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Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 21 martie – Ziua internațională Sindrom Down 

 26 martie - Ziua Internațională a Luptei împotriva Epilepsiei - "Purple Day"  
 15 martie 2022 – lansare de carte: “PAȘI SPRE EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN ROMÂNIA. 

CONTRIBUȚIA REȚELEI RENINCO” 
 Pe 1 aprilie 2022 se lansează apelurile de proiecte dedicate autorităților locale finanțate prin 

PNRR, componentele Valul Renovării și Fondul Local 

 „Only look!” O mamă și fiul ei din Ucraina intră într-un magazin de muzică din Cluj… 

Gestul făcut de angajații magazinului 

 Semnele de dinaintea furtunii. De ce fac copiii „crize” și cum îi putem ajuta să se calmeze 

 

 

 

       
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): 

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin_3095_2022.pdf
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 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); 

 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 

 

 

 
 

 

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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 Ziua Internațională a Sindromului Down  

 
Data de 21 martie a fost aleasă de către Down Syndrome International (DSI) ca Zi Internaţională a 

Sindromului Down pentru a simboliza unicitatea persoanelor cu Sindromul Down = 21 de la 

cromozom şi a treia lună din an, respectiv martie, de la triplarea acestui cromozom.  

 

Scopul acestei zile este de a crește gradul de conștientizare privind problemele pe care le întâmpină 

persoanele cu sindrom Down și familiile acestora la capitolul integrare socială adecvată. 

 
 

 
 

 26 martie - Ziua Internațională a Luptei împotriva Epilepsiei - "Purple 

Day"  
 

Culoarea acestei zile este mov.  
Purtând un obiect de această culoare sau folosind iluminatul colorat astfel, ne manifestăm 

solidaritatea cu cei care suferă de epilepsie.  

 

A fost inițiată în 2008, în Canada, de către Cassidy Megan, o fetiță în vârstă de nouă ani, care se 

lupta cu această boală, împreună cu mama sa, Angela Cassidy Megan.  

 

Se estimează că 50 de milioane de persoane din întreaga lume trăiesc cu epilepsie. La nivel 

mondial, 1 din 100 de oameni suferă din cauza acestei afecţiuni, potrivit Biroului Internaţional 

pentru Epilepsie. Esenţial pentru a face faţă epilepsiei sunt cercetarea şi dezvoltarea de tratamente 

inovatoare, fondarea mai multor centre specializate şi formarea unor echipe interdisciplinare 

(neurolog, pacient, psiholog şi familie).  

 

Informații suplimentare: http://www.purpleday.org, www.epilepsysociety.org.uk/purple-day-

epilepsy-awareness# 

 

http://www.purpleday.org/
http://www.epilepsysociety.org.uk/purple-day-epilepsy-awareness
http://www.epilepsysociety.org.uk/purple-day-epilepsy-awareness
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 De peste 32 de ani, pe drumul spre educația incluzivă în România  

 

Asociația RENINCO a lansat cartea ”PE DRUMUL SPRE EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN 

ROMÂNIA. CONTRIBUȚIA REȚELEI RENINCO”, apărută la Editura Universitară București, în 

colecția Științe ale Educației.  

 

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.  

 

Evenimentul de lansare s-a desfășurat marți, 15 martie 2022, online, moderator fiind dl. prof. univ. 

dr. prof. emerit Emil Păun. 

 

Peste 80 de participanți din Ministerul Educației, Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului 

și Adopții, mediul academic, cadre didactice, organizații neguvernamentale și alte structuri s-au 

alăturat sesiunii de lansare, au mulțumit pentru toate informațiile pe care această carte le aduce în 

prim plan, pentru realitatea și sinceritatea ei, pentru evoluția pe care a simțit-o fiecare în evoluția 

profesională ca membru în Asociația RENINCO România și au transmis felicitări autorilor, 

colaboratorilor și, în mod deosebit coordonatorilor, doamnei prof. univ. dr. Ecaterina Vrăsmaș și 

domnului prof. univ. dr. Traian Vrăsmaș.  

 

Cartea este promovată pe site-ul editurii: 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
https://www.editurauniversitara.ro/pedagogie44/pe-drumul-spre-educatia-incluziva-in-romania-contributia-retelei-reninco.html
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 Pe 1 aprilie se lansează apelurile de proiecte dedicate autorităților locale 

finanțate prin PNRR, componentele Valul Renovării și Fondul Local 
  

Dan Vîlceanu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, și Cseke Attila, ministrul dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației au semnat Acordul de finanțare privind implementarea 

investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, demers necesar înainte de 

lansarea apelurilor de proiecte, potrivit unui comunicat oficial publicat astăzi, 16 martie 2022. 

