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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Academia IMPACT – programul complex de transFORMARE pentru profesorii din 

România 

 Declarație comună pentru dezvoltarea unei politici publice naționale de arhitectură 

 Asociația The Social Incubator a împlinit 5 ani de fapte bune în beneficiul tinerilor 

defavorizați din România 

 Renumita Universitate Tiffin din SUA demareaza primul program de licenta in Romania 

 

 

 

                                                                

 Noutăți  
 

 Aprobarea actului normativ pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 564/2017, 

alineatul (2) al articolului 4, privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar 

 
Data publicării: miercuri, 12 iunie 2019 

 

Executivul a aprobat în ședința din 12 iunie 2019 o hotărâre ce va permite ca elevii/tinerii cu cerinţe 

educaţionale speciale (CES) din învățământul special care, pe perioada școlarizării locuiesc în 

internatul unității de învățământ, să primească alocația zilnică de hrană pe toată durata cursurilor 

școlare, inclusiv pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. 

 

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (3) și art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, copiii, elevii şi tinerii cu CES şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, 

beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor 

şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/zne5iQvBJ_o/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/zne5iQvBJ_o/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.23, anul 7, saptamana 17 – 23 iunie 2019  

 

 

 

 

P
ag

e2
 

aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de 

asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a 

municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului. 
BIROUL DE COMUNICARE MEN 

https://www.edu.ro/aprobarea-actului-normativ-pentru-modificarea-hot%C4%83r%C3%A2rii-de-guvern-nr-5642017-

alineatul-2-al 

 

 

 Academia IMPACT – programul complex de transFORMARE pentru 

profesorii din România 

 

 

Profesorii din România au șansa de a aplica până în iulie în cadrul programului complex de 

transFORMARE, Academia IMPACT dedicat profesorilor experiențiali și actorilor din 

educație. 

 

Scopul Academiei IMPACT este să ofere oportunitatea actorilor din educație de a participa în 

cadrul unui program de formare ce îi ajută să dezvolte la nivel național cluburi 

IMPACT.  Academia este „un câmp de antrenament pentru profesorii care vor să avanseze cu 

precizie și curaj în aplicarea metodelor de învățare experiențială, - și în special a celei de service 

learning - în școala românească.”, declară Anca Gaidos, directorul operațional al Fundației Noi 

Orizonturi care lansează acest program. 

 

Ce reprezintă un club IMPACT? 
Clubul IMPACT este o clasă „simulată”, în care elevii nu primesc note, se înscriu și participă 

voluntar. Singurele unelte motivaționale  la îndemână sunt gradul de atractivitate a procesului de 

https://www.edu.ro/aprobarea-actului-normativ-pentru-modificarea-hot%C4%83r%C3%A2rii-de-guvern-nr-5642017-alineatul-2-al
https://www.edu.ro/aprobarea-actului-normativ-pentru-modificarea-hot%C4%83r%C3%A2rii-de-guvern-nr-5642017-alineatul-2-al
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învățare și relația cu elevii. 75% dintre profesorii de IMPACT activi azi în comunitatea IMPACT au 

între 4 și 12 ani de vechime și ajung să transfere la clasă, în predarea propriei discipline, metodele 

folosite în IMPACT. 

Fundația Noi Orizonturi este singura organizație din România care „exportă” programul educational 

IMPACT în alte 26 de țări din lume. Global, IMPACT are peste 1000 lideri și 17.000 de elevi 

implicați pe 5 continente, iar programul este preluat și de către World Vision Internațional ca 

program cheie pentru dezvoltarea competențelor de viață în rândul adolescenților. 

 

Cum poți deveni un lider de club IMPACT? 
Prin ACADEMIA IMPACT, organizatorii sprijină constant liderii profesori timp de 18 luni, pentru 

a putea deschide, iniția și dezvolta un club IMPACT. Academia IMPACT este un program de 

(trans)formare înalt experiențial care conferă participanților abilități și capacități de acțiune 

imediată. Centrele rezidențiale de formare vor avea loc la Cluj-Napoca, Suceava, Lupeni și 

București. 

Programul, susținut oficial de Romanian American Foundation (RAF), este deschis oricărui cadru 

didactic care lucrează cu elevi de gimnaziu sau liceu, și sunt încurajați să aplice, în special în 

mediul rural și alte personae: educatori, învățători, profesori, bibliotecari, meșteșugari, preoți, 

preotese, asistenți sociali, asistenți medicali, antreprenori, ong-iști și nu numai.  

 

Ce fac elevii implicați într-un club IMPACT? 
Elevii explorează propria comunitate, aleg tema, cercetează pentru a înțelege ce se întâmplă cu 

adevărat, planifică un proiect, implementează, evaluează. Metoda educațională principală este 

Service learning - învățarea prin serviciu în folosul comunității - o strategie de predare și învățare, 

care integrează voluntariatul cu training și reflecție. 

