate. 

 

4. Întărirea politicilor de sănătate destinate COPIILOR, prin consolidarea rolului furnizorilor de 

medicină primară, dezvoltarea serviciilor de promovare a sănătății mentale a copilului și 

adolescentului și adoptarea cu celeritate a reglementărilor legale cu privire la măsurile medicale 

profilactice, inclusiv vaccinarea, în acord cu principiul constituțional al sănătății publice și al 

necesității protecției speciale a grupurilor vulnerabile. 

 

5. Prioritizarea finanțărilor acordate programelor naționale de sănătate curative pe baza 

metodelor științifice de EVALUARE a tehnologiilor medicale. 

 

6. Reformarea drastică a sistemului de CONTROL AL CALITĂȚII serviciilor medicale în 

spitalele românești. Este necesară stoparea practicii larg răspândite a planurilor de conformare prin 

care spitale aflate într-o stare deficitară continuă să fie menținute în circuitul spitalicesc cu riscul 

periclitării siguranței pacienților. 

 

7. Asumarea politică fermă a creșterii finanțării Sănătății cu 1% din PIB ÎN FIECARE 

AN astfel ca, până în anul 2025, România să atingă media de finanțare de la nivelul Uniunii 

Europene. Pentru a crește calitatea și eficiența în sistemul medical, solicităm introducerea de 

prevederi legale prin care să fie asigurate condiții egale de accesare a fondurilor naționale și 

europene destinate serviciilor medicale și medico-sociale atât pentru operatorii publici, cât și pentru 

organizațiile neguvernamentale. 

 

8. Stoparea crizelor repetate de medicamente esențiale prin MONITORIZAREA reală și 

sancționarea promptă a actorilor din piața farmaceutică care nu respectă obligația legală de serviciu 

public prin care trebuie să asigure cu prioritate pacienților din România stocuri continue de 

medicamente la nivelul tuturor farmaciilor. 
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9. Respectarea și implementarea PROTOCOALELOR de tratament la nivelul fiecărei secții 

spitalicești din România poate deveni realitate doar prin instituționalizarea principiilor medicinei 

bazate pe dovezi, cu ajutorul recompenselor și sancțiunilor definite concret în lege și aplicate 

prompt fiecărui spital în parte. 

 

10. Reformarea programului de REZIDENȚIAT, ca principal mod de a păstra în țară medicii 

tineri, prin actualizarea curriculumului de pregătire, introducerea coordonatorilor de rezidențiat 

dedicați pentru un număr de maximum zece medici rezidenți și deblocarea mai multor posturi în 

sistemul public de sănătate. 

 

Organizațiile semnatare spun că vor monitoriza periodic angajamentele autorităților și îndeplinirea 

măsurilor solicitate de urgență prin acest document. Rezultatele acestor monitorizări vor fi publicate 

transparent, la intervale regulate și prezentând factual evoluția sau involuția acestora, indiferent de 

orientarea guvernului aflat în funcție la acel moment și de natura jocurilor politice. 

 

Semnatarii Decalogului pentru sănătate mai bună: 
Observatorul Român de Sănătate; Asociația Dăruiește Viață; Asociația Salvați Copiii; HOSPICE 

Casa Speranței; Fundația Romanian Angel Appeal; Fundația Estuar; World Vision Romania; 

Asociația Inima Copiilor; Asociația Dăruiește Aripi; Asociația Zi de Bine; Caravana cu Medici; 

Asociația Națională de Îngrijiri Paliative. 

 

Organizațiile și persoanele care doresc să susțină inițiativa sunt invitate să își exprime sprijinul pe 

pagina decalogsanatate.ro 
sursa: Romania pozitiva, 18 mai 2020, autor Alina Neagu 

 

 

 Asociaţia The Social Incubator lansează platforma vocațională 

online www.BunInCariera.ro 
 

Asociaţia The Social Incubator lansează platforma vocaţională www.bunincariera.ro cu scopul 

de a ajuta tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani să își aleagă cariera potrivită. Bun în 

Carieră pune la dispoziţia tinerilor teste vocaționale, sesiuni de consiliere şi mentorat online, 

gratuite, pentru valorificarea potenţialului propriu şi informaţii despre paşii necesari 

traseului educațional și profesional, în funcție de domeniul ales. 

