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Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Ultimele înscrieri pentru studenți și profesori în cel mai complex program de educație 

 De astăzi, dosarul digital poate înlocui dosarul cu șină pentru asistenții sociali 

 Ghidul pentru jurnaliști care fac diferența în abordarea violenței domestice 

 Organizațiile societății civile aduc propuneri esențiale de reforme pentru Planul Național de 

Redresare și Reziliență 

 „42% dintre copiii români de 15 ani sunt analfabeți funcțional.” Cum să citești o carte. Cele 

4 niveluri ale cititului 

 

       
Noutăți  

 
 Lansarea platformei de educație financiară edu-fin.ro 

 

Data publicării: 3 martie 2021 

 

Ministerul Educației, Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor anunță lansarea platformei de educație 

financiară www.edu-fin.ro 

 

Cele cinci instituții partenere invită entitățile angrenate în proiecte din domeniul educației financiare 

să își înscrie, până la sfârșitul lunii aprilie 2021, programele proprii de educație financiară, 

dezvoltate începând cu anul 2018, pe platforma edu-fin.ro, secțiunea Cartea Albă. 

 

Prin intermediul platformei se creează o bază de date, ce cuprinde toate entitățile care doresc să-

și promoveze proiectele de educație financiară, derulate în nume propriu la nivel național. Înscrierea 

în această bază de date este facilă, permițând o mai bună interconectare a actorilor implicați în 

activități de educație financiară, oferind și o imagine de ansamblu a educației în acest domeniu din 

România. 

 

Pentru publicul larg, site-ul reprezintă o platformă interactivă, un agregator de sfaturi practice 

pentru toți cei care doresc să-și dezvolte comportamentul, atitudinea și  cunoștințele financiare. 

Cele cinci instituții partenere au încheiat, în anul 2018, un acord de colaborare pentru realizarea de 

activități comune în domeniul educației financiare și pentru elaborarea Strategiei Naționale de 

http://www.edu-fin.ro/
http://www.edu-fin.ro/
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Educație Financiară. Acordul reprezintă expresia concretă a recunoașterii importanței educației 

financiare de către părți şi creează cadrul interinstituțional pentru coordonarea eforturilor în 

domeniul educației financiare. 

Unul dintre obiectivele acordului de colaborare vizează elaborarea „Cărții albe”, care va conține și 

lista tuturor actorilor angrenați în activități/proiecte din domeniul educației financiare. 

 

Lansarea platformei de educație financiară edu-fin.ro reprezintă o etapă din procesul de elaborare a 

Strategiei Naționale de Educație Financiară, a cărei primă formă va fi lansată spre consultare 

publică în cursul anului. Toate părțile interesate vor avea posibilitatea să avanseze propuneri pe 

marginea strategiei pe platforma edu-fin.ro și să se implice în implementarea acesteia. 

 

Realizarea unei Strategii Naționale de Educație Financiară reprezintă o soluție validată de practica 

europeană și internațională pentru impulsionarea creșterii gradului de educație financiară. De 

asemenea, urmărește creșterea nivelului de cunoștințe și abilități financiare ale cetățenilor, ajutându-

i să gestioneze riscurile asociate accesării, cu mai mare ușurință, a unor servicii financiare tot mai 

complexe și să beneficieze, într-o măsură cât mai mare de avantajele oferite de acestea, inclusiv 

prin consolidarea situației și perspectivelor lor financiare. 
sursa: https://www.edu.ro/lansarea-platformei-de-educa%C8%9Bie-financiar%C4%83-edu-finro 

 

 
 Consultări privind planul de implicare a părților interesate și cadrul de management 

social și de mediu pentru proiectul „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” (SSISP)  

 

Data publicării: 08.02.2021 

 

Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei 

Școlare și Universitare, intenționează să implementeze un proiect care va avea ca obiectiv 

modernizarea infrastructurii școlare, prin reabilitarea, consolidarea și construirea a circa 55 școli, în 

prima etapă în zonele cu cel mai mare risc seismic din România, în vederea asigurării unor medii de 

învățare mai sigure și îmbunătățite pentru elevi și profesori din școlile selectate și de a crește 

capacitatea instituțională de a investi în infrastructura educațională durabilă. 

