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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 FRDS lansează apelul de proiecte "Dezvoltare locală" 

 Păşește într-un Univers Știinţific la Noaptea Cercetătorilor, eveniment ce se desfășoară în 

toată Europa, în data de 27 septembrie 2019 

 MOL România și Fundația Pentru Comunitate lansează o nouă ediție a Programului 

MOL pentru sănătatea copiilor 

 Vino la Summitul Tinerilor 2019! Imaginează! Crede! Revoluționează! 

 #BackToSchool. Incepe scoala cu ECDL. Concurs 

 Apel pentru restaurarea demnității profesorilor 

 

 

                                                                

 Noutăți  

 
 Pași decisivi spre atingerea obiectivelor E - Educație: 2023, prin 

semnarea contractelor de finanțare pentru două proiecte de digitalizare a 

învățământului românesc 

 

Data publicării: 10.09.2019 

 

Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, ministrul interimar al Educației Naționale, Valer-

Daniel Breaz, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Alexandru Petrescu și 

directorul general al Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi 

Cercetare, Gheorghe Dinu, au semnat marți, 10 septembrie, contractele de finanțare pentru 

proiectele „Sistem informatic de management al şcolarităţii -  SIMS” și „Platformă digitală cu 

resurse educaţionale deschise - Biblioteca școlară virtuală”. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/adLoQMpqW-8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/adLoQMpqW-8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/kvAFvWf9lfQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HfokhBw1taU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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În acest context, ministrul Valer-Daniel Breaz a afirmat: „Faptul că astăzi s-au semnat 

contractele de finanțare pentru aceste două proiecte demonstrează că actualul Guvern atrage 

fonduri europene. Valoarea contractelor este de aproximativ 100 de milioane de euro - bani 

europeni. Pe lângă atragerea de fonduri europene, evenimentul de astăzi arată și preocuparea 

acestui Guvern pentru educație.” 
La ceremonia desfășurată la sediul Guvernului României, Ministerul Educației Naționale a fost 

reprezentat și de secretarul de stat responsabil pentru proiectele finanțate din fonduri europene 

nerambursabile, Petru Andea. 

Sistemul Informatic de Management al Școlarității - SIMS, proiect a cărui valoare este de 225 

milioane de lei, dintre care circa 191 milioane lei - fonduri nerambursabile, vizează realizarea în 

mediul online a managementului scolarității pe baza fluxurilor definite în cadrul proiectului eGOV 

(înscrierea online la liceu, implementarea Catalogului electronic la nivel național etc.), precum 

și evaluarea online a lucrărilor scrise la examenele naționale. 

 

Platforma Națională de Educație (valoare: 250 milioane lei, dintre care aproximativ 210 milioane 

lei sunt fonduri nerambursabile) presupune dezvoltarea Bibliotecii naționale virtuale și a 

Platformei de resurse educaționale deschise RED. 

 

Cele două proiecte formează o platformă de resurse și de gestionare a sistemului de învățământ, de 

predare, învățare și evaluare, realizată în cadrul Wi-Fi Campus: Platforma națională de 

internet wireless în 4.500 de școli din România (valoare: aprox. 165 milioane de lei, fără 

TVA). 

 

Implementarea celor două proiecte va permite (între altele): 

 gestionarea în mediul online a notelor și absențelor, cu eliminarea suportului fizic al acestora 

și posibilitatea de consultare online de către părinți etc. (SIMS) 

 integrarea cu sisteme de tip Catalog Electronic (SIMS) 

 platformă de comunicare și schimb de documente între utilizatorii sistemului> profesori, 

elevi, părinți (SIMS) 

 sistem de analiză avansată a datelor pentru realizarea de studii avansate pe baza 

informațiilor colectate din sistemul de învățământ și alte surse externe (SIMS) 

 platformă pe care profesorii pot lansa propriile lor lecții personalizate în raport cu elevii din 

clasele la care predau (PNE) 

 platformă de comunicare și schimb de documente între utilizatorii sistemului: profesori, 

elevi, părinți (PNE) 

 platformă cu lecții digitalizate pentru creșterea atractivității predării (PNE) 

 

Derularea acestor proiecte și realizarea obiectivelor propuse fac parte din Strategia Guvernului 

României de digitalizare a învățământului românesc, fiind în concordanță cu Programul de 

guvernare 2018-2020, capitolul E - Educație: 2023: „Ne propunem realizarea unor instrumente care 

deschid noi posibilităţi în sala de clasă și permit adaptarea procesului de învăţământ la nevoile 

fiecărui elev, oferind astfel competenţele digitale necesare pentru a activa în mod eficient și 

semnificativ într-o economie bazată pe cunoaştere”. 
BIROUL DE COMUNICARE MEN 

https://edu.ro/pa%C8%99i-decisivi-spre-atingerea-obiectivelor-e-educa%C8%9Bie-2023-prin-semnarea-contractelor-

de-finan%C8%9Bare 

https://edu.ro/pa%C8%99i-decisivi-spre-atingerea-obiectivelor-e-educa%C8%9Bie-2023-prin-semnarea-contractelor-de-finan%C8%9Bare
https://edu.ro/pa%C8%99i-decisivi-spre-atingerea-obiectivelor-e-educa%C8%9Bie-2023-prin-semnarea-contractelor-de-finan%C8%9Bare


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.26, anul 7, saptamana 16 – 22 septembrie 2019  

 

 

 

 

P
ag

e3
 

 Asigurarea transportului elevilor - o prioritate pentru Guvernului României 

 

Data publicării: 9 septembrie 2019 

 

Guvernul României întreprinde toate demersurile necesare pentru a garanta accesul elevilor la o 

educație de calitate, asigurând subvenționarea transportului copiilor spre și dinspre unitățile de 

învățământ, prin decontarea abonamentelor emise elevilor. 

