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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. 2, anul 8, săptămâna 13 – 19 ianuarie 2020 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale 

 Semne bune pentru ONG-uri anul 2020 are! Active Citizens Fund România lansează 8 

apeluri de proiecte 

 Special Olympics România vizează creșterea numărului de angajați cu Sindrom Down prin 

proiectul ”Angajați, NU Asistați!” 

 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din 

Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 

 Profesor universitar, despre diferența dintre studenții români și cei americani: „Studenții 

români nu prea pun întrebări” 

 Bianca Alexandra Spînu, rezidentul întors ca salvator la spitalul unde a fost pacient: 

„Educația medicală trebuie să înceapă din școli. Sunt foarte mulți copii care nu știu cum să se 

spele corect pe mâini și pe dinți” 

 

 

       
Noutăți  
 

 Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) 

  

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare 

externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de 

organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2019-2020 este disponibilă atașat - primul 

document din secțiunea Cadru normativ).  

 

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de 

stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/EV2TbhGlvHM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/EV2TbhGlvHM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru 

admiterea în învățământul liceal. 
 Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și 

valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de 

Evaluare și Examinare (CNEE). 

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și 

valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene. 

 

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul: 

2 - 5 iunie  Înscrierea elevilor 

5 iunie 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 

15 iunie  Limba și literatura română - probă scrisă 

17 iunie  Matematica - probă scrisă 

18 iunie Limba și literatura maternă - probă scrisă 

22 iunie  
Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 

12:00) 

22 iunie Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00) 

23-26 iunie Soluționarea contestațiilor 

27 iunie 
Afișarea rezultatelor finale după soluționarea 

contestațiilor 

Alte informații utile 
 Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro 

 Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile 
http://subiecte.edu.ro/2020/evaluarenationala/modeledesubiecte/ 

 Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de 

vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin 

examenele naționale în anul 2019 

Cadru normativ:  

 ordin 4.916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 

2020 

 ordin 4.813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 

2019 

 calendar Evaluare Națională clasa a VIII-a 2019 

 Ordin 4.164/2018 acordare stimulente financiare absolvenți media 10 EN VIII 2018 

 Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe 

care susțin examenele naționale - Evaluare Naționala și Bacalaureat - 2018.pdf 

 OMEN 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 

2018 

http://evaluare.edu.ro/
http://subiecte.edu.ro/2020/evaluarenationala/modeledesubiecte/
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Procedura%20egalizare%20sanse%20nr%20%2026651_2019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%204916_2019%20EN%20VIII%202019-2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%204916_2019%20EN%20VIII%202019-2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN_Evaluare%20Nationala%202019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN_Evaluare%20Nationala%202019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/calendar%20EN%20VIII%202018-2019.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204.164_2018%20%2B%20anexa_II_ENVIII.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Procedur%C4%83%20cu%20privire%20la%20asigurarea%20condi%C8%9Biilor%20de%20egalizare%20a%20%C8%99anselor%20pentru%20elevii%20cu%20deficien%C8%9Be%20care%20sus%C8%9Bin%20%20examenele%20na%C8%9Bionale%20-%20Evaluare%20Na%C8%9Bionala%20%C8%99i%20Bacalaureat%20-%202018.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Procedur%C4%83%20cu%20privire%20la%20asigurarea%20condi%C8%9Biilor%20de%20egalizare%20a%20%C8%99anselor%20pentru%20elevii%20cu%20deficien%C8%9Be%20care%20sus%C8%9Bin%20%20examenele%20na%C8%9Bionale%20-%20Evaluare%20Na%C8%9Bionala%20%C8%99i%20Bacalaureat%20-%202018.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204793.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204793.pdf
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 calendar Evaluare Națională clasa a VIII-a 2018 

 OMEN nr.4594 din 17.08.2017 privind acordarea de stimulente absolventilor de nota 10_la 

evaluarea naționala 2017 

 OMENCS nr 5071 ref. organizare și desfășurare evaluare națională pentru absolvenții clasei a 

VIII-a în anul școlar 2016-2017 

 03_Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011.pdf 
sursa: https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii 

 

 

 
 

Ziua Culturii Nationale a fost stabilita prin Legea nr 238 din 7 decembrie 2010.  
 

