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Conform structurii anului școlar 2017-2018, anunțată de Ministerul Educației, "unitățile de
învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, conform planificărilor
existente la nivelul fiecarei școli, ziua de 5 octombrie - Ziua internaționala a educației".
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UNESCO a stabilit ca data de 5 octombrie să fie considerată Ziua Internațională a Educației.

Noutăți de la Ministerul Educației Naționale
 [Consultare publică] Proiectul Legii manualului școlar
Data publicării: 26.09.2017
Ministerul Educației Naționale lansează în consultare publică proiectul legii manualului
școlar.
Documentul este disponibil atașat, alături de expunerea de motive.
Sugestiile, propunerile și opiniile celor interesați pot fi trimise pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro
21.09_Expunere de motive_LMS.pdf
21.09_Proiect_Legea manualului.pdf
sursa: http://edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectul-legii-manualului-%C8%99colar

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.062/2017 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile
de învățământ preuniversitar
Data publicării: 26.09.2017
sursa: http://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-50622017-pentru-aprobareametodologiei-cadru-privind

 Concurs de creație a logo-ului Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene/Romania’s EU Council Presidency Logo Competition

CUM VOM ALEGE LOGO-UL?
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CE NE DORIM?
Un logo reprezentativ pentru Preşedinţia României la Consiliul UE 2019. Un logo creativ, lizibil și relevant va asigura o
identitate vizuală unitară a campaniei de promovare, capabil să redea dinamica modului în care aceste domenii
(cercetare şi inovare, IT&C, educație, turism, producţie şi dezvoltare industrială, energie, agricultură, cultură, sport) se
sprijină şi depind unul de celălalt. Urmărim ca identitatea vizuală să fie un vector de forță al campaniei de promovare.
Crearea unui logo-ului al viitoarei Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, pornind de la domeniile de
excelență alese, ne va permite confirmarea caracterului fundamental european al culturii și civilizației românești,
reflectat inclusiv printr-o integrare grafică armonioasă a simbolisticii naționale și europene.
Logo-ul va consta în principal într-un ansamblu de semne grafice format dintr-un set de caractere cu rol descriptiv
care reflectă istoria, cultura, tradiţiile, creativitatea, unicitatea şi apartenenţa României la valorile Europene.
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TEMATICA
Începând cu 1 ianuarie 2019, România va asigura, pentru șase luni, Președinția Consiliului Uniunii Europene, un proiect
de importanță majoră pentru întreaga societate, aflat în coordonarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene, din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Acest interval de vizibilitate reprezintă o oportunitate pentru promovarea țării
noastre atât în anul premergător, cât şi pe perioada deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene.
Dorința de a pune în valoare atuurile României va fi transpusă într-o campanie de promovare. Astfel, de la bogățiile
naturale cu care este înzestrată, arătând tradițiile şi patrimoniul care dau autenticitatea şi savoarea spiritului românesc,
România poate arăta nivelul de excelență şi potențialul din mai multe domenii de activitate: cercetare şi inovare, IT&C,
educație, turism, producţie şi dezvoltare industrială, energie, agricultură, cultură, sport.
Astfel, se dorește valorificarea resurselor pe care le are ţara noastră: antreprenoriat; creativitate și inovare; autenticitate;
mobilitate și acțiune; securitate și stabilitate; excelență și performanță; cultură și tradiție; sustenabilitate; adaptabilitate;
resurse naturale. Aceste resurse sunt esențiale atât pentru România, cât și pentru Europa în ansamblul său, și au rolul de
a stimula potențialul de dezvoltare al unei Românii europene, dar și al unei Europe puternice ca actor global.

