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NOUTĂȚI
 Festivitatea de decernare a titlului „Şcoala Europeană”, ediția 2018
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Ministerul Educaţiei Naționale a premiat joi, 24 mai 2018, unitățile de învățământ preuniversitar
câştigătoare ale celei de-a XV-a ediţii a Competiției Naționale „Şcoală Europeană".
Festivitatea de decernare a titlului „Şcoala Europeană” celor 61 de „Școli Europene” s-a
desfăşurat în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Parlamentului din București, cu începere de la
ora 13:00.
Fiecare unitate de învăţământ va primi certificatul „Şcoală Europeană - 2018" şi un premiu în
valoare de 5.000 lei care va fi utilizat pentru dotări. Decizia privind bunurile care vor fi
achiziţionate aparţine conducerii fiecărei unităţi de învățământ. MEN va repartiza sumele către
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inspectoratele școlare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti, acestea urmând să le
transfere unităţilor de învăţământ.
La ediţia din acest an s-au înscris 112 unităţi de învăţământ preuniversitar din 29 de județe și din
Capitală. Pe primele 5 locuri s-au clasat Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” din Bârlad/județul
Vaslui (192 puncte), Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului/județul Suceava (191
puncte), Şcoala Gimnazială „M. C. Epureanu” din Bârlad/jud Vaslui (189 puncte), Școala
Gimnazială „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa/județul Dâmbovița (182 puncte) și Liceul
Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași (179 puncte).
Evaluarea candidaturilor s-a realizat după următoarele criterii:
1. coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a
instituţiei şcolare
2. integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent al
şcolii
3. performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naționale, olimpiade și
concursuri școlare
4. asigurarea egalităţii de şanse și facilitarea accesului la educație
5. continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe europene
6. strategie şi modalităţi de implementare și evaluare
7. strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor)
8. dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană
9. calitatea și coerența documentelor de candidatură (documentele manageriale pentru perioada
2015-2018, formularul de candidatură și portofoliul ilustrativ).
Reamintim că această competiție se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au
fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și
constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele
manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a
avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.
Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul
comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut determină
un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o
îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.
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Activităţile/proiectele/programele luate în considerare pentru această competiție sunt:
a) derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și alte instituții
europene: Erasmus+ (2014-2020), eTwinning, Europa-casa noastră (Lider European și EuroQuiz),
Școli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola etc;
b) derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană,
companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare
profesională care activează la nivel european etc.;
c) finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.

RENINCO - Buletin Informativ nr.21, anul 6, saptamana 28mai – 3iunie2018

Certificatul obținut are o valabilitate de trei ani, după care şcoala trebuie să reintre în concurs pentru
reconfirmarea titlului. În acest sens, trebuie să dezvolte noi proiecte de parteneriat cu alte şcoli din
UE, iar managementul şcolii trebuie să fie unul coerent şi performant, centrat pe dezvoltarea
dimensiunii europene a educaţiei.
Din cele 2.023 de unități de învățământ preuniversitar participante la edițiile anterioare (2004 2017), 775 au primit titlul de „Școală Europeană”. Competiţia pentru obţinerea certificatului
„Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un exemplu de bună practică la
nivel european, prin care autoritatea națională în domeniu susține unitățile de învățământ și
valorizează experiențele acestora acumulate în cadrul proiectelor europene de parteneriat între școli.
Rezultatele complete sunt disponibile pe site-ul MEN în secțiunea dedicată.
BIROUL DE COMUNICARE
http://www.edu.ro/festivitatea-de-decernare-titlului-%E2%80%9E%C5%9Fcoala-european%C4%83%E2%80%9Dedi%C8%9Bia-2018

Ziua Mondială fără Tutun 2018

În fiecare an, pe 31 mai, Organizaţia Mondială a Sănătăţii marchează Ziua Mondială fără Tutun.
Specialiştii precizează că, la nivel global, aproape 6 milioane de oameni mor anual din cauza
consumului de tutun.