 

Proiectul Școli mai sigure, incluzive și sustenabile (SSISP), ce va fi finanțat din împrumutul 

acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se va derula pe o perioadă de 6 

ani și va avea o valoare de 100 milioane Euro. 

 

Prin proiect se vor realiza:  

1. Executarea lucrărilor de construcție la unitățile de învățământ selectate, în vederea creării 

unei infrastructuri moderne, rezistentă la cutremure și alte dezastre naturale și creșterii 

siguranței în exploatare; 

2. Dotarea cu mobilier modern și flexibil, dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă în 

vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ, dotarea cu materiale educaționale 

care vor permite stimularea capacității de învățare; 

3. Formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea aptitudinilor digitale și înțelegerea unor 

metode moderne alternative care vor încuraja participarea activă a elevilor,  munca în grup / 

învățarea socială și vor prezenta sensibilitate la motivațiile și diferențele individuale ale 

elevilor; 

http://www.edu-fin.ro/
http://www.edu-fin.ro/
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4. Acordarea de sprijin instituțional autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene ce 

vor fi disponibile în exercițiul financiar 2021-2027 în vederea realizării investițiilor de 

modernizare a infrastructurii școlare; 

5. Formarea elevilor, a cadrelor didactice și sensibilizarea comunității prin promovarea de 

acțiuni care pot fi întreprinse pentru a construi rezistența la dezastre și schimbările climatice, 

modul de pregătire și reacție în caz de dezastre, oportunități de creștere a durabilității (cum 

ar fi deșeuri 0, recoltarea apei, utilizarea și conservarea energiei etc.). 
 

În vederea realizării acestor deziderate, în conformitate cu politicile Băncii Internaționale pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, Ministerul Educației va realiza în permanență consultări cu actorii interesați 

în acest proiect, respectiv: autorități locale, asociații de părinți, asociații de elevi, inspectorate școlare 

județene, cadre didactice, asociații și organizații non profit cu obiect de activitate în sfera educațională și 

a incluziunii sociale etc. 

 

Un prim set de documente supuse consultării sunt disponibile: 

 Planul de implicare a părților interesate (pdf) 

 Cadrul de management social și de mediu (pdf) 
sursa: https://www.edu.ro/consultari_SSISP 

 

 

 Ultimele înscrieri pentru studenți și profesori în cel mai complex program 

de educație 
 

 
 

„Nu am avut contact cu piața muncii, nu cunosc domeniile în care pot profesa și nu știu cine sunt 

eu” – sunt printre cele mai folosite cuvinte ale studenților care ies în curând de pe băncile facultății, 

afirmă Mădălina Hodorog, fondatorul programului FUTURE – Construiește cu pasiune, cel mai 

complex program ce include sesiuni de training gratuite pentru studenți – profesori – angajatori, 

sesiuni de orientare în carieră și oportunități de angajare. 

Împreună cu compania SYKES Romania, Mădălina a lansat recent a 4-a ediție a programului ce 

pregătește studenții pentru primul loc de muncă, profesorii pentru noi metode de predare și 

angajatorii pentru viitor. 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Plan%20implicare%20parti%20interesate.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Cadru%20management%20social%20si%20mediu_ESMF.pdf
http://www.madalinahodorog.ro/future
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„Sunt sesiuni de training în care toți cei 3 piloni ai educației lucrează împreună 100% practic. 

Avem multe metode de educație experiențială care și în formatul online aduc energie, inspirație și 

joc. Nu folosim teorie, prezentări ci doar activități practice.” 

 

+16 ore de training ce abordează tematici esențiale care îi ajută pe tineri să intre cu încredere 

în piața muncii: 
  

 Descoperirea punctelor forte 

 Construirea CV-ului ținând cont de competențele hard și soft dobândite până în 

prezent de către student 

 Simulări practice de interviu 

 Discuții și activități practice cu angajatori 

 Oportunități de angajare chiar după finalizarea programului 

 Dezvoltarea a noi competențe necesare în câmpul muncii 

 Înțelegerea pieței muncii, a joburilor și a mediilor diverse de lucru 

  

Teodora Petean, student alumni în programul FUTURE subliniază și ea importanța programului 

pentru studenți: „Programul FUTURE mi-a oferit oportunitatea să înțeleg mai bine piața muncii. 

