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Cuprins: 

 

 Ziua Internațională a Femeii  

 Poiana cu 10 hectare de ghiocei: unul dintre cele mai frumoase locuri din România 

 Expoziție Toma și ai lui  

 Veste importantă pentru profesori 

 Inovatie in sistemul gradinitelor din Romania: Kinderunity faciliteaza comunicarea dintre 

parinti si educatori 

 Noi oportunități de finanțare pentru educație și formare profesională oferite de Comisia 

Europeană  

 Corectare ordin comun privind criteriile biopsihosociale de incadrare a copiilor cu 

dizabilitati in grad de handicap 

 Ministerul Educaţiei Naționale lansează cea de-a XI-a ediţie a Concursului naţional „Made 

for Europe” 

 Femeia – Adrian Paunescu 

 

    Ziua Internațională a Femeii  
 

8 martie - Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) este sărbătorită anual la 

data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale 

femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/8_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Discriminare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Violen%C8%9B%C4%83
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Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977, printr-o Rezoluție a Adunării Generale a ONU.  

 

ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul 

internațional al femeii.  
sursa:ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Femeii 

 

 

    

 Poiana cu 10 hectare de ghiocei. IMAGINI SUPERBE cu unul dintre cele mai 

frumoase locuri din România 

 
 Această Dumbravă minunată se află pe Platoul Vârtoapelor și se află la 13 km de Sramisegetuza Regia, în Munții 

Orăștiei – masivul Șureanu.  Punctul de plecare spre poiană este comuna Orăștioara de Sus, parcul natural Grădina 

Muncelului din jud. Hunedoara. 

 

10 hectare de ghiocei, 10 hectare de alb și verde, 10 hectare de covor sfânt și sublim! 

 
 

 15 martie- 5 aprilie este perioada în care această minune naturală a României trăieşte în toată 

splendoarea ei. 
sursa://www.realitatea.net, ghiduri-turistice.info 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/1975
https://www.realitatea.net/poiana-cu-10-hectare-de-ghiocei-imagini-superbe-cu-unul-dintre-cele-mai-frumoase-locuri-din-romania_2037879.html#sthash.2vgwCvPU.dpuf
https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-platoul-vartoapelor-10-hectare-de-ghiocei-10-hectare-de-alb-si-verde-10-hectare-de-covor-sfant-si-sublim
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 Expoziție Toma și ai lui  
  

Marți, 7 martie 2017, la ora 18.00, se deschide în Rotonda din foaierul Sălii Mici a Teatrului 

Național ”I.L. Caragiale” o amplă expoziție de sculptură și desen a cunoscutei artiste Geta 

Caragiu.  

 

Vernisajul va avea loc în prezența artistei și va fi prefațat de Ion Caramitru, directorul general al 

TNB. 

 

Născută în 1929, într- veche familie de aromâni, Geta Caragiu Gheorghiță este sora mai mică a 

actorului Toma Caragiu, dispărut tragic, acum 40 de ani, în cutremurul din martie 1977, și a 

Matildei Caragiu–Marioțeanu (1927-2009), academician și filolog de elită, personalități de excepție 

care și-au lăsat amprenta inconfundabilă în cultura acestei țări. 

 

La cei 88 de ani ai ei, sculptorița Geta Caragiu nu obosește să lase, încă, urme adânci în sculptura 

română. 

 

Expoziția de la Teatrul Național, semnificativ intitulată Toma și ai lui – omagiu perpetuu adus 

fratelui dispărut - va prezenta în premieră nu doar sculpturi, ci și o serie de desene al Getei Caragiu. 

 

Expoziția va fi deschisă până în 18 aprilie 2017 și va putea fi vizitată zilnic, cu excepția zilelor de 

luni, între orele 14.00 - 19.00. 
sursa: www.tnb.ro 

 

 

 VESTE IMPORTANTĂ pentru profesori  

Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii pentru 

modificarea alineatului 4 al articolului 262 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 
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Legea prevede că personalul didactic și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 

de ani, cu gradul I didactic, beneficiază de reducerea normei cu două ore săptămânal, fără 

diminuarea salariului. 

 
sursa://www.realitatea.net/veste-importanta-pentru-profesori-presedintele-iohannis-a-promulgat-

legea_2038639.html#sthash.OUXCHQ5i.dpuf 

 

 

 Inovatie in sistemul gradinitelor din Romania: Kinderunity faciliteaza 

comunicarea dintre parinti si educatori 
 

 

Compania de IT romaneasca Gentlab a lansat varianta mobilă Kinderunity, prima platforma 

online care faciliteaza comunicarea dintre parinti si educatori printr-un set de instrumente 

virtuale inteligente. 
 

