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 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

 17 aprilie - Ziua internațională a hemofiliei 

 Programul Dezvoltare locală: FRDS a relansat schema de granturi mici „Acces la finanțare”                                                     

 Fundația Noi Orizonturi lansează cursuri online unice în România pentru profesori și elevi 

 Resurse gratuite pentru profesorii de toate specializările, puse la dispoziție de British Council 
 O lecție de pedagogie extraordinară cu o doamnă profesoară care „nu le avea cu tehnologia” 

și un elev de 14 ani: cine pe cine învață în aceste zile 

 

 

  

       
Noutăți  

 

 Ministerul Educației și Cercetării inițiază demersurile privind selecția viitorilor 

membri CNATDCU (mandatul 2020-2024) 

 

Data publicării: luni, 16 martie 2020 

 

Având în vedere faptul că mandatul membrilor comisiilor de specialitate și ai Consiliului General al 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) 

încetează în data de 10 iunie 2020, Ministerul Educației şi Cercetării inițiază demersurile pentru 

selecția viitorilor membri CNATDCU - mandatul 2020-2024. 

Pentru asigurarea transparenţei şi calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării a decis constituirea, pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU, a 

câte unui Comitet de selecție ad hoc, fiecare format din 3-5 personalități. Dintre acestea, este 

preferabil ca una să aibă afiliere instituțională în afara României. Membrii comitetelor de selecție 

nu vor face parte din CNATDCU în mandatul 2020-2024. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/R4Rl0BVRjmg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Comitetele de selecție, a căror componență va fi făcută publică, vor analiza aplicațiile încărcate pe 

platforma brainmap.ro pentru calitatea de membru al CNATDCU şi vor înainta Ministerului 

Educației și Cercetării lista cuprinzând propunerile pentru componența respectivei comisii de 

specialitate a CNATDCU. 

Facem precizarea că Academia Română, instituțiile de învățământ superior, cercetare științifică, 

cultură și sport pot face propuneri de membri în CNATDCU pentru mandatul 2020 - 2024, asumate 

prin completarea unor aplicații individuale. 

Aplicațiile individuale pentru calitatea de membru CNATDCU - mandatul 2020 - 2024 - se 

depun pe platforma brainmap.ro. Pentru deschiderea contului pe această platformă este necesară o 

adresă de e-mail și o parolă aleasă de utilizator. 

 

Apelul este deschis în perioada 18 martie - 30 aprilie 2020. 
Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt: transparența, evitarea 

incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea 

reprezentativității profesionale și instituționale. 

 

Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerinţe minimale: 
 experiență proprie de cercetare științifică, recunoscută la nivel național/internațional, 

dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minimale 

naționale pentru abilitarea în domeniu; 

 disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea 

în alte consilii consultative ale Ministerului Educației și Cercetării; 

 echilibru şi capacitate de analiză obiectivă; 

 integritate profesională. 

 

Nu sunt eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.  

Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție vor fi făcute publice până în data de 20 mai 

2020. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări 

argumentate pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro 

După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către 

comitetele de selecție, se numesc membrii Consiliului General și ai comisiilor de specialitate ale 

CNATDCU pentru mandatul 2020 - 2024, prin ordin al ministrului educației și cercetării. 
sursa: https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersurile-

privind-selec%C8%9Bia-viitorilor-membri-cnatdcu 

 

 

 17 aprilie - Ziua internațională a hemofiliei 
 

Ziua internaţională a hemofiliei este marcată începând din 1989, iar data de 17 aprilie a fost aleasă 

în onoarea fondatorului Federaţiei Internaţionale de Hemofilie (World Federation of Hemophilia - 

WFH), Frank Schnabel, născut în această zi.  

 

Cu prilejul acestei zile sunt organizate întâlniri, competiţii sportive, expoziţii şi alte evenimente 

menite să crească nivelul de informare şi să sensibilizeze opinia publică faţă de această afecţiune.  

