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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. 24, anul 7, săptămâna 24 – 30 iunie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Centrul de Consiliere pentru Tineri 

 Organizația ta are nevoie de un website nou, o prezență online mai vizibilă sau de o super 

idee pentru noua campanie de strângere de fonduri?  

 Propun să introducem această „materie” nouă în școala românească … Ne-ar putea salva 

ca țară 

 Mesaj pentru ministrul Educației, din partea unui fost olimpic internațional  

 26 iunie – Ziua drapelului național 

 Buletinul RENINCO intră în vacanță …. 

 

                                                                

 Noutăți  

 
 Miniștrii învățământului superior din țările francofone au adoptat Declarația de la 

București 

 

Data publicării: vineri, 21 iunie 2019 

 

În perioada 18-21 iunie 2019, a avut loc la București (Palatul Parlmentului și Universitatea de 

Științe Agronomice și Medicină Veterinară), a IV-a ediție a Inițiativei pentru dezvoltarea digitalului 

în spațiul universitar francofon (IDNEUF4). Evenimentul a inclus trei reuniuni: Forumul digital al 

spațiului universitar francofon, Conferința pentru finanțarea digitalului în spațiul universitar 

francofon și Conferința miniștrilor învățământului superior din țările francofone. 

IDNEUF4 a fost organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Agenția Universitară 

a Francofoniei, Organizația Internațională a Francofoniei și Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida 

Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/z23Z3JGNlZ4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Cei peste 200 de participanți (reprezentanți ai ministerelor de resort din țările francofone, membri ai 

instituțiilor francofoniei și ai mediului academic) au dezbătut programele de susținere a digitalizării 

învățământului superior și cercetării, precum opțiunile strategice și instrumentele care să permită 

asigurarea finanțării proiectelor IDNEUF. 

 

Declarația de la București a fost adoptată în cadrul Conferinței miniștrilor învățământului 

superior din țările francofone, desfășurată vineri, 21 iunie, la Palatul 

Parlamentului. Documentul stabilește principalele linii de acțiune pentru următoarea perioadă. 

Astfel, miniștrii și delegațiile ministeriale au agreat susținerea programului propus de Comitetul 

tehnic privind cadrul strategic până în anul 2030 și înființarea unui comitet de lucru în al cărui 

mandat intră dezvoltarea planului strategic, elaborarea programului de lucru, respectiv coordonarea 

procesului de aplicare a acestui plan. 

 

De asemenea, a fost aprobată organizarea unei reuniuni tehnice în ianuarie 2020 sub coordonarea 

Agenției Universitare a Francofoniei și a fost acceptată propunerea ministrului Educației și 

Învățământului Superior al provinciei Québec, Jean-François Roberge, de a găzdui IDNEUF5 în 

Quebec (iunie 2020). La propunerea Tunisiei, IDNEUF6 va avea loc în iunie 2021 la Tunis. 

 

Alte informații 
 

 În zilele de 18 și 19 iunie, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

București a fost gazda primului Forum digital al spațiului universitar francofon. Au luat 

parte reprezentanți ai universităților membre ale Agenției Universitare a Francofoniei alături 

de parteneri și furnizori de soluții/conținuturi educaționale în format digital. Întâlnirea a 

prilejuit discuții pe tema digitalizării învățământului superior și a inovațiilor tehnico-

pedagogice, oferind cadrul propiece pentru un schimb edificator de bune practici. 

 

 Joi, 20 iunie, la Palatul Parlamentului, a avut loc a doua ediție a Conferinței pentru 

finanțarea digitalului în spațiul universitar francofon. Au fost prezenți inițiatori de 

proiecte transnaționale și finanțatori care au agreat posibilitățile de finanțare a acestor 

proiecte și au convenit asupra modalităților de selecție și monitorizare a proiectelor alese. 

 

Rezultatele discuțiilor din cele patru zile își vor pune amprenta atât asupra dezvoltării metodelor și 

instrumentelor digitale în învățământul superior, cât și asupra intensificării relațiilor de cooperare 

între universitățile din statele francofone. 