În urma acordului semnat, apelurile de proiecte se vor lansa în 1 aprilie, a anunțat ministrul 

Cseke Attila. 

Acesta a precizat că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației gestionează integral 

două componente majore, Valul Renovării și Fondul Local,  precum și investițiile în cicloturism și 

construirea de creșe.  

 

Astfel, MDLPA a elaborat și finalizat ghidurile solicitantului pentru proiectele finanțate din 

Fondul local și Valul renovării și a asigurat posibilitatea supracontractării cu 30% a 

investițiilor din cele două componente, a anunțat ministrul Cseke Attila, care a precizat că 

supracontractarea asigură că vor putea fi cheltuiți toți banii alocați prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență, gestionați de MDLPA. 

 

Bugetul pentru Valul renovării este de 2,2 miliarde de euro, ajungând la 2,8 miliarde de euro prin 

supracontractare, iar investițiile urmăresc, în principal, lucrări de renovare energetică a blocurilor și 

a clădirilor publice, precum și proiecte integrate de consolidare seismică și eficientizare energetică.  

Ministrul a precizat că, din fondul inițial de 2,2 miliarde de euro, pot fi reabilitate aproximativ 1.400 

de blocuri, însemnând 1,3 milioane de mp, pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic și 

sigure în caz de cutremur. Totodată, clădirile instituțiilor publice vor putea fi reabilitate și 

eficientizate energetic și, astfel, vor fi scăzute emisiile de carbon. În total, va fi finanțată renovarea a 

aproximativ 2.000 de instituții publice prin PNRR. 

 

Fondul local, cu un buget total inițial de 2,1 miliarde de euro (2,7 miliarde de euro după 

supracontractare), are în vedere trecerea spre tranziția verde și digitală, prin investiții în fondul 

construit, în achiziția de transport verde, curat și de digitalizare a documentațiilor de amenajarea 

teritoriului și urbanism. 

Ținta este să reînnoim parcurile auto ale localităților cu automobile inteligente și verzi, prietenoase 

cu mediul, a precizat Cseke Attila. 1.135 vehicule noi, electrice sau cu hidrogen vor fi achiziționate 

pentru reședințele de județ, municipiul București, orașe și comune, dintre care 715 autobuze, 50 

tramvaie, 50 troleibuze și 320 microbuze: „Transportul public în România va deveni mai verde și 

mai inteligent în urma achiziționării a 491 de sisteme digitale de management al transportului 

public, până în trimestrul II al anului 2026. Noile autovehicule vor beneficia și de stații de 

încărcare corespunzătoare, în urma achiziționării a 13.200 puncte de încărcare, și vor servi și 

transportul elevilor”.    

Prin PNRR, Ministerul Dezvoltării va construi creșe moderne și eficiente din punct de vedere 

energetic, aproximativ 1.091 km de piste de biciclete și 5.522 de locuințe pentru tineri, medici şi 

profesori.  

Din PNRR, Ministerul Dezvoltării gestionează un buget total de 5,55 miliarde de euro, sumă 

ajustată cu posibilitatea supracontractării. 
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Referitor la publicarea ghidurilor finale, www.fonduri-structurale.ro a contactat MDLPA, care a 

menționat faptul că acestea urmează să fie publicate în perioada următoare. 

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28457/pe-1-aprilie-se-lanseaza-apelurile-de-proiecte-

dedicate-autoritatilor-locale-finantate-prin-pnrr-componentele-valul-renovarii-si-fondul-local 

 

 

 „Only look!” O mamă și fiul ei din Ucraina intră într-un magazin de 

muzică din Cluj… Gestul făcut de angajații magazinului 
 

Mihnea Blidariu, solistul trupei Luna Amară, a povestit, pe pagina sa de Facebook, o întâmplare 

emoționantă despre doi refugiați ucraineni, o mamă și fiul ei. Băiatul a primit cadou o chitară 

albastră din partea angajaților unui magazin de muzică din Cluj-Napoca. Postarea sa a devenit virală 

pe rețeaua socială. 