În acest sens, în ședința de Guvern din 9 septembrie 2019, Executivul a aprobat actul normativ 

pentru continuarea procesului de decontare a navetei elevilor pentru perioada 2019-2023. 

 

Hotărârea pentru modificarea art. 4 din H.G. nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul 

şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al 

art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 aprobă lista tarifelor maxime ce pot fi percepute de 

transportatori în contul abonamentelor de transport lunar.   

 

Aceste tarife maxime se actualizează, la începutul fiecărui an școlar, cu rata medie anuală a inflației 

comunicată de Institutul Național de Statistică. 

În prezent, potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de 

calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la 

alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, tariful 

prevăzut în anexa nr. 2 este valabil până la data de 1 septembrie 2019. 

Pe lângă efectele pozitive, la nivel de individ, această măsură va contribui la reducerea abandonului 

școlar și a excluziunii sociale. 
sursa: https://edu.ro/asigurarea-transportului-elevilor-o-prioritate-pentru-guvernului-rom%C3%A2niei 

 

 

 FRDS lansează apelul de proiecte "Dezvoltare locală" 

 
Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru 

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor" 

(Dezvoltare Locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat marţi, 10 

septembrie 2019, apelul de propuneri de proiecte "Dezvoltare Locală". 

https://edu.ro/asigurarea-transportului-elevilor-o-prioritate-pentru-guvernului-rom%C3%A2niei
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În total, suma alocată apelului este de 10.090.640 Euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-

2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%). 

 

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 

500.000 euro, iar cea maximă este de 2.500.000 euro. 

Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii 

sărăciei şi excluziunii sociale şi care să contribuie la creşterea accesului grupurilor defavorizate la 

serviciile sociale, precum şi la creşterea nivelului de satisfacţie ale acestor grupuri cu privire la 

calitatea acestor servicii. Proiectele finanţate în cadrul apelului "Dezvoltare locală" vor contribui cel 

puţin la realizarea următorilor indicatori: 

 5.000 de persoane din grupuri vulnerabile care primesc servicii sociale personalizate 

furnizate în minim 140 de oraşe/ comune/ localităţi 

 5 modele de intervenţie aplicate în lucrul cu grupurile vulnerabile 

 

Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile autorităţilor 

locale împreună cu parteneri din România şi/sau Norvegia. 

 

Activităţile susţinute de proiectele finanţate în cadrul acestui apel vor viza că grup-tinta 

principal persoanele vârstnice, copiii afectaţi de migraţia părinţilor, persoanele cu dizabilităţi, cu 

boli grave/ în faza terminală, victimele ale abuzurilor şi violenţei în familie, alte categorii de grupuri 

vulnerabile şi au în vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asistentă, de îngrijire 

socială, medicală, în vederea accesului pe piaţa muncii, precum şi promovarea şi replicarea noi 

modele de intervenţie pentru grupuri vulnerabile. De asemenea, alte exemple de măsuri vizează 

investiţii în accesibilitatea fizică şi informaţională a serviciilor de asistenţă socială, medicală şi a  

instituţiilor de învăţământ, precum şi asistentă, sprijin şi însoţire în vederea soluţionării situaţiei 

locative pentru grupurile vulnerabil şi investiţii în achiziţionarea, renovarea sau construcţia de 

locuinţe pentru grupuri vulnerabile. 

 

Durata proiectelor este cuprinsă între 18 luni şi 36 de luni.  

 

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 18 decembrie 2019. 

 

 

 Păşește într-un Univers Știinţific la Noaptea Cercetătorilor, eveniment ce 

se desfășoară în toată Europa, în data de 27 septembrie 2019 
 

Curiozitatea ne îndeamnă să cercetăm și să descoperim încă din primele clipe ale vieții, iar unii 

dintre noi ne dorim constant să înțelegem cu adevărat esența lucrurilor! Așa cum știm, încă de 

când eram mici, laboratoarele de cercetare sunt locurile unde se ascund cele mai interesante 

procese de cunoaștere. Și pentru că toată lumea vrea să vadă ce fac oamenii în halat alb din 

spatele ușilor, Noaptea Cercetătorilor Europeni vă aduce simultan, odată cu ediția din 2019, cel 

mai mare laborator de cercetare în aer liber, pe 27septembrie, în București și în alte 20 

orașe partenere. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/adLoQMpqW-8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/adLoQMpqW-8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
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Cei mici vor avea ocazia să experimenteze cot la cot cu oamenii de știință, să vadă ce se ascunde în 

spatele celor mai fascinante fenomene naturale și, de ce nu, să afle dacă în viitor vor putea și ei să 

îmbrace uniforma cercetătorilor. 