 

Lansată în anul 2015, Inițiativa pentru dezvoltarea digitalului în spațiul universitar 

francofon își propune să stimuleze utilizarea metodelor și mijloacelor de învățământ digitale în 

spațiul universitar francofon, în vederea creșterii calității și atractivității procesului educațional. De 

asemenea, IDNEUF vizează dezvoltarea unor programe de formare inițială și continuă adaptate 

noilor cerințe de pe piața muncii în contextul erei tehnologiei. 
BIROUL DE COMUNICARE MEN 

https://edu.ro/mini%C8%99trii-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-superior-din-

%C8%9B%C4%83rile-francofone-au-adoptat-declara%C8%9Bia-de-la-bucure%C8%99ti 

 

https://edu.ro/mini%C8%99trii-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-superior-din-%C8%9B%C4%83rile-francofone-au-adoptat-declara%C8%9Bia-de-la-bucure%C8%99ti
https://edu.ro/mini%C8%99trii-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-superior-din-%C8%9B%C4%83rile-francofone-au-adoptat-declara%C8%9Bia-de-la-bucure%C8%99ti
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 Centrul de Consiliere pentru Tineri 

 
Casa de Cultură a Studenților București vine în întâmpinarea nevoilor tinerilor (studenți și tineri cu 

vârsta până în 35 de ani) prin activitățile cuprinse în proiectul “Centrul de Consiliere pentru Tineri”. 

 

 
 

Urmând prioritatea Consiliere și orientare în carieră-formare-piața muncii, în iunie și iulie 2019 se 

desfășoară acțiuni gratuite având ca obiective dezvoltarea abilităților digitale, cunoașterea 

metodelor de business, sporirea șanselor de angajare sau antreprenoriat. 

 

Activitățile urmăresc îmbunătățirea competențelor de gândire pragmatică și acțiune planificată 

pentru succesul autonomiei personale, cunoașterea regulilor de bază în redactarea conținutului 

online, deprinderea tehnicilor de vânzare și persuasiune în afacerile derulate în mediul online. 
sursa: Romania pozitiva, 22 iunie 2019 

 

 

 Organizația ta are nevoie de un website nou, o prezență online mai vizibilă 

sau de o super idee pentru noua campanie de strângere de fonduri?  

România este singura țară din Europa care organizează, anul acesta, CreateAthon®, un maraton 

internațional creativ pro-bono de 24 de ore, în sprijinul organizațiilor non-profit. La CreateAthon® 

România vor participa peste 60 de voluntari, specialiști din zona de comunicare și advertising, care 

vor oferi gratuit timpul și expertiza lor pentru a îmbunătăți imaginea și strategia de comunicare a 10 

organizații mici din țară. Programul este derulat de Centrul de Resurse în Comunicare, cu sprijinul 

Kaufland România. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/z23Z3JGNlZ4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.24, anul 7, saptamana 24 – 30 iunie 2019  

 

 

 

 

P
ag

e4
 

 

 

Pentru a putea fi eligibile, organizațiile trebuie să fi avut în 2018 un buget anual sub 100.000 euro și 

să deruleze programe cu beneficiari direcți în domeniile sănătate, educație, social, sport, cultură, 

viață sănătoasă sau mediu. Regulamentul programului, precum și formularul on-line de aplicare 

sunt disponibile pe www.createathon.ro  

 

Termenul de completare este 30 iunie 2019. 
sursa: www.stiriong.ro, 19 iunie 2019 
 

 

 

 Propun să introducem această „materie” nouă în școala românească … 

Ne-ar putea salva ca țară 

 
„Am creat oare un sistem educaţional care ucide visurile copiilor noştri?” Asta este una dintre 

întrebările care mă împunge în ultima vreme. Da, investim prea puţin în educaţie. Doar 3,4% din 

PIB după un studiu al Unicef, ceea ce ne plasează în fruntea codaşilor din Uniunea Europeană. La 

un PIB de circa 170 de miliarde de EUR, asta înseamnă că la educaţie ajung în jur de 2 miliarde de 

eur. Doar 2 miliarde de euro! Dar dacă sunt două miliarde de euro care distrug visuri în loc să le 

clădească, atunci sunt enorm de mulţi bani, în faţa cărora copiii noştri nu au nici o şansă.  

