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cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Un an pentru sărbătorirea plantelor - ONU proclamă anul 2020 Anul Internațional al Sănătății 

Plantelor 

 Zodiac chinezesc pe 2020: Ce ne aduce anul Șobolanului de Metal 
 Ghid Erasmus+ 2020 

 Corpul european de solidaritate: noi oportunități pentru tineri în 2020  

 Erasmus+: UE va investi în 2020 peste trei miliarde de euro pentru tinerii europeni care vor 

să studieze sau să se pregătească în străinătate  

 Declarație privind alocările bugetare pentru educație și cercetare: Alocarea bugetară trebuie 

să garanteze accesul la educație al celor mai vulnerabili copii 

 Să ai încredere în tine. Fricile și piedicile sunt de cele mai multe ori făcute chiar de noi 

 11 ianuarie - Ziua Internațională de mulțumire (International Thank You Day) 

 

 
 

       
Noutăți   

 Raport sintetic al debirocratizării activității profesorilor 

https://gazetadeagricultura.info/plante/protectia-plantelor/21592-un-an-pentru-sarbatorirea-plantelor-onu-proclama-anul-2020-anul-international-al-sanatatii-plantelor.html
https://gazetadeagricultura.info/plante/protectia-plantelor/21592-un-an-pentru-sarbatorirea-plantelor-onu-proclama-anul-2020-anul-international-al-sanatatii-plantelor.html
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/07OL1M1fFio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/07OL1M1fFio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Data publicării: Luni, 23 decembrie 2019 

 
Ministerul Educației și Cercetării face primii pași concreți pentru debirocratizarea activității cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar.  

Grupul de lucru, cunoscut sub denumirea de ,,Comisia de tăiat hârtii” din cadrul MEC, prezintă un prim 

raport ce are în vedere eficientizarea procesului de predare - învățare - evaluare. În urma propunerilor 

înregistrate pe platforma debirocratizare.edu.ro și a dezbaterilor din perioada noiembrie-decembrie 

2019, comisia a decis eliminarea și simplificarea unor documente în vederea eficientizării procesului de 

predare - învățare - evaluare. 

Lista de măsuri urmează să fie supusă consultării publice, cu partenerii de dialog social, iar intervențiile 

privind debirocratizarea vor fi realizate pe etape pe termen scurt (începând cu semestrul al II-lea), mediu 

și lung (aplicabile începând cu anul școlar 2020-2021) pentru a nu afecta în niciun fel desfășurarea 

actului educațional. 

‚‚Activitatea din cadrul Grupului de Lucru nu a fost un demers ușor, s-a muncit și se va munci în 

continuare pentru a găsi cele mai bune soluții, astfel încât să simplificăm munca de la clasă. 

«Hârtia» a devenit pentru noi, profesorii, atât de importantă în ultima vreme, încât a ajuns să ne 

îngreuneze activitatea didactică. În urma întâlnirilor Grupului de lucru, sunt convinsă că fiecare a 

înțeles că este nevoie ca profesorii să își dedice toată priceperea și energia copiilor și nu completării 

unor hârtii inutile”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării. 

În continuare, prezentăm câteva dintre măsurile pe termen scurt avute în vedere, grupate în două 

categorii: măsuri de eliminare și măsuri de simplificare. 

 

https://www.debirocratizare.edu.ro/
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Măsuri de eliminare: 

1. Comisia metodică: se propune desființarea acesteia și realocarea atribuțiilor către alte comisii. Vor fi 

revizuite atribuțiile Comisiei de curriculum, în sensul acoperirii activităților de didactică și mentorat; 

2. Procese verbale (PV): se propune eliminarea obligației de a întocmi procese verbale 

pentru activitățile care nu implică probarea modului de luare a deciziei. De exemplu, la ședința cu 

părinții se semnează foaie de prezență, dar nu se scrie PV decât pentru subiectele care necesită decizia 

majorității părinților. 