 

Cei mari vor putea și ei să pătrundă în fascinanta lume a  prezentărilor laboratoarelor de chimie și 

de fizică, și nu numai, unde se vor prezenta explicații științifice pentru lucruri aparent simple sau 

inexplicabile și vor descoperi soluții pentru cele mai comune problemele cotidiene. În plus, vor avea 

ocazia să se retrăiască amintirile din laboratorul de chimie din anii școlii, având posibilitatea să se 

joace din nou cu eprubetele pline de  „substanțe magice”. 

 

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019 va aduce, în persoană, cei mai cunoscuți inventatori ai unor 

sisteme medicale apreciate la nivel mondial. Pe lângă toate aceste experimente și 

demonstrații, Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019 va avea o mulțime de concursuri cu adevărat 

antrenante. 

 

Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria evenimentelor Marie Curie și își propune să 

arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare. 

Proiectul se adresează minţilor curioase și tinerilor care doresc să înceapă o carieră în cercetare, 

oferind o mare varietate de activităţi ştiinţifice şi educative. 

 

 
 

Mai multe informații pot fi găsite pe https://www.noapteacercetatorilor.eu  

Intrarea este liberă. 
sursa: Romania pozitiva, 10 septembrie 2019 

 

https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
https://www.noapteacercetatorilor.eu/
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  MOL România și Fundația Pentru 

Comunitate lansează o nouă ediție a Programului MOL pentru sănătatea 

copiilor 
 

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 11 ediție a Programului 

MOL pentru sănătatea copiilor. Organizațiile non-guvernamentale care derulează proiecte de 

terapie prin artă sau terapie emoțională pentru copiii cu nevoi speciale au la dispoziție o lună 

în care se pot înscrie pentru a obține finanțare. 

Fondul total pus la dispoziția organizațiilor în cadrul acestei ediții este de 400.000 de lei. 

Începând din acest an, înscrierile se fac online până pe 12 octombrie 2019 inclusiv. 

 

Evenimentul de lansare a noii ediții a programului a fost organizat la Universitatea Emanuel din 

Oradea. În deschiderea evenimentului a fost pusă în scenă piesa de teatru Scufița Roșie, în 

interpretarea copiilor incluși în proiectul Terapie prin teatru, artă și culoare, derulat de Asociația 

Down Activ Moldova din Botoșani. Totodată, în cadrul evenimentului, cele 20 de organizații 

beneficiare ale ediției precedente, au prezentat rezultatele proiectelor derulate în perioada decembrie 

2018 - august 2019. 

 

În decursul celor nouă luni ale ediției anterioare, peste 650 de copii cu nevoi speciale au beneficiat 

de activități de terapie prin joc și dramaterapie; psihodramă pentru copii și jocuri de rol; terapie prin 

povești și povești terapeutice; terapii asistate de animale; terapie prin artă – muzică și muzică 

asistată, desen, modelaj, pictură, tehnologie digitală (realitate virtuală, filme animate); terapii 

experiențiale prin activități în aer liber și în apă. Scopul acestor activități terapeutice a fost 

îmbunătățirea calității vieții a copiilor și a familiilor acestora. 
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Tot în această perioadă s-a desfășurat ediția a IV-a a Cupei MOL pentru sănătatea copiilor, 

unicul concurs național de călărie terapeutică, conceput și organizat de Asociația Hip-Tep din Aiud, 

beneficiara multiplă a Programului MOL pentru sănătatea copiilor. Concursul are un rol important 

în reintegrarea copiilor cu nevoi speciale. 

 

„Prin colaborarea cu specialiștii foarte buni din organizațiile neguvernamentale finanțate prin 

intermediul acestui program contribuim direct la îmbunătățirea calității vieții multor copii cu 

probleme și a familiilor acestora și totodată reușim să identificăm posibilități concrete de sprijin 

pentru creșterea performanței actului medical. Faptul că le putem fi alături celor mici în 

momentele în care au cea mai mare nevoie de ajutor reprezintă o onoare pentru noi, dar și o 

experiență care ne transformă sufletește. Ne cunoaștem cu beneficiarii edițiilor precedente, le 

cunoaștem poveștile și modul în care Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor i-a ajutat şi de 

fiecare dată am fost profund impresionați. Așteptăm cu nerăbdare să vedem noile proiecte care vor 

fi înscrise în concurs și la îndeplinirea cărora vrem să contribuim. MOL România rămâne, ca 

întotdeauna, partenerul devotat al comunității.”, a declarat Camelia Ene, CEO și Country 

Chairman al MOL România. 

 

Premiul MOL pentru sănătatea copiilor a fost decernat pentru al șaselea an consecutiv și s-a acordat 

Asociației HorsEmotion, din Timișoara, pentru cel mai bun proiect realizat în cadrul ediției a 10-a, 

2018. Proiectul cu numele „Alături de tine totul este o emoție”, implementat de profesioniștii și 

voluntarii Asociației HorsEmotion din Timișoara, a avut două grupuri țintă alcătuite în total de 

douăzeci de beneficiari. Astfel, zece copii din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică din Timișoara au beneficiat de ședințe individuale de hipoterapie și de alte 

programe educative și recreative al căror scop a fost dezvoltarea psihomotorie a celor mici și 

integrarea lor pe plan social, inclusiv în grădiniță. Separat, prin intermediul unui parteneriat cu Satul 

de Copii Rudolf Walther, colaborând cu zece copii din cadrul acestei instituții, specialiștii 

Asociației HorsEmotion au organizat un program de intervenție terapeutică pentru minori care au 

suferit trauma abandonului. Programul a asigurat ședințe de terapie emoțională cu ajutorul cailor, 

susținându-i în recunoașterea și gestionarea corespunzătoare a emoțiilor, în dezvoltarea empatiei, a 

responsabilității și a muncii în echipă. Asociația HorsEmotion a obținut finanțare de șase ori în 

cadrul Programului MOL pentru sănătatea copiilor, în perioada 2013-2018. 