„O mamă și fiul ei au intrat azi in magazinul de instrumente muzicale unde lucrez. Erau ucraineni 

din Odessa. Mama zice «only look», apoi îmi spune în engleză că băiatul nu a mai apucat să-și ia 

chitara clasică când au fugit și acum îi e dor și de aceea au intrat, să se uite. Soțul, tatăl, a rămas în 

Odessa, să lupte. Îmi vine o idee, vorbesc cu colegii și ne decidem pe loc să contribuim toți și să-i 

facem o chitară cadou. Îi spunem mamei, care se emoționează foarte tare, mă îmbrățișează și zice 

«you are all so good people here». Băiatului nu-i vine să creadă. Apoi mama zice «now he can play 

with his teacher on the internet». Cum adică? întreb. Profesorul e și el în Odessa, așteptând lupta, 

iar acum - pentru că are o chitară - elevul își poate relua lecțiile. Cumva, viața continuă. Uneori, 

însă, e nevoie de ajutorul tuturor. P.S. Și-a ales o chitară albastră”, a scris Mihnea Blidariu în 

postare. 
sursa: www.republica.ro, 13 martie 2022, autor Loredana Voiculescu 

                                     

 

 Semnele de dinaintea furtunii. De ce fac copiii „crize” și cum îi putem 

ajuta să se calmeze 
 

 

Cu toții cred că am asistat la scene aparent dramatice în care copiii se tăvălesc, urlă, plâng în hohote 

și cu sughițuri iar însoțitorii adulți țipă și mai tare sperând că astfel vor ajunge la rațiunea copilului 

și acesta își va schimba comportamentul. Am înțeles că de multe ori adulții reacționează așa fiindcă 

presiunea socială este foarte mare și simt că dacă nu ar lua atitudine în mod vizibil față de 

comportamentul nedorit al copilului în public, poate alți adulți privitori ar interveni. 

 

Dorind să aflu ce se întâmplă în creierul copiilor pe parcursul acestor crize, am citit cărți și studii în 

domeniu și am descoperit că totul are în spate un mecanism clar pe care îl voi prezenta mai jos. 

 

http://www.republica.ro/
https://republica.ro/autor/tatiana-elenabaloi
https://republica.ro/autor/tatiana-elenabaloi
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Foto: Profimedia 
 

În primul rând, conectarea cu copilul este esențială fiindcă în acele momente de apropiere, creierul 

copilului formează căile neuronale necesare pentru funcționarea optimă a memoriei, pentru 

învățare, gândire și capacitatea de raționa. Conectarea se realizează prin căldură, respect, contact 

vizual și ascultare fără scopul de a da sfaturi sau de a răspunde, pur și simplu ascultare profundă 

pentru a-i da ocazia copilului să se descarce de emoțiile care îl fac să își piardă liniștea. Astfel se 

dezvoltă o relație de încredere și cooperare.  

 

Înțelegând structura cerebrală a unui copil putem să ne explicăm de ce conectarea este esențială 

pentru bunăstarea copilului și implicit, dezvoltarea inteligenței lui. 

 

1. Trunchiul cerebral se prelungește firesc din partea superioară a coloanei vertebrale până în 

mijlocul creierului. Acesta se ocupă, în principal, cu monitorizarea bunăstării fizice a copilului. Este 

responsabil de reflexe, de ritmul cardiac, de respirație și reacționează aproape instantaneu la cel mai 

mic indiciu de amenințare. Spre exemplu, trunchiul cerebral îl determină pe copil să tresară când 

aude un sunet puternic brusc. Deși nu este implicat în procesul de gândire, este esențial pentru 

supraviețuirea copilului. De aceea este primul în ordinea evoluției. 

 

2. Urmează ca dezvoltare sistemul limbic responsabil de partea socială și emoții, precum și de 

monitorizarea tuturor informațiilor primite, fie ele imagini, gusturi, senzații tactile, sunete, etc. cu 

scopul de a verifica dacă sunt periculoase. O altă caracteristică importantă a sistemului limbic este 

interpretarea limbajului corpului. Astfel, copilul simte cand un alt adult este disponibil pentru 

conectare sau nu. De aici și preferința copiilor pentru anumite persoane, de obicei adulți relaxați și 

comunicativi. Probabil majoritatea vă amintiți de unchiul fumător cu vocea guturală de care vă era 

mereu greu să vă apropiați. 
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Când copilul se simte conectat și protejat, sistemul său limbic poate îndeplini o funcție foarte 

importantă: coordonarea comunicării dintre toate părțile creierului. De asemenea, facilitează accesul 

către cortexul prefrontal, centrul gândirii. Așadar, conectarea pune în funcțiune creierul superior. 

 

3. Cortexul prefrontal al copilului este cel care îl face să fie unic, fiind cea mai recentă complinire 

pe cale evolutivă a creierului uman. Atunci când este activat, copilul poate gândi, poate raționa și 

învăța fiindcă se poate concentra. Trebuie menționat că evoluția cortexului prefrontal se încheie în 

jurul vârstei de 25 de ani. Astfel, în funcție de vârsta copilului și cortexul prefrontal este într-o 

anumită stare de evoluție și, de aceea, copilul își poate controla impulsurile doar într-o anumită 

măsură. De multe ori, trăim cu impresia că un copil acționează într-un mod deranjant intenționat 

doar pentru a ne enerva însă trebuie să înțelegem că, în realitate, nu dispune de resursele necesare 

pentru a se controla. Din păcate, când îi cerem unui copil de 2-6 ani să se calmeze sau să se 

liniștească singur, îi cerem aproape imposibilul. 