Platforma Bun în Carieră face parte din proiectul Hartă pentru drum în viaţă, desemnat câştigător 

în competiţia RO SMART în Țara lui Andrei, finanţată de OMV Petrom. 

 

„Izolarea, educaţia online la distanţă, restricţiile pe care adolescenţii le-au avut în ultimele două 

luni la o vârstă la care ei se definesc ca personalitate şi fac tranziţia de la adolescent la viaţa de 

adult, ştirile contradictorii legate de desfăşurarea examenelor de Bacalaureat şi îngheţarea anului 

şcolar au contribuit şi mai mult la neîncrederea lor în viitorul lor profesional. 

Proiectul a pornit de la intenţia de a contribui în cariera tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 

ani din medii vulnerabile din România, însă pe parcurs am realizat că toţi tinerii, indiferent de 

mediul în care au crescut, la început de drum profesional sau chiar mai devreme, în momentul în 

care îşi aleg facultatea, nu ştiu ce aptitudini au şi nici la cine să apeleze, mai ales acum. 

https://decalogsanatate.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MMdhN89QcUM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MMdhN89QcUM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.bunincariera.ro/
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Platforma www.BunInCariera.ro a fost dezvoltată din dorinţa de a îi sprijini şi considerăm că 

momentul lansării este cu atât mai potrivit acum, în contextul actual. ”, a spus Adriana Preda, 

Director Executiv Asociaţia The Social Incubator. 

 

Dezvoltată pe principii simple și intuitive, platforma www.BunInCariera.ro facilitează accesul la 

resursele de care tinerii au nevoie pentru a se cunoaște mai bine și a-și găsi din timp cariera 

potrivită. 

 
Odată accesată, utilizarea platformei se transformă într-o experiență captivantă și atractivă pentru 

tineri. Parcursul unui tânăr în platformă presupune crearea unui cont, completarea testelor 

vocaționale pentru descoperirea vocaţiei, şi ulterior programarea și susținerea unei sesiuni de 

consiliere. Sesiunile de mentorat alături de un expert în domeniul ales vin în completare, ajutând 

tinerii să-și alcătuiască un plan de acțiuni și să se pregătească pentru obținerea meseriei potrivite. 

De asemenea, platforma pune la dispoziţia tinerilor o bibliotecă online cu testimoniale video 

realizate de profesioniști din viața de zi cu zi cu focus pe informații despre meserii din 52 de 

domenii, selectate pe baza unui studiu realizat în rândul tinerilor participanţi la atelierele Asociaţiei 

The Social Incubator. 

 

Funcționalitățile platformei au la bază expertiza și informațiile acumulate de Asociaţia The Social 

Incubator, capitalizând istoricul de lucru de aprox. 6 ani cu peste 6000 tineri. Au fost folosite 

profilurile tinerilor din grupul ţintă împreună cu deciziile de carieră luate pe baza rezultatelor la 

testele vocaţionale, coroborate cu durata şi gradul de satisfacţie asociat deciziei vocaţionale alese. 

 

“Pentru noi fiecare tânăr este valoros și are dreptul la un viitor pe măsura așteptărilor sale. Din 

dorința de a facilita accesul unui număr cât mai mare de tineri la resurse și specialiști care pot să-i 

ajute să identifice timpuriu care le sunt aptitudinile și cum pot să le valorifice, am transpus în 

online o parte din expertiza noastră. Ne dorim să creăm o experiență digitală completă care să 

permită tinerilor accelerarea semnificativă a procesului de descoperire a carierei, indiferent de 

mediul din care provin. Platforma www.BunInCariera.ro le oferă posibilitatea de autocunoaștere 

http://www.bunincariera.ro/
http://www.bunincariera.ro/
http://www.bunincariera.ro/
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prin teste vocaționale, îndrumare și mentorat. Îi ajutăm să pășească cu dreptul pe drumul lor 

profesional.”, a spus Ionuţ Pascu, Preşedinte Asociaţia The Social Incubator. 