 

Câștigătorul Premiului MOL pentru sănătatea copiilor va beneficia la ediția din acest an de 

finanțarea maximă disponibilă pentru un proiect, 25.000 lei, fără a se înscrie la concursul de 

proiecte, și va desemna un specialist al organizației pentru a fi membru al juriului programului. 

 

„Începând din acest an, înscrierea proiectelor se face online pe site-ul Fundației Pentru 

Comunitate www.pentrucomunitate.ro Recomandăm celor interesați să înceapă din timp demersul 

și să ne contacteze în cazul în care întâmpină greutăți. Colaboratorii noștri răspund tuturor 

solicitărilor, oferă suport și informații necesare celor care doresc să se înscrie”, a afirmat András 

Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate. 

 

Prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor, organizațiile non-guvernamentale pot beneficia de o 

sumă de maximum 25.000 lei sub formă de pre-finanțare pentru un proiect ce urmează să fie 

implementat în perioada decembrie 2019 – august 2020. Termenul-limită pentru înscrierea online a 

http://www.pentrucomunitate.ro/
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cererilor de finanțare este 12 octombrie 2019, iar fondul total al sponsorizărilor este de 400.000 lei. 

De la lansare și până în prezent, prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor au fost alocate 

fonduri totale de 3.203.000 lei ONG-urilor care au derulat 190 de proiecte de terapie prin artă și 

terapie emoțională, incluzând peste 11.000 de beneficiari în activitățile lor. 

 

Programul MOL pentru sănătatea copiilor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din 

fondurile puse la dispoziție de compania MOL România. Anunțul programului precum și 

formularul de înscriere pot fi descărcate de pe site-ul www.pentrucomunitate.ro 
sursa: www.stirong.ro 

 

 

 Vino la Summitul Tinerilor 2019! Imaginează! Crede! Revoluționează! 
 

Guvernanța pentru programul național Capitala Tineretului din România, alături de co-

managerii ediției curente, organizează la Iași, în perioada 23 – 27 octombrie, cea de-a patra 

ediție a Summitului Tinerilor, cel mai amplu eveniment de învățare, dezbatere, decizie și 

celebrare, dedicat sectorului de tineret din România. 

 

Ediția 2019 – Imaginează! Crede! Revoluționează! – va aborda patru teme de interes major pentru 

prezentul și viitorul societății: Viitorul muncii, Orașe tinere, Democrația, acum și 

mâine și Tinerii și criza climatică și ecologică. Acestea sunt cele patru subiecte cheie care vor sta 

la baza dezbaterilor. 

 

 
 

„Susținem viziunea tinerilor și ne dorim să le punem la dispoziție instrumentele necesare pentru a se 

dezvolta și pentru a-și apăra convingerile. Am început, în anul 2016, cu Rezoluția Tinerilor și am 

dovedit că ne pasă, că se poate și că avem puterea de a schimba ceva. Iată-ne acum ajunși la cea de 

a patra ediție a Summitului Tinerilor. Noi, tinerii, avem energia și dorința de implicare necesare 

http://www.pentrucomunitate.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/kvAFvWf9lfQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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pentru a croi un viitor sustenabil”, a declarat Mihai Dragoș, Președintele Consiliul Tineretului din 

România. 

 

Instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, companiile și grupurile informale interesate sunt 

invitate să se înscrie pentru a organiza ateliere în cadrul evenimentului. Partenerii vor avea ocazia de 

a propune ateliere de formare, dar și ateliere informale și recreative în completarea sesiunilor 

tematice, până la data limită de 26 septembrie 2019. 

 

Tinerii interesați  se pot înscrie completând formularul disponibil la: 

http://bit.do/SummitulTinerilor2019. 
 

Termenul limită de înscriere este 1 octombrie 2019. 

Summitul Tinerilor se va încheia cu Gala Tineretului, în cadrul căreia va fi anunțat orașul care va 

deține titlul de Capitala Tineretului din România 2020-2021. 

 

Despre Capitala Tineretului din România 

Programul național „Capitala Tineretului din România” își propune să elaboreze strategii de 

dezvoltare locale pentru tineri și să-i implice activ în procesele decizionale din orașele lor pe teme ce 

țin de educație, cultură, politică demografică și alte domenii de interes pentru ei. De asemenea, își 

propune să stimuleze autoritățile publice locale și companiile private să susțină și să se implice în 

implementarea proiectelor propuse în cadrul programului.  Anual, un oraș din România primește, în 

urma unui concurs de concepte, titlul de „Capitala Tineretului” și este sprijinit financiar, respectiv 

prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură. 

„Capitala Tineretului din România” a fost lansat în anul 2016, iar primul oraș din România care a 

purtat acest titlu a fost Timișoara, urmat de Bacău, Baia Mare și Iași care deține acest titlu începând 

cu data de 1 mai 2019. 