Am avut ocazia să mă cunosc mai bine și să cunosc lumea din exterior, să învăț care sunt punctele 

mele forte, cum le-am dobândit și cum pot fi puse în valoare. Am avut, în special ocazia să cunosc 

departamentele din interiorul companiei, să aflu ce caută angajatorii de la mine, cum ar trebui să 

îmi fac CV-ul să iasă în evidență și cum ar trebui să mă prezint la un interview. FUTURE a fost o 

oportunitate minunată, care mi-a arătat o perspectivă noua a pieței muncii și m-a făcut să am mai 

multă încredere în abilitățiile și punctele mele forte.” 

 

Profesorii din mediul universitar înțeleg și ei piața muncii 
Programul începe în 24 martie și se desfășoară până în luna mai. Pentru a pregăti studenții pentru 

primul loc de muncă, profesorii participă și ei la sesiunile de training din 3 motive esențiale: 

  

 Învață cum funcționează concret piața muncii prin discuțiile și activitățile practice cu 

angajatorii 

 Experimentează pe propria lor piele noi metode de predare ce ulterior le pot aplica mai 

departe în cursurile și seminariile pe care le au în universități 

 Creează o relație diferită cu studenții și învață să îi înțeleagă altfel. 

  

„Sunt puțini profesori din mediul universitar care vor cu adevărat să experimenteze și #altfel, însă 

în cele 3 ediții ale programului am avut profesorii dedicați care continuă să se dezvolte pe mai 

multe planuri. Ei sunt profesorii care înțeleg că e nevoie de adaptare continuă, că metodele de 

predare se schimbă și că piața muncii caută mult mai multe competențe decât cele predate.” ne 

spune Mădălina care predă de 6 ani în sesiuni de training bazate pe educația non-formală, dar și în 

mediul universitar. 

Ultimele înscrieri: studenții și profesorii pot aplica până în 17 martie: 
Programul FUTURE – Construiește cu pasiune se desfășoară în formatul online și include sesiuni 

de training săptămânale.  

Înscrierile în programul FUTURE susținut de companie SYKES Romania se realizează până în 17 

martie 2021 pe: www.madalinahodorog.ro/future 

Toate sesiunile de training și activitățile din cadrul programului sunt gratuite.  
sursa: www.stiriong.ro, 4 martie 2021 

 

http://www.madalinahodorog.ro/future
http://www.stiriong.ro/
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 De astăzi, dosarul digital poate înlocui dosarul cu șină pentru asistenții 

sociali 

 
Profesioniștii care activează în domeniul serviciilor sociale, în cadrul instituțiilor de stat sau al 

organizațiilor neguvernamentale au de astăzi la dispoziție, gratuit, „Dosarul Digital” al 

beneficiarului. 

 

Acesta constituie alternativa electronică a dosarului clasic, cu șină, și vine în sprijinul asistenților 

sociali, facilitându-le realizarea documentației, dar și accesul la istoricul beneficiarilor, totul în 

condiții de siguranță a procesării datelor. Proiectul a fost finanțat de Fundația Vodafone România cu 

un buget de 240.000 de lei prin programul strategic „Connecting for Good” și a fost dezvoltat de 

Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj (FDP Cluj), cu sprijinul Code for Romania, în cadrul 

programului Civic Labs. 

 

 

Alături de FDP Cluj, primii utilizatori ai Dosarului Digital sunt asistenții sociali ai Direcției 

Generale de Asistență Socială a Municipiului București, respectiv cei ai Direcției de Asistență 

Socială și Medicală Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității 

Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Fundația de Abilitare „Speranța”. 

 

„Suntem conștienți de rolul digitalizării în cadrul instituției noastre și, totodată, deschiși către 

această nouă provocare. Sub presiunea continuă a timpului, ne bucurăm că putem testa și 

implementa o aplicație digitală menită să ușureze munca asistenților sociali, un instrument care 

poate deveni indispensabil profesioniștilor din acest domeniu. Soluția le permite să își desfășoare 

activitatea de zi cu zi, de oriunde și oricând, având acces rapid și securizat la datele necesare 

îndeplinirii sarcinilor zilnice. Mai puțină muncă manuală și o productivitate îmbunătățită a 

asistentului social sunt doar câteva dintre beneficiile acestei aplicații digitale, beneficii care ne vor 

ajuta să obținem eficiență, rapiditate, productivitate și o reducere considerabilă a erorilor”, a 

declarat Cosmina Simiean Nicolescu, Director General al Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București (DGASMB). 