 

Impactul aşteptat al proiectului este ca în primul an să atingă cel puţin 1000 de beneficiari care 

utilizează platforma, iar cel putin 50% dintre cei care participă la sesiunile de consiliere și mentorat 

să ia o decizie privind orientarea vocaţională. 

 

Despre Asociația The Social Incubator: https://asociatiasocialincubator.org 
sursa: Romania pozitiva, 27 mai 2020 

 

 

 Apelul de proiecte Innotech Student! 20.000.000 euro pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și micro-granturi pentru deschiderea unor 

afaceri 
 

AM POCU a lansat apelul de proiecte „Innotech Student”.  

Principalele activități eligibile pentru finanțare: 

1. Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de 

servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe 

antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale 

2. Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri 

3. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a 

proiectului 

 

Solicitanți eligibili: 

  Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate; 

  Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și 

sectorul privat/ centre de CDI; 

  Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei 

Române 

 Academia Română; 

 Asociaţii profesionale; 

 Camere de comerţ şi industrie; 

 Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru 

Ocupare și Incluziune Socială; 

 Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi; 

 Organizaţii sindicale şi patronate; 

 Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică; 

 ONG-uri; 

 Parteneriate între categoriile mai sus menționate. 

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat. 

 

Suma alocată prezentului apel este de 20.000.000 euro, din care contribuția UE este de 85%, iar 

contribuția națională este de 15%. 

 

https://asociatiasocialincubator.org/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/KUBud8eZdGo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/KUBud8eZdGo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/KUBud8eZdGo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Sursa și mai multe informații: 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24016/conditiile-oficiale-pentru-apelul-de-proiecte-

innotech-

student?fbclid=IwAR3HDVrb7BtLz5vCiq88zyQ14y7G1K1Jd2sRlWnTsafmJikh8ffbZzzHyeA 
sursa: Romania pozitiva, 29 mai 2020 

 

 

 Primul produs gratuit de e-learning dedicat nevăzătorilor 
 

Revoluție pentru evoluție educațională. Sub acest motto, a fost lansat anul trecut, Tactile 

Printer One, proiect cu acoperire națională, câștigător al unui grant de 466.250 lei, oferit în 

cadrul ediției din 2019 Lumea prin Culoare și Sunet, programul anual de finanțare derulat de 

Fundația Orange în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere/auz. 

 

Derulat în perioada 2020-2022, proiectul “Tactile Printer One” presupune dotarea a 20 de școli 

speciale din România cu imprimante care să reducă costul de reliefare a imaginilor tactile. Scopul 

este de a crea infrastructura care să faciliteze producția reprezentărilor în relief, esențiale pentru ca 

persoanele nevăzătoare să își poată crea imagini mentale despre lumea înconjurătoare. 

 

În paralel, va fi creată o imprimantă inovatoare tip „do-it-yourself” ce va putea fi asamblată acasă, 

din materiale uşor accesibile, cu costuri mici, și de către persoanele cu minime cunoștințe tehnice. 

În completarea imprimantei, va fi dezvoltată și o colecţie de conținut educativ, ce va putea fi 

transformat în planșe tactile în orice casă sau şcoală cu ajutorul unui soft special creat. Mai mult, 

nevăzătorii vor avea acces și la descrieri în format audio, informații ce vor duce la o mai bună 

înțelegere a contextului în care se regăsesc respectivele imagini. Proiectul face parte dintr-un efort 

mai mare de a face informația accesibilă nevăzătorilor (platforma de e-learning Tactiles Images). 

Cum a început și cum evoluează „Tactile Printer One”, am aflat chiar de la Dan Patzelt, 

fondatorul Asociației pentru Dezvoltare Urbană, ONG-ul ce implementează cu mult entuziasm acest 

proiect în colaborare cu alte 5 organizații: Universitatea Politehnică Bucureşti, Lions Club 

Arad, Asociaţia Tandem, Fundaţia Sense International România și Biblioteca Naţională a României. 