 Semne bune pentru ONG-uri anul 2020 

are! Active Citizens Fund România lansează 8 apeluri de proiecte 
 

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/calendar%20EN%20VIII%202018%20Anexa%20ordin%204793_2017.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/bacalaureat/OMEN%20nr.4594%20din%2017.08.2017_%20Examene%20Nationale.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/bacalaureat/OMEN%20nr.4594%20din%2017.08.2017_%20Examene%20Nationale.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/gimnazial/ORDIN%205.071%20EN%20VIII%202017.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/gimnazial/ORDIN%205.071%20EN%20VIII%202017.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/03_Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011.pdf
https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii
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La 30 de ani de la renașterea societății civile în România se deschide cel mai mare program 

instituțional dedicat acesteia: 26.493.800 Euro finanțare pentru ONG-uri prin 8 apeluri de 

proiecte lansate săptămâna trecută de Active Citizens Fund România pentru organizațiile 

neguvernamentale din România, ca parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. 

 

Cele 8 apeluri de proiecte contribuie la obiectivul general al programului, acela de a consolida 

societatea civilă şi cetăţenia activă şi de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile. În acelaşi timp, 

apelurile publicate azi urmăresc consolidarea relaţiilor bilaterale cu organizaţii din Statele 

Donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

 

Active Citizens Fund România îşi afirmă astfel sprijinul pentru proiecte care contribuie la 

consolidarea culturii democratice a cetăţenilor, conştientizarea civică, protejarea drepturilor omului 

şi promovarea tratamentului egal. Sunt încurajate demersuri ale organizaţiilor neguvernamentale 

pentru promovarea implicării cetăţenilor în procesul decizional la nivel naţional și local şi pentru 

incluziunea grupurilor vulnerabile. 

 

Apelurile lansate azi acoperă o arie largă de domenii și activități, astfel: 

 Apel #1 – Participare civică în zone insuficient deservite 

 Apel #2 – Educaţie şi implicare civică 

 Apel #3 – Activism civic și advocacy 

 Apel #4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal 

 Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal 

 Apel #6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite 

 Apel #7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile 

 Apel #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice 

 

O atenţie specială va fi acordată unor domenii considerate de importanță majoră în România: mediu 

și schimbări climatice; egalitate de gen și violență bazată pe gen; combaterea încălcării drepturilor 

omului şi a discriminării romilor; creşterea capacităţii şi incluziunea romilor. 

Solicitanţii eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate 

legal în România. Este puternic încurajat parteneriatul atât cu alte organizații neguvernamentale 

(care pot fi din acelaşi domeniu de activitate sau din alte domenii complementare), cât şi cu alţi 

stakeholderi (autorităţi locale sau centrale, companii, alte entităţi publice sau private). De asemenea, 

este încurajat parteneriatul cu entităţi din statele donatoare. 

 

Bugetul total al celor 8 apeluri este de 26.493.800 Euro. Finanțarea proiectelor se va acorda sub 

formă de grant (finanţare nerambursabilă), în urma unui proces de selecţie. În cadrul programului 

sunt disponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse între 5.000 şi 250.000 Euro. 

 

Procesul de aplicare se va deschide în data de 9 ianuarie 2020 și va avea loc exclusiv online, pe o 

platformă dedicată. Există diferite termene limită pentru aplicare, în funcție de fiecare apel, cel mai 

apropiat dintre acestea fiind 11 martie 2020. 

Detalii suplimentare despre fiecare apel, precum și despre program sunt disponibile pe pagina 

web www.activecitizensfund.ro/apeluri 

https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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Pentru a ușura selectarea celui mai potrivit apel, Operatorul de Fond a realizat o hartă a apelurilor, 

disponibilă la www.activecitizensfund.ro/harta-apelurilor. 
sursa: http://www.romaniacurata.ro/semne-bune-ong-active-citizens-fund-romania/, 6 ian 2020 

 

  Special Olympics România 

vizează creșterea numărului de angajați cu Sindrom Down prin proiectul 

”Angajați, NU Asistați!” 

 

Special Olympics România vizează creșterea numărului de angajați cu Sindrom Down prin 

proiectul ”Angajați, NU Asistați!” Deschide piața muncii pentru oamenii cu dizabilități! 