 

https://dosaruldigital.ro/home
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„Sub presiunea pandemiei am învățat să utilizăm tehnologia digitală și în viața de zi cu zi. Direcția 

de Asistență Socială și Medicală, componentă costitutivă a UAT Cluj-Napoca, nu se poate sustrage 

acestui curent. Dimpotrivă, trebuie să-l promovăm. Digitalizarea, pe care trebuie să ne-o asumăm, 

să o dezvoltăm tot mai mult în perioada următoare, nu este un scop în sine. 

Prin acest proiect al Dosarului Digital oferim specialiștilor din domeniu, asistenților sociali în 

primul rând, un instrument modern în munca de teren prin care se economisesc resurse materiale și 

timp, cu efect benefic în calitatea serviciilor sociale”, a declarat Aurel Mocan, Director Executiv al 

Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj. 

 

Platforma „Dosarul Digital” este disponibilă accesând www.dosaruldigital.ro, în timp ce aplicația 

poate fi descărcată, deocamdată, pe dispozitive cu Android din Google Play, versiunea pentru iOS 

urmând să devină disponibilă în perioada următoare. 

 

Pentru utilizarea soluției, organizația sau instituția care dorește să integreze în practica de lucru 

„Dosarul Digital” solicită pe platformă un cont de utilizator, după crearea căruia putând genera 

conturi pentru fiecare dintre angajații săi. 

 

Printre avantajele utilizării „Dosarului Digital” se numără colectarea datelor despre beneficiari în 

format electronic, păstrarea unui istoric al acestora accesibil oricând, de pe telefon, tabletă, sau PC, 

raportarea simplificată către Direcțiile Generale de Asistență Socială, dar și reducerea timpului 

alocat centralizării, transcrierii și construirii de rapoarte, datele putând fi colectate și introduse în 

platforma „Dosarul Digital” în timp real. Nu în ultimul rând, soluția permite configurarea unor 

formulare conform nevoilor fiecărei organizații sau instituții. 

 

Dosarul Digital este un instrument util și pentru organizațiile care activează în zone vulnerabile, 

unde accesul la servicii pentru membrii comunității este redus sau inexistent, pentru că permite 

colectarea recurentă a informațiilor, spre exemplu, privind starea de sănătate a acestora. O situație 

des întâlnită este cea a femeilor însărcinate din aceste comunități care, în mod frecvent, ajung 

pentru prima oară la medic în momentul nașterii. O monitorizare a sănătății viitoarelor mame pe tot 

parcursul sarcinii ar face mult mai eficientă acordarea asistenței medicale, atunci când este cazul, 

medicii având acces la o fișă minimală de sănătate a beneficiarelor. 

 

Organizațiile neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale și serviciile de stat au 

obligativitatea de a completa o documentație stufoasă sub forma unui dosar în format fizic, numit 

„dosarul beneficiarului”. Conform unui sondaj pe bază de chestionar aplicat de FDP Cluj în 

perioada ianuarie- iunie 2020 în rândul a aproximativ 100 de angajați din organizații 

neguvernamentale și din direcții de asistență socială din toată țara, 50 dintre aceștia au afirmat că 

alocă 75% din timpul de lucru pentru a completa dosarele beneficiarilor, iar 48 au declarat că 

dosarele conțin mai multe documente în care este necesară completarea acelorași informații. Un alt 

factor ce îngreunează activitatea asistenților sociali este nevoia de a reveni constant la documentația 

de monitorizare întocmită anterior. 
sursa: www.stiriong.ro, 4 martie 2021  

http://www.stiriong.ro/
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  Ghidul pentru jurnaliști care fac diferența în 

abordarea violenței domestice 

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G. a lansat ghidul “Jurnaliști care fac 

diferența. Cum vorbim despre violența domestică” – un instrument util pentru presa locală și 

națională atunci când realizează știri, reportaje sau interviuri despre violența domestică. Fiecare 

dintre aceste știri este o ocazie de a descuraja violența, de a informa alte persoane aflate în situații 

de abuz și de a trage la răspundere autoritățile care au atribuții legate de siguranța cetățenilor și 

dincolo de spațiul public. 

