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 Persoanele cu dizabilități vor un Focșani fără bariere 
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 Noutăți 

 
 [Consultare publică] Proiectul Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la 

decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor 

 

Data publicării: 17.10.2019 

 

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, 

Ministerul Educaţiei Naţionale publică  proiectul Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului 

la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor. 

 

Documentul a fost elaborat în cadrul subactivității A1.2 a proiectului „Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți - CRED” de un grup de lucru compus din experți în curriculum din Institutul de 

Științe ale Educației (ISE) și din Ministerul Educației Naționale (MEN). Precizăm, în context, că 

unul dintre obiectivele proiectului CRED îl constituie elaborarea metodologiei privind dezvoltarea 

curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor. 
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Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de metodologie supus consultării 

publice pot fi trimise pe adresa de e-mail contact@educred.ro, până în data de 12 noiembrie, 

inclusiv.  

 

Proiectul de metodologie este postat la : 

https://www.edu.ro/sites/default/files/CRED_A1.2._proiect_Metodologie%20CDS_consultare

%20publica.pdf 
sursa: www.edu.ro 

 

 

 S-a lansat platforma digitală a învățământului profesional și tehnic din 

România, Meserii.ro 

 

 

 

S-a lansat platforma digitală Meserii.ro - harta interactivă a învățământului profesional și 

tehnic (IPT) din România, care pune față în față, pentru prima dată, calificările elevilor din 

IPT și companiile cu obiect de activitate legat de aceste calificări. 

 

Conform datelor oficiale, în anul 2018 au fost înregistrate în România aproape 60.000 locuri de 

muncă vacante, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Majoritatea locurilor de muncă disponibile 

au fost în industria prelucrătoare, ramura economiei care are cea mai mare cerere de absolvenți ai 

învățământului tehnic și profesional (IPT). În momentul de față, nu există un instrument care să 

ofere o imagine de ansamblu asupra învățământului profesional și tehnic din România și care să 

permită corelarea dintre meseriile aflate în pregătire (conform distribuției elevilor în IPT) 

și economie (prin firmele care au activitate principală într-unul dintre domeniile din sfera meseriilor 

în formare). 

 

Meserii.ro este prima platformă digitală care conectează meseriile pregătite în școală cu potențialul 

de cerere din piața muncii, în diferite domenii de activitate. 

mailto:contact@educred.ro
https://www.edu.ro/sites/default/files/CRED_A1.2._proiect_Metodologie%20CDS_consultare%20publica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/CRED_A1.2._proiect_Metodologie%20CDS_consultare%20publica.pdf
http://www.edu.ro/
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Platforma oferă informații utile pentru părinți și elevi, dar și pentru companii, instituții de 

învățământ și decidenți. 

 

Astfel, elevii de gimnaziu și părinții acestora pot afla de pe Meserii.ro atât ce școli profesionale sau 

licee tehnologice se află în zona în care locuiesc și ce calificări au acestea în pregătire, cât și 

numărul de firme din domeniul căutat, oferind o idee asupra potențialului cererii din piața muncii 

pentru o anumită meserie. 

Companiile pot afla în ce regiuni găsesc viitori absolvenți în calificarea de care au nevoie, putând 

astfel defini mai bine planuri de extindere și dezvoltare. Instituțiile de învățământ și decidenții pot 

vedea numărul și distribuția companiilor care activează în domeniul de interes, datele de contact ale 

companiilor relevante (pentru a le propune parteneriate pentru sesiuni de practică sau pentru a primi 

echipamente și utilaje în scop didactic) și pot decide adaptarea programei și politici publice mai 

bune. 

 

Sprijinul OMV Petrom a constat în finanțarea, implicarea în dezvoltarea conținutului și promovarea 

proiectului. Informațiile din platformă au la bază datele furnizate de Ministerul Educației Naționale 

– în ceea ce privește cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 și sunt actualizate anual. 

Datele privind companiile provin de la Ministerul de Finanțe și vor fi actualizate anual. 

„Ne bucurăm că suntem parteneri într-un proiect atât de relevant pentru piața muncii din România, 

în care învățământul profesional și tehnic, prin lipsa de informații cu privire la calificările existente 

și de informare asupra perspectivelor de angajare, nu este de multe ori prima opțiune a elevilor, 

fiind cel mai adesea asociat cu performanța slabă. De-a lungul anilor, ne-am implicat activ în 

dezvoltarea acestei ramuri a învățământului, prin proiecte dedicate în cadrul Țara lui Andrei și 

vom continua să investim în educația profesională și dezvoltarea personală a tinerilor, Meserii.ro 

fiind încă o dovadă a preocupării noastre”, afirmă Mona Nicolici, manager sustenabilitate, OMV 

Petrom. 