 

http://www.createathon.ro/
http://www.stiriong.ro/
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Foto: Inquam Photos/ Alberto Groşescu 

 

De la o vârstă fragedă, copiii noştri sunt îngrămădiţi în încăperi adesea murdare (pe care sunt 

chemaţi să le cureţe părinţii), cu „toalete” ucigaşe în curte şi puşi să înveţe după un model creat 

pentru epoca industrială, în care şcoala era chemată să producă muncitori disciplinaţi şi aliniaţi. Nu 

contează pentru cei care fac programele şcolare că acea epocă a apus de mult sau că 85% dintre 

joburile pe care le vor ocupa copiii noştri când vor ieşi din şcoli încă nu s-au inventat! În plus, o 

mulţime dintre joburile pentru care noi credem (doar credem!) că îi pregătim acum, vor dispărea sau 

vor fi complet diferite până vor ajunge ei să le ocupe. Automatizarea proceselor repetitive va afecta 

radical meserii fără de care acum ni se pare că nici nu putem respira: şoferi, avocaţi, medici, 

contabili, auditori, secretare şi asistenţi administrativi, o parte dintre logisticieni, muncitori în 

fabrică. Copiii noştri vor avea colegi roboţi umanoizi, dar noi continuăm să îi robotizăm noi pe ei, 

fără să ne pese sau să ne treacă prin cap că asta este strategia care îi va îngenunchea. Automatizarea 

vine tot mai tare din urmă şi adesea chiar din genialitatea românească (vezi cazul 

companiei UiPath), dar refuzăm să vedem că aşa cum e gândit acum sistemul de învăţământ, copiii 

noştri nu o să fie capabili nici măcar să supravegheze maşinile din halele viitorului. Desigur, cu 

excepţia „olimpicilor”, a excepţionalilor cu care ne mândrim cu toţii, deşi ei sunt produsul familiilor 

care investesc masiv în ei şi care au rezultate mai degrabă în ciuda şcolii, decât datorită ei. 

 

Stresăm copiii, le furăm copilăria şi plăcerea de a învăţa (un studiu arată că doar 1 din 3 copii este 

bucuros să meargă la şcoală) pentru nimic. Sau mai bine zis, pentru că nu avem curajul de a 

imagina, pretinde şi organiza un alt mod de a-i pregăti pe copiii noştri pentru viitor. În timp ce le 

irosim lor copilăria, irosim şi talentul şi dedicarea a mii de cadre didactice, prinse într-un carusel în 

care ştiu bine că le face rău să se afle.  

 

În ţara în care „iarna nu-i ca vara”, vom fi cu siguranţă luaţi prin surprindere de viitorul care se 

anunţă cu surle şi trâmbiţe, pentru că avem un talent imbatabil să întoarcem capul în altă parte. 

https://www.edupedu.ro/luni-incepe-scoala-cativa-parinti-au-venit-duminica-si-au-dezinfectat-si-curatat-clasele-in-care-invata-copiii-lor/
https://www.edupedu.ro/luni-incepe-scoala-cativa-parinti-au-venit-duminica-si-au-dezinfectat-si-curatat-clasele-in-care-invata-copiii-lor/
https://www.huffingtonpost.ca/2017/07/14/85-of-jobs-that-will-exist-in-2030-haven-t-been-invented-yet-d_a_23030098/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGiz00lK8EvJJaO6Vb1ee3Cc2ZwGnklmT4MzKBANURoqGS2yM3BOjac6GQIxkJDzD-UwH3Q8Pyc9l18wsXcIhcBmEesmBhPE_2MzbqoWn8hYyaXb1y2-1GwcwZEVyhlsNlH9tu3iwpvm5h4eo2fuIfx_pD2iwzG_hvpBadsuUB-b&guccounter=2
https://www.uipath.com/
https://adevarul.ro/news/societate/raportul-bunastarea-copilului-mediul-rural-2018-3din-copii-nu-niciodata-destula-mancare-1-2copii-nu-fericit-1_5b0ea45cdf52022f7595d5a2/index.html
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Şansa noastră ar fi tocmai visurile copiilor noştri, care ar putea să imagineze valoarea adăugată a 

umanităţii în incipienta eră a hiper-automatizării, în care unul dintre cei mai influenţi dintre 

futurişti, Elon Musk, susţine că va trebui să devenim cu toţii cyborgi ca să facem faţă “asaltului” 

robotizării. 

 

Visez la un moment în care fiecare clasă din România este înzestrată cu un panou pe care se află 

fotografiile elevilor însoţite de o imagine sau un simbol al visurilor lor. În aceste clase ar lucra 

adulţi care mai mult decât „cadre didactice” se simt facilitatori ai aspiraţiilor elevilor lor, cu 

conştiinţa faptului că de felul în care ei imaginează viitorul va depinde tot ce vom avea şi vedea 

mâine, inclusiv supravieţuirea noastră şi a planetei noastre. Copiii ar învăţa metode validate 

ştiinţific care să îi ajute să îşi identifice şi să îşi realizeze visurile: despre importanţa clarificării 

visului, despre contrastul mental descoperit de Gabrielle Oettingen, despre ştiinţa din spatele paşilor 

mărunţi, despre perseverenţă, despre importanţă unei mentalităţi deschise etc. Într-un astfel de 

context, fiecare dintre profesori, intrând în clasă şi fiind conştient de visurile elevilor săi, va conecta 

învăţarea cu cele mai înalte aspiraţii ale elevilor. În acest fel, învăţarea va fi înaripată de forţa 

motivaţională cea mai înaltă: cea a visurilor noastre!  

 

  Îmi imaginez cum copiii ar fi în permanenţă în contact cu aspiraţiile 

lor, pentru că profesorii – facilitatori ar avea mereu grijă să pună întrebări precum: „Dacă ai avea o 

baghetă magică ce ai alege să faci cu ea, astfel încât să faci ca lumea să fie un loc mai bun?”, „Dacă 

nu ai avea nicio restricţie, ce ai alege să faci în timpul liber, astfel încât să fie util pentru oameni şi 

planetă?”, „Cum va arăta viaţa ta peste 10 ani, astfel încât tu şi cei din jurul tău să fiţi cât mai 

fericiţi?”, „Având în vedere că iubeşti… (animalele, plantele, marea, muntele, etc.) ce ai putea să 

faci pentru salvarea lor?”. 

Şcolile ar cultiva cu grijă visurile copiilor şi ar crea procese şi structuri prin care realizarea 

visurilor elevilor ar fi susţinută. Profesorii diriginţi, consilierii şcolari şi voluntarii (părinţi, bunici şi 

alţi membri ai comunităţii) ar ghida formarea unor grupuri (“Dream Teams”) în care copiii s-ar 

ajuta unii pe alţii să îşi realizeze visurile. Energia elevilor nu s-ar mai scurge în bullying şi 

comportante distructive şi auto-distructive, ci ar fi canalizată în activităţi cu sens, care formează 

caractere şi pun bazele unei vieţi împlinite. Nu ar mai trebui să pedepsim elevii pentru 

comportamente violente sau neadecvate (care de fapt nu sunt altceva decât strigăte deghizate de 

ajutor), pentru că ei ar fi mult prea fascinaţi de realizarea viitorului lor şi al celor din jurul lor. Toţi 

adulţii din şcoală – de la portar la director – ar fi ei înşişi în contact strâns cu propriile aspiraţii 

personale, pentru a putea să fie un exemplu viu pentru elevi. Ştiinţa realizării obiectivelor personale 