 

București, 7 IANUARIE – Fundatia Special Olympics din România implementează 

proiectul ”Angajați, NU Asistați!”, printr-o finanțare de la ING Tech Romania, hub-ul global de 

tehnologie al grupului ING, în cadrul programului Shift Vieți. Proiectul își propune să crească 

șansele de angajare ale persoanelor adulte, cu Sindrom Down, de pe teritoriul României, pe o 

perioadă de 12 luni (1.11.2019 – 30.10.2020), în 12 orașe din țară. 

 

Pe de o parte, 120 de persoane cu Sindrom Down vor învața cum să își caute un loc de muncă, să 

comunice cu posibilii angajatori, să se prezinte la interviul de angajare, să se integreze la noul loc 

de muncă și să relaționeze cu colegii și managerii. 

Pe de altă parte, angajatorii vor fi conștientizați în legătură cu faptul că persoanele cu Sindrom 

Down pot fi angajate dacă mediul de lucru este adaptat specificului si abilităților lor. 

 

Una din direcțiile importante ale proiectului este dezvoltarea unei platforme on-line cu informații 

utile pentru cele trei categorii de persoane implicate: beneficiari, aparținători, angajatori (inclusiv 

CV-uri video ale candidaților cu Sindrom Down). Componenta dedicată persoanelor cu Sindrom 

Down este adaptată nivelului de înțelegere al acestora (Easy Reading). În același sens, va fi 

documentat și redactat primul Ghid de angajare a Persoanelor cu Sindrom Down din România. 

https://activecitizensfund.ro/harta-apelurilor/
http://www.romaniacurata.ro/semne-bune-ong-active-citizens-fund-romania/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/EV2TbhGlvHM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/EV2TbhGlvHM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/EV2TbhGlvHM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://ing.ro/ithub
https://shiftvieti.ro/
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Ghidul se va lansa în cadrul Forumului Național ”Angajați, NU Asistați!”, care va avea loc în 

primăvara anului acesta (2020), la București. Evenimentul va aduce împreună persoane cu Sindrom 

Down, aparținători, manageri și experți HR, ONG-uri și traineri. Forumul va fi apoi replicat la scară 

mică în alte 12 orașe, prin organizarea de workshop-uri cu angajatori locali, specialiști și persoane 

cu Sindrom Down din comunitate (identificare de aptitudini, pregătire pentru interviu, 

managementul stress-ului etc). 

 

Despre persoanele cu Sindromul Down pe piața muncii: 

Conform exemplelor din întreaga lume, persoanele cu Sindrom Down pot avea slujbe variate: 

muncitori, asistenți, antrenori, ambalatori, la barista, dansatori, bibliotecari, pictori, activiști, actori, 

scriitori, antreprenori sau lucrători în zona auto, pot să lucreze inclusiv în zona IT (introducere de 

date). Majoritatea persoanelor cu Sindrom Down lucrează de cele mai multe ori part-time, datorită 

limitărilor impuse de dizabilitate (sursa: https://shiftvieti.ro). 

Conform Ministerului Muncii, din 823.956 persoane cu dizabilități în România, 130.666 sunt cu 

dizabilități intelectuale, persoanele cu Sindrom Down fiind o categorie numeroasă. Una din 

statististicile în domeniu arată că în țară trăiesc 4.420 de persoane cu această afecțiune. Însă un 

calcul realizat pe baza incidenței la nivel global urcă cifra probabilă la 20.000 de cazuri, conform 

platformei https://shiftvieti.ro/ 

Persoanele cu dizabilități intelectuale reprezintă 2,5% dintre angajații cu dizabilități din România, 

deși ele reprezintă 16% din total persoane cu dizabilități. Studiile arată că persoanele cu dizabilități 

intelectuale au cele mai mici șanse de angajare. Proiectele implementate până în prezent 

demonstrează că nu numai abilitățile cognitive reduse, lipsa de pregătire, oportunitățile reduse de 

formare profesională adaptată nivelului lor de înțelegere și de abilități, diminuează şansele de 

ocupare ale persoanelor cu SD, ci este vorba și despre prejudecăţile angajatorilor (care nu cunosc 

această categorie, nu și-au pus problema adaptării mediului de lucru și a programului la specificul 

lor, se tem de reacția colectivului). 