 

https://www.brainmap.ro/
mailto:dgis@edu.gov.ro
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersurile-privind-selec%C8%9Bia-viitorilor-membri-cnatdcu
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersurile-privind-selec%C8%9Bia-viitorilor-membri-cnatdcu
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Federaţia Internaţională de Hemofilie este o organizaţie internaţională non-profit, înfiinţată în 1963, 

care reuneşte în prezent 140 de organizaţii ale pacienţilor din diferite ţări. 
 

 
 
sursa: https://www.wfh.org/en/events/world-hemophilia-day 

 
 
 

 Programul Dezvoltare locală: FRDS a relansat schema de granturi mici 

„Acces la finanțare” 
  

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare 

locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare Locală), finanțat din 

Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021, a relansat marți, 7 aprilie 2020, schema de granturi mici 

„Acces la finanțare”, sub denumirea „Acces la finanțare - 2020”. 

 

Schema de granturi își propune să sprijine autoritățile publice locale în eforturile lor de a-și 

suplimenta bugetele locale, prin atragerea de finanțări care să asigure punerea în aplicare a acelor 

măsuri, prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, care vizează îmbunătățirea 

condițiilor de trai în comunitățile sărace, izolate, marginalizate. 

 

Astfel, prin intermediul apelului de propuneri de proiecte Acces la finanțare – 2020, autoritățile 

locale pot primi fonduri pentru elaborarea unor documentații tehnice necesare în vederea realizării 

de investiții comunitare constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea: 

- infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, 

sănătate, ocuparea forței de muncă); 

- infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a 

unităților care furnizează servicii sociale); 

- infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care 

furnizează servicii sociale); 

- drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de 

interes local, poduri și podețe ce facilitează accesul grupurilor defavorizate la servicii sociale); 

- locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale). 

 

Investițiile vizate prin intermediul documentațiilor tehnice, care se doresc a fi elaborate cu sprijinul 

https://www.wfh.org/en/events/world-hemophilia-day
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financiar al acestei scheme de granturi, trebuie să fie eligibile în cadrul unor programe naționale sau 

europene de finanțare, programe în cadrul cărora vor fi organizate în viitor runde de finanțare în 

acest sens. 

 

Granturile disponibile în cadrul apelului pot fi solicitate doar de autoritatăți ale administrației 

publice locale (comune, orașe/ municipii sau județe) și vizează realizarea de investiții exclusiv la 

nivelul unor unitați administrativ teritoriale rurale sau mici urbane (cu o populaţie sub 20.000 

locuitori, conform recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate, 

locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială. Aceste persoane vor fi beneficiarii 

direcți ai investițiilor care urmează a fi realizate prin intermediul finanțării care se dorește a fi 

obținută în viitor, în baza documentațiilor tehnice elaborate de către beneficiarii schemei de 

granturi. 

 

Suma disponibilă în cadrul apelului este de 815.152 de euro si provine din Granturile SEE 2014 - 

2021 (85%) și din cofinanțare publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat 

este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de euro. Termenul limită de depunere a 

proiectelor este 24 iunie 2020. Întreaga documentație aferentă apelului este disponibilă online, la 

adresa dezvoltare-locala.frds.ro 

 

Menționăm că primul apel în cadrul schemei de granturi mici „Acces la finanțare” a fost lansat în 

luna februarie 2019. Prin intermediul acestuia au fost finanțate și se află în implementare 8 proiecte, 

în valoare de aproximativ 185.000 de euro, proiecte care vizează elaborarea de documentații tehnice 

ce privesc construcția de centre multifuncționale, reabilitarea de drumuri sau reabilitarea de clădiri 

educaționale (școală și gradiniță). 

 

Programul Dezvoltare locală își propune să finanțeze proiecte menite să crească gradul de utilizare a 

serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate și de incluziune socială a copiilor și tinerilor 

aflați în situații de risc, să contribuie la combaterea abandonului școlar, la dezvoltarea unor măsuri 

integrate de incluziune a romilor și de combatere a discriminării, să dezvolte capacitatea 

administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea 

în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Programul 

are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzând cofinanțarea de 15% acordată de Guvernul 

României). 