 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24016/conditiile-oficiale-pentru-apelul-de-proiecte-innotech-student?fbclid=IwAR3HDVrb7BtLz5vCiq88zyQ14y7G1K1Jd2sRlWnTsafmJikh8ffbZzzHyeA
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24016/conditiile-oficiale-pentru-apelul-de-proiecte-innotech-student?fbclid=IwAR3HDVrb7BtLz5vCiq88zyQ14y7G1K1Jd2sRlWnTsafmJikh8ffbZzzHyeA
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24016/conditiile-oficiale-pentru-apelul-de-proiecte-innotech-student?fbclid=IwAR3HDVrb7BtLz5vCiq88zyQ14y7G1K1Jd2sRlWnTsafmJikh8ffbZzzHyeA
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/_DFmZLL64Cw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/tactile-printer-one/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/tactile-printer-one/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/tactile-printer-one/
https://www.procivic.ro/ro/acasa/
https://upb.ro/
https://www.facebook.com/lionsarad/
https://www.facebook.com/lionsarad/
https://www.asociatiatandem.ro/
https://surdocecitate.ro/ro/despre-noi/
http://www.bibnat.ro/
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Cum ai devenit antreprenor social și care este povestea Asociației pentru Dezvoltare Urbană? 

Am devenit antreprenor social deoarece sunt sensibil la lucruri pe care le consider „injustiție 

socială”. Fac de 13 ani „antreprenoriat” pentru că în 2007 am depășit faza „nimeni nu face”, 

punându-mi întrebarea „dacă nu eu, atunci cine?” Cred că acesta este motivul pentru care sunt 

antreprenor social și motivul pentru care Asociația pentru Dezvoltare Urbană (ADU) este implicată 

în proiecte din sfere diverse (siguranță rutieră, ecologie, transport, educație, sănătate ș.a.m.d.). Când 

văd o problemă / o injustiție, îmi imaginez o soluție și mă întreb: „cine este responsabil să o 

rezolve?” Dacă nu găsesc răspuns, implementez eu soluția. Așa am ajuns să schimbăm legi și 

comportamentul oamenilor prin intermediul asociației. 

Povestea ADU este simplă, suntem 3 artiști (fotograf, regizor, cântăreț) care știm că putem schimba 

lumea din jurul nostru dacă ne punem imaginația la lucru. Imaginație, muncă, bani, prieteni, mă rog, 

tot ce găsim prin jur. 

 

Ești la cel de-al 3-lea proiect finanțat de Fundația Orange prin intermediul fondului „Lumea 

prin Culoare și Sunet”. Cum ai aflat prima dată despre program? 

Sincer nu știu acum, pentru că prin 2010, căutam finanțări culturale (AFCN) pentru comunitatea 

nevăzătorilor. După vreo 2 ediții „Simte Arta” făcute cu Muzeul Antipa, am găsit/auzit undeva că 

ADU si Fundația Orange au interese comune: dezvoltarea comunității nevăzătorilor din România. 

 

Acum sunteți în plină implementare Tactile Printer One, prima imprimantă de „do-it-

yourself” pentru nevăzători. De unde ideea acestui proiect colaborativ ambițios? 

Motivarea căutării unei soluții a venit din mai multe frustrări pe care le-am simțit:  

- modelul de business din industrie – „scump pentru puțini pentru că decontează 

statul” (1.000 euro imprimanta hârtie termoformă PIAF și 1 euro coala)  

- lipsa materialelor tactile din școli din cauza costurilor de producție  

- cererile de sponsorizare cu hârtie termoformă pe care le primesc de la școlile cu care 
lucrăm  

- faptul că aparținătorii s-au eschivat invocând lipsa talentului/dexterității când le-am 

prezentat soluția reliefării cu seringă și aracet  

- costul de reparare/mentenanță la propria imprimanta PIAF (costă 80 euro un simplu 
motoraș)  

- faptul că pentru tehnica prin termoformare îți trebuie, de fapt, 2 „imprimante” 
(imprimanta laser și cuptorul PIAF) 