 

Atunci când copilul este conectat, relaxat și se simte în siguranță, cortexul prefrontal funcționează 

optim și poate îndeplini sarcini caracteristice ce țin de atenție, gândire, rațiune, planificare, controlul 

impulsurilor și memoria pe termen scurt. 

Pe măsură ce sentimentul de conectare cu părintele se consolidează, copilul va reuși să își 

controleze mai bine impulsurile și când se află în afara casei, departe de părinte, în sala de clasă, la 

locul de joacă sau într-o excursie fără să se abată de la învățare și bună dispoziție. 

Pe de altă parte, când sentimentul de conectare pe care îl are față de părinte sau de persoana care îl 

îngrijește este întrerupt, copilul se simte imediat rănit. Prin urmare, sistemul limbic preia controlul 

și trage un semnal de alarmă spunându-i copilului că nu este în siguranță. Aproape instantaneu, 

cortexul prefrontal se închide și astfel, centrul rațiunii, al controlului impulsurilor și al atenției se 

blochează. Pe scurt, când copilul se simte rănit, nu poate gândi, nu își poate controla impulsurile și 

devine capabil de lucruri neplăcute: lovește, mușcă, distruge etc. 

 

Foarte util de știut este faptul că înainte de a intra în această stare de criză, copilul dă semnale. 

Aceste indicii pot fi următoarele: 

Are dificultăți în păstrarea contactului vizual mai mult de 1-2 secunde; 

Devine, treptat, necooperant; 

Adoptă o atitudine aparent indiferentă sau supărată; 

Este blocat într-un comportament repetitiv fără scop: își suge degetul, răsucește o șuviță de păr, cere 

într-una ceva ce știe că nu are voie, lovește în mod ritmic ceva pentru a provoca un zgomot 

deranjant. 

Prin aceste semnale, copiii spun de fapt că au nevoie de ajutorul nostru pentru a reveni la o 

dispoziție bună. Practic, când copilul are un comportament inadecvat este pentru că se luptă cu o 

dificultate care îl destabilizează, nu își mai poate controla impulsurile. 

 

Ce poate face atunci părintele? Sub nicio forma soluția nu este să țipăm la el, să îl trimitem să stea 

izolat în camera lui pentru a reflecta asupra a ceea ce a făcut, să încercăm să purtăm un dialog cu el 

pentru a afla cauza comportamentului sau pur și simplu să îi cerem să se liniștească. Niciuna din 

aceste abordări nu va avea succes fiindcă copilul suferă, acționează sub guvernarea sistemului 

limbic, cortexul prefrontal este închis și rațiunea blocată. 
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Singura variantă ce dă rezultate satisfăcătoare este să te apropii, să te așezi la nivelul lui, să îl 

îmbrățișezi și să empatizezi cu sentimentele lui (Te înțeleg/ Văd că ești supărat/ plictisit/ frustrat/ 

nervos, etc.). După ce criza a trecut, puteți discuta rațional despre eventuale îmbunătățiri ale 

comportamentului fiindcă acea parte a creierului denumită cortex prefrontal și-a reluat activitatea. 

Poate nu va funcționa din prima ori imediat, însă, cu siguranță va da rezultate pentru că ascultarea și 

conectarea pot vindeca răni emoționale, fie ele recente ori din trecut. 

 

Ce mi se pare mie impresionant și merită știut este faptul că în timpul acelor plânsete și crize de 

furie copilul are cea mai mare nevoie de noi și iubirea noastră. Fiți alături de copii atunci prin 

îmbrățișări, mângâieri, ascultare și empatie și se vor simți cu adevărat iubiți iar sentimentul de 

conectare va fi mai bine consolidat. 

Dacă v-am deschis apetitul pentru mai multă cunoaștere în domeniul acesta și, implicit, lectură, vă 

recomand două cărți care mie mi-au clarificat multe necunoscute și care stau la baza acestui 

material: „Creierul copilului tău. 12 strategii revoluționare de dezvoltare unitară a creierului 

copilului tău " de Dr. Daniel J. Siegel și Dr. Tina Payne Bryson și  „Ascultă-ți copilul" de Patty 

Wipfler și Tosha Schore 
sursa: www.republica.ro, autor Tatiana Elena Băloi, 14 martie 2022 
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