Potrivit companiei, prin intermediul acestei aplicatii, parintii pot accesa de pe telefonul mobil sau 

tableta informatiile legate de activitatile zilnice de la gradinita, dar si materialele educationale si pot 

interactiona in orice moment al zilei cu educatorii. 

 

"Meniul zilnic al copiilor poate fi consultat in modulul Nutritie, iar Fisa Medicala contine informatii 

actualizate cu privire la cele mai recente investigatii medicale, alergii sau tratamentul pe care il 

urmeaza copilul. Momentele deosebite de la gradinita pot fi impartasite in Galeria foto. 

 

La randul lor, managerii de gradinite si pedagogii beneficiaza de o mobilitate mai mare in 

administrarea activitatilor interne si educationale. Platforma usureaza managementul gradinitelor 

prin functii financiare inteligente, fise electronice ale copiilor si angajatilor si rapoarte de activitate. 

 

Versiunea mobila a Kinderunity permite si o organizare riguroasa si mai rapida a curriculei, prin 

calendare de activitati, rapoarte si statistici, iar consultarea parintilor este posibila cu ajutorul 

chestionarelor si al functiei Chat", se arata in comunicatul oficial transmis de compania IT. 
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javascript:;
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Prin informatiile primite, educatorii intocmesc profile personale pentru fiecare copil si ii acorda 

ingrijirea necesara in functie de aceste informatii, valorificandu-le totodata potentialul specific 

varstei. 

 

Platforma Kinderunity fost creata in anul 2016, cand Adrian Sita, General Manager Gentlab si 

parinte, a observat ca exista o nevoie stringenta de adaptare a managementului gradiniței si a 

mijloacelor de comunicare dintre educatori si parinti la ritmul alert al cotidianului. Pentru a se plia 

cat mai bine pe nevoile de organizare si comunicare ale unei gradinite, in procesul de proiectare a 

platformei au fost implicati atat reprezentanti ai gradinitelor, cat si parinti. 

 

"In calitate de parinte am simtit nevoia de a fi informat despre activitațile desfașurate de copilul 

meu in timpul programului de gradinița. Timpul este cea mai importanta resursa de care dispunem 

cu toții. Astfel am gandit un tool bun la toate, platforma Kinderunity ce are in vedere contopirea 

celor doua componente de administrare si comunicare", Adrian Sita, General Manager Gentlab, 

citat  in cadrul aceluiasi comunicat. 
http://www.manager.ro/articole/resurse-umane/inovatie-in-sistemul-gradinitelor-din-romania-kinderunity-faciliteaza-

comunicarea-dintre-parinti-si-educatori-89059.html?utm_source=manager-

01032017&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&uid=29419, autor Mihaela Pascu, 1martier 2017 

 
 

 Noi oportunități de finanțare pentru educație și formare profesională 

oferite de Comisia Europeană  
 

Comisia Europeană a publicat două apeluri pentru propuneri de proiecte care vizează oportunități de 

finanțare pentru educație și formare. 

  

1. Primul apel vizează mobilitatea pe termen lung a ucenicilor În vederea finanțării proiectelor 

depuse în cadrul acestui apel trebuie urmărite trei obiective principale:  

 evaluarea măsurii în care actorii relevanți sunt interesați de crearea unui sistem de 

mobilitate transnațională pe termen mai lung (6 -12 luni);  

 identificarea obstacolelor (juridice, practice, instituționale, academice etc.) care stau 

în calea mobilităților pe termen lung ale ucenicilor în străinătate;  

 identificarea și diseminarea bunelor practici și a factorilor de succes pentru plasarea 

ucenicilor în locuri de muncă pe termen lung.  

Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 29 martie 2017.  