 

Înscrierile în cadrul Academiei IMPACT 
Profesorii și actori din educație care doresc să facă parte din cadrul Academiei IMPACT se pot 

înscrie până în 15 iulie pe site-ul oficial al programului: https://www.noi-orizonturi.ro/academia-

impact/ 

Participanții își pot acoperi singuri costurile pentru cele 18 luni de formare, sau pot aplica pentru 

una dintre bursele oferite de partenerii Academiei: Romanian American Foundation, LIDL 

România, Primăria Râșnov și Centrul Schubz /Asociația Mioritics și Asociația Kogayon. Bursele 

includ toate costurile necesare deschiderii unui club IMPACT, precum și programul de formare de 

18 luni. 

 
Despre Fundația Noi Orizonturi 

Fundația Noi Orizonturi are un istoric de peste 18 ani în educația pentru transformare. 18 ani în care a sprijinit 

înființarea a peste 300 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT în România și a altor 500 de cluburi IMPACT la 

nivel internațional. 18 ani în care sunt peste 1.000 de lideri de cluburi IMPACT și peste 17.000 de tineri pe care, cu 

ajutorul unor oameni dedicați, Fundația Noi Orizonturi i-a format ca cetățeni, lideri sau antreprenori. 

sursa: www.stiriong.ro, 14 iunie 2019 

 

 

 Declarație comună pentru dezvoltarea unei politici publice naționale de 

arhitectură 
  

http://www.stiriong.ro/
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Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi 

Alexandru Găvozdea, președintele Ordinului Arhitecților din România, au semnat în data de 12 

iunie 2019, declarația comună a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

(MDRAP) și Ordinului Arhitecților din România (OAR), privind dezvoltarea unei politici publice 

naționale de arhitectură. 

 

Evenimentul a avut loc cu ocazia desfăşurării, la Bucureşti, a Conferinței Europene pentru Politici 

Arhitecturale „Future Shapers” (ECAP), găzduită în premieră de România în calitate de ţară care 

deține Președinția Consiliului Uniunii Europene. (...) 

 

Evenimentul, organizat de MDRAP și OAR, a reunit experți europeni din domeniul arhitecturii, 

reprezentanți ai autorităților publice centrale și arhitecți șefi din administraţia publică, care au 

abordat subiecte de actualitate privind impactul politicilor de arhitectură la nivel european (locuirea, 

calitatea spațiului public, eficiența energetică a clădirilor, prezervarea patrimoniului cultural etc.) și 

au prezentat exemple de bună practică din mai multe țări europene. (..) 

 

Textul integral 

al Declaraţiei comune pentru dezvoltarea unei politici publice naționale de arhitectură: 

 

Exercitarea la un nivel superior a actului administrativ și profesional prin elaborarea și utilizarea 

de politici publice urmărește ținte de durată, în beneficiul general al societății. Politicile publice 

asigură coordonarea între domenii și fundamentează bune practici, reușind în același timp să 

comunice public scopurile asumate. 

 

În ceea ce privește arhitectura, acestea asigură un cadru de asumare a unor decizii și a procesului 

pentru obținerea unui rezultat mai bun pentru mediul construit, din punctul de vedere al calității și 

al sustenabilității. Ele sunt la fel de utile pentru zona publică legislativă și executivă, pentru 

arhitecții care prestează servicii specializate, cât și pentru beneficiarii proiectelor acestora, fie ei 

publici sau privați. 

 

Anul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene constituie un moment 

propice pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții din România. O confirmare este și 

organizarea Conferinței Europene pentru Politici Arhitecturale – Future Shapers, care aduce la 

București exemple de bune practici, experiențe din alte țări și modele pentru abordarea aspectelor 

vieții comune la care contribuie arhitecții și arhitectura. 

 

Angajamentul comun luat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ordinul 

Arhitecților din România, în continuarea bunei colaborări instituționale avute permanent până în 

prezent, se va manifesta în viitor prin dezvoltarea unei politici publice naționale de arhitectură, în 

vederea creșterii calității mediului construit, România alăturându-se astfel țărilor care sunt 

mândre să folosească acest deziderat la nivel de politică publică, în linie cu obiectivele asumate de 

comunitatea europeană. 
sursa: www.stiriong.ro, 13 iunie 2019 

 

http://www.stiriong.ro/
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 Asociația The Social Incubator a împlinit 5 ani de fapte bune în 

beneficiul tinerilor defavorizați din România 
 

Asociația The Social Incubator, organizație non-profit care susține, în mod direct, integrarea 

socială și profesională a tinerilor defavorizați din România, a împlinit 5 ani de activitate. Începând 

din anul 2014, organizația dezvoltă și implementează, la nivel național, o gamă de servicii 

personalizate și soluții inovatoare menite să susțină integrarea pe termen lung a tinerilor 

defavorizați, cu precădere cei care au crescut în mediul instituțional și care au părăsit – sau 

urmează să părăsească – sistemul de protecție a copilului. 