„Am început dezvoltarea Meserii.ro uniți de un scop comun: ne-am dorit un produs digital ușor de 

folosit și util, care să ajute atât societatea civilă, cât și instituțiile statului; am crezut într-un proiect 

în care sectoarele public, civic și privat colaborează pentru prima dată în crearea unui instrument 

digital de vizualizare de date deschise (open data). Aplicând principii și bune practici utilizate în 

prezent în mediul digital, am reușit să facem acest prim pas și vom continua, alături de partenerii 

noștri, să îmbunătățim constant relevanța și experiența de utilizare a platformei meserii.ro. Ne 

bucurăm că noi, CivicNet, avem oportunitatea de a contribui la producerea unei schimbări pozitive 

în zona educației, lucrând astfel în scopul viziunii noastre: servicii digitale mai bune pentru 

cetățeni”, spune Claudiu Ceia, președinte CivicNet. 

 

Mai multe detalii despre cum funcționează Meserii.ro, seturile de date oficiale folosite în 

dezvoltare, dar și cele mai recente știri relevante pentru învățământul profesional și tehnic, se 

regăsesc pe platforma www.meserii.ro 

 

 

 Persoanele cu dizabilități vor un Focșani fără bariere 

 

http://www.meserii.ro/
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Lipsa accesibilizării este o problemă majoră în România, care condamnă persoanele cu 

dizabilități la izolare. Focșaniul este, din acest punct de vedere, un oraș plin de capcane. De la 

transportul în comun și până la cele mai diverse servicii publice există numeroase bariere în 

calea persoanelor care suferă de diferite limitări fizice. 

Mai mult, există instituții publice care nu au minime facilităţi de comunicare cu cetăţenii cu 

dizabilităţi. Poate cele mai supărătoare sunt străzile care nu beneficiază de rampe de acces 

pietonale care să preia diferența de nivel dintre trotuar şi carosabil. 

 

În lipsa acestor facilități, altfel obligatorii prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap dar și prin Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, persoanele cu dizabilităţi sunt obligate să rămână în case dacă nu au un sprijin pentru 

deplasarea în oraş. 

 

Dacă autoritățile par insensibile la nevoile cetățenilor care sunt nevoiți să se miște într-un spațiu 

urban plin de neprevăzut, persoanele cu dizabilități încearcă să se organizeze cum pot pentru a-și 

face auzite nevoile. În acest sens, Asociația “Eu,Tu și Ei” în colaborare cu grupul civic Dizabil.Eu, 

care reunește persoane cu mobilitate redusă, și-au propus să-i aducă împreună, pentru două zile, pe 

vrâncenii care suferă de diferite dizabilități pentru a-și face cunoscute problemele, dar mai ales 

pentru a învăța cum să lupte mai eficient pentru drepturile lor. Sub genericul “Vrem un Focșani 

fără bariere!”, pe 26 octombrie 2019 a avut loc un atelier de organizare comunitară dedicat 

persoanelor care își doresc ca spațiile publice să fie accesibile tuturor cetățenilor. Ziua de duminică, 

27 octombrie, este dedicată explorării urbane, ocazie cu care cei prezenți vor afla povești despre 

Focșani, ca oraș al Unirii, vor vizita împreună un muzeu și vor vedea, alături de invitații lor, cât de 

prietenos este municipiul cu persoanele cu dizabilități. 

 

Evenimentul este coordonat de Silvia Vrînceanu Nichita, bursieră a Departamentului de Stat al 

SUA, cu sprijinul WSOS/GLC și CeRe, în cadrul programului Professional Fellows. 
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Invitat special este Larisa Maria Nechita, de asemenea bursier în programul Professional Fellows, 

care va modera o masă rotundă cu privire la politica de accesibilitate din România, dar va discuta cu 

cei prezenți și despre viața de zi cu zi a persoanelor cu dizabilități din România. De loc din Sibiu, 

Larisa Maria Nechita este vicepreședinte al Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Sibiu, și 

cunoscut avocat pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Doctorand al Universităţii „Lucian 

Blaga”, Larisa Maria studiază obstacolele lingvistice şi culturale care pot apărea în procesul de 

interpretare a conferințelor. 