Printr-un concurs organizat de Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, prin
intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene.
Detaliile organizării și desfășurării concursului sunt prevăzute în regulamentul de concurs.
Concursul este dedicat exclusiv elevilor și studenților care au cetățenia română și oferă tinerilor posibilitatea de a-și
exprima viziunea proprie în ceea ce priveşte destinul comun al societății românești.
CARE SUNT REGULILE SELECȚIEI?
Propunerea de logo va fi evaluată de un juriu specializat, în funcție de o serie de criterii: relevanţa pentru tema
concursului, atractivitate, originalitate, vizibilitate, adaptabilitate (pentru diferite medii și diferite produse).
Concursul va avea două etape de selecție, cu o pondere de 50%, conform prevederilor din regulamentul de concurs.
Într-o primă etapă, vor fi alese 19 lucrări care vor fi clasificate în funcţie de punctajul acordat.
În cea de a doua etapă, cele 19 lucrări selectate de juriu vor fi publicate pe o pagină de Facebook special creată de
Ministerul Educaţiei Naţionale, denumită “CONCURS LOGO PRES RO 2019”, unde lucrările concurenţilor selectaţi
vor primi voturi din partea publicului.
CARE SUNT PREMIILE?
Pe baza punctajului cumulat obţinut vor fi acordate următoarele premii:
 Locul I - 3.000 euro și o vizită la Bruxelles
 Locul II - 2.000 euro și o vizită la Bruxelles
 Locul III - 1.500 euro și o vizită la Bruxelles
 Două premii speciale (mențiuni) - câte o vizită la Bruxelles
CALENDARUL CONCURSULUI
 Concursul se va desfășura în perioada 27 septembrie - 1 noiembrie 2017, cu respectarea următoarelor termene:
 Lansarea concursului: 27 septembrie 2017
 Înscrierea participanților la concurs și depunerea proiectelor: 27 septembrie 2017, ora 22:00 - 17 octombrie
2017, ora 23:59
 Prima etapă de selecție - alegerea de către juriu a listei scurte de 19 proiecte finaliste: 18 - 22 octombrie 2017
 A doua etapă de selecție - alegerea proiectelor câștigătoare: 23 - 30 octombrie 2017;
 Anunțarea câștigătorilor: 1 noiembrie 2017
 Ceremonia de acordare a premiilor și expoziția câștigătorilor: 3 noiembrie 2017.
Materiale informative:
FORMULAR DE INSCRIERE.doc
REGULAMENTUL CONCURSULUI.pdf
sursa: https://www.edu.ro/concurs-de-crea%C8%9Bie-logo-ului-pre%C8%99edin%C8%9Biei-rom%C3%A2niei-laconsiliul-uniunii-europeneromania%E2%80%99s-eu-council

Școlile din România iau startul la reciclare
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Campania, în care s-au înscris peste 1100 de școli, se adresează copiilor din toate ciclurile de
învățământ – preșcolar, primar, gimnazial și liceal, și are drept obiective creșterea nivelului de
conștientizare asupra problematicii reciclării deșeurilor, încurajarea adoptării unui comportament
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Pentru al șaptelea an consecutiv, Asociația Environ a lansat la jumătatea lunii septembrie, o nouă
ediție a campaniei naționale de educație ecologică și stimulare a colectării selective, Baterel și
Lumea Non-E, un proiect ambițios care își propune să determine implicarea activă a elevilor din
România, promovând conceptele de reciclare, economie circulară, dezvoltare durabilă și eficiența
resurselor.

responsabil față de mediu în rândul tinerilor și crearea unei rețele de puncte de colectare a deșeurilor
electrice și a bateriilor uzate în unitățile de învățământ din România. În cadrul programului, atât
elevii, cât și dascălii lor, au la dispoziție o serie de materiale informative și utile care promovează
principiile colectării selective, sfaturi privind reducerea amprentei de carbon ca mecanism de
combatere a schimbărilor climatice și trucuri pentru creșterea eficienței energetice. Mai mult decât
atât, pe perioada derulării campaniei, vor fi organizate sesiuni de lecții demonstrative, dar și vizite
la stațiile de reciclare.
Elevii și profesorii se pot înscrie în cea mai complexă campanie de educație ecologică apelând
linia Baterel la 031.827.0000 sau accesând platforma www.magazinbaterel.ro, un concept unic
la nivel național care se bazează pe un sistem de stimulare a reciclării prin puncte, recompensând
elevii cu premii deosebite pentru activitatea de reciclare a produselor uzate de acasă. Participanții își
pot administra întreaga activitate din cadrul programului, pot lansa solicitări de transport pentru
deșeurile colectate, pot trimite proiectele realizate și își pot alege premiile dintr-o selecție de câteva
sute de produse: rechizite, jocuri, cărți, dar și produse personalizate din Colecția Baterel pentru fanii
adevărați. (...)
Cea de-a VII-a ediție a campaniei Baterel și Lumea Non-E se desfășoară în perioada 15
septembrie 2017 – 30 iunie 2018, participanții având posibilitatea de a se înscrie atât în competiția
de colectare selectivă a deșeurilor electrice (DEEE) și/sau a celor baterii și acumulatori (DBA), dar
și într-o nouă categorie de concurs:,,Eroii Reciclării” în care sunt provocați să își exprime
creativitatea ecologică prin experimente științifice, colaje, acțiuni de promovare, benzi desenate sau
scenete. Echipele câștigătoare corespunzătoare fiecărei grupe de vârstă vor fi premiate cu un
summercamp, cele mai active școli vor primi vouchere pentru dotări în valoare de 1000 de euro, iar
profesorii vor fi recompensați lunar pentru eforturile și dedicarea lor. Mai multe detalii privind
derularea proiectului, precum și regulamentul oficial sunt disponibile
pe www.magazinbaterel.ro
Campania ,,Baterel și Lumea Non-E” este un proiect național de conștientizare, responsabilitate
socială și colectare selectivă, organizat începând cu 2011 de Asociația Environ în parteneriat cu
Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) și cu sprijinul Ministerului Educației
și Ministerului Mediului.
sursa: România pozitivă, 27sept2017

Toată lumea intră în jocul educației IT
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Asociația Ateliere Fără Frontiere, cu sprijinul companiilor grupului Enel în România, au lansat
proiectul de donații „Toată lumea intră în jocul educației IT”, prin care 400 de calculatoare
recondiționate pot fi câștigate de școli, licee, grădinițe și asociații care sprijină educația în
comunitățile defavorizate din județele: Arad // Călărași // Caraș-Severin // Constanța // Ialomița //
Ilfov // Giurgiu // Hunedoara // Timiș // Tulcea // București.
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Înscrierea participanților se va face online, prin completarea formularului de înscriere disponibil pe
platforma www.educlick.ro, până la data de 09.10.2017.
(...) Cele 400 de echipamente pot fi câștigate prin completarea formularului online disponibil pe
site-ul www.educlick.ro. Termenul limită pentru înregistrare este 9 octombrie 2017, iar
Regulamentul de participare poate fi consultat la adresa: www.educlick.ro/regulament
Sunt eligibile organizațiile nonguvernamentale (asociații, fundații, federații), instituțiile de
învățământ de stat (școli, licee, grădinițe, facultăți), muzeele și bibliotecile de stat, precum și
instituțiile publice sociale, cu mențiunea că sunt vizate cu precădere comunitățile defavorizate,
rurale sau izolate.
După finalizarea înscrierilor, un juriu format din reprezentanți Enel și experți externi va puncta
fiecare proiect în baza unei grile și va decide alocarea echipamentelor în funcție de nevoile
identificate.
Proiectul „Toată lumea intră în jocul educației IT” face parte din programul național de solidaritate
digitala Educlick. Din 2009, Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi au donat prin acest program
10.000 de calculatoare către 2.000 instituții de învățământ și organizații nonprofit. Astfel, 300.000
de copii și tineri defavorizați au primit o nouă șansă de a se integra mai ușor, de a avea acces la
informație și de a-și dezvolta abilitățile digitale.
Pentru că fiecare copil are dreptul la o educație de calitate!
https://www.stiri.ong/finantari-si-csr/articol/toata-lumea-intra-in-jocul-educatiei-it, 26 septembrie 2017
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Federaţia Mondială a Sănătăţii Mintale sărbătoreşte în fiecare an, la data de 10 octombrie, Ziua
Mondială a Sănătăţii Mintale, prilej prin care, aduce în atenţia opinei publice mondiale o
problemă de sănătate publică prioritară. Sănătatea mintală este o componentă a sănătăţii prin care
fiecare dintre noi îşi realizează potenţialul intelectual, afectiv şi relaţional.
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10 octombrie - Ziua mondială a sănătății mintale

Ziua mondială a sănătății mintale a fost stabilită, în 1992, de către Federația Mondială pentru
Sănătate Mintală (World Federation for Mental Health - WFMH), pentru a crește gradul de
conștientizare și educare, la nivel mondial, în privința sănătății mintale.

12 octombrie — Ziua mondială a vederii
Ziua mondială a vederii (World Sight Day - WSD) este marcată anual, în cea de-a doua zi de joi
a lunii octombrie și reprezintă o manifestare ce vizează toți partenerii implicați în prevenirea
problemelor de vedere.
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Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii recomandă ca acțiunile desfășurate la nivel global
să se concentreze pe necesitatea accesului tuturor persoanelor la serviciile medicale pentru îngrijirea
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Site-ul dedicat acestei zile este www.iapb.org

ochilor. De asemenea, în cadrul ediției de anul acesta își concentrează toate eforturile pe
promovarea "#Stronger Together".
Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii a fost înființată în 1975 drept o organizație de
coordonare, pentru a conduce eforturile internaționale în activitățile de prevenire a orbirii. Prima sa
realizare majoră a fost de a promova un program pentru prevenirea orbirii, împreună cu Organizația
Mondială a Sănătății.

MOL România majorează la 400.000 de lei fondul alocat ONG-urilor în
cadrul celei de-a 9-a ediții a Programului MOL pentru sănătatea copiilor
26 septembrie 2017, Cluj = MOL România și Fundația pentru Comunitate au lansat cea de-a
9-a ediție a Programului MOL pentru sănătatea copiilor, cu un fond mărit la 400.000 de lei.
De asemenea, suma maximă care poate fi obținută de un ONG a fost ridicată de la 20.000 la
25.000 de lei. Acest program oferă sprijin financiar organizațiilor non-guvernamentale care
derulează proiecte de terapie prin artă sau terapie emoțională pentru copiii cu nevoi speciale.
Înscrierile la concursul de proiecte sunt deschise până la 26 octombrie 2017.
În cadrul evenimentului de lansare, cele 19 organizații care au primit finanțare în ediția precedentă
au prezentat rezultatele proiectelor realizate în perioada decembrie 2016 – august 2017.
Timp de 9 luni, peste 870 de copii cu nevoi speciale au avut parte de terapii prin artă, terapii
corporale (prin mișcare și dans), drama terapie, terapii ocupaționale utilizând tehnici de art-terapie,
de modelare a lutului și a altor materiale organice.
De asemenea, prin intermediul programelor susținute, s-au realizat terapii asistate de animale,
acvaterapie, terapii emoționale – prin basm, povestiri sociale, joacă, teatru de păpuși.Terapiile
aplicate au contribuit la îmbunătățirea calității vieții copiilor, precum și a familiilor acestora.
Totodată, în cadrul evenimentului a fost prezentat singurul centru de boli rare din țară, NoRo din
Zalău, sprijinit în cadrul a două ediții anterioare ale Programului.
Premiul MOL pentru sănătatea copiilor a fost acordat Fundației Hospice Emanuel din Oradea
pentru cel mai bun proiect realizat în cadrul ediției a 8-a, 2016 – 2017. Intitulat „Viața ta a schimbat
lumea: un program psihosocial pentru cele mai scurte vieți și cei dragi ai lor”, proiectul are ca
obiectiv creșterea calității vieții și diminuarea suferinței emoționale a pacienților diagnosticați cu o
boală incurabilă și a copiilor care au un frate sau un părinte care suferă de o afecțiune gravă, prin
intermediul unor intervenții specializate de suport psihosocial în vederea reducerii anxietății și a
stresului. Fundația Hospice Emanuel din Oradea a obținut finanțare de cinci ori în cadrul
Programului MOL pentru sănătatea copiilor între anii 2012-2016.
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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 2017 – august 2018.
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Termenul-limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 26 octombrie 2017, 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 2.418.000 lei ONG-urilor care au derulat 146 de
proiecte de terapie prin artă și terapie emoțională, incluzând aproape 10.000 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 siteurile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro (...)
sursa: România pozitivă, 26 septembrie 2017

Luna Literaturii Europene în România
EUNIC România (Reţeaua Europeană a Institutelor Culturale Naţionale) organizează
Luna Literaturii Europene, o iniţiativă de celebrare a cărţilor şi scriitorilor din Europa, cu scopul
de a evidenţia patrimoniul reprezentat de literatura europeană şi de a inspira tinerii să îndrăgească în
mod special cărţile.
Seria de evenimente şi activităţi organizate pe tot parcursul lunii octombrie la Bucureşti, Iaşi, în
şcolile din România şi în mediul online vor distribui următoarele mesaje:
 Cititul este distractiv;
 Cititul este util – cititorii activi au succes la învăţat şi în viaţă;
 Cititul te ajută să interacţionezi cu alte culturi şi să le înţelegi mai bine.
Programul include proiecţii cu ecranizări după romane europene, workshopuri pentru elevi despre
scriitori din ţările europene şi câştigători ai premiilor literare europene, o seară de poezie urbană,
schimburi de carte, saloane literare, workshopuri de traduceri şi multe altele.
Membrii publicului sunt invitaţi să îşi împărtăşească dragostea pentru lectură pe reţelele de
socializare: fie locul preferat pentru lectură, cartea lor preferată sau personajul preferat, folosind
hashtag-ul #EUcitesc.
Vor fi disponibile, de asemenea, platforme pentru prezentarea unui chestionar realizat de către
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală privind obiceiurile de lectură ale
românilor, care va constitui baza unui panel de discuţie ce avea loc în cadrul târgului de carte
Gaudeamus, în luna noiembrie.(...)
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Membrii EUNIC care participă la Luna Literaturii Europene sunt: Ambasada Suediei, British
Council, Centrul Ceh, Delegaţia Valonia-Bruxelles, Goethe-Institut, Institutul Balassi, Institutul
Cultural Român, Institutul Italian de Cultură Bucureşti, Institutul Polonez şi Spaţiul Public
European.
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Luna Literaturii Europene EUNIC se va desfăşura până pe 30 octombrie 2017, iar unele
evenimente vor continua şi în luna noiembrie.

Toate informaţiile, inclusiv ultimele noutăţi despre evenimente şi resursele disponibile pentru
public, vor fi disponibile pe pagina de Facebook a EUNIC
România: www.facebook.com/EunicRomania
Evenimentele publice includ: Proiecţii de filme – ecranizări ale unor romane europene;
Workshopuri pentru elevi despre scriitori din ţările europene şi câştigători ai unor premii literare
europene, organizate la Spaţiul Public European; Activităţi pentru şcoli; Activităţi pentru profesori,
online şi faţă-în-faţă, despre predarea literaturii şi cum să faci din lectură o activitate distractivă;
Activităţi pentru biblioteci despre cum să promovezi cititul din plăcere; Noapte de poezie urbană;
Salon literar cu scriitori tineri maghiari; Schimburi de carte; Workshopuri de traduceri.
Acestea vor avea loc în diferite locaţii ce includ: Muzeul Naţional de Literatură Română, Club
Control, Spaţiul Public European, Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri” din Iaşi, precum şi la
bibliotecile şi centrele membrilor EUNIC.
British Council şi partenerii vor promova pe reţelele de socializare hashtag-ul #EUcitesc, invitând
publicul să îşi împărtăşească dragostea pentru lectură, de exemplu:
 Ce îţi place să citeşti: Romanul, autorul sau fragmentul preferat
 Unde citeşti: Fă-ţi un selfie şi arată-ne unde citeşti!
 De ce citeşti: Spune-ne ce înseamnă cititul pentru tine
 Pe cine citeşti: Cine este autorul tău preferat?
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi: www.britishcouncil.org
sursa: România pozitivă, 26 septembrie 2017

Harta serviciilor sociale și medicale – tehnologia sprijină copiii vulnerabili
Consiliul Județean Bacău a lansat harta online a serviciilor sociale și de sănătate dezvoltate
pentru a susține activitatea autorităților locale și județene, dar și pentru a satisface nevoile
profesioniștilor și beneficiarilor.
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Elaborarea hărții serviciilor sociale și de sănătate existente în județul Bacău face parte dintr-un
proces amplu de planificare a măsurilor de sprijin pentru grupurile de persoane aflate în situații de
vulnerabilitate, marginalizare și excluziune, cu precădere copii și familii. Prezentul exercițiu a
pornit de la nevoia de planificare strategică a Consiliului Județean Bacău de ajustare a Strategiei de
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„ Mă bucur să văd că tehnologia este pusă în slujba copiilor aici, la Bacău. Cred că aceste modele
de buna practică din județul Bacău – Aurora și harta serviciilor sociale și medicale – pot fi extinse
la nivel național. Astfel, autoritățile pot știi în orice moment ce servicii sunt necesare la nivel local,
care sunt serviciile disponibile și ce fel de suport trebuie dezvoltat pentru a veni în sprijinul celor
mai vulnerabili copii și ai familiilor lor. De asemenea, la nivelul ministerului pe care îl conduc
există în derulare proiecte privind combaterea excluziunii sociale prin comunicații și IT, în valoare
de peste 100 de milioane de euro, din fonduri europene, cum ar fi RO-NET, Telemedicina, Puncte
de acces public la informații, totalizând peste 1.000 de localități izolate de pe teritoriul României”,
a declarat Lucian Şova, Ministrul comunicațiilor și societății informaționale.

Dezvoltare Durabilă a județului, având în vedere serviciile sociale și de sănătate existente la nivelul
județului Bacău și, nu în ultimul rând, nevoia identificată în cadrul proiectului pilot Pachetul Minim
de Servicii.
„Pentru a putea construi politici publice eficiente pe termen lung în beneficiul tuturor copiilor și al
familiilor lor, avem nevoie de informații integrate de la nivel local – atât despre nevoi și servicii
disponibile, cât și despre alte tipuri de suport necesare pentru incluziunea lor socială. Aplicația
AURORA și harta serviciilor sociale și medicale din Bacău reprezintă modele de bună practică
care pot sta la baza unei platforme naționale ce reunește toate informațiile despre copii furnizate
de toate cele trei domenii: social, medical și educațional”, a declarat Gabriela Coman, Președintele
Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție.
Trebuie menționat că, în vederea planificării dezvoltării serviciilor la nivelul județului, este necesară
o analiză care să determine diferența dintre serviciile existente și nevoia de servicii (stabilită pe
baza vulnerabilităților identificate).
„Această hartă este un instrument deosebit de important în activitatea de planificare a județului
pentru a justifica direcțiile de acțiune care au la bază nevoile populației. Rezultatele
recensământului comunitar efectuat în cadrul acestui proiect (doar în 38 unități administrativ
teritoriale) suprapuse peste harta serviciilor pot genera o imagine completă cu privire la nevoia de
intervenții ce pot fi prioritate în cadrul Strategiei noastre de dezvoltare, asigurând un echilibru
între atenția acordată infrastructurii necesare dezvoltării comunităților și investiția în resursa
umană esențială în procesul de dezvoltare durabilă”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele
Consiliului Județean Bacău.
Harta serviciilor sociale și de sănătate din județul Bacău a fost realizată cu sprijinul UNICEF în
România și a specialiștilor Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și ai
Centrului pentru Politici și ai Centrului pentru Servicii de Sănătate. Harta poate fi accesată pe
website-ul Consiliul Județean Bacău http://www.csjbacau.ro/ sau direct pe următorul
link: https://bacau.ab4.systems/.
„Pentru a sprijini copiii vulnerabili și familiile lor, profesioniștii locali au nevoie de acces în timp
real la informații despre serviciile disponibile. Harta online reprezintă un exemplu de bună
practică care pot fi extins la nivel național în beneficiul tuturor copiilor și familiilor acestora. De
asemenea, arată importanța parteneriatului dintre autorități, organizații neguvernamentale,
sectorul privat și profesioniști de la nivel local”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în
România.
La eveniment au participat reprezentanți ai administrației centrale și ai Parlamentului, ai instituțiilor
județene, profesioniști din domeniul social și al sănătății de la nivel local și județean, reprezentanți
ai organizațiilor neguvernamentale și ai UNICEF în România, precum și jurnaliști. (...)
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sursa: România pozitivă, 25 septembrie 2017
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ARC: Cerem reintroducerea facilității fiscale privind sponsorizările
pentru microîntreprinderi

Asociația pentru Relații Comunitare a creat o petiție folosind platforma de-clic.ro pentru
susținerea acordării facilităților fiscale pentru organizațiile neguvernamentale și microîntreprinderi.
Conform legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, societățile comerciale plătitoare de impozit pe profit pot
direcționa sub formă de sponsorizare până la 20% din impozitul pe profit de plată către organizații
din anumite domenii, printre care se află și organizațiile neguvernamentale. Dacă valoarea
sponsorizării nu depășește 0,5% din cifra de afaceri întreaga sumă a sponsorizării se deduce din
impozitul pe profit de plată.
Ordonanța nr. 3/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, prin care limita maximă a cifrei de afaceri
care definește microîntreprinderile este crescută de la 100.000 Euro la 500.000 Euro, a redus
dramatic numărul de societăți comerciale care beneficiază de această facilitate fiscală. Aceasta
datorită faptului că microintreprinderile nu plătesc impozit pe profit ci impozit pe venit. Sunt
afectate peste 84.000 din firmele care anterior erau eligibile, conform unei estimări făcute de
Asociația pentru Relații Comunitare împreună cu Fundația HOSPICE Casa Speranței pe baza
datelor disponibile privind cifra de afaceri ale societăților comerciale înregistrate în România în
anul 2015.
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Propunerea noastră este acordarea acelorași facilități ca și până în prezent și
microîntreprinderilor cu cifra de afaceri între 100.000 Euro și 500.000 Euro: o solutie ar fi ca
acestea să poată deduce cuantumul sponsorizărilor din impozitul datorat pe venit în limita a 20%
din impozitul datorat. Impactul asupra bugetului de stat este nesemnificativ, mai ales în condițiile în
care sponsorizările se realizează preponderent în domenii care ar necesita oricum sprijnul statului.
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Schimbările de mai sus, generate de Ordonanța nr. 3/2017, vin în contextul în care condițiile
facilității fiscale tocmai fuseseră îmbunătățite începând cu 1 ianuarie 2016, crescând pragul de
deductibilitate din cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%, cu obiectivul de a crește volumul
sponsorizărilor.

Nu în ultimul rând prezenta ordonanță generează un mediu ne-echitabil pentru micii întreprinzători
care pentru un comportament identic nu beneficiază de același facilități fiscale ca societățile
comerciale impozitate pe baza profitului. În plus credem că micii întreprinzători sunt cei care au
nevoie și mai mult ca aceste comportamente de solidaritate și implicare socială să fie încurajate.
De ce este important?
În România sunt active zeci de mii de organizații neguvernamentale care oferă populației servicii
critice în domeniul sănătății, educației, asistenței sociale, protecției mediului, culturii, dezvoltării
comunitare și multe altele. În ansamblul lor aceste organizații deservesc milioane de persoane și
contribuie la creșterea calității vieții în majoritatea comunităților românești.
Persoanele juridice au o contribuție financiară majoră prin sponsorizările făcute către organizațiile
neguvernamentale, aducându-și astfel aportul la impactul social și economic al organizațiilor.
Conform datelor de la ANAF, în 2015 din cele 150.541 de societăți comerciale care au realizat
profit 23% au înregistrat cheltuieli cu sponsorizarea, bursele private sau mecenat în valoare totală
de peste 157 de milioane de Euro, contribuind astfel la dezvoltarea societății românești.
Ordonanța 3/2017 reduce dramatic numărul firmelor care beneficiază de această facilitate fiscală și
va afecta tot sectorul neguvernamental însă mai ales organizațiile din localități mai mici care nu pot
accesa finanțările marilor corporații sau fondurile publice și care depind tocmai de sponsorizările pe
care le pot obține de la agenții economici locali, în marea lor majoritate microîntrprinderi.
https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/arc-cerem-reintroducerea-facilitatii-fiscale-privind-sponsorizarile-pentrumicrointreprinderi

Studiu „Investitie in educatia copiilor din mediul rural”
Peste două treimi dintre școlile din mediul rural se confruntă cu factori de risc educaționali și socioeducaționali
 Abandonul şcolar este prezent în 40% din unitățile de învățământ din mediul rural
 Liceele, cele mai expuse la abandon școlar și absenteism
 Două treimi din unităţile de învățământ au elevi din familii dezavantajate economic
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Abandonul şcolar este prezent în 40% din unitățile de învățământ din mediul rural, cele mai multe
cazuri fiind înregistrate în licee. În ceea ce privește absenteismul de la ore, acesta apare cel mai des
tot în învăţământul liceal, iar Regiunea București-Ilfov are cele mai slabe rezultate privind prezența
la ore, cu o medie anuală de absențe de peste 32 de ore/elev.
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București, 13 septembrie 2017 – Peste două treimi din unitățile de învățământ din mediul rural se
confruntă cu cel puţin un factor de risc educațional, cum ar fi rezultate slabe la evaluarea națională,
risc de abandon școlar, rate ridicate de absenteism și repetenție, și cu unul sau mai mulți factori de
risc socio-educaționali, cum ar fi elevi proveniți din familii dezavantajate economic sau spații și
dotări materiale insuficiente, conform studiului „Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural”,
realizat de către Fundaţia World Vision România, la iniţiativa și cu finanțarea Fundaţiei Vodafone
România. Studiul este reprezentativ la nivel național și a fost efectuat în perioada februarie – iulie
2017.