3. Portofoliul dirigintelui: se propune eliminarea. Activitatea de dirigenție nu presupune „acoperirea cu 

hârtii”, ci intervenție, și este mai valoros ca timpul să fie acordat pentru discuțiile de consiliere necesare; 

4. Raportări situație socială: eliminarea obligativității realizării de raportări și analize privind 

situația socială a elevilor. De exemplu, situația elevilor cu părinți plecați în străinătate care era realizată 

de profesori, deși aceștia nu au atribuții din sfera asistenței sociale. 

5. Raportări programe de sprijin: eliminarea obligativității realizării în forma actuală a raportărilor 

aferente programelor sociale Cornul și laptele, Fructe în școli etc. Se va opta pentru raportare integrată, 

cu asumare de responsabilități și de către personalul unităților administrativ-teritoriale (UAT). 

Măsuri de simplificare: 

1. Pentru rapoartele și statisticile solicitate de instituții ierarhic superioare sau alte instituții din afara 

sistemului educațional se propune eliminarea obligativității realizării acestora la nivelul unității de 

învățământ.  Se recomandă completarea în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România 

(SIIIR) a tuturor datelor necesare și extragerea oricăror date necesare raportărilor din datele statistice 

din SIIIR. 

2. Portofoliul profesorului: se propune revizuirea și standardizarea conținutului obligatoriu prin 

punerea la dispoziția profesorului de modele predefinite; 

3. Documente pentru activități care presupun ieșirea elevilor din spațiul școlii: se propune 

simplificarea și, în același timp, sunt avansate soluții care să încurajeze profesorii în planificarea acestor 

activități, respectiv: 

a) încurajarea programelor de voluntariat pentru părinți, care să parcurgă procedurile din legislația din 

domeniu, ca răspuns la nevoia de supraveghere a copiilor. Se propune modificarea art. 7 lit. (b) din 

ordinul de ministru nr. 3.637/2016: „să asigure câte un cadru didactic și, după caz, un părinte/tutore/ 

susținător legal voluntar însoțitor/însoțitori pentru fiecare 10 elevi participanți”; 

b) modificarea contractului educațional în sensul introducerii unei prevederi referitoare la posibilitatea 

implicării părinților/tutorilor/susținătorilor legali, în calitate de voluntari, în organizarea și desfășurarea 

activităților extrașcolare; 

c) modificarea contractului educațional în sensul introducerii unor prevederi care asigură transferul de 

încredere către cadrele didactice, fără să mai fie nevoie de semnătura părintelui/tutorelui pentru fiecare 

acțiune în parte. 

4. Teste inițiale (predictive): se propune eliminarea obligativității de aplicare a testelor inițiale în 

situații de continuitate (același profesor, aceeași disciplină). 
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 5. Condica de prezență: se propune eliminarea rubricii referitoare la tema orei de curs și înlocuirea 

acesteia cu rubrică referitoare la denumirea disciplinei. 

Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării, va prezenta în luna ianuarie 2020 raportul cu 

toate măsurile propuse pe termen scurt, mediu și lung. 

De asemenea, în raportul Grupului de lucru sunt prevăzute și o serie de principii și recomandări 

destinate profesorilor cu scopul de a eficientiza modul de lucru și activitatea la clasă. Scăderea 

volumului de hârtii întocmite de profesori este o preocupare continuă a Ministerului Educației și 

Cercetării, iar sugestiile primite în acest sens sunt luate în considerare și pot fi dezbătute și adoptate 

ulterior. 

 

 Un an pentru sarbatorirea plantelor - ONU proclama anul 2020 Anul 

International al Sanatatii Plantelor 

 

 Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a 

proclamat anul 2020 Anul International al Sanatatii Plantelor (IYPH). Este de asteptat ca anul sa 

sporeasca gradul de constientizare al publicului si factorilor de decizie in ceea ce priveste 

importanta plantelor sanatoase si necesitatea de a le proteja pentru a atinge Obiectivele ONU de 

dezvoltare durabila. 

 

Astazi, pana la 40% din culturile de alimente globale sunt pierdute annual din cauza organismelor 

daunatoare plantelor. In ceea ce priveste valoarea economica, numai bolile plantelor afecteaza 

economia globala cu aproximativ de 220 miliarde USD anual, iar insectele invazive in jurul valorii 

de 70 miliarde USD. 

 

„Anul Internațional al Sănătății Plantelor oferă o oportunitate unică pentru profesioniștii în domeniul 

protecției plantelor, pentru factorii de decizie, pentru toți cei interesați și, în general, pentru întreaga 

societate", a declarat Ralf Lopian, președintele Comitetului de organizare al Anului Internațional al Sănătății 

Plantelor. „Vom încerca să demonstrăm că sănătatea plantelor este o condiție indispensabilă pentru atingerea 

obiectivelor de foamete zero, sărăcie zero, dezvoltare economică și protecția mediului", a mai adăugat el. 
sursa: Gazeta de agricultura, 20 dec 2018 

 

https://gazetadeagricultura.info/plante/protectia-plantelor/21592-un-an-pentru-sarbatorirea-plantelor-onu-proclama-anul-2020-anul-international-al-sanatatii-plantelor.html
https://gazetadeagricultura.info/plante/protectia-plantelor/21592-un-an-pentru-sarbatorirea-plantelor-onu-proclama-anul-2020-anul-international-al-sanatatii-plantelor.html
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   Zodiac chinezesc pe 

2020: Ce ne aduce anul Șobolanului de Metal 
 

Șobolanul de Metal este unul dintre cele mai puternice semne din zodiacul chinezesc. Este simbolul 

muncii, al hărniciei, al ambiției încununate cu rezultate de succes. Persoanele care vor să aibă parte 

de succes în 2020 trebuie să fie perseverente și să învețe să acționeze cu rapiditate și eficiență în 

același timp. 

 
 

 Ghid Erasmus+ 2020  
 

A apărut Ghidul programului Erasmus+ 2020 și este disponibil online, putând fi consultat.  

Pentru detalii suplimentare, urmăriți site-ul Erasmus+ RO:  

https://www.erasmusplus.ro/stire/ vrs/IDstire/675  

 

 

 Corpul european de solidaritate: noi oportunități pentru tineri în 2020  
 

Pe 11 noiembrie 2019, Comisia Europeană a publicat cererea de propuneri din 2020 în cadrul 

Corpului european de solidaritate. Un buget preconizat de 117 milioane de euro va fi disponibil 

pentru a sprijini activitățile de solidaritate, deschizând noi oportunități pentru tineri de a se implica 

într-o gamă largă de domenii.  

Acțiunile eligibile pentru finanțare sunt proiecte de voluntariat, parteneriate de voluntariat, echipe 

de voluntariat în domenii prioritare, stagii, locuri de muncă și alte proiecte de solidaritate. 

Organismele publice și private cu sediul în țările participante, care au primit “eticheta de calitate 

relevantă”, pot solicita finanțare pentru derularea de proiecte. În plus, grupurile de tineri înregistrați 

pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita să primească sprijin financiar pentru a-și 

pune în aplicare propriile proiecte în comunitățile locale.  

Termenul depunerii proiectelor: între 5 februarie și 1 octombrie 2020, în funcție de tipul de acțiune.  

Pentru mai multe detalii: 

https://ec.europa.eu/romania/news/20191111_corpul_european_de_solidaritate_ro 

sau: 

https://www.suntsolidar.eu/stire/vrs/IDstire/678   

https://stirimondene.fanatik.ro/2020-va-fi-an-bisect-superstitii-de-care-multa-lume-tine-cont-ce-e-interzis-cu-desavarsire-daca-vrem-sa-ne-mearga-bine-18454646
https://stirimondene.fanatik.ro/2020-va-fi-an-bisect-superstitii-de-care-multa-lume-tine-cont-ce-e-interzis-cu-desavarsire-daca-vrem-sa-ne-mearga-bine-18454646
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 Erasmus+: UE va investi în 2020 peste trei miliarde de euro pentru tinerii 

europeni care vor să studieze sau să se pregătească în străinătate  

 

Comisia Europeană a publicat, pe 5 noiembrie 2019, solicitarea de propuneri pe anul 2020 pentru 

programul Erasmus+.  