Ideea unei imprimante cu aracet a venit din nevoia de automatizare a procesului de imprimare în 

relief. Din dificultatea, costurile, timpul, manopera,  necesare acum pentru a obține un desen în 

relief (imprimarea PIAF la Asociația Nevăzătorilor costă 20 lei). Declicul s-a produs în momentul 

în care am văzut o imprimantă 3D în ciocolată, care făcea prăjituri. Atunci ne-am pus problema: 

dacă scoate ciocolată, de ce nu ar scoate și aracet, material asemănător?” Noi promovăm tehnica în 

aracet datorită costurilor infime (3 lei/kg, 10 grame/desen). 

Imprimanta „do-it-yourself” s-a născut din dorința de a oferi o soluție ieftină pentru imprimarea în 

relief. Un device al cărui preț de realizare să se învârtă în jurul sumei de 100 euro, nu 1.000 euro, 

cât costă un PIAF.  Un device pe care să ți-l poți face singur după un proiect bine pus la punct și 

testat. Singurele lucruri de care ai nevoie sunt: acces la internet, o imprimantă 3D și un magazin de 

bricolaj. Acum, când internetul este omniprezent și imprimantele 3D sunt din ce în ce mai 

https://www.procivic.ro/ro/acasa/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/tactile-printer-one/
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răspândite, cred că visul de a produce oriunde în lume o imprimantă tactilă la 100 euro este mai 

mult decât realizabil. 

 

Citește interviul complet pe www.fundatiaorange.ro 

La fel ca Tactile Printer One, există și alte proiecte inovative, ce fac lumea mai accesibilă pentru 

toate persoanele cu deficiențe de vedere/auz din România. În această lume, deficiența nu înseamna 

limitare, iar tehnologia creează punți de comunicare între oameni. Descoperă soluţiile asistive în 

cultură, educație, sănătate și mobilitate din e-book-ul Lumea prin Culoare si Sunet.  

 

Împreună, construim o lume a șanselor egale! 

sursa: Romania pozitiva, 26 mai 2020 

 
 

 Am ajuns să scriem cu literă mare niște inofensive substantive 

comune. Această tendință greșită mai are drept cauză, pe lângă ignoranță, 

frica 

 
Astăzi, limba română scrisă pare guvernată de haos, în privința utilizării majusculelor. Teoretic, 

scrierea lor este deja normată de lingviști. Totuși, există două probleme semnificative: existența 

unui echivoc (de pildă, majuscula apărută din considerente stilistice sau în cazul denumirilor de 

instituții) și lipsa de vigilență a specialiștilor (ori vocea lor prea slabă în zgomotul de senzaționalism 

actual). 

Normarea folosirii majusculei se regăsește într-o lucrare de referință precum Dicționarul ortografic, 

ortoepic și morfologic al limbii române (2). Dicționarul datează din anul 2005, când asaltul 

majusculei nu era așa de înverșunat, el intensificându-se treptat din două cauze principale: paralele 

improprii cu limba engleză și limbajul juridico-administrativ internațional. La data apariției DOOM 

2, anumite greșeli nu aveau un caracter așa de frecvent, deci nu se impuneau precizări suplimentare 

și dezambiguizări. Nimeni nu scria, pe scară largă, lunile anului cu majusculă. Rareori găseam 

scrise cu majusculă numele de materii școlare. Se preciza firesc: „Învăț la matematică. Îi place 

limba română. Predă istoria”. Desigur, dacă era vorba de facultatea respectivă, se scria, corect: A 

terminat Istoria.  

 

În principiu, lucrările normative prevăd situațiile în care se folosesc literele mari, dar nu corectează 

contextele de utilizare eronată. Este firesc, deoarece normele au caracter de generalitate și referință. 