Ghidul a fost realizat pornind de la experiențele femeilor care s-au confruntat cu violența, de o 

echipă de voluntari din domeniul comunicării și al drepturilor omului, cu sprijinul unor jurnaliști 

specializați în domeniu precum Oana Sandu (DoR) și Diana Oncioiu (Della 0). “Când privești o 

știre despre violență și ești chiar tu într-o situație similară, trebuie să-ți dea curaj să ceri ajutor.” – 

spune Alina Ursu, învingătoare a violenței și parte din programul SiEuReusesc derulat de A.L.E.G. 

Recomandările cele mai importante sunt: 

Știrile despre violență trebuie să identifice corect fenomenul violenței domestice ca o încălcare a 

legii și să evite perpetuarea unor mituri precum “crimă pasională”. Ghidul oferă informații atât 

despre cadrul legal, cât și despre cauzele și consecințele violenței. 

Știrile despre violență trebuie să ofere informații despre unde se poate apela la ajutor: atât linia 

telefonică de urgență 112, cât și linia națională special destinată victimelor 0800500333. Presa 

locală ar trebui să includă la finalul articolelor numerele serviciilor locale existente. Când sunt 

intervievate victimele, protejarea imaginii și demnității persoanei trebuie să fie primordiale, ceea ce 

include evitarea blamării și retraumatizării lor. 

Jurnaliștii și studenții care doresc să afle mai multe detalii se pot înscrie la atelierul organizat online 

de A.L.E.G. pe data de 9 martie, începând cu ora 18.00.  

Înscrieri aici: https://forms.gle/hQkwogCsdoJxoUFVA 

Nu în ultimul rând, ghidul e ste un instrument pentru cititori: “te învață ce așteptări să ai atunci când 

citești, asculți sau urmărești un subiect care abordează violența împotriva femeilor. Descărcați-l cu 

încredere!” – a fost îndemnul Cristinei Lupu, directoarea Centrului Independent de Jurnalism la 

finalul evenimentului de lansare, care poate fi urmărit aici.  

Ghidul poate fi descărcat gratuit -  https://mailchi.mp/6754c6b4996f/descarc-ghidul 

 

Proiectul Jurnaliști care fac diferența este organizat de către Asociația A.L.E.G. și finanțat de 

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Parteneri la nivel local: 

https://www.facebook.com/events/773020906979570
https://www.facebook.com/events/773020906979570
https://forms.gle/hQkwogCsdoJxoUFVA
https://www.facebook.com/alegromania/videos/760725724548893
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Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane. Materialele grafice au 

fost realizate de Bonnie&Clyde Advertising. 
sursa: www.stiriong.ro, 4 martie2021 

 

 

  Organizațiile 

societății civile aduc propuneri esențiale de reforme pentru Planul 

Național de Redresare și Reziliență 
 

Organizațiile societății civile din România salută deschiderea autorităților publice din 

România, și în special a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru 

folosirea expertizei societății civile în elaborarea planurilor de reformă și direcțiilor de 

investiții cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență. 

 

Într-un timp record, numeroase organizații ale societății civile din România s-au mobilizat pentru a 

contribui, în parteneriat cu ministerele de resort și prin dialog deschis cu Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, cu propuneri de reforme structurale, bazate pe experiența de lucru la firul 

ierbii cu cetățenii și pe baza lucrului cu grupurile vulnerabile. Câteva zeci de fișe, vizând mai multe 

arii de reformă au făcut obiectul acestui lucru în parteneriat societate civilă - guvern. Am depus 

aceste eforturi pentru ca cele 30 de miliarde de EUR ce urmează să fie alocate României prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență să ajungă nemijlocit la cetățenii României și la comunitățile 

vulnerabile din România. Tranziția către o economie a viitorului, digitală și sustenabilă, nu trebuie 

să lase pe nimeni în urmă, și PNRR oferă această șansă României. 

