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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. 25, anul 10, săptămâna 20 – 26 iunie 2022 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Notele la examen nu reflectă neapărat inteligența, ci mai degrabă eșecul sistemului 

educational 

 Dezastrul actual al școlii românești provine tocmai din certitudinea fermă pe care noi o avem 

că știm mai bine decât copiii și tinerii noștri ce e bine pentru ei 
 Vacanța de vară a început .... 

 

 

       
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 
 Ghidul solicitantului - Granturi pentru digitalizarea universităților 

 

Data publicării: 09.06.2022/ update 15 iunie 2022 

 

Ghidul solicitantului și anexele aferente au fost elaborate de Ministerul Educației pentru 

universitățile de stat și particulare acreditate care doresc să obţină fonduri europene din Planul 

Național de Redresare și Reziliență (aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a 

Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al 

României) pentru proiecte de digitalizare a procesului de învățământ din universități. 

 

Ghidul include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a 

proiectelor, precum și informaţii generale privind implementarea proiectelor. De 

asemenea, reglementează apelul de proiecte Granturi pentru digitalizarea universităților finanțat 

prin PNRR/2022/Componenta C15: Educație/Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru 

digitalizarea educației/Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru 

profesiile digitale ale viitorului. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Digitalizare%20Universitati/Ghid_PNRR_Digitalizare_Universitati_8.06.2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Digitalizare%20Universitati/Anexe_Ghidv9_VP.rar
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Cererile de finanțare aferente acestui apel de proiecte se pot depune prin platforma electronică 

dedicată PNRR. 

Investițiile finanțabile trebuie să respecte orientările tehnice oferite în Comunicarea Comisiei - 

Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul 

Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), conform cerințelor 

precizate în cuprinsul acestui ghid. 

 

Universitățile solicitante de granturi vor parcurge analiza privind aplicarea principiului de „a nu 

aduce prejudicii semnificative” corespunzătoare acestei măsuri de investiții, anexată la componenta 

15 Educație a PNRR. 

 

Apelul de proiecte cu titlul Granturi pentru digitalizarea universităților finanțat prin PNRR/2022/ 

Componenta C15: Educație/Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea 

educației/Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale 

ale viitorului. 

 

Recomandare: Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, vă rugăm să vă asigurați că aţi 

parcurs toate informațiile prezentate în ghid și că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul 

intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR. 

Detalii pot fi obținute pe e-mail: consultare.digiuniv@edu.gov.ro 

 

Alte informații utile 

 Manualul de identitate vizuală ppoate fi consultat în secțiunea dedicată PNRR/Edu.  

 Manualul cu instrucțiuni de utilizare a Sistemului informatic integrat de management pentru 

PNRR // Înscrierea beneficiarilor în vederea depunerii de proiecte în cadrul apelurilor 
sursa: https://edu.ro/ghid_solicitant_granturi_digitalizare_universitati 

 

 

 Notele la examen nu reflectă neapărat inteligența, ci mai degrabă eșecul 

sistemului educational 

 

   Iată-ne la finalul Evaluării Naționale. Ca în 

fiecare an, chit că vorbim despre evaluări sau bacalaureat, părerile sunt împărțite, taberele sunt 

numeroase iar atât elevii, cât și părinții sunt dezamăgiți profund, ori foarte încântați. 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home
https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home
https://mfe.gov.ro/pnrr/
mailto:consultare.digiuniv@edu.gov.ro
https://www.edu.ro/PNRR
https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Manual%20utilizare%20platforma%20proiecte.pdf
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Amăgire și dezamăgire 
Oricui mă întreabă despre calitatea învățământului în România îi spun că este unul ridicat. Firește, 

nu peste tot. Cel puțin asta am primit, asta am oferit, asta am auzit și văzut. Cum fiecare pădure și 

are uscăturile ei, e aproape imposibil să mulțumești pe toată lumea și cunoaștem deja minusurile, 

lipsa de resurse în unele zone, dar și lipsa de interes din partea mai-marilor.  

 

Părinții și elevii au păreri similare 
Nu se întâmplă în fiecare an ca părerile să fie similare. Și eu m-am uitat cu un ochi tremurând la 

ultimul subiect de la limba română. Un text narativ-subiectiv nu poate încă să fie apreciat corect, 

just, echilibrat. Nu sunt de vină profesorii corectori, ci creatorii acestor variante de examen. Practic, 

toată lumea este pusă în dificultate. Se poate face mult mai ușor departajarea între corect/ incorect 

printr-un eseu argumentativ sau chiar un rezumat. Avem niște linii clare. Descrierea este subiectivă 

și vine mai mult din sufletul elevului, nu din mintea sa. 