Detalii specifice: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/ 
sursa: www.stiriong.ro 

 

                                                         

 Fundația Noi Orizonturi lansează cursuri online unice în România pentru 

profesori și elevi 

 
Fundația Noi Orizonturi lansează 4 cursuri online pentru elevi și profesori care doresc să învețe și să 

se implice în comunitate chiar și de acasă. 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/
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 Cu o experiență de 20 de ani în construirea de programe 

educaționale, Fundația Noi Orizonturi oferă gratuit aceste cursuri online ce pot fi utilizate de 

profesori pentru a sprijini învățarea elevilor. 

 

„Este o ocazie unică pentru elevi și profesori deopotrivă să învețe online despre subiecte de 

actualitate pe o platformă dinamică, interactivă, experiențială.”, declară Sorana Pogăcean, 

coordonator formare la Fundația Noi Orizonturi. 

 

Cursuri axate pe tematici globale pentru dezvoltarea competențelor globale 
Fiecare dintre noi putem face schimbări mai mici sau mai mari în comunitate, iar pentru a crea o 

lume mai sustenabilă avem nevoie de cunoștințe, abilități, valori și atitudini care să sprijine aceste 

eforturi. 

Cele 4 cursuri online construite de Fundația Noi Orizonturi sunt axate pe cele 4 Obiective de 

Dezvoltare a Planetei și oferă idei, resurse, recunoaștere și o comunitate de susținere pentru a 

contribui la: 

1.Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 3 – Sănătate și stare de bine (Sănătatea corpului, Sănătate 

mentală, Dependențe, Sănătate sexuală și reproductivă, COVID-19).  

Cursul poate fi accesat la adresa:  

https://www.openlearning.com/fundatianoiorizonturi/courses/odd-4-sanatate-si-stare-de-bine 

2. Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4 – Educație de calitate (Accesul la educație, 

Competențele cheie, Competențele secolului XXI, Educație pentru dezvoltare durabilă).  

Cursul poate fi accesat la adresa:  

https://www.openlearning.com/fundatianoiorizonturi/courses/odd-4-educatie-de-calitate 

3.      Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 10 – Reducerea inegalităților (Grupuri minoritare, 

Refugiați și migranți, Drepturile omului, Incluziune).  

Cursul poate fi accesat la adresa:  

https://www.openlearning.com/fundatianoiorizonturi/courses/odd-10-reducerea-inegalitatilor 

4.      Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11 – Orașe și comunități durabile (Planificare urbană, 

Orașe și comunități SMART, Patrimoniu natural și cultural, Ecoturism, Luarea deciziilor în 

comunitate). 

Cursul poate fi accesat la adresa:  

https://www.openlearning.com/fundatianoiorizonturi/courses/orase-si-comunitati-sustenabile 

http://www.noi-orizonturi.ro/
https://www.openlearning.com/fundatianoiorizonturi/courses/odd-4-sanatate-si-stare-de-bine
https://www.openlearning.com/fundatianoiorizonturi/courses/odd-4-educatie-de-calitate
https://www.openlearning.com/fundatianoiorizonturi/courses/odd-10-reducerea-inegalitatilor
https://www.openlearning.com/fundatianoiorizonturi/courses/orase-si-comunitati-sustenabile


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.15, anul 8, saptamana 13 – 19 aprilie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e6
 

Din 2015, Națiunile Unite îndeamnă statele membre să acționeze asupra celor mai mari probleme 

mondiale expuse și în Agenda 2030 prin Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. „Acum, mai mult ca 

oricând, este nevoie să îi pregătim pe tineri pentru PREZENT - la care nu de mult timp făceam 

referire ca la acel „viitor incert”. Noi competenţe şi cunoştinţe sunt necesare. Perspectiva, 

gândirea critică, curajul de a acţiona, accesul la servicii de sănătate și respectarea drepturilor 

umane, consumul responsabil de resurse sunt doar câteva dintre elementele pe care orice copil şi 

tânăr care va influenţa direcţia noii societăţi, trebuie să le cunoască/practice.”, continuă Sorana 

Pogăcean. 