 

Despre Shift Vieți: proiect al Fundației Comunitare București, al Impact Hub și al ING Tech  
sursa: Romania pozitiva, 7 ianuarie 2020  

 

 

 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru 

declaraţia anuală din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului 
 

În data de 11 iulie 2019, a fost promulgată Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative. Această lege prevede o serie de obligaţii suplimentare pentru asociaţii şi fundaţii, prin 

modificările aduse la Ordonanţa de Guvern nr.26/2000. 

Printre acestea, conform art. 34 din Ordonanţa menţionată anterior, asociaţiile şi fundaţiile trebuie 

să comunice Ministerului Justiţie, printr-o declaraţie autentică notarială, datele de 

identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervin modificări în acest 

sens. Noile prevederi legislative stârnesc câteva întrebări legitime din partea organizaţiilor 

neguvernamentale din cauza neclarităţii textului de lege, susceptibil de multiple interpretări. 

https://shiftvieti.ro/
https://shiftvieti.ro/
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Art.4 din Legea nr.129/2019 oferă o definiţie generală asupra noţiunii de beneficiar real: « orice 

persoana fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/ sau persoana fizică în numele 

căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. » În cazul fundaţiilor, 

beneficiarul real este reprezentat de persoanele fizice care ocupă poziţii echivalente sau similare 

fiduciilor, acestea din urmă fiind constituitorul, fiduciarul, beneficiarul fiduciei, precum şi 

protectorul. Având în vedere că există deosebiri între instituţia civila a fiduciei şi persoanele 

juridice fără scop patrimonial, definiţia beneficiarului real în cazul fundaţiilor este susceptibilă de 

intrepretari. În acelaşi sens, legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, nu prevede în mod expres definiţia beneficiarului real pentru asociaţii. Pe de-o parte, 

ele pot intra sub incidenţa definiţiei art. 4 alin.(2) lit.c similară fundaţiilor (“în cazul entităţilor 

juridice precum fundaţiile şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor”) sau sub prevederile art. 4 

alin. (2) lit.d (alte persoane juridice). Aşadar, în acest moment, asociaţiile şi fundaţiile au o 

dificultate practică în a-şi îndeplini obligaţia declarării beneficiarului real, din cauza faptului că nu 

există o interpretare unitară asupra acestei definiţii, nefiind sigure dacă simpla declarare a 

membrilor organelor sale de conducere este suficientă pentru a se alinia noilor cerinţe legislative. 

 

O altă controversă a acestei legi se referă la termenul până la care asociaţiile şi fundaţiile 

trebuie să se conformeze noilor obligaţii legale. Pe de-o parte, art. 34
4 

alin. (3) din OG 26/2000 

menţionează că declaraţia anuală se comunică Ministerului Justiţiei până la data de 15 ianuarie, iar 

pe de alta parte art. 63 din Legea nr.129/2019 prevede un termen de 12 luni de la intrarea sa în 

vigoare pentru ca asociaţiile şi fundaţiile să îşi îndeplinească obligaţia declarării beneficiarului real. 

Prima interpretare poate fi ca până la data de 15 ianuarie 2020 persoanele juridice fără scop 

patrimonial trebuie să trimită declaraţia autentică notarială referitoare la beneficiarul real către 

Ministerul Justitiei. De asemenea, o a doua interpretare posibilă, poate fi susţinută în sensul în care 

termenul de 12 luni de la intrarea legii în vigoare este un termen tranzitoriu, până la care asociaţiile 

şi fundaţiile se pot conforma obligaţiei legale, posibilitatea aplicării sancţiunilor în caz de 

neconformare urmând a începe de la 15 ianuarie anul următor. 

