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Cuprins: 
  

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Fundraising from Good to Great: Conferința Națională de Fundraising îi aduce în mai, la 

București, pe cei mai buni profesioniști ai mediului ONG 

 8 martie – Ziua femeii 

 

 

                    

 Noutăți  

 

 [Consultare publică] Programele școlare pentru clasa a XI-a învățământ 

profesional 

 
Data publicării: 27.02.2018 

 

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, 

Ministerul Educaţiei Naţionale Programele școlare pentru clasa a XI-a învățământ profesional. 

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail vet@tvet.ro, în perioada 23.02 - 

10.03. 2018. 

Persoana de contact: Răileanu Carmen 

 

Materiale informative:  

 Agricultura_XI_IP.zip 

 Chimie industriala_XI_IP.zip 

 Comert_XI_IP.zip 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/YyJ9V2j3WN0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/YyJ9V2j3WN0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
mailto:vet@tvet.ro
https://www.edu.ro/sites/default/files/Agricultura_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Chimie%20industriala_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Comert_XI_IP.zip
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 Constructii_XI_IP.zip 

 Electric_XI_IP.zip 

 Electromecanica_XI_IP.zip 

 Electronica-automatizari_XI_IP.zip 

 Estetica si igiena corpului omenesc_XI_IP.zip 

 Fabricarea produselor din lemn_XI_IP.zip 

 Industria alimentara_XI_IP.zip 

 Materiale de constructii_XI_IP.zip 

 Mecanica_XI_IP.zip 

 Productie media_XI_IP.zip 

 Silvicultura_XI_IP.zip 

 Tehnici poligrafice_XI_IP.zip 

 Textile-pielarie_XI_IP.zip 

 Turism si alimentatie_XI_IP.zip 
sursa: http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-programele-%C8%99colare-pentru-clasa-xi-

%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-profesional 

 

 [Consultare publică] Programele școlare pentru clasa a XI-a și a XII-a 

ciclul superior al liceului-filiera tehnologica 
 

Data publicării: 27.02.2018 

 

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, 

Ministerul Educaţiei Naţionale Programele școlare pentru clasa a XI-a și a XII-a ciclul superior al 

liceului-filiera tehnologica. 

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail vet@tvet.ro, în perioada 23.02 - 

10.03. 2018. 

Persoana de contact: Răileanu Carmen 

 

Materiale informative:  

 Resurse naturale si protectia mediului_XI_liceu.zip 

 Servicii_XI_liceu.zip 

 Tehnic-Electromecanica_XI_liceu.zip 

 Tehnic_XI_liceu.zip 

 Resurse nat si protectia mediului _XII_liceu.zip 

 Servicii_XII_liceu.zip 

 Tehnic_XII_liceu.zip 
sursa: http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-programele-%C8%99colare-pentru-clasa-xi-%C8%99i-xii-ciclul-

superior-al-liceului-filiera 

 

 Fundraising from Good to Great: Conferința Națională de Fundraising îi 

aduce în mai, la București, pe cei mai buni profesioniști ai mediului ONG 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Constructii_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Electric_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Electromecanica_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Electronica-automatizari_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Estetica%20si%20igiena%20corpului%20omenesc_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Fabricarea%20produselor%20din%20lemn_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Industria%20alimentara_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Materiale%20de%20constructii_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Mecanica_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Productie%20media_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Silvicultura_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Tehnici%20poligrafice_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Textile-pielarie_XI_IP.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Turism%20si%20alimentatie_XI_IP.zip
http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-programele-%C8%99colare-pentru-clasa-xi-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-profesional
http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-programele-%C8%99colare-pentru-clasa-xi-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-profesional
mailto:vet@tvet.ro
https://www.edu.ro/sites/default/files/Resurse%20naturale%20si%20protectia%20mediului_XI_liceu_0.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Servicii_XI_liceu_0.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Tehnic-Electromecanica_XI_liceu.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Tehnic_XI_liceu.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Resurse%20nat%20si%20protectia%20mediului%20_XII_liceu_0.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Servicii_XII_liceu_0.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Tehnic_XII_liceu_0.zip
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/YyJ9V2j3WN0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/YyJ9V2j3WN0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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În România există, în prezent, peste 40.000 de organizații neguvernamentale active, care prin 

determinarea și pasiunea lor reușesc să rezolve probleme sociale și comunitare în fața cărora 

chiar și Statul este uneori neputincios, neștiutor sau neinteresat. ONG-urile mobilizează anual 

din donații și sponsorizări sute de milioane de lei, iar pentru aceste rezultate este nevoie de o 

muncă deloc ușoară, de eforturi susținute și de fundraiseri bine pregătiți. 

 

În 8-11 mai, profesioniștii care fac fundraising în organizații neguvernamentale își dau 

întâlnire la Conferința Națională de Fundraising, organizată la București, de ARC (Asociația 

pentru Relații Comunitare). 