 

Cursurile online – o provocare pentru a deveni Campion al Planetei 
Cele 4 cursuri online depășesc livrarea de conținut și includ activități practice. În fiecare săptămână 

se lansează o lecție care durează aproximativ 45 de minute și cuprinde chestionare jucăușe, filme, 

articole, jocuri și provocări simpatice. 

 

Mai mult, elevii și profesorii își pot înscrie activitățile în concursul Campioni ai Planetei realizat 

de Fundația Noi Orizonturi în colaborare cu Lidl România. Aceștia sunt provocați să facă o mică 

schimbare în viața lor pentru a contribui la cele 4 Obiective de Dezvoltare Durabilă și să conecteze 

ceea ce au învățat la școală și în cursurile online cu informații și subiecte discutate la nivel mondial.  

 

Aceștia pot scrie un articol, filma un vlog, înregistra un podcast sau crea un prototip, anunță 

organizatorii pentru ca ei să fie un exemplu, o inspirație pentru alte persoane. 

 

Data limită de înscriere a propunerilor atât pentru profesori, cât și pentru elevi este 15 mai 2020, 

ora 20.00, iar toate detaliile legate de înscrierea în cadrul campaniei Campioni ai Planetei pot fi 

găsite pe site-ul oficial: www.noi-orizonturi.ro/campioni-ai-planetei 

 

 

 Resurse gratuite pentru profesorii de toate specializările, puse la dispoziție 

de British Council 
 

British Council România a trimis Edupedu.ro un set de resurse gratuite pentru profesorii de toate 

specializările, ca să îi ajute pe aceștia fie să-și dezvolte capacitatea de a relaționa online cu elevii, 

fie să aibă la îndemână instrumentele potrivite pentru această perioadă în care școlile sunt închise 

și resursele online de calitate sunt de folos. 
 

Mai multe informatii: 

https://www.edupedu.ro/resurse-gratuite-pentru-profesorii-de-toate-specializarile-puse-la-

dispozitie-de-british-council/?fbclid=IwAR3XrGTF0n4eWC1iTbZsRtyeiDgzhA-

dAEuXxbg3WUbdRYiHVfjqBrKFNzk 
sursa: Romania pozitiva, 10 aprilie 2020 

 

 

 

https://www.noi-orizonturi.ro/campioni-ai-planetei/
http://www.lidl.ro/
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/www.noi-orizonturi.ro/campioni-ai-planetei
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/R4Rl0BVRjmg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/R4Rl0BVRjmg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.edupedu.ro/resurse-gratuite-pentru-profesorii-de-toate-specializarile-puse-la-dispozitie-de-british-council/?fbclid=IwAR3XrGTF0n4eWC1iTbZsRtyeiDgzhA-dAEuXxbg3WUbdRYiHVfjqBrKFNzk
https://www.edupedu.ro/resurse-gratuite-pentru-profesorii-de-toate-specializarile-puse-la-dispozitie-de-british-council/?fbclid=IwAR3XrGTF0n4eWC1iTbZsRtyeiDgzhA-dAEuXxbg3WUbdRYiHVfjqBrKFNzk
https://www.edupedu.ro/resurse-gratuite-pentru-profesorii-de-toate-specializarile-puse-la-dispozitie-de-british-council/?fbclid=IwAR3XrGTF0n4eWC1iTbZsRtyeiDgzhA-dAEuXxbg3WUbdRYiHVfjqBrKFNzk
https://www.edupedu.ro/resurse-gratuite-pentru-profesorii-de-toate-specializarile-puse-la-dispozitie-de-british-council/?fbclid=IwAR3XrGTF0n4eWC1iTbZsRtyeiDgzhA-dAEuXxbg3WUbdRYiHVfjqBrKFNzk
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 O lecție de pedagogie extraordinară cu o doamnă profesoară care „nu le 

avea cu tehnologia” și un elev de 14 ani: cine pe cine învață în aceste zile 
 

 
Foto: Guliver Getty Images 

O prietenă, fostă colegă din perioada când predam filosofie la liceu, m-a sunat - pentru a mai sta de 

vorbă - și, la un moment dat, mi-a spus ce i s-a întâmplat în urmă cu câteva zile: 