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/en/
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Utilizarea tutunului este un factor important de risc pentru dezvoltarea bolii coronariene, a
accidentului vascular cerebral și a bolii vasculare periferice.
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Ziua Mondială fără Tutun 2018 se va concentra pe impactul pe care îl are tutunul asupra sănătății
cardiovasculare a oamenilor din întreaga lume.

1 iunie – Ziua Internațională a copilului

În anul 1954, UNICEF a emis o recomandare prin care fiecare stat era rugat să instaureze o zi
numită „Universal Children’s Day” – Ziua Copilului.
În România nu se știe cu exactitate când s-a început sărbătorirea acestei zile, cert este că ne
bucurăm de această sărbătoare în fiecare an!

World Vision lansează campania Avem nevoie de tineri agricultori!
Programul ”Liceele agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”
va sprijini crearea unei noi generații de agricultori și profesionalizarea meseriei de agricultor, în
contextul în care 97% din fermieri nu au instruire în domeniu. Acesta este implementat de Fundația
World Vision România împreună cu Junior Achievement România (JAR), Civitas pentru Societatea
Civilă – Filiala Cluj, Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România (CEED) și
Centrul Român de Politici Europene (CRPE) în parteneriat cu Romanian-American Foundation.
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 România poate hrăni 80 de milioane de oameni, dar importă 2/3 din alimente!
 Raportul BNR asupra inflației, publicat în decembrie 2017, arată că deficitul comercial
cu produse agro-alimentare a crescut cu 79,4% în 2017 față de 2016.
 România este plasată pe poziția 2 într-un top mondial al migrației (după Siria) realizat
de ONU.
 României i-a fost amputată aproape jumătate din populația activă și aproape 18% din
tinerii noștri nu au serviciu și nu învață. Dintre cei activi, unul din 2 tineri declară că
vrea să plece în străinătate, iar unul din cinci deja a plecat.
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Harta agriculturii în anul 2018 seamănă izbitor cu cea de acum 100 de ani, când agricultura se
împărțea între marile moșii pe de o parte, și pe de altă parte milioanele de țărani care trudeau un
petic de pământ. În ciuda avântului luat de tehnologie, în ciuda maturizării economice și a evoluției
evidente din atâtea și atâtea domenii, agricultura românească a stagnat, având aceiași indicatori ai
unei agriculturi bipolare: și acum avem câteva ferme de mii de hectare și mii de animale, iar la polul
opus găsim un milion de ferme sub 10 ha.
Realitatea este că 75% din fermele din România au 1-2 hectare și o producție medie anuală sub
2000 euro.
Agriculturii românești îi lipsește ferma medie – coloana vertebrală a agriculturii Europei – și
implicit clasa de mijloc care să genereze și să susțină economia și dezvoltarea locală, pentru că
acești oameni preferă să plece din România în speranța că vor avea un trai mai bun făcând același
lucru, dar în altă parte. Mediul rural autohton este îmbătrânit - populația peste 65 de ani a crescut cu
aproximativ 6% în doar 3 ani, cu copii lăsați în grija bunicilor; avem comune cu un copil sub 6 ani,
cătune părăsite iar 9 români pleacă din țară în fiecare oră.
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Și totuși, avem un extraordinar potențial agricol. Spre exemplu, avem 14% din totalul merilor
verzi în UE, dar doar 3% din producție; avem 9% din totalul suprafețelor UE cultivate cu tomate și
2% din producție; doar 1/4 din laptele produs se procesează, față de cei 90% care reprezintă media
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În plus, avem și o problemă reală, de percepție. De zeci de ani, agricultura a fost asociată cu
producția alimentelor de bază, la fel cum, prin extensie, a fi agricultor a însemnat să dai cu sapa.
Chiar cuvântului țăran - ca exponent al celor ce muncesc în acest domeniu - i s-a asociat un sens
peiorativ, fiind folosit cu precădere ca o insultă.

europeană; avem un randament la producția agricolă de grâu cu 37% mai mic decât media
europeană și cu 49% mai mic la porumb, în timp ce tendințele consumatorilor privind alimentația
sunt mai favorabile ca oricând: apetența pentru alimente proaspete, produse local, pentru produse
naturale sau bio este în continuă creștere.
Cererea de modalități inedite și bazate pe cultura locală de petrecere a timpului liber incluzând aici
agroturismul, traseele prin păduri, masa la stână, etc. este și ea în creștere.
Totodată, există o cerere masivă de specialiști pregătiți pentru care, contrar percepției generale, și
salariile sunt pe măsură: un tractorist poate câștiga 1.500-2.000 euro / lună, un medic veterinar
specializat în animale mari poate câștiga 3.000 euro / lună, iar un șef de fermă 3.500 euro / lună.
Peisajul rural mai aproape de normalitate – sate locuite, diversitatea plantelor (păduri, câmpuri de
floarea soarelui, grâu, livezi, fânețe cu flori de câmp) - este o prioritate a PAC care finanțează
creșterea calității vieții la sat (investiții în infrastructură), dar și investiții agricole sau non-agricole
pentru a avea sate locuite și o economie rurala. Prin urmare, există miliarde de euro puse la
dispoziția României pentru finanțarea de afaceri agricole și rurale, există chiar prime de 70.000 euro
pentru instalarea tinerilor fermieri și linii speciale de finanțare pentru dezvoltarea ulterioară a
afacerii agricole.
Ba chiar mai mult. Pe măsură ce procesul de dezvoltare economică s-a accelerat, multe alte profesii
din domenii conexe cu agricultura au devenit recunoscute ca făcând parte din domeniul agriculturii.
Astfel, profesia de agricultor, include, în prezent, pe lângă clasicele meserii de silvicultor, îngrijitor
de animale, agronom și alte meserii nu doar atractive, dar și bănoase, precum: tehnician veterinar,
apicultor, mecanic agricol, horticultor, tehnician agroturism, tehnician industrie alimentară,
tehnician protecția plantelor, tehnician agricultură ecologică și chiar inginer genetician, specialist
gastronomie sau enolog. În mod natural activitățile de producție, prelucrare, comercializare și
distribuție a produselor agricole și zootehnice au devenit acceptate ca parte a agriculturii moderne,
bazată pe tehnologii de ultimă generație.
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“Campania intitulată „Să fii agricultor e mai tare decât crezi!” este o campanie de schimbare de
mentalități privind agricultura, care vorbește pe limba tinerilor. Este o campanie care se adresează
tinerilor pasionați de agricultură care pot alege educația agricolă în cunoștință de cauză sau celor
care au început deja pe acest drum în contextul vieții lor zilnice. Totodată, campania se adresează
și publicului larg care are nevoie să înțeleagă că agricultor NU înseamnă că faci muncă manuală
necalificată la câmp, că agricultura NU înseamnă sapă și lopată, că agricultura NU este sărăcie și
nici NU este un domeniu al trecutului, iar meseria de agricultor NU este ÎN NICIUN CAZ o
meserie inferioară, ba chiar este cea mai importantă meserie din lume - așa cum se arată în studiul
realizat de World Vision în octombrie 2017 pe 4 segmente de audiență specifice: elevi de școală
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“Pe scurt, aceasta este realitatea - cu bune și cu rele - de la care noi, World Vision, am plecat la
drum într-o campanie menită să sprijine crearea unei noi generații de agricultori, să
profesionalizeze meseria de agricultor în contextul în care 97% din fermieri nu au instruire în
domeniu.”, a declarat Crenguța Victoria Bărbosu - Senior Program Manager in departamentul de
Agricultură și Dezvoltare Economică din cadrul World Vision.
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generală, părinții lor, profesori de școală generală și elevi de liceu agricol. România și noi
toți AVEM NEVOIE DE TINERI AGRICULTORI!”, completează Crenguța Bărbosu. (....)
Programul ”Liceele agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii” este
implementat de Fundația World Vision România împreună cu Junior Achievement România (JAR),
Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj, Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din
România (CEED) și Centrul Român de Politici Europene (CRPE) în parteneriat cu RomanianAmerican Foundation.
Cele 12 licee agricole care fac parte din program sunt:
 Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau" - Brănești
 Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară - Țara Bârsei, Prejmer
 Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir" - Huși
 Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu" - Miroslava
 Liceul Tehnologic „Dorna Candrenilor" - Suceava
 Liceul „Demostene Botez" - Trușești
 Liceul Tehnologic nr. 1 - Salonta
 Colegiul Emil Negruțiu - Turda
 Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza" - Ciumbrud, județul Alba
 Colegiul Agricol „Traian Savulescu" - Târgu Mureș
 Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” - Sibiu
 Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” - Geoagiu
sursa:https://www.stiri.ong/ong/antreprenoriat/world-vision-lanseaza-campania-avem-nevoie-de-tineri-agricultori, 24
mai2018