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes  

 

2. Al doilea apel vizează Alianțele competențelor sectoriale în cadrul Programului Erasmus+  

Apelul este structurat în trei loturi:  

 lotul 1: alianțele competențelor sectoriale pentru identificarea necesităților în materie 

de competențe;  

 lotul 2: alianțele competențelor sectoriale pentru proiectarea și implementarea VET;  

 lotul 3: alianțele competențelor sectoriale pentru implementarea unei noi abordări 

strategice („plan”) pentru cooperare sectorială în materie de competențe.  

http://www.manager.ro/articole/resurse-umane/inovatie-in-sistemul-gradinitelor-din-romania-kinderunity-faciliteaza-comunicarea-dintre-parinti-si-educatori-89059.html?utm_source=manager-01032017&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&uid=29419
http://www.manager.ro/articole/resurse-umane/inovatie-in-sistemul-gradinitelor-din-romania-kinderunity-faciliteaza-comunicarea-dintre-parinti-si-educatori-89059.html?utm_source=manager-01032017&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&uid=29419
http://www.manager.ro/articole/resurse-umane/inovatie-in-sistemul-gradinitelor-din-romania-kinderunity-faciliteaza-comunicarea-dintre-parinti-si-educatori-89059.html?utm_source=manager-01032017&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&uid=29419
http://www.manager.ro/autor/mihaela-pascu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
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Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en 

Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 2 mai 2017. 
sursa: www.edu.ro 

 

 Corectare ordin comun privind criteriile biopsihosociale de incadrare a 

copiilor cu dizabilitati in grad de handicap 
 

A fost publicat și a intrat în vigoare Ordinul comun al ministrului muncii și justiției sociale și al 

ministrului sănătății nr. 283/193 din 28 februarie 2017 privind modificarea si completarea anexei 

nr. 1 la Ordinul 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a 

copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, Monitorul 

Oficial nr. 152/28 februarie 2017  
 

 Ministerul Educaţiei Naționale lansează cea de-a XI-a ediţie a Concursului 

naţional „Made for Europe” 
 

Ediția din 2017 are o încărcătură simbolică aparte. Anul 2017 marchează împlinirea a 30 de ani 

de la lansarea programelor europene din domeniul educației și formării profesionale și 20 de ani 

de când unităţile de învățământ din România participă la aceste programe europene. 

 

Concursul naţional „Made for Europe” este cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare 

finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2016-2017. 

 

Informaţiile privind Concursul naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe 

europene „Made for Europe” sunt disponibile pe site-ul M.E.N. https://edu.ro/educatie-nonformala- 

informala.  

Etapa naţională se va desfăşura la Craiova, în perioada 26 - 29 aprilie 2017. 
sursa://www.edu.ro/lansareconcursul-national-%E2%80%9Emade-europe%E2%80%9D-2017-xi-edi%C8%9Bie 

 

FEMEIA -  Adrian Paunescu 

 

Ce face în fond femeia 

Toata viata ei de la nastere pana la moarte? 

Ce face ea, prapadita? 

Ea, monumentala, in toata lipsa ei de putere, 

Ce face ea, de nu se vede nici din ce face? 

Cum se explica neodihna ei permanenta, 

Faptul ca sta-n picioare 

De dimineata pana seara? 

 

Nu muta muntii din loc. 

Ce face ea? 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en
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Ce tot face ea de zice uneori ca nu mai poate? 

Ea, femeia tuturor caminelor si tuturor dezastrelor, 

Ea, inlacrimata 

Tuturor cauzelor juste si nejuste 

Ale fiilor ei. 

Ce face ea de nu-i eroina muncii, 

Desi munceste mai mult decat minerul din abataje, 

Decat aviatorul de incercare, 

Decat savantul in exercitiul functiunii sale mentale, 

Si mai mult decat pompierul care salveaza 

Un copil din flacari? 

Ce face ea, femeia? 

 

Ea pune lucrurile la locul lor. 

Aceasta este preocuparea ei fundamentala, 

Sa puna la loc ceea ce noi am stricat, 

Sa rearmonizele discordiile, 

Sa mature, sa spele, sa calce, 

Sa faca mancare, 

Sa puna mancarea pe masa, sa spele vasele, sa le stearga, 

Asteptand sa le murdarim noi iarasi, 

Sa caute mereu ceva ce nu se gaseste cand ea cauta, 

S-astepte un cuvant de multumire 

Si cuvantul sa vina cateodata, 

Si sa nu vina de cele mai multe ori. 

Ea sa bata presurile, sa spele perdelele, 

Sa coasa hainele rupte 

Sa puna lucrurile la locul lor. 

Si pentru ca redresarea unor dezechilibre 

Nu e dintre actele-spectacol ale vietii, 

Parca nu face nimic. 

Doamne, ai grija de noi, 

Sa n-o pierdem niciodata 

Pe cea dintai dintre fiintele eroice ale lumii.          

Toti pentru unul, unul pentru toti! 