2020 este ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitate și cooperare în 

educație, formare, tineret și sport. Bugetul estimat de peste 3 miliarde de euro, în creștere cu 12% 

față de cel din 2019, va oferi și mai multe oportunități tinerilor europeni de a studia, a se pregăti sau 

câștiga experiență profesională în străinătate. Pentru mai multe detalii: 

https://ec.europa.eu/romania/news/20191105_ue_investeste_in_programul_erasmus_ ro  

 

 

 Declarație privind alocările bugetare pentru educație și cercetare: 

Alocarea bugetară trebuie să garanteze accesul la educație al celor mai 

vulnerabili copii 
 

Organizația Salvați Copiii Romania își exprimă, o dată în plus, îngrijorarea cu privire la situația din 

sistemul educațional și cere Guvernului Românei o alocare bugetară corespunzătoare asigurării 

participării preșcolare și școlare a copiilor în condiții de echitate, cu respectarea cu prioritate a 

principiilor calității și al incluziunii sociale. 

 

Insuficiența resurselor alocate de la nivel central îi face pe copiii din zonele defavorizate extrem de 

vulnerabili, știut fiind faptul că bugetele proprii ale administrației publice locale sunt limitate. În 

plus, alocarea, la nivel local, de resurse pentru educație ori pentru orice alt domeniu care îi privește 

pe copii, depinde de bunăvoința reprezentanților autorităților locale și nu de nevoile resimțite în 

comunitate. 

 

În lipsa unei finanțări adecvate a învățământului, fundamentată pe o analiză periodică a stării 

actuale a infrastructurii fizice și de personal din sistemul de educație și a calității actului 

educațional, singura în măsură să ofere repere și predicții financiare, nu vom putea asigura echitate 

și egalitate de șanse elevilor care s-au născut în familii cu vulnerabile socio-economic sau care 

trăiesc în comunități foarte sărace, lipsite de resurse.  

 

Sistemul educațional din România devine echitabil atunci când ”urmărește redistribuirea 

resurselor financiare și a serviciilor de calitate în scopul reducerii decalajele educaționale 

înregistrate din cauza diferențelor socio-economice”.[1] 

 

Reiterăm următoarele recomandări pentru Ministerul Educației și Cercetării: 

 Demararea în regim de urgență a procesului de evaluare națională a infrastructurii 

educaționale (clădiri, personalul didactic, transportul elevilor, programe remediale, bunuri 

și servicii adecvate) și, pornind de la concluziile evaluării, asigurarea alocărilor bugetare 

corespunzătoare, cu respectarea principiului predictibilității finanțării, al depolitizării 

sistemului de educație și al echității în distribuirea resurselor financiare între mediul urban 

și rural. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/07OL1M1fFio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/07OL1M1fFio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/07OL1M1fFio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftn1
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 Revizuirea formulelor și a criteriilor utilizate pentru calcularea finanțării în funcție de costul 

standard per preșcolar/elev, astfel încât finanțarea de bază să asigure condițiile pentru 

învățământ de calitate pentru toți copiii, iar coeficienții de corecție să poată reduce 

dezavantajele cu care se confruntă copiii vulnerabili. 

 Rezolvarea problemei transportului județean și local al elevilor prin preluarea integrală de 

către Ministerul Educației a responsabilității decontării navetei din bugetul propriu, prin 

unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament. 

 Ținând seama de vulnerabilitatea copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, 

devine imperios necesară reconsiderarea cuantumului bursei de ajutor social, astfel încât 

aceasta să reprezintă 1/3 (750 de lei) din salariul minim pe economie anunțat pentru 2020 

(2.030 de lei). 

 

De asemenea, preluând din experiența țărilor care, conform PISA 2018, au depășit în timp record 

decalajele din educație și care se situează în primele 10 clasate (Estonia, Irlanda, Polonia), 

propunem: 

 Dezvoltarea rețelei de învățământ preșcolar astfel încât, în următorii 3 ani, cel puțin 95% 

dintre copiii între 3 și 5 ani să poată fi cuprinși în sistemul de educație preșcolară. 