Practic, ceea ce nu este normat ca scriere cu majusculă, este incorect folosit astfel. În plus, ar fi și 

greu ca un dicționar sau un îndreptar să țină pasul cu semnalarea greșelilor, să le îndosarieze în 

totalitate. (Acestea sunt numeroase și destul de neașteptate, după cum se va vedea și din exemplele 

de mai jos.) Cu alte cuvinte, o lucrare normativă stabilește cadrul de referențialitate, reglementează 

utilizarea corectă, iar sancționarea greșelilor trebuie făcută prin altfel de luări de poziție: articole, 

studii, intervenții la radio și televiziune.  

Media însă nu prea alocă spațiu pentru intervențiile specialiștilor. Dimpotrivă, presa și televiziunile 

(prin editările pe banda de știri sau prin subtitrări) sunt adesea cele care propagă greșelile. De pildă, 

o televiziune titra o știre despre bolnavii internați “la Terapie Intensivă”. Unde a citit redactorul 

respectiv că specialitățile medicale se scriu cu majusculă? Vom spune, oare, „E internat la 

Cardiologie” sau „Complicația aceasta ține de Stomatologie”?   

https://www.fundatiaorange.ro/comunicate-de-presa/primul-produs-gratuit-de-e-learning-pentru-nevazatori/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/tactile-printer-one/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/primul-ebook-lumea-prin-culoare-si-sunet/
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Probabil am rămas în țară o mână de oameni, tot mai obosiți și hărțuiți de șicanele vieții cotidiene, 

încât numai de scrierea sau vorbirea corectă nu ne mai arde. Nu mai avem oameni care să ne repare 

o instalație electrică, darămite oameni care să fie vigilenți în spațiul limbii și al culturii. Ar fi ideală 

o grijă a noastră, a tuturor, ca o dovadă de prețuire a limbii materne. Sau măcar o grijă 

instituțională. Când eram studentă, Radio România Actualități a contactat facultatea noastră, oferind 

celor mai buni studenți la limba română o mică slujbă. În ce consta ea? Îmi amintesc cum mergeam 

în vizită la unii din colegii selectați. Găteau sau făceau mici treburi casnice și ascultau radioul (pe 

ture). Când sesizau o greșeală, o notau și raportau mai departe celor de la radio. Era un sistem de 

monitorizare cerută intern, o dovadă de profesionalism, pentru că instituția voia să afle unde sunt 

greșelile, ce trebuie corectat. Nu știu dacă se continuă acolo acest bun obicei - probabil, da. În tot 

cazul, judecând după ce apare în spațiul public, cred că demersul lor e izolat. 

 

Scriam mai sus că există totuși și câteva situații echivoce, când avem chiar dublete grafice (literă 

mică-literă mare). Astfel, e permisă folosirea literei mari atunci când vrem să accentuăm o idee: „E 

important să rămâi Om”. „El este îndrăgostit de Frumosul din artă.” „Acesta a fost Bunicul meu.” 

Atenți trebuie să fim și în privința numelor de instituții, unde apar, de asemenea, dubletele grafice. 

Astfel, substantivul comun, generic, este grafiat cu minusculă. Ex: „Mergem la muzeul Antipa”. 

Dar atunci când denumirea este oficială și completă, substantivul încetează a fi comun, devenind 

parte a unuia propriu cumpus. Ex: „Mergem la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore 

Antipa””. DOOM 2 exemplifică și folosirea substantivului „guvern”, scris cu literă mare doar în 

denumirea oficială și completă: Guvernul României. Dar altfel, vom scrie: „Aceste hotărâri au fost 

luate de guvernul român, în acord cu guvernele celorlalte state din regiune.”  

Mai avem și situația când substantivul comun nu mai este generic, ci s-a integrat efectiv în 

denumire, scriind-se tot timpul cu literă mare (ex - Muzeul Satului). Tot așa, avem denumirile 

geografice. Astfel, se precizează că un substantiv comun devine propriu (grafiat deci cu majusculă) 

dacă face parte dintr-un substantiv propriu compus. Vom scrie: Lacul Roșu (dar lacul Vidraru), 

Râul Doamnei (dar râul Argeș), Munții Aninei (dar munții Carpați) etc. 