 

Misiunea organizației este integrarea socio-profesională a persoanelor aflate în dificultate, prin 

ateliere de instruire și soluții de antreprenoriat inovative. Inițiativele organizației respectă patru 

principii directoare: impactul social este direct, sustenabil, scalabil la nivel național și obținut prin 

soluții noi, creative. 

 

La pragul de 5 ani de existență, impactul organizației se traduce în 20 de județe acoperite, 3.540 de 

tineri participanți la activitățile de dezvoltare personală și profesională organizate și 612 tineri 

sprijiniți în procesul de integrare socio-profesională, la nivel național. 

 

„În urmă cu 5 ani, un grup de prieteni, printre care mă număr și eu, a decis să construiască un 

program care să faciliteze integrarea pe termen lung în societate a tinerilor defavorizați. Nu ne 

imaginam, în acel moment, că vom avea impactul extraordinar pe care îl vedem astăzi. Sunt nespus 

de mândru de evoluția organizației, de echipa care face posibil succesul ei și, mai ales, de tinerii 

care ne-au trecut pragul și au devenit adulți independenți și demni. La mulți ani, Asociația The 

Social Incubator!” – Ionuț Pascu, Președinte & Membru fondator (...) 
sursa: Romania pozitiva, 15 iunie 2019 

    Renumita Universitate Tiffin din SUA demareaza 

primul program de licenta in Romania 

 

Tiffin University din SUA lanseaza in premiera primul sau program de licenta in Romania. 

Universitate de renume in Statele Unite ale Americii, Tiffin University anunta deschiderea 

Facultatii de Administrarea Afacerilor, cu sediul la Bucuresti. Programul de licenta este acreditat la 

nivel european si american, cursurile fiind predate exclusiv de profesori americani, de la Tiffin 

University, Ohio. Cei care se inscriu in anul universitar 2019 – 2020 primesc burse pe toata durata 

celor patru ani de studiu. 

 

Tiffin University este prezenta in Romania de peste 20 de ani, prin programele de MBA si EMBA, 

realizate in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti. Universitatea din Ohio, SUA, s-a extins si a 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/zne5iQvBJ_o/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/zne5iQvBJ_o/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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lansat acum Facultatea de Administrarea Afacerilor, fiind astfel prima si singura universitate din 

America care ofera programe de licenta in Romania. 

Cursurile se desfasoara in Bucuresti, in campusul gazduit de o cladire din zona centrala. Sunt 

predate exclusiv de profesori veniti din Statele Unite ale Americii, direct de la Tiffin University, 

Ohio. 

Facultatea de Administrarea Afacerilor a Tiffin University este potrivita atat pentru absolventii 

romani de liceu, cat si pentru cei straini. Admiterea se face pe baza de dosar, ce trebuie sa contina si 

dovada cunoasterii limbii engleze, prin depunerea unui certificat recunoscut la nivel national si 

international, si sustinerea unui interviu. 

 

Cei care se inscriu in anul universitar 2019 – 2020 beneficiaza de o bursa in valoare de 4.000 de 

euro, valabila in fiecare din cei patru ani. În total, bursele puse la dispozitie insumeaza 700.000 de 

euro. 

 

Dupa terminarea studiilor, absolventii primesc o diploma de licenta emisa de Universitatea Tiffin 

din SUA, recunoscuta peste tot in lume, inclusiv de Ministerul Educatiei din Romania. 

“Sistemul educational este bazat pe programa Americana si se axeaza pe metoda `learning by 

doing`. Propunem astfel o experienta completa, cu accent pe rezultate tangibile, care vor schimba 

perspectiva asupra sistemului de invatamant. Programul Tiffin BBA reprezinta trecerea intr-un 

mediu de afaceri ancorat in realitate, ce se va dovedi o valoare adaugata importanta pentru orice 

student care face aceasta alegere.”,a declarat Dr. Lillian Schumacher, presedinte Tiffin University, 

Ohio. 

Programul are caracter intensiv si o structura modulara: este alcatuit din 20 de module ce se 

desfasoara pe parcursul a patru ani. Fiecare modul dureaza trei saptamani si inglobeaza doua 

cursuri. Acestea se tin, exclusiv, de profesori americani, veniti de la Tiffin University, Ohio, de luni 

pana vineri. 

“Facultatea de Administrarea Afacerilor Tiffin garanteaza studentilor ca vor deprinde un set de 

abilitati adaptate realitatii actuale a lumii afacerilor. Studentilor li se garanteaza anual programe 

de internship remunerate, la companii de top din Romania.”, a adaugat Marius 

Mihailescu, Managing Partner Tiffin University Romania. 
sursa: Romania pozitiva, 15 iunie 2019 

 

      

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