 Extinderea programului Școală după Școală, prin asigurarea gratuită a participării copiilor 

care nu pot beneficia de un astfel de ajutor în cadrul familiei, și a programului A Doua 

Șansă pentru copiii și tinerii care au abandonat școala și nu au finalizat învățământul 

obligatoriu. 

 Finanțarea activităților de educație remedială pentru prevenirea abandonului școlar şi 

îmbunătățirea ratei succesului școlar pentru copiii din grupurile dezavantajate. 

 

Înțelegem necesitatea de a regândi bugetul și de a corecta erorile cauzate de proiecte naționale 

nesustenabile financiar, adoptate anterior acestei guvernări, dar scoaterea educației copiilor din lista 

de priorități va atrage efecte negative greu de corectat ulterior și care afectează, în cascadă și 

imprevizibil, întreaga societate, chiar si în aspectele ei economice. 

Faptul că, în 2019, s-au raportat cheltuieli mai mici decât veniturile prevăzute pentru educație nu 

reprezintă un indicator al rezolvării problemelor din sistem, ci mai degrabă o incapacitate a 

structurilor Ministerului Educației de a identifica nenumăratele dificultăți cu care se confruntă elevii 

și cadrele didactice și de a răspunde corespunzător acestora. 
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În cazul copiilor, în România, rata sărăciei persistente era de 33,2% în 2018, iar, în același an, 

deprivarea materială severă înregistrată în rândul copiilor sub 6 ani (19%) era cea mai ridicată din 

UE în care media este de 5,9%.[2] În acest context al sărăciei, reamintim faptul că, în anul școlar  

2017 – 2018, rata abandonului școlar[3] la nivel național în învățământul primar și gimnazial a fost 

de 1,7% (aproximativ 30.000 elevi). În ceea ce privește, rata părăsirii timpurii a școlii[4], la nivelul 

anului 2018, conform datelor Eurostat, România înregistrează o rată de 16,4%[5], cu 5,1 puncte 

procentuale sub ținta stabilită (11,3%), cu un trend îngrijorător în cazul mediului rural (26,6%) și în 

cazul copiilor romi (77%)[6]. 

În plus, rezultatele PISA 2018 indică, fără echivoc, faptul că în România se menține aceeași 

corelație puternică între statutul socio-economic al elevilor și performanțele înregistrate de aceștia. 

Iar din grupul de copii vulnerabili, doar 8,8% reușesc să depășească dezavantajul și să performeze 

printre primii. De altfel, țara noastră se numără printre statele pentru care rapoartele PISA 2018 

recomandă intervenții educaționale în favoarea elevilor dezavantajați.[7] 

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, 

democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului 

în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile 

Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. Salvați 

Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că 

implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora 

strânsa colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi 

acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil. În calitate de 

membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care 

promovează drepturile copilului şi care cuprinde 28 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 

de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la 

supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese 

importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată 

în viaţa acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în 

programele și campaniile Organizației Salvați Copiii. 

 

[1] Președinția României, România educată – Viziune și strategie 2018-

2030, www.romaniaeducata.eu  

[2] Eurostat, Severe material deprivation by age and sex, ilc_mddd11, accesat noiembrie 2019 

[3] INS, accesare în octombrie 2019. Indicatorul reprezintă diferența între numărul elevilor înscriși 

la începutul anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar. 

[4] Indicatorul se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) care au părăsit 

sistemul de educație înainte de a finaliza învățământul obligatoriu și care nu au urmat ulterior un 

program de formare profesională continuă/calificare. 