În afara acestor dublete, reglementările sunt limpezi. Este inexplicabil, așadar, de ce se folosesc 

astăzi eronat majuscule pentru nume de luni, zile ale săptămânii (ex - „Azi e Vineri, 24 

Septembrie?!”), nume de popoare, discipline școlare etc. Aceste obiceiuri de scriere sunt, desigur, 

simple anglicisme. 

 

Un alt domeniu asaltat de majuscule este cel juridico-administrativ. Anumite aspecte sunt destul de 

firești, precum denumiri de organizații, instituții, legi și regulamente fundamentale. Grafia lor este 

recomandată chiar de Uniunea Europeană, prin diverse 

publicații: https://publications.europa.eu/code/ro/ro-4100200.htm 

Dar de aici până la arbitrar și haos, se pare că a mai rămas doar un pas. De pildă, în actele notariale 

vom găsi majuscule ca: Vânzător, Cumpărător, Contract, Proprietate. În alte contracte, putem găsi, 

indiferent de locul în enunț: Preţ, Avans, Garanţie, Forţă Majoră, Clauză Compromisorie, Client, 

Furnizor, Acord. Dinspre contractele juridice, majusculele au migrat spre texte de importanță mai 

mică: rapoarte, e-mailuri, manuale de instrucțiuni, broșuri, regulamente interne etc. 

Chiar și în învățământ (la fel ca în alte domenii intens secondate de documentație în limbaj 

birocratic), observăm folosirea abuzivă a majusculei. Am ajuns să scriem cu literă mare niște 

inofensive substantive comune precum: școală, cancelarie, director, proces-verbal (corect: Am 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=Apg6uK_gJ0rDGoktBRI4xrbuP_hYVUe4wgaGoyEsY2v.k7/stparam=qegppkgsfy/fastid=fxbhwigmzmxkftazhxjimcgcgvln/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB24179037.273714856%3Bdc_trk_aid%3D468046844%3Bdc_trk_cid%3D132481280%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=Apg6uK_gJ0rDGoktBRI4xrbuP_hYVUe4wgaGoyEsY2v.k7/stparam=qegppkgsfy/fastid=fxbhwigmzmxkftazhxjimcgcgvln/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB24179037.273714856%3Bdc_trk_aid%3D468046844%3Bdc_trk_cid%3D132481280%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
https://publications.europa.eu/code/ro/ro-4100200.htm
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redactat un proces-verbal), raport de activitate, consiliu profesoral (corect: S-a întrunit consiliul 

profesoral.) 

Care să fie explicația? Conștiința noastră gramaticală se alertează doar la gândul că am putea fi 

acuzați de scrierea cu literă mică?! Trebuie totuși să conștientizăm că și inversul este foarte grav. Ba 

poate încă și mai grav, deoarece uneori el arată hipercorectitudinea, adică snobismul intelectual. 

Această tendință greșită mai are drept cauză, pe lângă ignoranță, frica. Mai întâi, frica de imaginea 

proprie în ochii celorlalți. Omul ezită (uneori pe bună dreptate, vezi dubletele grafice) și atunci 

alege majuscula. Doar nimic nu e mai rău decât să auzi în gând mustrarea superioară a 

celuilalt: cuuum, ai scris cu literă mică? Și atunci, din frică, se alege litera mare. Al doilea tip de 

frică este cea de administrația birocratică. Ne temem că, dacă nu vom scrie „Dumneavoastră” cu 

„D” mare, vom fi acuzați de lipsă de politețe și vom avea de suferit. DOOM2 precizează însă: 

scriem „dumneavoastră, dvs, dv”, iar majuscula apare pentru locuțiunile pronominale de politețe: 

Alteța Sa, Măria Sa etc. (Deși normele acceptă în corespondență și forma „Dumneavoastră”, ca 

semn de politețe sporită, probabil sub presiunea uzului). Practic, mergând în jos pe ierarhia unei 

structuri, vom observa cum se îndesesc majusculele. Am întâlnit consilieri care scriau, chiar și în 

mesaje de telefon, „domnul Deputat X”, deși „deputat” este un simplu substantiv comun. La fel ca: 

director, manager, președinte, senator. 