 

În 2018, Conferința Națională de Fundraising ajunge la a XV-a ediție și vrea să genereze o 

transformare profundă în modul de gândire al fundraiserilor din România. Vrem să inspirăm un nou 

mod de a ne raporta la profesia și activitatea de fundraising.  Participanții vor afla ce schimbări 

esențiale trebuie să facă și ce resurse sunt necesare pentru ca activitățile lor de fundraising să spargă 

barierele uzuale și să atingă excelența. 

 

Evenimentul va debuta cu un Masterclass de două zile, susținut de unul dintre cei mai reputați 

experți internaționali în fundraising, Alan Clayton, și va continua cu încă două zile de ateliere de 

discuții aplicate și formări tehnice. 

Alan Clayton va vorbi la Conferința Națională de Fundraising de anul acesta despre Great 

Fundraising – cum o organizație își poate spori impactul și veniturile în mod semnificativ, atrăgând 

și cultivând relații puternice cu donatori care să rămână lângă organizație pentru foarte mult timp, 

crezând cu tărie în visul și misiunea acesteia. 

Alan Clayton este unul dintre cei mai importanți consultanți, coach, directori creativi și vorbitori 

inspiraționali din lumea ONG. Cu o experiență de peste 25 de ani, Alan a lucrat cu peste 350 de 
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clienți non-profit din întreaga lume. Specializările sale sunt creativitatea, comportamentul 

emoțional, dezvoltarea boardului și a echipei executive, strategia creativă, perspectiva și motivația 

donatorilor. Alan a realizat și a publicat lucrări teoretice, cercetări și analize extinse în  acest 

domeniu. El a dezvoltat programul Great Fundraising timp de peste un deceniu, acesta făcând 

obiectul unor cercetari atât la nivel academic, cat și la nivel practic, prin studii de caz din diferite 

țări ale lumii. 

 

În cadrul atelierelor din zilele 3 si 4 ale Conferinței Naționale de Fundraising, printre temele de 

discutie se vor regăsi: great fundraising communications; campanii eficiente de SMS recurent; rolul 

brandului în fundraising; online fundraising; auditul și strategia de fundraising; produse de 

fundraising; peer-to-peer fundraising; facilități fiscale în slujba binelui; fundraising pentru cauze 

civice. În abordarea acestor teme se va pune accent pe principii strâns legate de conceptul de Great 

Fundraising. 

« Pentru toți cei care fac fundraising în organizații neguvernamentale, Conferința Natională de 

Fundraising este o poartă de acces direct la cele mai relevante experiențe de atragere de fonduri din 

România și din străinătate. Tema de anul acesta, Fundraising from Good to Great, este o temă 

actuală și s-a născut din experiența unor țări cu fundraising dezvoltat, precum Anglia sau Australia. 

De la an la an, publicul Conferinței a crescut impresionant, și ne bucurăm că evenimentul nostru a 

devenit un loc unde se întâlnesc mințile curioase și curajoase ale fundraiserilor. », a declarat Dana 

Pîrțoc, Director Executiv al ARC (Asociația pentru Relații Comunitare). 
ARC (Asociația pentru Relații Comunitare – www.arcromania.ro) lucrează din 2002 pentru a încuraja filantropia ca 

mecanism de schimbare socială. Îi aducem împreună  pe cei care caută resurse pentru a-și ajuta semenii, cu cei care 

doresc să ofere resurse pentru a transforma vieți, construind mecanisme care să facă acest acest transfer de resurse 

mai simplu și mai eficient (...) 

Pentru detalii privind programul Conferintei Nationale de Fundraising 2018  și pentru 

înscrieri, vă invităm pe conferinta.arcromania.ro 
sursa: Romania pozitiva, 1 martie 2018 

 

    Ziua Femeii  
 

8 martie - Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) a fost adoptată în 1977, 

printr-o Rezoluție a Adunării Generale a ONU.  

 

http://www.arcromania.ro/
http://conferinta.arcromania.ro/conferinta2018.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_Na%C8%9Biunilor_Unite
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ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul 

internațional al femeii.  

 

Cântec femeiesc 

 

Aşa e mama şi a fost bunica 

Aşa suntem femei lângă femei 

Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica 

Doar nişte "ele" ce slujesc pe "ei". 

 

Ei neglijenţi, iar ele foarte calme 

Ei încurcând ce ele limpezesc 

Ei numai tălpi şi ele numai palme 

Acesta e destinul femeiesc. 

 

Şi-n fond, ce fac femeile pe lume? 

Nimic măreţ, nimic impunător. 

Schimbându-şi după ei şi drum şi nume 

Pun lucrurile iar la locul lor. 

 

Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă 

Şi pentru care plată nici nu cer 

De-ar fi pornit pe-o cale glorioasă 

Ar fi ajuns şi dincolo de cer. 

 

Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede 

Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot 

Şi de aceea nimeni nu le crede 

Când cad, îmbătrânesc şi nu mai pot. 

 

Aşa e mama şi a fost bunica 

Şi ca ele mâine eu voi fi. 

Ce facem noi, femeile? Nimica, 

Decât curat şi uneori copii. 

 

Suntem veriga firului de aţă 

În fiecare lanţ făcut din doi 

Ce greu cu noi femeile în viaţă 

Dar e şi imposibil fără noi... 

                 Adrian Păunescu 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/1975