ar fi discutată de către aceştia în mod curent, pentru a fi „tradusă” apoi pentru realizări proprii şi 

https://positivepsychologyprogram.com/mental-contrasting/
http://www.mirelaoprea.com/blog/stiinta-din-spatele-pasilor-marunti-sau-cum-sa-iti-realizezi-visurile-fara-chin/
http://www.mirelaoprea.com/blog/stiinta-din-spatele-pasilor-marunti-sau-cum-sa-iti-realizezi-visurile-fara-chin/
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pentru nivelul elevilor. „Care e visul tău?” ar fi o întrebare frecventă, pusă în centrul învăţării şi a 

tuturor relaţiilor care se cultivă în şcoala respectivă. 

 

În şcoală s-ar organiza activităţi inspiraţionale, poate un fel de TEDex-uri, în care elevii din şcoală 

şi invitaţii lor ar vorbi despre visurile lor şi despre felul în care le vor realiza sau le-au realizat deja. 

Cei mai populari elevi ar fi cei care au avut curajul să formuleze aspiraţii îndrăzneţe şi să le urmeze, 

angrenând resurse interioare şi din comunitate. Companiile ar „adopta” visurile elevilor dintr-o 

anumită şcoală şi ar pune la dispoziţie mentori şi resurse pentru realizarea acestora.  

„Adopţiile” ar fi conectate cu domeniul de activitate al companiei, cu viziunea sa pe termen lung, cu 

strategia de resurse umane şi cu cea de responsabilitate socială, astfel încât aceste “adopţii” să fie în 

beneficiul tuturor celor interesaţi. Astfel, o agenţie de turism ar putea să lucreze cu acei elevi dintr-o 

şcoală care îşi doresc să exploreze lumea prin călătorii. O companie de IT ar putea să ofere mentorat 

şi resurse pentru elevii care visează să câştige următorul campionat mondial de robotică. O editură 

ar putea să susţină elevii care visează să publice o carte. Un „simplu” cabinet veterinar ar putea 

colabora cu copiii care iubesc animalele. O reţea de spitale private ar oferi mentori pentru copiii 

care îşi doresc să ajute oamenii să se vindece. 

 

 Nu în ultimul rând, părinţii ar fi invitaţi să se alăture şi vor 

învăţa să susţină visurile copiilor lor. Este dovedit ştiinţific că aceia dintre noi care au un scop în 

viaţă au un sistem de imunitate mult mai eficient, se recuperează mai repede după diferite boli 

(având nevoie de mult mai puţine zile de spitalizare) şi chiar trăiesc cu câţiva ani mai mult decât toţi 

ceilalţi. Să ne imaginăm că o companie farmaceutică ar pune pe piaţă o pastilă care ar oferi toate 

aceste beneficii. Nu-i aşa că milioane de părinţi s-ar grăbi să o cumpere pentru ei înşişi şi copiii lor? 

Această „pastilă” există şi e reprezentată de obiceiul de a avea un scop în viaţă. E suficient să 

învăţăm să administrăm această „pastilă” într-un mod care să fie potrivit fiecărei vârste a copilăriei. 

 

Ştiinţa realizării obiectivelor personale, a aspiraţiilor noastre, a avansat considerabil în ultimii 20 de 

ani. Există studii ştiinţifice proaspăt ieşite din cele mai prestigioase laboratoare de cercetare ale 

lumii, care arată ce funcţionează şi ce nu funcţionează pentru creierul care are un plan măreţ. 