 

Vor mai susține ateliere practice doamnele Aurora Martin, expert anti-discriminare și susținător al 

apărării drepturilor omului și egalității de gen și Anca Irimia, organizator comunitar, ambele 

absolvente ale Professional Fellows, care vor împărtăși experiența din SUA și din proiectele cu 

grupuri de abilități mixte, precum inspectori pentru accesibilitate. 

 

Ce este accesibilitatea? 
Prin accesibilitate, Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de 

România în anul 2010, dar şi de Uniunea Europeană în 2011, se înţelege eliminarea tuturor 

obstacolelor şi a barierelor în calea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate 

domeniile, respectiv asigurarea în condiţii de egalitate cu ceilalţi a accesului la mediul fizic, la 

transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii şi sisteme informatice şi la 

alte facilităţi şi servicii furnizate publicului larg. 

 

De ce nu vedem pe stradă cetățeni cu dizabilități? 
Potrivit statisticilor DGASPC, în judetul Vrancea locuiesc 19 000 persoane cu dizabilități, dintre 

care aproximativ 23% suferă de diferite dizabilități locomotorii. Câți dintre aceștia pot fi văzuți în 

spațiile publice? Foarte puțini, întrucât le lipsesc facilitățile urbane pentru a duce o viață 

independentă. 

 

Conform statisticilor europene, peste 80 de milioane de persoane, reprezentând aproximativ 16% 

din totalul populaţiei UE, au o dizabilitate, de la o formă uşoară până la una gravă, incluzând aici şi 

persoanele cu probleme de sănătate mintală. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă un grup vulnerabil, 

în rândul căruia rata sărăciei este cu 70% peste medie, iar nivelul de ocupare a forţei de muncă este, 

de asemenea, foarte scăzut. Prin urmare avem datoria de a oferi acestor persoane șansa de a discuta 

deschis despre problemele lor pentru ca apoi să putem atrage atenția asupra neajunsurilor și să 

încercăm să schimbăm ceva. Este nevoie de implicarea autorităţilor în realizarea accesibilităţii 

pentru asigurarea şanselor egale de participare și respectare a demnităţii umane a persoanelor cu 

dizabilităţi. 

sursa: wwwstiriong.ro 
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  Halloween 

Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea 

occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul 

imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. 

 

Este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări data sărbătorii variază — de 

exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. Numele provine din limba 

engleză, de la expresia All Hallows' Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților. 

 

Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat care reprezintă Lanterna lui Jack.  Personajul 

emblematic Jack O'Lantern îşi are originile tot în Irlanda. Într-o poveste tradiţională, Jack, un fierar 

şiret, avar şi beţiv, se întâlneşte cu diavolul într-un bar. Diavolul îi cere sufletul, dar Jack reuşeşte să 

îl păcălească. Au urmat alte provocări lansate între irlandez şi diavol. Atunci când Jack a murit, într-

o zi de 31 octombrie, porţile Raiului au rămas închise pentru el. Dar şi cele ale Iadului. Jack a fost 

astfel condamnat să rătăcească în tenebre. A obţinut însă o ultimă favoare din partea diavolului: un 

tăciune aprins, pentru a-i lumea calea. Jack a pus tăciunele într-un nap scobit, folosindu-l ca pe un 

felinar. Legenda spune că beţivul irlandez, cu sufletul condamnat, reapare în fiecare an, în ziua 

morţii sale, de Halloween. Napul este ”strămoşul” dovleacului actual, care este mai uşor de sculptat. 

Oamenii atârnă un dovleac-felinar în faţa uşii pentru a indica sufletului nefericit că locuinţa lor nu 

este un loc bun pentru el. 

 

În zilele noastre, seara de Halloween este consacrată colindului şi dăruitului de bomboane pentru 

americani. Copii şi adulţi se deghizează, sună la uşile vecinilor şi le cer bomboane folosind expresia 

”Trick or treat” (”Farsă sau dulciuri”). Cei care nu deschid uşa sau nu oferă dulciuri colindătorilor 

pot să se aştepte la tot felul de farse neplăcute din partea acestora în seara de Halloween. 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cel%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Irlandezi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/31_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83toarea_Tuturor_Sfin%C8%9Bilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern

