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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 11, anul 10, săptămâna 14 – 20 martie 2022 

 

Cuprins: 

 
 15 martie – lansare de carte: “PAȘI SPRE EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN ROMÂNIA. 

CONTRIBUȚIA REȚELEI RENINCO” 

 FDSC și Kaufland lansează #ÎnStareSăAjut, un apel de proiecte pentru 350.000 de euro 

dedicat ONG-urilor din România care sprijină migranții din Ucraina 

 Treabă nemțească: lecția de educație pentru școala românească 
 Orientare professională în licee: Elevii de liceu din Franța sunt consultați, timp de câteva 

săptămâni, cu privire la opțiunile lor pentru carieră într-un eveniment national 

 20 martie, Ziua Internațională a Fericirii 

 

 

       
Noutăți  
 

 Raport anual privind Metarankingul Național aferent anului 2021 

 

Data publicării: 07.03.2022 

 

În exercițiul de metaranking specific anului financiar 2021, realizat conform metodologiei stabilite 

prin Ordinul nr. 3.095/07.02.2022, au fost ierarhizate 30 de universități românești de stat (dintr-un 

total de 54) și o singură universitate privată (Universitatea „Titu Maiorescu” din București). 

 

Top 10 universități românești include, pe lângă universitățile de pe podium (Universitatea „Babeş-

Bolyai” din Cluj-Napoca #1, Universitatea din Bucureşti #2 și Universitatea Politehnica din 

Bucureşti #3): 

 2 universități de medicină (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu" din 

Cluj-Napoca #4 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti #8); 

 2 universități comprehensive din consorțiul Universitaria (Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi #5 și Universitatea de Vest din Timişoara #7); 

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin_3095_2022.pdf
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 2 universități tehnice (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca #9 și Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi #10); 

 1 universitate hiper-comprehensivă (Universitatea „Transilvania" din Braşov #6 ce conține, 

pe lângă domeniile tradiționale dintr-o universitate comprehensivă și componentele de 

medicină, respectiv tehnic). 

Cu punctaje foarte apropiate urmează Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași 

și Academia de Studii Economice din București. 

 

Obiectivele specifice ale Metarankingului Național au vizat: 

 identificarea instituțiilor de învățământ superior reprezentative din România, performante la 

nivel științific și cu vizibilitate internațională în clasamentele globale ale universităților 

europene și occidentale; 

 diferențierea instituțiilor de învățământ superior din România pe baza punctajului obținut în 

urma aplicării metodologiei internaționale standard privitoare la realizarea exercițiului 

național de metaranking; 

 să ofere managementului academic național un instrument de analiză corect și în același 

timp, echitabil, privitor la impactul universităților românești în aria academică 

internațională, care să furnizeze date utile pentru proiecția strategiei de cercetare și 

educaționale, inclusiv a componentei care vizează finanțarea cercetării în universități. 

Raportul detaliat este disponibil la: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Raport_privind_Metarankingul_National%202021_07_

03_2022.pdf 
sursa: https://edu.ro/raport_metaranking_national_2021 

 

 

 
 

 De peste 32 de ani, pe drumul spre educația incluzivă în România  

 

Asociația RENINCO lansează marți, 15 martie 2022, cartea ”PE DRUMUL SPRE EDUCAȚIA 

INCLUZIVĂ ÎN ROMÂNIA. CONTRIBUȚIA REȚELEI RENINCO”, apărută la Editura 

Universitară București, în colecția Științe ale Educației.  

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Raport_privind_Metarankingul_National%202021_07_03_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Raport_privind_Metarankingul_National%202021_07_03_2022.pdf
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Cartea, coordonată de Traian Vrăsmaș și Ecaterina Vrăsmaș, cu contribuții de la 19 autori, s-a 

născut din dorința unor profesioniști și colaboratori, martori implicați activ în demersurile - de peste 

32 de ani - de promovare a educației integrate și apoi treptat a educației incluzive, de a nu lăsa 

lucruri nespuse, experiențe neîmpărtășite, istorie nepovestită... O carte care condensează expunerea 

unor deschideri democratice postrevoluționare - dar și evoluții ulterioare sinuoase - prin acte 

normative, proiecte inovatoare, activități, publicații și cercetări legate de educația integrată și 

educația incluzivă în România.  

 

Este redată pe bază de documente și evidențe diverse (inclusiv personale) o istorie recentă (1990-

2021), a unui domeniu complex, insuficient și/sau superficial cunoscut, sensibil, vulnerabil și din 

păcate adeseori marginalizat, al educației din țara noastră - accesul și participarea la educație a 

persoanelor cu dizabilități și/sau CES (cerințe educaționale speciale). Analiza are la bază o triadă 

(posibil) complementară (3E): educație specială, educație integrată, educație incluzivă...  

 

Sunt identificate unele aspecte critice actuale (bariere, îngrijorări) - la fel ca în Europa și în toată 

lumea - în drumul spre o educație cât mai puțin excluzivă și discriminativă (în general și în 

particular pentru CES). Sunt valorificate unele învățăminte ale perioadei anlizate, se prezintă 

oportunități și propuneri de soluționare, inspirate și de experiența euroatlantică, utile în contextul 

evoluției sistemului de învățământ din țara noastră. Autorii și colaboratorii speră ca lucrarea să 

suscite interesul profesioniștilor din domeniul educației, studenților, organizațiilor 

neguvernamentale, instituțiilor guvernamentale centrale și locale, instituțiilor școlare și academice, 

în temeiul și în numele dezideratului universal al educației pentru toți.  

 

Cartea este promovată pe site-ul editurii: https://www.editurauniversitara.ro/pedagogie44/pe-

drumul-spre-educatia-incluziva-in-romania-contributia-retelei-reninco.html  

 

Evenimentul de lansare se va desfășura marți, 15 martie, în intervalul orar 17-19, pe platforma 

Zoom. Moderator va fi dl. prof. univ. dr., prof. emerit Emil Păun.  

 

Persoanele interesate să participe sunt rugate să anunțe la adresa: arr@reninco.ro. În baza anunțului, 

acestea vor primi linkul de conectare în ziua desfășurării evenimentului. 

(fragmente din Comunicatul de presă) 

 

 

                                                  

 FDSC și Kaufland lansează #ÎnStareSăAjut, un apel de proiecte pentru 

350.000 de euro dedicat ONG-urilor din România care sprijină migranții 

din Ucraina 
 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Kaufland România anunță că alocă 350.000 de 

euro pentru finanțarea unor inițiative de ajutorare a migranților ucraineni, derulate de 

organizații neguvernamentale românești, în cadrul apelului de proiecte #ÎnStareSăAjut 

 

https://www.editurauniversitara.ro/pedagogie44/pe-drumul-spre-educatia-incluziva-in-romania-contributia-retelei-reninco.html
https://www.editurauniversitara.ro/pedagogie44/pe-drumul-spre-educatia-incluziva-in-romania-contributia-retelei-reninco.html
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București, 10 martie 2022. Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

anunță lansarea primului apel pentru proiecte din 2022 din cadrul programului În Stare de Bine.  

 

Apelul #ÎnStareSăAjut va fi destinat organizațiilor neguvernamentale din România care 

derulează sau intenționează să deruleze inițiative de ajutorare a migranților ucraineni. 

 

Programul În Stare de Bine, ajuns în al cincilea an de existență, dispune și în 2022 de un buget total 

de 1 milion de euro, fiind derulat prin două apeluri de finanțare a proiectelor eligibile. Primul dintre 

acestea începe pe 17 martie și este organizat în mod excepțional ca intervenție de urgență. În Stare 

să Ajut a fost creat inițial în 2020 ca răspuns la criza pandemiei de covid-19. Apelul are un buget 

alocat de 350.000 de euro și face parte, din punct de vedere funcțional, din programul general de 

CSR al Kaufland, În Stare de Bine. 

 

Pentru cel de-al doilea apel de proiecte planificat în 2022, bugetul stabilit este de 650.000 de euro, 

acesta urmând însă a fi alocat unor proiecte din cele trei domenii de intervenție eligibile deja 

consacrate din anii anteriori: cultură, sport și viață sănătoasă. 

 

Pentru apelul #ÎnStareSăAjut, Kaufland va oferi finanțări totale de până la 100.000 de euro pentru 

inițiative pe termen scurt (cu durata de derulare de la 1 la 4 luni) și de maximum 250.000 de euro 

pentru proiectele pe termen mediu (5-10 luni). Proiectele trebuie să aibă ca obiectiv 

concret sprijinirea migranților din Ucraina care tranzitează România sau se refugiază pe teritoriul 

țării noastre ca rezidenți temporari sau solicitanți de azil. 

 

Pentru inițiativele pe termen scurt, alocarea financiară se situează între 35.000 și 75.000 de lei 

pentru fiecare proiect în parte, iar pentru cele pe termen mediu între 75.000 și 250.000 de lei. 
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Inițiativele eligibile sunt cele care sprijină accesul la bunuri, servicii și informații pentru migranții 

ucraineni. 

 

Proiectele pot fi înscrise de ONG-uri pe platforma www.instaredebine.ro, unde se găsesc și detalii 

despre criteriile de eligibilitate, procedura de aplicare și documentele necesare, inclusiv Ghidul 

Solicitantului. 

 

În Stare de Bine este un program anual de finanțare ce oferă granturi nerambursabile în valoare 

totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este 

implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu susținerea financiară a Kaufland 

România. 
sursa; www.stiriong.ro 

 

 

 Treabă nemțească: lecția de educație pentru școala românească 
 

 
 

Chiar și în rândul vecinilor lor occidentali, germanii sunt văzuți ca niște parteneri foarte corecți și 

de încredere, dar inflexibili, în anumite privințe, până la opacitate. Oricine a lucrat vreodată cu ei 

știe că această imagine e nemeritată. Germanii ar fi putut foarte bine inventa dictonul „măsoară de 

zece ori, taie o dată”. Iar aceasta, în funcție de modul de lucru specific fiecărei națiuni, fie încântă, 

ca exemplu de eficiență, fie enervează – pentru că... da, această abordare a muncii consumă timp. 

În orice caz, industria germană își datorează succesul acestei preocupări pentru calitatea rezultatului 

muncii. Iar aceasta este inculcată, încă de timpuriu, în sistemul lor de educație, și mai ales în cel 

tehnic și vocațional. 

http://www.instaredebine.ro/ajut
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Spre deosebire de germani, care au transformat învățământul tehnologic inclusiv în instrument de 

aculturalizare a imigrației prin șansa la educație tehnică de cea mai bună calitate pe care statul le-o 

acordă imigranților, România ignoră potențialul uman și de dezvoltare al acestui sector al sistemului 

de educație. Iar asta se întâmplă de decenii, nu de ieri, de azi.  

 

România alocă foarte puțini bani pentru formarea practică a elevilor. Sunt afectați peste 50% 

dintre toți elevii de liceu 
Conform unui studiu realizat de Centrul Român de Politici Europene, organizație parte a 

consorțiului Creștem prin Educație Agricolă (CEA), format dintr-un grup de organizații care își 

propun dezvoltarea învățământului tehnologic cu profil agricol din România, țara noastră alocă cei 

mai puțini bani pe cap de elev înscris în învățământul profesional și tehnologic (ÎPT), de peste 10 

ori sub media europeană. 

Aceasta, în condițiile în care peste jumătate (56%) dintre toți elevii din învățământul secundar 

superior, nivel care corespunde liceului, merg la licee tehnologice sau școli profesionale, mai 

arată studiul „De ce avem nevoie de învățare la locul de muncă în învățământul profesional și tehnic 

românesc? Un model de practică pentru liceele agricole” ( https://www.crpe.ro/de-ce-avem-nevoie-

de-invatare-la-locul-de-munca-in-invatamantul-profesional-si-tehnic-romanesc/) 

Aceste școli nu au doar o problemă de reputație. Ele sunt considerate de foarte multă vreme, din 

deceniile de dinainte de 1989, o a doua opțiune de viitor pentru copiii care absolvă gimnaziul. O 

problemă mai puțin cunoscută, și cam la fel de serioasă, este calitatea instruirii practice pe care o 

oferă. De exemplu, doar 10% dintre elevii români au acces la experiențe de învățare practică în 

timpul studiilor liceale, prin comparație cu media de 61% înregistrată în rândul colegilor lor din UE. 

Practica de specialitate, în mai ales în liceele cu profil tehnologic, este o problemă reală și serioasă. 

Studiul CRPE arată că elevii care au făcut stagii de practică sau de ucenicie la angajator își găsesc 

mult mai ușor un loc de muncă – respectiv, în mai puțin de două luni, comparativ cu peste 20 de 

luni în cazul celor care s-au pregătit doar la școală. Pentru absolvenții liceelor agricole, un domeniu 

cu potențial, dar care se confruntă cu rate relativ mari ale șomajului, avantajul formării practice nu 

poate fi subestimat. 

Calitatea învățării în școlile tehnologice se corelează mult mai strâns cu impactul asupra pieței 

muncii decât în cazul liceelor teoretice, care reprezintă în mod tradițional calea de acces către 

învățământul superior. Finalitatea studiilor, în ÎPT, este angajabilitatea imediată, care nu poate fi 

asigurată pur și simplu prin educație teoretică sau cu minimul de formare practică desfășurat în 

școală. 

Mai mult, chiar și formarea teoretică (nu doar cea practică) suferă în școlile din filiera profesională 

și vocațională. Pentru unele materii din curriculumul ÎPT, arată studiul CRPE, nu există nici măcar 

manuale. 

 

Învățământul tehnologic, a cincea roată la căruță 
Iar politicile statului român în materie de educație profesională și vocațională par a lipsi la rândul 

lor. Nu vorbim de lucruri precum lipsa normelor de implementare pentru subvenția suplimentară de 

5% din alocarea per elev, care ar trebui să finanțeze stagiile de practică sau de ucenicie, o lege care 

datează „doar” de vreo 15 ani. Nu; ne referim la reducerea sistematică, de la un an la altul, a cifrelor 

de școlarizare pentru clasa a IX-a la aceste școli. 

 

https://www.crpe.ro/de-ce-avem-nevoie-de-invatare-la-locul-de-munca-in-invatamantul-profesional-si-tehnic-romanesc/
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  De exemplu, pentru acest an școlar 

numărul locurilor disponibile în clasa a IX-a la liceele cu profil tehnologic, filiera învățământ 

profesional, a fost redus cu 36%. Statul pare a se complace într-un cerc vicios: liceele tehnologice 

nu sunt atractive, deci reducem cifra de școlarizare, deci scad investițiile, deci scade atractivitatea, 

deci în următorul an se înscriu și mai puțini elevi ș.a.m.d. 

Ar fi în regulă dacă am avea perspectiva de a deveni Singapore, sau măcar dacă ne-am apropia de 

profilul educațional din Occident, cu cifre în jurul a 40% din populație cu studii superioare. Dar nu 

e cazul. 

Studiul CRPE face o serie de recomandări de viitor pentru ca ÎPT să fie repus măcar în stare de 

funcționare. 

Este nevoie, de exemplu, ca statul să asigure o finanțare corespunzătoare, specific pentru formarea 

practică, inclusiv cu normele de aplicare pentru subvenția suplimentară prevăzută de lege. 

Trebuie dezvoltate materialele-suport necesare, nu numai manualele care lipsesc: e nevoie de de 

caiete de practică, de ghiduri metodologice și de evaluare a practicii etc. Este necesară, de 

asemenea, formarea tutorilor de practică, a profesorilor coordonatori de practică, a evaluatorilor de 

competențe, a inspectorilor școlari pentru învățământul profesional și tehnic. 

 

Implicarea sectorului privat, esențială 
Școlile din învățământul profesional și tehnologic trebuie susținute de autorități pentru a dezvolta 

parteneriate cu agenții economici, pentru că implicarea sectorului privat în educația practică nu 

acoperă nici pe departe, potrivit datelor din cercetarea CRPE, nevoile reale ale elevilor. 

În 2020, 16% dintre elevii înscriși în ÎPT nu au participat la stagii sau ore de formare practică, cu 

toate că acestea sunt obligatorii pentru a promova în următorul an școlar. (În cazul liceelor cu profil 

preponderent agricol, sub 40% din elevi au participat la stagii de ucenicie la agenți economici din 

domeniu.) Dintre elevii care au participat, 42% au făcut practică doar în cadrul școlii și doar 57% au 

beneficiat de formare la agenți economici. 

În Germania, ponderea companiilor care oferă stagii de practică variază între 38% în cazul firmelor 

mici și aproape 100% din marile concernuri. În sistemul german, elevii în practică sunt remunerați 

sub prevederile Contractului colectiv de muncă de la nivel de ramură, în vreme ce responsabilitatea 

pentru organizarea învățământului practic dual, în școală și la angajator, este împărțită între statul 

federal, autoritățile locale (landurile) și Camerele de Industrie locale, inclusiv în ceea ce privește 

programa de învățământ. Aceasta din urmă este, cum este și normal, elaborată în primul rând de 
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companiile partenere cu liceele. Companiile angajatoare știu cel mai bine de ce competențe au 

nevoie și lor le revine în primul rând responsabilitatea de a-i instrui pe tinerii ucenici (ceea ce se 

întâmplă totuși sub supravegherea statului federal). 

Poate cea mai importantă concluzie a studiului Centrului Român de Politici Europene este că avem 

deja exemple de bune practici implementate cu succes în România. 

Astfel, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă și organizația World Vision România, ambele 

membre ale consorțiului Creștem prin Educație Agricolă, au pilotat un model de practică în două 

licee cu profil agricol: Colegiul Tehnologic Traian Săvulescu Târgu Mureș și Liceul Tehnologic 

Dorna Cândrenilor, în cursul căruia 33 de elevi au beneficiat de stagii de practică la angajatori, în 

proces fiind implicate 15 ferme. Rezultatele proiectului au stat de altfel la baza recomandărilor 

cuprinse în studiul CRPE. 

 

Nu, nu suntem Germania. Modelul german este doar un exemplu printre multe altele. Nu e neapărat 

să fie considerat drept reper pentru construirea de obiective. Însă acum, în situația României, cu 

actuala stare de fapt în ceea ce privește rezultatele sistemului de învățământ – o rată uriașă a 

analfabetismului funcțional, abandon școlar record, foarte probabil scăderea ratelor de promovare la 

examenele naționale din această vară – este nevoie de schimbări esențiale în învățământul 

preuniversitar din România. Mai ales în cel profesional și tehnologic. Nu ne mai putem permite, 

acum poate mai mult ca niciodată, să ne complacem în actuala stare de fapt. 

sursa: www.republica.ro, autor Alexandra Popa,11 martie 2022 

 

 

 Orientare profesională în licee: Elevii de liceu din Franța sunt consultați, timp 

de câteva săptămâni, cu privire la opțiunile lor pentru carieră într-un 

eveniment national 

Elevii de liceu din Franța, de la liceele generale, dar și de la cele tehnologice, sunt implicați în 

aceste săptămâni într-un amplu eveniment național despre orientarea în carieră și formarea 

profesională. De luni, 14 martie, începe programul “Printemps de l’orientation”, adică 

“Primăvara orientării (profesionale)”, conform informațiilor de pe site-ul ministerului Educației 

din Republică. 

 

“Primăvara orientării” mobilizează toți actorii naționali și regionali din domeniul orientării, în 

special în licee și instituții de învățământ superior. Acest eveniment își propune “să arate întreaga 

diversitate a traseelor de formare, fie că este vorba de liceeni, studenți sau ucenici”, potrivit sursei 

citate. 

Programul le permite elevilor nu numai să se informeze cu privire la cerințele și așteptările 

diferitelor programe de studii, ci și să se informeze cu privire la oportunitățile disponibile și 

să se familiarizeze cu lumea economică și profesională, îmbunătățindu-și percepțiile asupra 

acestei chestiuni. Cei vizați, în principal, sunt elevii din penultimul an de liceu pentru care se 

deschide, astfel, problema carierei cu un an înainte să ia decizia de după Bacalaureat. 

 

http://www.republica.ro/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/le-printemps-de-l-orientation-327179
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    Foto: Freepik.com 
 

Ce se întâmplă concret. Cine discută cu elevii 

Acest program a fost desfășurat și anul trecut. Acum este la a doua ediție. La această ediție 2021-

2022, pot participa și elevii din ultimul an de liceu astfel încât să-și finalizeze proiectul de formare 

început anul trecut când erau în penultimul an de liceu. Aceștia trebuie să își contureze un plan de 

carieră “asociat cu dorințele lor de pe Parcoursup”, adică de pe platforma națională pe care elevii de 

liceu au conturi și unde găsesc informații despre programe de studii de licență, locuri de ucenicie 

sau alte școli postliceale. 

 

Mai mult, elevii din ultimul an de liceu participă la acest eveniment și pentru a pregăti prezentarea 

proiectului de orientare profesională proprie în cadrul “Grand Oral”, adică în cadrul probei orale de 

franceză de la Bac care reprezintă acest lucru: argumentarea, în fața unei comisii, a alegerii pe care 

au făcut-o referitor la probele alese pentru examen și la planurile pentru viitor. 

 

O acțiune marcată în cadrul Președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene, Primăvara 

orientării este, de asemenea, o ocazie de a descoperi oportunități de mobilitate și de formare în 

străinătate, mai scrie pe education.gouv.fr. 

Potrivit acelorași informații, “Printemps de l’orientation” este pregătit în prealabil de către 

profesori și psihologi din sistemul educațional francez, într-o abordare pedagogică, astfel încât 

fiecare elev să fie activ în construirea planului său de carieră și să urmeze un program menit să îi 

dezvolte competențele, să se orienteze și să pregătească mai multe vizite și interviuri. 

 

În timpul evenimentului, elevii își desfășoară programul de activități care poate include 

participarea în cursuri de învățământ superior, vizite virtuale la companii și instituții de formare, 

schimburi cu profesioniști, studenți sau liceeni mai avansați. Responsabile pentru coordonarea 

activităților sunt principalele instituții de învățământ superior din fiecare regiune din Franța. 
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Structura sistemului francez de Educație, pe scurt 

După 3 ani de grădiniță (école maternelle), în Franța, un copil de 6 ani intră la clasa pregătitoare 

(CP – Cours Préparatoire). După aceasta, urmează 4 ani de școală primară (CE1, CE2, CM1, CM2 

– Cours Elémentaire 1 și 2, Cours Moyen 1 și 2). 

 

Urmează gimnaziul și liceul, 7 ani de studiu numerotați descrescător. La 11 ani, elevul intră în 

gimnaziu (Collège) în echivalentul clasei a V-a de la noi (sixième – 6e), în școala generală. Apoi 

parcurge clasa a VI-a (cinquième), a VII-a (quatrième) și a VIII-a (troisième), care se termină cu o 

serie de examene naționale pentru a intra la liceu – Le diplôme national du brevet. La liceu, pe care 

îl termină de regulă la 18 ani, sunt trei clase care continuă numărătoarea descrescătoare începută la 

gimnaziu: La Seconde (“a doua”), La Première (“prima”) și La Terminale (“anul final”) la sfârșitul 

căreia susțin examenul de Bacalaureat. În total, 12 ani de studiu – potrivit platformei 

europene Eurydice de monitorizare a sistemelor și politicilor din educația țărilor din Europa. 

 

Finalitatea programului 

În februarie, elevii sunt ajutați de profesori și psihologii școlari din cadrul ministerului de resort să 

se gândească la planurile de carieră și dau un test de poziționare pe baza căruia profesorii îi vor 

ajuta să definească demersurile pe care le au de făcut. 

 

În martie, elevii “desfășoară diverse activități la clasă pentru a experimenta și realiza proiectul” de 

orientare în profesie și sunt încurajați să își găsească diferite cursuri cu acces liber la universități 

pentru a încerca anumite domenii, conform sursei citate. 

Luna aprilie reprezintă un bilanț pentru verificarea progreselor din procesul de orientare și din 

planurile de continuare a studiilor. “În clasă, profesorii vă vor îndruma să efectuați o nouă 

evaluare”, sunt informați liceenii. 
sursa: www.edupedu.ro, 13 martie 2022, autor Ștefan Lefter 

 

                                                 

 

 

 20 martie, Ziua Internațională a Fericirii 
 

Pe 20 martie, este sărbătorită la nivel mondial Ziua Internaţională a Fericirii (International Day of 

Happiness). Această zi a fost concepută de Jayme Illien, un filantrop, activist, om de stat și consilier 

special al Organizației Națiunilor Unite și proclamată de Adunarea Generală a ONU pe 28 iunie 

2012.  

 

Ziua Internațională a Fericirii coincide cu Ziua internațională a Francofoniei. 

 
 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/france_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/france_en
http://www.edupedu.ro/
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Domnişoară fericire 

Eşti aievea? Dă-mi de stire! 

Vreau să-ţi fac un compliment, 

cât sunt încă conştient. 

 

Te văd rar şi-mi pari cam tristă. 

Am să-ţi spun c-ai fost absentă, 

deşi esti cea mai dorită, 

dintre toate câte sunt 

zâne dulci pe-acest pământ. 

 

Eşti frumoasă şi râvnită, 

de dispari în nemurire, 

sau apari fără de ştire. 

 

Domnişoară fericire, 

eşti o clipă-n infinit, 

cu parfum şi amăgire, 

De mă vezi, să-mi dai de ştire! 

 

                                                                                                     Autor: Alin Zamfir 

 

 

  Toți pentru unul, unul pentru toți! 