 

Mai multe detalii despre program pe www.capitalatineretului.ro 
sursa: Romania pozitiva, 12 Sep 2019 

 

 

 #BackToSchool. Incepe scoala cu ECDL. Concurs 
 

Competenţe digitale pentru BAC. Opţional naţional de modelare şi printare 3D. Credite 

profesionale pentru profesorii care învaţă Python şi 3D Printing. 

http://bit.do/SummitulTinerilor2019?fbclid=IwAR1jMIHIIISBzIUH6LwU9eBrRvew36FEPRKSRXmJCH7oGczKUFJRnl3i12k
http://www.capitalatineretului.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HfokhBw1taU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Astăzi, este esenţial ca elevii şi profesorii să îşi dezvolte abilităţi ITC solide, pentru a beneficia de 

tehnologie şi de toate oportunităţile de învăţare şi predare cu care digitalizarea pătrunde în şcoli. 

Elevii pot să facă un pas înainte şi să obţină certificarea internaţională ECDL. Astfel, competenţele 

lor digitale sunt recunoscute la nivel global, certificate pe termen nelimitat şi au posibilitatea de a 

echivala proba de Competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu ECDL PROFIL BAC. Până 

acum, peste 90 000 de elevi au beneficiat deja de această oportunitate. 

 

Mai mult, dacă elevii se înscriu şi susţin cel puţin un examen ECDL în perioada 9 septembrie – 13 

decembrie 2019, pot câştiga unul dintre premiile oferite de ECDL ROMANIA. 

 

Tinerii sunt încurajaţi să opteze pentru instruire şi certificare IT la standard internaţional şi în anul 

şcolar 2019-2020, în situaţia în care acum aptitudinile IT sunt o condiţie obligatorie pentru a face 

faţă cerinţelor actuale de pe piaţa muncii. Dovedirea competenţelor digitale şi încrederea în 

propriile abilităţi pot fi asigurate doar prin obţinerea unei certificări la standard recunoscut la nivel 

global. 

 

În perioada 9 septembrie – 13 decembrie 2019, toţi elevii din învăţământul preuniversitar din 

România, care se vor înscrie şi urmează să îşi certifice competenţele de utilizare a computerului prin 

certificarea ECDL, intră automat în tombola pentru câştigarea unuia dintre cele cinci premii oferite 

de ECDL ROMANIA: un laptop şi patru tablete. Campania este valabilă doar pentru elevi, în 

perioada respectivă, prin concursul Începe şcoala cu ECDL!  

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.ecdl.ro sau www.ecdl.org. 
sursa: Romania pozitiva, 11 sept 2019 

 

 

 Apel pentru restaurarea demnității profesorilor 

 
Cu puțini ani în urmă, în prima zi însorită după un viscol de o săptămână, o mână de oameni își lua 

rămas bun de la un profesor legendar de literatură comparată de la Facultatea de Litere din 

București. Cornel Mihai Ionescu, cunoscut îndeobște ca C.M.I. de generații întregi de studenți 

entuziaști, murise subit la șaptezeci și unu de ani, în deplină putere a spiritului. Italienist de forță, 

comparatist de o erudiție zdrobitoare, mare știutor de filozofie din toate vremurile, poliglot perfect, 

orator de mare precizie, suflet de fin causeur, C.M.I. a dispărut într-o noapte la fel de surprinzător 

cum trăise. Pentru că numai printr-o minune omul acesta cu siguranță ales a reușit să facă față 

tuturor adversităților și șicanelor mizerabile la care a fost supus o viață întreagă. În ciuda 

multiplelor sale înzestrări, a culturii gigantice și a carismei fără egal de la Călinescu încoace, CMI a 

fost silit să rămână lector până aproape de pensionare, nu a putut să se înscrie la doctorat decât în 

anii din urmă, a trebuit să se plece odată cu pensionarea, deși, în general, pentru toate nulitățile 

procedura de prelungire era o formalitate. 

Este la fel de uimitor, cum, în condiții materiale precare, profesorul era îmbrăcat impecabil, pus la 

curent cu ultimele apariții din străinătate, foarte generos cu studenții și neschimbat, împietrit parcă 

la cincizeci de ani, vârsta năprasnicei tinereți pentru un umanist. Egal cu sine, acceptase, fără nici o 

iluzie, marginea. Dar ce margine luminoasă spre deosebire de centrul acaparat de pegra academică 

instalată de regimul comunist! Cea mai bună dovadă a bunei sale situări morale și a randamentului 

http://www.ecdl.ro/
http://www.ecdl.org/
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său intelectual este că la prima sa vizită în România, Umberto Eco l-a preferat pe CMI ca partener 

de discuție tuturor falselor mărimi din domeniu de la noi. 

CMI nu este însă un caz izolat în istoria nu prea plăcută din ultimii șaptezeci de ani ai 

învățământului românesc. Ca el au fost destui universitari care au ales marginea. În cazul în care nu 

vor fi fost de-a dreptul epurați de sistem. 