Codul fiscal modificat prin Legea nr. 111/2018
In Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018 a fost publicată Legea nr. 111/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
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1. La articolul 456 alineatul (1), litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:
„t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților
legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau
accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;”.
2. La articolul 456, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul
cuprins:
„(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică
începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.”
3. La articolul 464 alineatul (1), litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:
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Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:

„t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiva
reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu
handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;”
4. La articolul 464, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul
cuprins:
„(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică
începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.”
5. La articolul 469 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav
sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților
legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau
accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului;”.
6. La articolul 469, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul
cuprins:
„(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se
aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele
justificative.”
Art. II.
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ce schimbare produce ordinul 606/07.05.2018 pentru accesul la servicii de
sănătate?
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Pentru unii oameni care locuiesc la oras, ordinul 606 nu are o semnificație aparte.
Pentru majoritatea oamenilor care locuiesc la sat, înseamnă acces la sănătate.
Pentru asociația Merci Charity și susținătorii ei, înseamnă rezultatul unei munci de peste un an
pentru crearea legislației care aprobă normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea cabinetelor mobile de medicină, în beneficiul tuturor românilor care din varii motive
(lipsă infrastructurii, bani, educație), nu au acces la diverse servicii medicale de care au nevoie.
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Starea de sănătate a populației este influențată fundamental de stilul de viață, de nivelul de educație,
inclusiv educație pentru sănătate și de accesul la serviciile de sănătate, în special la cele preventive,
din această perspectivă prevenirea bolilor și menținerea stării de sănătate fiind deziderate cu
eficacitate superioară tratării bolilor.
În 2016, în timp ce în mediul urban au funcţionat 10.400 de cabinete medicale independente
de specialitate, în mediul rural numărul acestora a fost de 27,2 ori mai mic, respectiv, de
numai 381 de cabinete. Dat fiind că 43,7% din populația României locuiește în mediul rural, adesea
fără acces la servicii medicale și că din cei 1.900.000 de copii care trăiesc sub spectrul sărăciei,
1.400.000 locuiesc la sat, cabinetele medicale mobile sunt o soluție pentru aducerea medicilor de
diverse specialități, mai aproape de oameni.
Deși a existat o rezistență puternică la schimbare în primele luni în care asociația Merci Charity a
făcut demersuri pentru crearea acestei legislații, cu sprijinul jurnalistului ProTV, Alex Dima, a
secretarului de stat în Ministerul Sănătății dna. Rodica Nassar, a comunității declic.ro şi a altor
oameni de bine, asociația a ajuns la rezultatul pe care îl comunică astăzi: publicarea în Monitorul
Oficial a ordinului care reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor mobile de
medicină.
Asociația are experiență în gestionarea primului cabinet mobil de medicină dentară* cu care asigură
gratuit profilaxie dentară copiilor din sate sărace și copiilor cu afecțiuni oncologice (“Zâna
Merciluță – www.zanamerciluta.ro”), cu sprijinul unei echipe de medici dentiști voluntari. După