[5] Eurostat, 2019 

[6] Comisia Europeană, Semestrul european: Raportul de țară pentru România 2019 (2019) 

[7] PISA 2018, Insights and Interpretations, p. 17 

sursa: www.stiriong.ro, 19 dec 2019 

 

 

 Să ai încredere în tine. Fricile și piedicile sunt de cele mai multe ori făcute 

chiar de noi 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftn4
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftn5
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftn6
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftn7
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftnref1
http://www.romaniaeducata.eu/
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftnref2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftnref3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftnref4
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftnref5
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftnref6
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-794177148867090965__ftnref7


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.1, anul 8, saptamana 6 – 12 ianuarie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e9
 

Ia-ți un pic de timp să parcurgi aceste 12 lucruri pentru o viață sănătoasă: 

 

1. Să mănânci echilibrat. Suntem, din păcate, bombardați cu tot felul de diete care ne promit pierdea 

unor kilograme într-un timp scurt. Pentru corp, asta poate fi dezastruos. Trebuie să îmbrățișăm 

principii solide, să respectăm mereu doza, să conștientizăm faptul că avem nevoie de toate 

categoriile alimentare. Masa corporală se va optimiza ca un răspuns al felului în care procedăm în 

fiecare zi. E timpul să spunem stop dietelor fantasmagorice. 

 

2. Să bei suficientă apă. Nu o cantitate fixă, că fiecare individ este particular. Uneori vei bea mai 

multă, alteori mai puțină (contează exercițiul fizic, pierderile diverse, temperatura, etc.), dar nu uita 

să te hidratezi. Adaugă 1.5-2 litri de apă pe lângă toate celelalte alimente pe care le consumi. 

 

3. Să te expui la soare. Asta ne motivează, ne dă energie și bunădispoziție, ne ajută să sintetizăm 

vitamina D. 

 

4. Să dormi bine. Somnul este crucial pentru sănătate și 7-8 ore de somn bun ar trebui să existe în 

viața oricărui om. Altfel, productivitatea scade, dispoziția este alterată, riscurile pentru principalele 

boli cresc. 

 

5. Să faci exerciții fizice. De la mers în ritm susținut la alergat sau înot, este important să ne mișcăm 

pentru a ne menține sănătoși. Sedentarismul ucide. 

 

6. Să stai aproape de oameni. Suntem ființe profund sociale și trebuie să stăm și să comunicăm cu 

oamenii, să ne ajutăm între noi, să ne spunem lucrurile bune sau mai puțin bune. Izolarea este 

dăunătoare. 

 

7. Să ai încredere în tine. Fricile și piedicile sunt de cele mai multe ori făcute chiar de noi. Ne 

adaptăm din mers la provocări și reușim să le ducem la bun sfârșit, să facem alte și alte lucruri, să 

ieșim din zonele de confort, să ne depășim temerile. Trebuie să avem încredere în noi și să pășim cu 

capul sus prin viață. 

 

8. Să ai gânduri pozitive. Ni se întâmplă multe lucruri rele peste zi, dar ar trebui să ne debarasăm de 

ele și să le păstrăm pe cele bune, pe care să le cultivăm, despre care să discutăm cu cei dragi.  

 

9. Să faci lucruri, chiar mărunte. În fiecare zi ar trebui să ne facem o listă cu câteva lucruri pe care 

vrem să le realizăm. Asta ne va hrăni psihicul și ne va motiva, menținându-ne în acțiune. 

 

10. Să ai recunoștință pentru orice. Suntem norocoși că trăim și că-n jurul nostru se derulează 

elemente minunate. Sau că apar oameni care ne inspiră și ne fac să mergem altfel înainte. 

 

11. Să culegi povești frumoase. Unitatea de măsură a vieții nu este anul, ci povestea. Ar trebui să 

strângem în noi cât mai multe povești frumoase. 

 

12. Să călătorești. Așa ne îmbogățim cu adevărat. 
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sursa: www.republica.ro, autor Vasi Rădulescu,  foto: Guliver/Getty Images 

 

 

   11 ianuarie - Ziua Internațională de mulțumire 

(International Thank You Day) 
 

Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc” a fost instituită în anul 1994. A sărbători această zi 

înseamnă a arăta aprecierea pentru oameni care fac viața mai bună și mai frumoasă. Un singur 

cuvânt poate face oamenii mai fericiți!  Această zi este considerată ca fiind cea mai politicoasă zi. 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/
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