 

Soluțiile și propunerile venite din partea societății civile au fost numeroase și au vizat arii de 

intervenție precum finanțarea sustenabilă a antreprenoriatului social; măsuri de asistență și sprijin în 

vederea incluziunii sociale a persoanelor din grupuri dezavantajate sau vulnerabile, inclusiv 

susținerea persoanelor aflate în vulnerabilitate locativă; dezvoltarea educației incluzive în școli; 

asigurarea accesului tuturor tinerilor din România la infrastructură și servicii de tineret, inclusiv prin 

promovarea voluntariatului și participării comunitare; transformarea universităților din România în 

spații verzi și digitalizate; implementarea transdisciplinară a educației media, educației civice și a 

educației juridice; creșterea calității și accesului la servicii de sănătate, inclusiv servicii de sănătate 

reproductivă și sexuală și asistență medicală comunitară; dezvoltarea regională în parteneriat cu 

societatea civilă a infrastructurii de economie circulară și reutilizare - reciclare de deșeuri; reforme 

structurale și implicarea societății civile în protejarea biodiversității, inclusiv a celei urbane, și în 

proiecte descentralizate în domeniul energiei regenerabile; digitalizarea sectoarelor culturale și 

http://www.stiriong.ro/
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creative și sprijinirea contribuției lor la dezvoltarea socială și economică; bugetare deschisă și 

participativă; proiectarea unei infrastructuri digitale strategice la nivel național, precum și 

dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile și a infrastructurii civice în general. 

 

Angajamentul societății civile reprezintă unul dintre pilonii esențiali ai democrației și bunei 

guvernări. Un total de peste 55,000 de organizații non-guvernamentale sunt active în România, 

angajând peste 100,000 de persoane, și contribuind peste 1,6% din PIB. Răspunsul societății civile 

din România la criza cauzată de Covid-19 a arătat că o colaborare strânsă între actorii non-

guvernamentali, autorități publice și mediul de afaceri este esențială pentru întărirea rezilienței 

societății în ansamblu. Societatea civilă este un contribuitor puternic, asigurând mobilizare 

cetățenească și direcționare eficace a resurselor, nu doar în vreme de criză ci, mai ales, în vreme de 

construcție socio-economică. Creșterea sectorului în ultimii 30 de ani și contribuția sa esențială la 

apărarea valorilor europene, la susținerea grupurilor vulnerabile, copiilor și tinerilor, la protejarea 

mediului, la reforma sistemului educațional și a celui de sănătate au demonstrat faptul că societatea 

civilă este un partener critic în implementarea reformelor structurale de care România are atât de 

multă nevoie. 

Reiterăm angajamentul organizațiilor societății civile din România de a fi un partener real de dialog 

și implementare a ariilor de reformă ce urmează să fie incluse în PNRR și ne exprimăm dorința de a 

contribui inclusiv la monitorizarea implementării PNRR. Sperăm ca varianta consolidată a planului 

să reflecte coerent direcțiile critice de intervenție susținute și de organizațiile societății civile. Nu în 

ultimul rând, solicităm implementarea prevederilor de transparență, în sensul publicării variantei 

draft consolidate a PNRR pentru dezbatere și consultare. 

  

Emitent: Organizațiile Societății Civile din Plenul Consiliului Economic și Social (CES): Asociația 

FAPTE, Asociația Festivalul de Film Transilvania, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, 

Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești - UCECOM, Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS, Consiliul Național al Dizabilității din 

România, Asociația Help Autism, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România - 

ANOSR, Federația Consiliul Tineretului din România - CTR, Asociația Psihologilor din România - 

APR, Fundația Ashoka, Asociația SEXUL vs. BARZA, Federația Organizațiilor Neguvernamentale 

pentru Copil – FONPC, Asociația Frends pentru Dezvoltare, Fundația Agenția de Dezvoltare 

Comunitară „Împreună” și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
sursa: www.stiriong.ro, 5 martie 2021 

 

 

 „42% dintre copiii români de 15 ani sunt analfabeți funcțional.” Cum să 

citești o carte. Cele 4 niveluri ale cititului 

 
În 2018, specialiștii de la România Educată scriau că „42% dintre copiii români de 15 ani sunt 

analfabeți funcțional.” Adică nu pot folosi o hartă chiar dacă poate citesc numele orașelor pe ea, nu 

știu ce program să aleagă la cuptor conform manualului de folosire deși îl pot citi. Mă tot gândesc 

cu tristețe cât de departe suntem de ce propun Mortimer și co-autorul sau Van Doren, ca niveluri de 

citire a unei cărți, în ”How to read a book” (Cum să citești o carte) – cartea numărul 1 la nivel 

global, pe subiect. 

 

Cât de bine știi să citești? Aș fi zis râzând „cred că ok, după 35 de ani de «experiență»”, până când 

am dat peste o carte ce m-a pus pe gânduri. Aparent, așa cum te poți spăla pe mâini de doi bani (la 

propriu) sau te poți spăla pe mâini corect (așa cum îți arată afișele din cabinetele medicale sau din 

http://www.stiriong.ro/
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fabricile de medicamente) și durează și 5 minute să te speli bine, așa poți să citești o carte prost, 

chiar dacă știi, literalmente, să citești. 

 

 
Foto: Viktor Cap / Panthermedia / Profimedia            Atunci când alegi o carte, o alegi cu un scop în minte și 

conștient sau nu, o vei citi ținând cont de acest scop. Ideal ar fi să fie conștient. Nu e tot una să 

citești Dostoievski sau Harari. Una e să citești de relaxare, alta e pentru informare și altfel citești 

pentru a învăța sau pentru un examen. 

Ce vreau să spun e că, deși mulți oameni pot foarte bine să citească ceva pentru a se informa sau 

doar pentru entertainment, nu toți oamenii știu să citească pentru a rămâne cu niște cunoștințe care 

le schimbă perspectiva asupra lumii. 

Ca să îți îmbunătățești abilitățile de a citi o carte este util să cunoști diferențele dintre nivelurile 

cititului. După ce ai trecut de analfabetism funcțional, la citit, înțeles și folosit informațiile dintr-un 

manual de utilizare de electrocasnice, există încă 3 niveluri de citit. „Temelia” se numește „citire 

rudimentară” și tind să cred că aici s-au oprit cei 42% din studiul menționat mai devreme. 

 

Citirea rudimentară 
Citirea rudimentară sau nivelul 1, este nivelul de lectură pe care îl deprindem în gimnaziu. Este un 

mod elementar de a citi care ne face să ne uităm la literele „P I S I C Ă” și să știm că e un mamifer 

pe care omul l-a domesticit și care face „miau!”. 

 

Citirea inspectivă 
Sau nivelul 2 - este nivelul la care, înainte de a citi, inspectezi cartea. Te uiți la cuprins, vezi care 

capitole îți fac cu ochiul, studiezi puțin prefața și cuvintele de pe spatele cărții. Faci aceste lucruri ca 

să îți formezi o idee despre ce ar putea fi cartea. Ar trebui ca asta să-ți ofere suficiente informații cât 

să decizi dacă e o carte care merită atenția ta sau nu. 

Următorul pas al citirii inspective este o citire superficială a materialului. Pur și simplu citește 

cartea la pas normal, fără prea multă reflexie asupra conținutului. Dacă nu înțelegi vreun amănunt, 

treci peste, mergi la capitolul următor etc. Făcând asta, îți vei îmbunătăți înțelegerea pe care o ai 

atunci când te pui să citești pe bune cartea, dacă decizi că merită timpul tău. Adică să treci la nivelul 

următor. 

 

Citirea analitică 
Sau nivelul 3 - este nivelul la care chiar îți propui să înțelegi ce vrea să zică autorul prin textul pe 

care l-a scris. Încerci să clasifici cartea și să o pui într-o categorie cu alte cărți. Pe principiul „Dacă 

te întreabă cineva pe stradă de asta?”, încerci să rezumi toată cartea într-o frază sau într-un scurt 

paragraf. 

E nivelul în care pui lucrurile cap la cap și vezi cum a organizat autorul informația din carte - ce se 

întâmplă/discută în fiecare capitol? Definești problema pe care autorul încearcă să o expună și vezi 

dacă îți oferă vreo soluție pentru a o rezolva. 
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După cum observi, toate aceste aspecte necesită multă muncă. Notițe, scris pe marginea cărții, timp 

în care te gândești la mesajul textului. 

O serie de întrebări care te vor ajuta în încercările tale de citire analitică ar putea fi: 

 Ce fel de carte citești? În ce categorie s-ar încadra? 

 Cum e structurată informația pe capitole? 

 Ce situație vrea să expună autorul sau ce problemă vrea să te ajute să rezolvi? 

 Există cuvinte sau sintagme care nu știi ce înseamnă? 

 Care sunt argumentele/ideile principale din carte? 

 Pe care dintre aceste idei poți să spui că le-ai înțeles pe deplin? 

Partea faină este că aceste întrebări te pot ajuta să citești analitic o gamă largă de cărți, fie că sunt 

cărți istorice, de literatură sau de știință. 

 

Citirea comparativă 
Sau nivelul 4 – este comparabil cu scrierea lucrării de doctorat în baza unei cărți. Foarte departe de 

primul nivel al citirii de care vorbeam mai devreme: acela pe care îl deprindem în gimnaziu. 

Când ajungi la acest nivel îți dorești o înțelegere aprofundată a subiectului. Ca să obții această 

înțelegere, trebuie să compari mai multe cărți pe același subiect și să faci o analiză a modului în 

care a fost expus mesajul în cartea ta țintă sau centrală. Practic, deja gândești sistemic. 

Pentru fiecare carte pe care o citești, vezi cum abordează autori diferiți același subiect. Ce legături 

există? Unde diferă logica lor? Ideea este să identifici care este relația dintre mai multe texte, pentru 

ca apoi să poți pune ideile într-un context mai amplu. 

Acest mod de a citi poate să te ajute să interpretezi subiectul în așa manieră încât să fii tu cea care 

produce o perspectivă nouă, care nu se găsește în nicio carte din domeniu. 

 Comparativ cu alte cărți pe același subiect, cum expune autorul ideile? 

 Crezi că autorul greșește cu ceva în ceea ce zice? Cu ce? 

Câteva întrebări care îți pot arăta cum să folosești aceste tehnici pentru a citi diverse tipuri de cărți 

 

Dacă vrei să citești literatură 
Nu te concentra pe termeni, argumente logice sau transferul de cunoștințe pe care ți-l poate oferi 

această carte. Concentrează-te pe firul narativ, pe ce se întâmplă în capitole și pe legăturile dintre 

personaje. 

 Vezi din ce categorie face parte cartea 

 Care este firul narativ principal? Dar cele secundare? 

 Descrie pe scurt lumea din care fac parte personajele, apoi descrie personajele în sine și 

acțiunile lor 

 

Dacă vrei să citești istorie 
Nu uita că orice poveste din istorie are și puțină ficțiune presărată pe ici pe colo, fiindcă orice istoric 

trebuie să umple niște goluri. Trebuie să citești mai multe cărți despre același eveniment / personaj 

istoric pentru a contura o imagine a adevărului istoric. 

Astfel, vei înțelege nu doar ce s-a întâmplat atunci, ci și ce legătură au lucrurile cu ceea ce se 

întâmplă acum (în prezent). 

În plus, aceste întrebări te vor ajuta să înțelegi mai bine subiectul cărții: 

 Din ce perspectivă prezintă autorul cărții evenimentele? 

 Pe cine dorește să convingă? 

 Ce termeni specializați se folosesc? 

 Este un autor avizat? Știe despre ce vorbește? Are surse credibile? 
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Dacă vrei să citești cărți cu sfaturi practice 
În această categorie intră cărțile de natură informativă. Spre exemplu, genul de cărți care tratează, 

de obicei, subiecte economice, politice sau care se axează pe dezvoltarea personală. Aici, regula 

este să identifici care sunt problemele pentru care autorul îți propune o rezolvare. 

Dat fiind că aceste tipuri de cărți de obicei conțin soluții sub formă de reguli/pași de urmat pentru a 

rezolva o anumită problemă, este important să vezi ce relevanță au aceste soluții pentru tine. Câți 

oameni le mai aplică? Ce trebuie să se schimbe astfel încât soluțiile să aibă sens? 

 

Dacă vrei să citești cărți care tratează subiecte științifice sau sociale 
Pune mereu în context informația pe care o citești. Dacă ai o carte de știință mai veche, de exemplu, 

ține cont de faptul că e posibil ca informația să nu mai fie de actualitate. Verifică mereu informația 

din mai multe surse înainte de a trage o concluzie. 

Află mai multe despre autor, despre motivele sale și despre sursele și studiile pe care le citează. 

Asigură-te că ai măcar o înțelegere de bază a subiectului tratat de carte înainte să-ți dai cu părerea 

despre el, fie în favoarea acestuia fie contra lui. 
sursa: www.republica.ro, 2021-03-04, autor Armina Sârbu 

 

 

 
 

Ziua de 8 martie să vă aducă bucurii! La Mulți ani! 
 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 
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