 

Acum câțiva ani, scriam un articol numit „De ce nu e bine să corectăm exprimarea celorlalți”. 

Aveam atunci în vedere greșelile făcute la repezeală, situațiile când oricărui vorbitor îi scapă un 

dezacord sau o cacofonie și se întâmplă ca el să fie linșat public. Există greșeli specifice limbii 

vorbite – ele țin de context, emoție, flux al vorbirii. De regulă, apar indiferent de statura intelectuală 

a vorbitorului, fiind perfect scuzabile. Unele greșeli, pardonabile și ele, țin de o scriere sau 

pronunție regională. De pildă, în Oltenia se pronunță „caise”, bisilabic, cu accent pe prima silabă. 

Tot acolo, avem demonstrativul “ăștia” folosit și la feminin. În unele zone din Transilvania, 

conjunctivul de la „a ieși” nu este “să iasă”, ci „să iese” (și indicativul pe dos: “el iasă”). Ba chiar 

dezacordul de tip „ei este/ei are/ei vorbește” este considerat în lingvistică unul influențat regional 

(muntenism), parțial scuzabil prin faptul că de regulă avem omonimie III singular cu III plural. Cu 

alte cuvinte, vorbitorul știe că spunem la fel: el cântă, ei cântă. El mănâncă, ei mănâncă etc. Atunci 

el extinde paradigma: el vine, ei vine. El este, ei este. El zice, ei zice. 

 

Dacă toate aceste greșeli mi se par scuzabile, în schimb asaltul majusculelor, nestingherit, 

primejduiește efectiv peisajul limbii scrise. Vedem texte presărate de majuscule, parcă la concurență 

cu cele germane. Intuim în spatele lor grabă, uneori mimetism, hipercorectitudine. 

 

În concluzie, poate ar fi de dorit o vigilență publică în chestiunea majusculelor. Așa cum mulți 

dintre noi tresar și corectează un „mi-ar place”, o lipsă a lui „pe (care)”, nu ar fi rău să ne protejăm 

limba semnalând, cu politețe, că nu avem nicio justificare pentru multe majuscule folosite azi. 

Desigur, rolul principal revine specialiștilor, care nu ar trebui să se descurajeze ori să obosească tot 

repetându-ne, în studii, dar și presă, radio, televiziune, cum să vorbim și să scriem corect. Până la 

urmă, ei au rolul de custode al acestei trezorerii care este limba română. 
sursa: www.republica.ro, autor Rucsandra Cioc, 29 mai 2020 

Nu-mi place să vorbesc în limbi străine 

Eu sunt un vultur, nu sunt papagal 

https://republica.ro/de-ce-nu-este-recomandat-sa-corectam-exprimarea-celorlalti
http://www.republica.ro/
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Privighetoarea cântă pentru sine 

Un singur cântec, dar e magistral. 

De ce-aş vorbi engleză sau germană 

Sau graiul rus, francez sau spaniol? 

Când limba mea-i balsam de pus pe rană 

Izvor de apă vie, nu nămol. 

În limba asta mă simt cel mai bine 

Ea varsă raze de argint în jur. 

Mai dulce e ca mierea de albine 

Limba Română, templu de azur. 

Ea s-a născut şi a-nflorit sub mâna 

Lui Dumnezeu în 2.000 de ani. 

Regină între graiuri e româna 

N-o poate nimeni cumpăra cu bani. 

Pentru această limbă a curs sânge 

Pentru această limbă s-a murit. 

E limba-n care Creştinismul plânge 

În fiece biserică sau schit. 

Eroică e limba cea română 

A rezistat prin anii cei mai grei. 

Cuvinte din retorica păgână 

Ea a topit în creuzetul ei. 

Nu-mi place să vorbesc în limbi străine 

Deşi le ştiu şi chiar le preţuiesc. 

Fiţi demni, urmaşi de legiuni latine, 

De acest vechi veşmânt împărătesc. 

- fragmente din Limba română de Corneliu Vadim Tudor - 
 

 
                                                 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