Ceea ce se poate spune cu certitudine despre profesorul de literatură comparată este că și-a păstrat 

demnitatea până la sfârșit și că nu a abdicat de la principiile sale morale, în ciuda adversităților pe 

care le-a întâmpinat. Din păcate, un efect pervers al anilor de mizerie comunistă s-a perpetuat până 

astăzi în mintea oamenilor de la noi: anume că demnitatea unei persoane se manifestă numai în 

condiții vitrege, că pentru a fi respectat trebuie să fii oficialmente târât prin locuri indezirabile și să 

reziști, că doar purgatoriul lumii acesteia te face vrednic de omagiul, peste mode și timp, al 

semenilor. Neajunsul acestei judecăți nu constă în caducitatea ei istorică (ar fi iluzoriu să mai 

vorbim azi de asemenea calități, de vreme ce vremea persecuțiilor directe a trecut), ci în insuficiența 

ei de natură morală. Demnitatea este o categorie care nu ține de vremuri, ci de modul de a fi al 

individului. Ea este meritul pe care îl acordă comunitatea pentru libertatea și autonomia unui 

individ, valori fundamentale, acestea, manifestate plenar în orice circumstanțe. Ca atare, demnitatea 

nu intră doar în sfera responsabilităților unui individ sănătos moralmente, adică valoros, ci și în 

domeniul răspunderii comunității, care este chemată să își recunoască imediat valorile constitutive, 

cultivate de indivizii care o alcătuiesc. 

 

Nu este un secret pentru nimeni că banii constituie, în lumea în care trăim, principalul instrument 

de măsurare a valorii. Am fi ipocriți să spunem că lucrurile nu stau tocmai așa și să ne uităm la 

posesorii semianalfabeți de averi ilicite și la luxuria vulgară la care se dedau clipă de clipă. 

 

Profesorii sunt, prin esența vocațională a activității lor și prin scopul formator al acesteia, persoane 

care nu pot exista în afara domeniului demnității. Un profesor adevărat nu face niciodată rabat de la 

calitatea actului pe care este chemat, din interior, să îl îndeplinească. Nu avem motive întemeiate să 

ne îndoim că majoritatea profesorilor din această țară sunt profesori adevărați. Din păcate, 

instrumente de cuantificare a vocației, în afara unor îndoielnice teste psihologice, nu există. În orice 

caz, avem mult mai multe motive să credem că societatea românească e mult mai puțin înclinată să 

recunoască în profesorii ei indivizi respectabili, capabili, adică, să cultive și să transmită valori 

esențiale. Prin urmare, singura modalitate de restaurare a demnității publice a profesorilor 

presupune un efort conștient al societății înseși. Și pentru că, în ultima vreme, societatea pare să se 

trezească din somnul ei de decenii, poate că nu ar strica să îi amintim și de soarta profesorilor ei. 

Nu este un secret pentru nimeni că banii constituie, în lumea în care trăim, principalul instrument de 

măsurare a valorii. Am fi ipocriți să spunem că lucrurile nu stau tocmai așa și să ne uităm la 

posesorii semianalfabeți de averi ilicite și la luxuria vulgară la care se dedau clipă de clipă. Dacă 

pornim de la principiul sănătos al câștigului licit, al gestionării corecte și al investiției responsabile 

sau, în termenii Evangheliei, de la pilda înmulțirii talanților, banii devin un indicator acceptabil al 

bunei situări în societate. Primul gest pe care orice guvernare trebuie să îl facă este să investească 

masiv în retribuirea decentă a profesorilor. Poate că puțini dintre noi mai știm că, etimologic 

vorbind, cuvântul „demnitate” este înrudit cu „decență”, iar „guvernare” cu „chivernisire”.  

 

Stabilirea unor criterii inițiale pentru răsplătirea discriminatorie a profesorilor (performanță la 

olimpiade, ore suplimentare, activități extracurriculare etc.) este o procedură ineficientă în primă 
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instanță. Toți profesorii trebuie plătiți bine de la bun început, de la vlădică la opincă. O salarizare 

consistentă va avea efecte multiple, toate benefice. Bine plătit, un profesor de latină, de pildă, și-ar 

putea permite să își cumpere ediții noi din autorii clasici pe care îi predă, publicate în celebre 

colecții occidentale, dicționare, baze de text informatizate, suporturi de curs aduse la zi, manuale de 

pe piața internațională, la a căror procurare, altfel, nici nu se pot gândi. Apoi, ar putea călători cel 

puțin o dată pe an în Italia sau în Grecia, la locurile sfinte ale disciplinei pe care o predă, fără să se 

simtă nevoit să strângă cureaua o viață întreagă pentru asta. Un profesor de muzică și-ar permite o 

casă suficient de spațioasă, ca să găzduiască un pian fără să trebuiască să renunțe la toate celelalte 

mobile, un profesor de geografie și-ar putea cumpăra atlase de ultimă oră și, cine știe, poate chiar un 

mic telescop pentru propriile observații astronomice, un profesor de română și-ar mobila biblioteca 

cu edițiile de lux ale autorilor clasici, la fel cum unul de franceză ar petrece mai mult timp în Franța 

sau și-ar comanda, regulat, volume din prestigioasa serie Pléiade. Cu toții s-ar îmbrăca mai bine. Cu 

toții ar renunța la practica înrobitoare a meditațiilor. Cu toții și-ar lua câte un laptop performant. Cu 

toții ar avea mai mult timp pentru pregătirea unor ore de bună calitate. Cu toții ar fi mai respectați. 

Pentru că nimeni nu mai poate pretinde astăzi că este respectabil dacă nu duce un trai decent. În 

plus, studenții cu vocație de profesori nu s-ar mai exila în meserii care le sunt străine, competiția 

pentru ocuparea unor posturi în învățământ ar crește și, odată cu aceasta, și standardele reale de 

competență. 

 

Reforma reală a învățământului este un proces de lungă durată și se bazează pe practicarea 

constantă a unei virtuți astăzi cu totul dispărute din societatea românească, buna credință. 

Neîncrederea ucide din fașă orice inițiativă, oricât de lăudabilă. Tuturor ne e cunoscută și, din 

nefericire, la îndemână, cutuma contestării oricărei forme de autoritate, în ciuda incompetenței 

noastre evidente în domeniile respective. Ne-am obișnuit să ne temem de ce nu ar trebui să ne 

temem. Și ne temem pentru că nu mai avem încredere în nimeni și în nimic, în afară, de bună 

seamă, de noi înșine. Suspiciunea generalizată ne otrăvește sufletele, schilodindu-ne în cele din 

urmă libertatea și condamnându-ne la izolare bombănitoare. Ne ducem la doctor și îi contestăm 

priceperea, pierzând ore în șir în căutarea unor răspunsuri impersonale pe internet, întrebăm ingineri 

constructori despre demolarea unui perete de rezistență din casă și ne burzuluim când aflăm că o 

atare inițiativă are potențial fatal, frecventăm psihologi și sângerăm la auzul unui verdict inițial 

neplăcut. Suntem dispuși să dăm crezare numai vocii noastre interioare, care e de cele mai multe ori 

un ecou al goanei noastre după satisfacerea nemijlocită a plăcerii. Nu ne dăm seama că, procedând 

astfel, suntem deja pe calea greu reversibilă către servitute. Servitutea cumplită a propriilor toane. 

Fugim, cu alte cuvinte, de realitate. Instituția școlară este afectată în cel mai înalt grad de această 

maladie mortală. Impactul ei este cu atât mai zdrobitor cu cât nu ne vizează numai pe noi înșine, ci 

îi afectează pe cei care ne sunt cei mai dragi, pe copiii noștri. Există situații când instinctul, altfel 

legitim, de protejare a urmașilor ne joacă feste din cele mai urâte. Pentru că ne-am dezobișnuit să 

subordonăm această energie teribilă rațiunii dominante, singura instanță care poate obține rezultate 

bune pe termen lung. Suntem în pragul unei regresii a speciei spre zona în aparență confortabilă a 

propriei animalități, zonă care însă abolește gândirea instituțională, esență a funcționării societății 

umane și garant al libertății individului. Înainte să ne grăbim să îi certăm pe profesorii care le dau 

note mici odraslelor noastre, ar trebui să ne cunoaștem mai bine interesele. Să ne întrebăm dacă 

suntem cu adevărat în măsură să desființăm temeiurile lumii în care trăim, să vedem dacă ne 

pricepem la absolut tot ce ține de buna creștere a fiicelor și fiilor noștri. 
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La catedră, în domeniul lui de competență, profesorul este suveran. De aceea a trecut prin atâtea 

școli la rândul lui, prin atâtea inspecții, prin atâtea examene. Ar trebui să înțelegem odată că 

profesorii nu sunt niște piețari amărâți cu care te poți târgui ca pentru o legătură de ceapă. 

De cele mai multe ori, un examen onest de acest fel ne va pune în fața propriilor noastre limite, pe 

care, oricât am încerca, nu le putem depăși. Suntem doar tutorii lor, nu zeii lor tutelari. Va trebui să 

ne obișnuim cu ideea că îi pregătim, cum putem, pentru viața lor liberă și autentică, nu pentru cultul 

fragilelor noastre existențe. Nu noi, cu toate iluziile și frustrările noastre secrete, suntem în prim 

plan, ci ei, cu liberul lor arbitru bine educat, capabil să se exercite în orice fel de circumstanțe. În 

această privință, singura instituție dovedit funcțională este școala cu toate rigorile ei și cu instanțele 

ei abilitate, ca să zic așa. Mămicile care sunt gata să facă crimă de om pentru că fiicele lor au ratat 

doar un „amărât de acord al participiului trecut” și pentru asta au fost sancționate de profesorul de 

franceză, tăticii care, antreprenori de succes, îi amenință pe profesorul de biologie că la următoarea 

notă proastă obținută de fiii lor la necunoașterea „oscioarelor mâinii”, vor sista sponsorizarea pentru 

ridicarea sălii de sport, mămicile și tăticii aceștia ar trebui să își înfrâneze, măcar aici, nelimitata 

încredere în posibilitățile proprii. Pentru că școala nu este a părinților, ci a copiilor. Câți dintre 

părinți s-ar încumeta să conducă mâna chirurgului în timpul unei operații? Sigur, e teribil de greu să 

îți schimbi apucăturile și să-ți pui frâu pornirilor de moment, dar din această asceză vor avea de 

beneficiat mult mai mult cei pe care îi iubești din toată inima. Încrederea în sine e bună, dar 

încrederea în alții, fundamentală pentru ridicarea unor oameni valizi. E și un exercițiu democratic 

acesta, o formă de respectare a libertății celuilalt și a integrității lui morale. La catedră, în domeniul 

lui de competență, profesorul este suveran. De aceea a trecut prin atâtea școli la rândul lui, prin 

atâtea inspecții, prin atâtea examene. Ar trebui să înțelegem odată că profesorii nu sunt niște piețari 

amărâți cu care te poți târgui ca pentru o legătură de ceapă. Nu. Orice formă de negociere în privința 

verdictelor pe care le dă în materia pe care este chemat să o predea e un abuz. 