 

„Știi că eu nu le am cu device-urile de niciun fel, mă stresează, cred că am o tehnofobie acută. Eu 

folosesc calculatorul doar pentru a scrie în Word, pentru navigare pe net, mailuri și cam atât! Acum, 

de când s-au închis școlile, provocarea mea a fost să-mi țin lecțiile virtual, folosind platformele de 

online teaching! Mă stresa ideea că nu voi face față situației! Trebuia să instalez o aplicație, căutam 

pe net și mi-am dat seama că sunt depășită! Am eu un elev pasionat de tehnologiile noi, ca de altfel 

toți tinerii din ziua de azi și mi-am înfrânt orgoliul, l-am sunat, cerându-i ajutor! M-am prezentat, el 

mi-a răspuns foarte amabil și, spunându-i ce mă stresează, mă întreabă: 

 

- Pot să mă conectez remote la calculatorul dumneavoastră? 

- Da, sigur, dar ce trebuie să fac pentru asta? 

- Să deschideți „Team viewer”. 

- Nu știu ce înseamnă, îi spun parcă mai stresată decât eram oricum! 

- Haideți că vă explic eu la telefon ce să faceți, îmi spune foarte amanbil! 

 

În fine, după ce mi-a spus pas cu pas tot ce trebuie să fac a reușit să se conecteze pe calculatorul 

meu! A căutat ceva pe google în engleză, dădea click-uri cu o dexteritate care m-a uimit, l-am tot 

întrerupt ca să înțeleg ce am de făcut, viteza lui era prea mare pentru capacitatea mea de a înțelege!  
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Cu o voce prietenoasă mi-a spus că pot oricând să-l opresc! M-a ascultat cu atenție de fiecare dată, 

avea o răbdare infinită și, în timp ce îmi explica, în sinea mea s-au derulat toate acele momente când 

le spuneam elevilor că nu îmi place să fiu întreruptă, mi se făcuse rușine și simțeam că toată 

pedagogia mea devenise irelevantă în fața acestui copil de 14 ani care m-a încurajat să pun întrebări 

si apoi la final mi-a spus: 

- Să știți că nu este greu și, dacă apăsați pe o tastă greșită, nu se strică nimic, calculatorul este doar 

un instrument! 

- Vai, îți mulțumesc că m-ai ajutat, i-am spus cu o blândă docilitate! 

- Este o bucurie sa mă simt util, este normal să ajut, altfel la ce bun învățăm dacă nu pentru a ajuta! 

 

Cuvintele elevului meu mi-au sintetizat dintr-o dată toată teoria pedagogiei lui Frobenius pe care o 

citisem! Da, îmi spuneam, are dreptate, nu învățăm pentru a ne satisface un orgoliu, ci pentru a-i 

ajuta pe alții!” 

 

Am ascultat-o pe fosta mea colegă în timp ce îmi spunea: 

„- Știi, mi-am dat seama că distanțarea asta, în mod paradoxal, m-a apropiat de elevii mei! I-am 

perceput altfel. Mi-am dat seama că ei știu multe lucruri și că sunt mai liberi, mai deschiși în fața a 

tot ce este nou! 

Apoi a continuat cu o voce emoționată: 

- Mi-e dor de ei, abia aștept să-i văd pe toți, să-i strâng in brațe. Îmi lipsesc mult! N-o să-i mai cert 

când mă vor întrerupe! Niciodată”. 

 

Am fost mișcat de realatarea fostei mele colege și după ce am încheiat conversația mi-au venit in 

minte cuvintele lui Noica: „Într-o școală adevărată nu se știe cine dă și cine primește”. 

 

Cred că unica superioritate a omului este bunătatea și răbdarea de a fi pentru celălalt o punte mai 

frumoasă (în)spre lume! Pare puțin? Este tot ce poate fi mai nobil! 
sursa: www.republica.ro, 5 aprilie 2020, autor Cosmin Neidoni 

                                                              

 Paște cu sănătate și mulțumire!  

                                        Toți pentru unul, unul pentru toți! 
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