publicarea ordinului, asociația va putea asigura și tratament stomatologic.
În curând, asociația Merci Charity va crea un al doilea cabinet mobil de medicină dentară cu care va
derula profilaxie și tratament dentar în județe din centrul țării.
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sursa: România pozitivă, 26 mai 2018
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*Ce este un cabinet mobil de medicină dentară?
Cabinetul de medicină mobilă este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii
publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de
urgență, aflată într-o unitate mobilă auto.
Propunerea acestui proiect și a legislației recent aprobate vine în întâmpinarea unei categorii de
pacienți pentru care accesul la servicii de medicină este limitat:
 copii din zone rurale dezavantajate, de cele mai multe ori fără infrastructură
 copii cazuri sociale din zona urbană
 copii cu diferite afecțiuni oncologice, pentru care un astfel de tratament este obligatoriu și
vital
 persoane cu handicap
 persoane netransportabile
 copii din centre de plasament
 minorități
 comunități de romi
 adulți din zone rurale dezavantajate
 adulți cazuri sociale din zona urbană
 bătrâni
 persoane aflate în închisori
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Comisia Europeană: Recomandările specifice de țară: Riscul de sărăcie
sau de excluziune socială este foarte ridicat în România
"Familiile cu copii, persoanele cu dizabilităţi, romii şi populaţia rurală sunt în mod special afectaţi.
Inegalităţile ridicate privind veniturile persistă, pe fondul impactului scăzut al facilităţilor fiscale",
se arată în recomandările specifice de ţară publicate de Executivul comunitar, recomandări care ar
urma să fie adoptate de Consiliul Uniunii Europene. Indicatorul social de referinţă, folosit pentru
calcularea celor mai importante beneficii sociale, nu a fost actualizat din 2008. Legea venitului
minim de incluziune, care ar fi trebui să intre în vigoare în 2018, a fost amânată cu mai mult de un
an. Legea ar fi îmbunătăţit acoperirea şi adecvarea asistenţei sociale, consideră forul comunitar.
Conform datelor Eurostat, peste o treime din populaţie era supusă riscului de sărăcie şi excluziune
socială în trei state membre din Uniunea Europeană: Bulgaria (40,4%), România (38,8%) şi Grecia
(35,6%). "Piaţa muncii se înăspreşte în urma creşterii angajărilor, odată cu o reducere a forţei de
muncă din cauza emigraţiei şi a îmbătrânirii populaţiei. În acelaşi timp, România are un potenţial
substanţial de forţă de muncă nefolosită, şi câteva grupuri, cum ar fi tinerii, romii, şomerii pe
termen lung şi persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu dificultăţi în accesarea pieţei muncii",
apreciază Executivului comunitar. "În ultimul an, România a înregistrat progrese reduse în
rezolvarea recomandărilor de a întări politicile de dinamizare şi serviciile publice integrate, şi de a
se concentra pe cei mai excluşi de pe piaţa muncii. În pofida sporirii ajutoarelor financiare pentru
schemele de mobilitate, participarea în politicile active ale pieţei forţei de muncă rămâne foarte
scăzută iar povara administrativă este ridicată", avertizează Comisia Europeană. (…) Comisia
Europeană a prezentat miercuri,23 mai 2018, recomandările specifice fiecărei ţări pentru 2018, în
care defineşte orientările de politică economică pentru fiecare stat membru în parte pentru
următoarele 12-18 luni.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commissionrecommendation-communication-en.pdf, 24 mai 2018, AGERPRES

De ce mă trezesc devreme
Te salut, soare care-mi luminezi faţa!
Te salut, pe tine care faci dimineaţa
şi o desfăşori pe câmpii,
şi peste petalele lalelelor,
şi peste zorelele aţipite,
şi luminezi ferestrele, chiar şi pe ale celor
răutăcioşi sau nemernici –
(...) îţi spun ţie, care ştii să te rogi cel mai bine,
bună dimineaţa, bună dimineaţa, bună dimineaţa.
Priveşte-mă cum îmi încep ziua –
Binevoitoare, plină de fericire.

Page

Toți pentru unul, unul pentru toți!
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Mary Oliver, traducere Petru Dimofte
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