Această ştiinţă ar fi tradusă pe înţelesul micilor şi marilor visători şi ar fi integrată în viaţa tuturor 

generaţiilor care vor urma. Milton Erickson spunea că: „Este cu adevărat uimitor ce pot face 

oamenii cu adevărat. Numai că ei nu ştiu ce pot face cu adevărat”. Cum ar fi ca, mai degrabă decât 

să îi plictisim cu noţiuni inutile, să îi învăţăm din şcoală pe copiii noştri ce pot face cu adevărat? Nu 

în viitor, când vor creşte mari. Ci încă de pe acum! Pentru că la cum merg lucrurile acum şi la cum 

se prefigurează ele pentru viitor, e clar că noi, ca adulţi, avem nevoie de ajutor.  
sursa: www.republica.ro, autor Mirela Oprea, 22 iunie 2019 

https://natieprineducatie.ro/
https://www.facebook.com/206040209966621/videos/370382387098527/
http://www.republica.ro/
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 Mesaj pentru ministrul Educației, din partea unui fost olimpic 

internațional  

 
”Abandonati gândirea învechită pe care se bazează sistemul de învățământ și fiți mai deschisă la 

metodele noi de predare care se folosesc în vest ”- acesta este mesajul pe care Radu Andrei, 

student la Universitatea Harvard, îl transmite ministrului Educației, Ecaterina Andronescu.  

 

În opinia tânărului, ministrul Educației ar trebui să citească articole din revistele de specialitate în 

care se publică studii științifice despre metode de predare. Medaliat cu aur la Olimpiadele 

Internaționale de Fizică și Astronomie, Radu Andrei consideră că sistemul de învățământ din 

România este inert, iar o schimbare reală va avea loc odată cu schimbarea generațiilor, adică 

peste 30-40 de ani.  

 

Într-un interviu pentru HotNews, el a povestit cum este viața de student la una dintre cele mai 

prestigioase universitati din lume.  

 

Radu Andrei: ”La noi în țară, sistemul este încătușat de mentalitatea dinainte de 89, când era 

colaborarea doar în vorbe, nu și în practică. Cred că elevii ar trebui să aibă mai multe de spus în 

organizarea sistemului de învățământ, mai ales atunci când este vorba despre o schimbare. În 

România nu prea îi ascultă nimeni. Nu ar trebui să existe 13-14 materii de studiat într-un an. Ar 

trebui păstrate materiile de bază – limba română, matematica, limbă străină…iar restul materiilor ar 

trebui să fie alese de către elevi, în funcție de preferințe. Noi, la Harvard, avem doar 4 cursuri. 

 

Și în România, materia ar trebui restructurată, acum se axează mult pe teorie și foarte puțin pe 

practică. Noi nu avem exercițiu! Sistemul are o inerție foarte mare, dar putem să îl schimbăm. E 

adevărat, mentalitatea celor care sunt acum în sistemul de învățământ este destul de greu de 

schimbat, dar dacă se vrea cu adevărat, s-ar putea produce începând cu următoarea generație – peste 

30 sau 40 de ani. Știu că e foarte departe, dar este un termen realist. Nu o să vedeți o schimbare în 

următorul an și nici în următorii cinci ani. Eu cred că nu mă voi întoarce în țară, la cum arată acum 

situația. Există o șansă să mă întorc, dacă ajung la concluzia că pot să particip la o schimbare în 

bine”.  

 

Radu Andrei: ”Este foarte ușor să te simți singur în sistemul de învățământ românesc când unii 

profesori – nu toți, eu chiar am avut noroc de profesori extraordinari – se situează la o distanță 

foarte mare de tine și ceilalți colegi sunt oarecum în competiție cu tine. În școlile din România, este 

o atmosferă destul de competitivă față de ceea ce se întâmplă în Statele Unite, acolo totul se bazează 

pe colaborare. Sistemul românesc de învățământ este foarte individualist: în momentul în care faci 

teme, trebuie să le faci singur și nu colaborezi cu colegii, în momentul în care dai un test, îl dai 

singur, în momentul în care ești scos la tablă sau ascultat, trebuie să rezolvi această sarcină singur. 

Practic, toată schema de notare, de evalare a unui elev se bazează pe ceea ce poate să facă 

individual.  

 

Noi, la Universitatea Harvard, suntem încurajați să colaborăm cu colegii. De obicei, temele sunt 

foarte lungi și ar fi dificil ca un singur student să o rezolve fără niciun ajutor din partea colegilor 

Întotdeauna ne strângem în grupuri de 3, 4 sau 5 colegi și rezolvăm mult mai repede și mai eficient 
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problemele și ne simțit mult mai bine. Nu am încredere în sistemul de învățământ românesc, nu este 

orientat spre pasiunile elevului”.  