 

 
 

În plus, profesorul ar trebui să fie autonom. Odată instalat într-o instituție de învățământ, el merită 

și respectul forurilor superioare și de control din sistem. Aceasta înseamnă că presiunile de orice fel, 

exercitate, de regulă, în virtutea unor idiosincrasii sau a unor parti-pris-uri impure și cu totul în afara 

interesului profesional, trebuie să înceteze. După cum ar trebui să înceteze și teroarea birocrației, cu 

dansul ei macabru de registre, rubrici, fișe de disciplină, programe analitice, planificări, evaluări, 
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itemi didactici, vorbe, vorbe, vorbe. Vorbe goale. Nimeni nu spune că învățământul trebuie să 

ajungă un organism fără direcție, un sistem destructurat. Dar numai dacă nu lucrezi în domeniu nu 

știi la ce rigori birocratice imbecile ești supus, rigori cu care domeniul tău de specializare nu are, la 

drept vorbind, nici în clin, nici în mânecă. De malagambismul acesta nu suferă numai învățământul 

românesc. Evaluările la șase luni, de parcă le-ar fi frică superiorilor să nu o iei razna în orice clipă, 

puhoiul de fișe personale de completat, perversa chinezărie a rubricilor și rubricuțelor care urlă 

isteric să fie mâzgălite la fiecare sfârșit de semestru nu sunt o meteahnă neaoșă. Fapt care nu ne 

împiedică să spunem că excesul acesta este moartea lentă a performanței sistemului, scopul lui este 

aplatizarea oricăror forme de excelență și hipopotamizarea minții omenești. 

 

Profesor ești sau nu ești. Dacă ești, se întâmplă în virtutea vocației tale lăuntrice. Nu poți fi puțin 

profesor. 

 

Asemenea practici, pe care ministerul, inspectoratele și maeștrii pedagogi le pot însăila la nesfârșit 

contribuie mai mult decât orice la pierderea reperelor juste de educație. De pildă, examenul de 

titularizare, examen foarte greu, pentru că presupune reluarea materiei din toți anii de studii 

universitare, este parazitat de o inutilă plăcintă de teorie pedagogică, care are o pondere uriașă la 

nota finală. Oricine din sistem știe că teoria pedagogică nu a făcut pe nimeni profesor adevărat: 

profesor ești sau nu ești. Dacă ești, se întâmplă în virtutea vocației tale lăuntrice. Nu poți fi puțin 

profesor. Teoria pedagogică nu ar trebui complet eliminată, deși nimeni nu s-ar prăpădi dacă așa ar 

sta lucrurile, dar un examen de competență reală se face pe specialitate. Dacă ne dorim profesori 

competenți, atunci teoria pedagogică ar trebui exilată departe. Specialiștii își vor da seama dacă un 

profesor e profesor asistând la oră de curs. Faptul că ai învățat ca un papagal niște tabele nu are nici 

o relevanță pentru modul în care expui efectiv ce ai de expus. În plus, aparatul de control ar trebui 

reformat în mod radical. Ministerul de resort și inspectoratele școlare adăpostesc o serie de 

funcționari fără viziune, dar plini de morgă și de bogați în duh, inventatorii formularelor și robii lor 

cucernici, oameni de pe care nu s-a mai șters praful din vechi și al căror crez cotidian este să țeasă 

la nesfârșit o rețea care să le ascundă complexele de profesori eșuați. Avem nevoie, în schimb, de o 

structură flexibilă, cu poate mai puțini ingineri, gata să se ancoreze pentru mai multă vreme decât 

un ciclu electoral în realitatea valorilor perene cu care orice profesor trebuie să lucreze. Să nu mai 

fugă de ideea de promovare a elitelor, să nu disprețuiască, în același timp, consolidarea unui nivel 

mediu de educație sănătos și să nu se clintească dacă e vorba de selecții drastice. Nu toți elevii 

trebuie să ajungă studenți, cei care nu ajung studenți trebuie folosiți la locul potrivit după terminarea 

liceului, nu toată lumea trebuie să treacă la bac, nu toată lumea trebuie să treacă clasa măcar. Nu e 

nimic mai trist să constați că există studenți care abia silabisesc un text sau scriu românește sau în 

orice altă limbă cum îi taie capul. Așa ceva e dezonorant pentru întregul sistem de învățământ. 

Demnitatea profesorilor, ca a noastră a tuturor de altfel, depinde de gradul de libertate, de 

raționalitate și de autonomie pe care îl are fiecare. Unii, de constituția morală și intelectuală a lui 

C.M.I., o iau cu asalt singuri și n-o pierd niciodată, în nici o circumstanță. La alții, cei mai mulți, 

demnitatea e o floare delicată, ce există în ei, gata oricând să fie călcată în picioare. Terfelirea 

demnității cuiva înseamnă anularea libertății interioare, adică ucidere cu bună știință a acelui suflet. 

Liceul nu ar trebui să fie cimitirul tinereții nimănui. 
sursa: www.republica.ro, autor Ștefan Colceriu, 29.08.2019 
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