 

Cât de umilitor este pentru un elev? 
Adolescenții pot simți eșecul prin toți porii. Laude cui a reușit, cu puțin sau mai mult noroc, să ia 

nota 10, rușine celor care nu au fost creativi. Creativitatea se evaluează după ce s-au făcut ore de 

scriere creativă. Evaluăm, deseori, ceva ce nu facem. Aceste evaluări nu reflectă și nu fac 

departajarea cinstită pentru admiterea la liceu. Există pentru că există, pentru că trebuie. Suntem 

codași la citit, așadar poate vom trata, cândva, cauza, nu doar efectul. 

 

Nota 10 dintr-un sat e aceeași notă de 10 de la oraș? 
Ne preocupă de ani buni această întrebare și stă pe buzele tuturor părinților și elevilor. Am intrat 

într-un firesc nefiresc, iar cei care la oraș își dau ultimii bani pe meditații, pregătiri suplimentare la 

centre de specialitate concurează, de multe ori, cu un cofraj de ouă și sticle de lapte proaspăt. Se 

practică și știm cu toții asta. Dar scopul scuză mijloacele, nu? 

 

S-a ținut cont de pandemie? 
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține că s-a ținut cont de perioada pandemiei în elaborarea 

subiectelor. Recunosc, gradul de dificultate nu a fost unul ridicat, iar cei mai talentați și agili dintre 

elevi vor reuși, fără dar și poate, să obțină o notă mare. 

 

Există și părți bune? 
Pot aprecia și aplauda pașii pe care îi facem, pe cei în direcția potrivită. Într-un final se pune 

accentul pe subiecte ofertante, nu se mai cer comentarii cu limbaj de lemn – care au și ele rostul lor, 

dar fără eficiență în ziua de azi – și păreri ale altor critici. Se încurajează exprimarea liberă, creativă, 

astfel încât elevii să poată ieși din zona de online, de replici monosilabice și răspunsuri scurte.  
sursa: www.republica.ro, autor Eduard Andrei Vasile 

 

 

 Dezastrul actual al școlii românești provine tocmai din certitudinea fermă 

pe care noi o avem că știm mai bine decât copiii și tinerii noștri ce e bine 

pentru ei 
 

http://www.republica.ro/
https://republica.ro/autor/eduard-andrei-vasile
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Foto: Getty Images 

 

„De ce nu găsesc tinerii modele în societate?” Am primit de la redacția Republica invitația de a 

încerca să răspund la această întrebare. 

Și am să încep prin a mă întreba eu însumi și de a vă întreba dacă nu cumva „nevoia de modele a 

tinerilor” e mai degrabă nevoia noastră de a fi luați drept modele de tinerii și copiii noștri. Adică 

dacă nu cumva, prin asta, proiectăm în mintea și comportamentul lor imaginea despre ceea ce am 

vrea noi să fie ei: niște dubluri ale noastre, care nu au ajuns încă la maturitate, dar care trebuie să 

gândească și să se comporte așa cum gândim și cum ne comportăm noi. 

 
Mică digresiune: am convingerea că o parte din dezastrul actual al școlii românești provine tocmai 

din certitudinea fermă pe care noi o avem că știm mai bine decât copiii și tinerii noștri ce e bine 

pentru ei. Știm clar – ca părinți – ce trebuie să învețe, cum trebuie să învețe, știm exact ce trebuie să 

facă pentru a fi primii în clasă și pentru a ajunge la liceul potrivit, avem clar în minte ce au de făcut 

ca să intre la facultatea pe care noi o dorim pentru ei. Iar ca profesori, tot așa de ferm știm cum se 

predă, ce se predă, cât de bine se preda pe vremea noastră, cât de silitori eram noi ca elevi și ce bine 

am învățat după aceleași metode și aceleași manuale. Toate acestea mi se par, la limită, o formă de 

violență asupra acestor noi generații de elevi. Nu pentru că nu ar trebui să fie educați, ci pentru că 

menținem, cu o încăpățânare stupidă, un model pedagogic dominant, complet inadaptat societății 

contemporane. 

 

Revenind însă la modele, tot despre inadaptare e vorba. Și tot cu o întrebare: nu cumva ne dorim așa 

de mult ca ei să aibă un model, încât deplângem această societate în care, iată, tinerii nu mai au 

modele sociale? Dar nu acesta e oare momentul în viață, la majorat, când exact asta vrei, să NU ai 

modele, să nu te iei după nimeni, să fii liber, independent, să faci exact ce vrei tu, să nu mai depinzi 

de nimeni?  

 

Am impresia că una din formele de protest ale tinerilor din ziua de azi împotriva acestei societăți 

dogmatice și obscurantiste este exact această debarasare, nu de modele, ci de nevoia de modele. E 
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foarte probabil ca mulți dintre ei să fi devenit conștienți că sunt pe cont propriu, că viitorul lor 

depinde doar de ei: uitați-vă în jur ce societate și ce natură și ce lume le lăsăm moștenire. Vi se pare 

că oamenii care au generalizat corupția și care au distrus planeta pot face reclamă ideii de model? 