 

Radu Andrei: ”La Universitatea Harvard, profesorii sunt mult mai relaxați și cultivă o relație de 

prietenie. De obicei, în România se simte o rigiditate, o anumită distanță. Profesorul e undeva, mai 

sus iar elevul este mai jos. În Statele Unite, vor să se situeze pe același plan, ca să stimuleze 

comunicarea. De exemplu, atunci când profesorii ne mai trimit câte un email, ei se semnează doar 

cu prenumele, fără niciun titlu ori nume de familie: adică Joe, Louis, Jacobs. Atât. Fără alte titluri 

oficiale, care sunt foarte importante, noi știm cine sunt acești profesori și cât de buni sunt. Ei nu mai 

simt nevoia să ne arate lucrul acesta în fiecare zi”.  

 

Radu Andrei: ”Pe profesorii de la Harvard nu îi interesează ce faci la curs, atâta vreme cât nu îi 

deranjezi pe ceilalți și cât timp înveți. De exemplu, am avut colegi care veneau la curs dimineața cu 

mâncare sau cafea, pentru că se trezeau mai târziu. Profesorii nu le spuneau nimic. La un moment 

dat, l-am servit si pe un profesor cu cereale, ne-a zâmbit și ne-a refuzat, dar nu a avut nicio 

problemă cu chestia asta.  

 

Cea mai amuzantă fază a fost atunci când un coleg s-a trezit dimineața foarte târziu și a ajuns la curs 

în papuci și în pijamale. Profesorul a zâmbit când l-a văzut, dar nu a zis nimic. Nu i-a făcut niciun 

reproș după curs. În momentul în care îți faci treaba și nu îi deranjezi pe ceilalți, poți să faci ce 

vrei!” 

 

Radu Andrei: ”La Harvard, învață în acest moment aproximativ 20-30 de români, majoritatea 

olimpici. Locuim în apartamente, fiecare stă singur în cameră. Nu este doar o chestiune de confort, 

e și un mijloc de a ne asigura că dăm rezultate la învățătură. Camerele sunt foarte mari, spațioase. 

Costul căminului este inclus în bursă. Eu nu cheltuiesc foarte mulți bani, pentru că avem ca tot ceea 

ce este necesar. Cheltuielile sunt, undeva, pe la 50 de dolari pe lună” 

 

Radu Andrei: ”Este stereotipul acesta că românii sunt buni la matematică și fizică, mulți nici nu sțiu 

unde ne aflăm pe hartă. În general, părerea este pozitivă despre români, dar unii colegi mi-au atras 

atenția că am reminiscențe comuniste. De exemplu, într-o zi, trebuia să iau o decizie după niște 

reguli care nu erau încă publicate. Nu am vrut să iau hotărâri pe baza unor simple vorbe și atunci le-

am spus colegilor mei: ”Pănă nu văd ceva scris, eu nu iau nicio decizie!”. M-au întrebat atunci dacă 

România a fost stat comunist, pentru că au recunoscut neîncrederea aceasta a mea ca o moștenire, 

un însemn al unui astfel de sistem. Nu m-am simțit bine când mi-au spus asta. Dar, pe de altă parte, 

cred că aceasta neîncredere a mea ar putea să îmi fie de ajutor în anumite situații, e bine să fii un pic 

mai precaut”. 
sursa: autor Daniela Mihai, HotNews.ro, vineri, 21 iunie 2019 

 
 

 26 iunie - Ziua Drapelului național 
 

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/26_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drapelul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1998
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Conform legii, această zi va fi marcată de către autoritățile publice și de celelalte instituții ale 

statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau 

științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul 

unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. 

 
 Buletinul RENINCO intră în vacanță...Vacanță frumoasă tuturor! Să ne 

revedem cu bine în septembrie! 

 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