(...) Studiul arată că şapte din zece unităţi de învățământ din mediul rural au elevi care repetă clasa,
iar Regiunea Centru – județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – are cel mai mare
procent de repetenție. În ceea ce privește proveniența elevilor din familii dezavantajate economic,
două treimi (62,6%) din unităţile de învățământ au elevi cu dosar de bursă socială, elevi
instituţionalizaţi sau elevi în plasament. Peste 15% dintre unităţi au semnalat nevoi privind
îmbunătățirea dotării spațiului școlar, procentul cel mai ridicat fiind înregistrat în zona Sud VestOltenia, unde peste un sfert dintre unităţi (27,8%) au nevoie de astfel de intervenţii. Studiul poate fi
citit integral la adresa: http://fundatia-vodafone.ro/wp-content/uploads/2017/09/Investitie-ineducatia-copiilor-din-mediul-rural.pdf
Studiul „Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural” acoperă 2.591 de unităţi de învăţământ din
mediul rural, ceea ce reprezintă peste 80% dintre şcolile gimnaziale, liceele şi şcolile profesionale
existente în acest mediu. Studiul a fost efectuat pe baza datelor oferite de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice şi de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar și
a răspunsurilor obţinute la chestionarele aplicate unui număr de peste 3.000 de cadre didactice şi
peste 750 de elevi din mediul rural.
sursa: România pozitivă, 28 sept 2017

10 fructe și legume de toamnă care fortifică imunitatea
Strugurii
Strugurii conțin unul dintre cei mai eficace antioxidanți recunoscuți la momentul actual, flavoidele.
Aceste fructe conțin, de asemenea, potasiu, având o valoare energetică importantă.
Prunele
Este cunoscut faptul că fructele şi legumele mov conţin printre cei mai mulţi antioxidanţi. Prunele,
aşadar, ar trebui consumate cât mai des în sezonul de toamna, pentru că te feresc de o mulţime de
boli, inclusiv cancer, afecțiuni ale inimii, diabet sau anemie.
Gutuile
Și gutile se numără printre fructele de toamnă care întăresc imunitatea, grație vitaminelor și
mineralelor din conținutul lor. În plus, au efect decongestionant pentru ficat, fiind un stimulent al
funcțiilor nervoase.

Dovleacul
Dovleacul protejează organismul de raceală şi întareşte sistemul imunitar și are grijă de sănătatea
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Perele
Dulci, zemoase și gustoase, perele sunt bogate în vitamine și săruri minerale, reprezentând o sursă
importantă de antioxidanți. Dacă te confrunți deja cu simptomele răcelii, trebuie să știi că perele
întăresc imunitatea, ameliorând febra și durerile de gât.

13

Merele
Mărul are efect depurativ pentru sânge (scade colesterolul) și acționează ca un tonic pentru nervi și
mușchi, prevenind instalarea infecțiilor intestinale, bronșice și reumatismale.

inimii. Printre nutrienții pe care le găsim în dovleac se numara calciu, potasiu, seleniu, fi er,
mangan, inclusiv fi bre si caroten. De asemenea, vitaminele A, B1, B3, B6, C, E și acid folic.
Ardeii
Ardeii ocupă primul loc în topul legumelor cu un conținut ridicat de vitamina C. Pentru a-ți întări
imunitatea pe timpul toamnei, este suficient să mănânci zilnic un ardei gras proaspăt.
Nucile
Și nucile fac parte din cateroria legumelor de toamnă care întăresc imunitatea. Asigură un aport de
grăsimi nesaturate, minerale, vitamina E, sulf și arginină, menținând organismul sănătos.
Ciupercile
Ciupercile sunt unele dintre cele mai bune legume pentru întărirea sistemului imunitar. Ele ajută la
maturizarea celulelor albe din sânge și le ajută să acționeze mai eficient împotriva bolilor.
Morcovii
Și morcovii sunt sunt foarte eficienți în lupta cu gripa și răceala. Aceste legume sunt pline de betacaroten, o substanță care poate fi luată de organism în urma consumului de morcovi cruzi.
sursa: http://unica.md/sanatate/stiri/10-fructe-si-legume-de-toamna-care-fortifica-imunitatea/18/09/2017
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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