O observație se impune totuși: există două înțelesuri în „modele”: sunt persoane pe care le admirăm 

pentru că știu să ne modeleze (mințile, trupurile, afectele, talentele) și sunt peroane pe care le 

admirăm pentru că vrem să fim ca ele, să devenim ele, măcar imaginar. Profesoara mea de filosofie 

din liceu era un model pentru mine nu pentru că voiam să devin ea, ci pentru că ea a știut să mă 

călăuzească cel mai bine atunci când am fost cel mai rătăcit în lume. 

 

Dacă admitem această distincție, între călăuze și idoli, să spunem privind înspre societatea noastră 

că tinerii, ca toți tinerii, au idoli (cel mai adesea la nivel de estetică existențială – vedete muzicale 

sau de cinema), îi copiază în stilul de a fi, își populează imaginarul și camerele cu posterele lor, dar 

știu prea bine că nu vor putea deveni Delia, Billie Eillish sau Harry Styles.  

 
Cât privește călăuzele, mentorii, eu cred totuși că ei există, numai că nu au notorietatea vedetelor. 

Cel mai adesea, acești mentori sunt niște părinți onești, un unchi integru, o profesoară dedicată, un 

coleg sau un șef dăruit echipei lui, oameni simpli, al căror sacrificiu de sine e anonim și nepremiat, 

cu calități pe care merită să le invidiezi și să le adopți. Ei sunt, de fapt, oamenii care fac ca această 

societate să nu se prăbușească totuși, în ciuda corupției și fraudei care o macină. Pot fi zece miniștri 

plagiatori și alți zece generali de carton, pot fi școli insuportabile, dacă tu ai alături un profesor care 

te îndrumă, e de ajuns să merite să lupți pentru tine. 

 

De aceea, nu-mi fac teamă pentru tinerii de azi care nu au modele în societatea românească. Da, 

ducem lipsă de integritate publică, ducem lipsă de mari personalități decente care să fie vizibile și 

demne de urmat. Ducem lipsă de oameni curajoși, de oameni cinstiți, de care să merite să-ți agăți 

speranța. Promovarea nerușinată a imposturii i-a făcut pe toți aceștia invizibili, atâția câți sunt. Dar 

să nu ne temem totuși pentru copiii noștri. Faptul că nu vor modele într-o asemenea societate nici 

măcar nu e un lucru rău. E semnul că au discernământul bine format și știu să deosebească grâul de 

neghină. 
sursa: www.republica.ro, autor Ciprian Mihali  

 

 Vacanța de vară a început .... 
 
"Vacanta este ceea ce iti iei atunci cand nu mai poti lua ceea ce ai luat deja." 

Earl Wilson 

 

"Nimeni nu are mai mare nevoie de o vacanta precum acela care abia si-a terminat-o." 

Elbert Hubbard 

 

"O vacanta inseamna sa nu ai ce face dar sa faci toata ziua ceva." 

Robert Orben 

 

"Orice om care poate, ar trebui sa se forteze sa isi ia vacanta vreme de o luna intr-un an, chiar daca 

ii place sau nu." 

William James 

http://www.republica.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.25, anul 10, saptamana 20 – 26 iunie 2022 

 

 

 

 

P
ag

e6
 

"Mai mult sau mai putin, mamele si gospodinele sunt singurele lucratoare care nu au timp liber in 

mod regulat. Ele constituie marea clasa a celor fara vacante." 

Anne Morrow Lindbergh 

 

"Nici o vacanta nu ramane nepedepsita." 

Karl Hakkarainen 

 

"Rasul este o vacanta la instant." 

~Milton Berle 

 

"Vacanta era considerata un lux, dar a devenit o necesitate." 

Anonim 

 

"Adeseori, o vacanta inseamna ca familia merge sa se odihneasca, insotita de o mama care are grija 

ca toata lumea sa se relaxeze." 

Marcelene Cox 

 

"Cu cat este mai mare vacanta de vara , cu atat va fi mai greu de indurat toamna." 

 

"Constiinta nu trebuie lasata sa plece in vacanta.” 

Samule Buttler 

 

“O vacanta placuta se termina atunci cand incepe sa iti fie dor de munca ta.” 

Morris Fishbein 

 

“Cel care pleaca intr-o calatorie nu este niciodata acelasi cu cel care se intoarce.” 

Proverb chinezesc 

 

“Indiferent ce se intampla, o calatorie iti ofera intotdeuna o poveste de spus.” 

Proverb ebraic 

 

“Minciuna este vacanta adevarului.” 

Lucian Blaga 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