 

Pe lângă toate aceste neclarităţi putem observa şi situaţia diferită în care se află, în acest moment, 

persoanele juridice fără scop patrimonial, faţă de celelalte persoane juridice supuse obligaţiei de 

raportare a beneficiarului real. În timp ce, Registrul Comerţului a întocmit o procedură specifică şi 

formulare predefinite pentru declararea beneficiarilor reali pentru ca societăţiile comerciale să se 

poată conforma obligaţiilor legale, Biroul Evidenţă ONG din cadrul Ministerului Justiţiei nu a oferit 

nicio comunicare cu privire la modalitatea concretă prin care asociaţiile şi fundaţiile trebuie să 

declare beneficiarul real. 

 

În concluzie, considerăm mai mult decat oportune clarificări cu privire la aspectele menţionate 

anterior, pentru ca asociaţiile şi fundaţiile să îşi poată îndeplini în mod corect şi complet obligaţiile 

de raportare către Ministerul Justiţiei, cu atât mai mult cu cât judecătoriile au început să ceară 

această declaraţie autentică notarială în momentul modificării actelor constitutive şi în momentul 

înfiinţării persoanelor juridice fără scop patrimonial. În acest moment, având în vedere lipsa de 

claritate legislativă, mai multe organizaţii neguvernamentale au decis să raporteze către Ministerul 

Justiţiei componenţa membrilor organelor sale de conducere, fără a avea, însă, certitudinea că îşi 

îndeplinesc obligaţiile legale în conformitate cu voinţa şi termenul dorit de legiuitor.   
sursa: www.stiriong.ro, 10 ian 2020, articol realizat de Bianca Oprea, consilier juridic în cadrul Fundaţiei pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile 

http://www.stiriong.ro/
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 Profesor universitar, despre diferența dintre studenții români și cei 

americani: „Studenții români nu prea pun întrebări” 
 

 
 

Daniel David este profesor de ştiinţe cognitive clinice la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din 

Cluj-Napoca, profesor adjunct la Școala de Medicină Icahn din Muntele Sinai din New York și 

director de cercetare la Institutul Albert Ellis din New York. Predând atât în România cât și în SUA, 

a văzut o diferență importană între studenții americani și cei români: studenții români nu prea pun 

întrebări.  

„În Statele Unite, de cele mai multe ori, ai în față niște indivizi autonomi. Un individ autonom 

înțelege în felul următor: E timpul meu că am venit aici la acest curs, hai să-l folosesc la maximum. 

Unii și plătesc pentru activitățile educaționale și atunci hai să îmi folosesc foarte bine banii, deci nu 

prea lipsesc. Pun întrebări, vor să învețe, sunt curioși. La noi există o înțelegere și coloratură 

colectivistă. Studenții nu prea pun întrebări, nu că nu ar avea curiozități, nu că nu ar fi inteligenți și 

creativi. De multe ori ei interpretează în logica asta colectivistă. Dacă pun întrebări, este ca și cum 

aș pune sub semnul întrebării pe cel care a prezentat, ce a prezentat”, a declarat Daniel David în 

emisiunea „În fața ta” de la Digi24. 

 

„Inundăm piața cu oameni slab pregătiți” 
În opinia sa, schimbarea României nu se poate face fără schimbarea sistemului universitar de 

învățământ. „La noi, orice diferențire a universităților care nu este în pixul ministrului este ceva 

înspăimântător. În loc să ne gândim de ce România este atât de jos în testele PISA noi le atacăm și 

spuneam că sunt o prostie. Ne temem de diferență, deși diferența este cea care aduce bunăstare. 

O țară ca România s-ar schimba dacă toată lumea ar înțelege că problema majoră în această țară este 

învățământul superior. Noi suntem cei care generăm și formăm profesioniștii: și ingineri, și 

economiști, și psihologi, și medici. Dacă învățământul superior e slab și formează profesioniști 

slabi, poți să vii tu cu ce strategii deștepte vrei că nu ai resursa umană care să le implementeze. 

Inundăm piața cu oameni slab pregătiți. Tot noi pregătim profesorii care ne educă copiii. Dacă noi îi 

educăm prost, ei ne educă prost copiii. Și astfel condamnăm într-o țară și prezentul, și viitorul”, 

crede Daniel David. 
sursa: https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/10 ian 2020  

https://www.digi24.ro/emisiuni/in-fata-ta
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=za2VTe_A5e369QQdo9wm6HYY3w4BGbutN7LCO1tpMon.q7/stparam=sgrjfugfbq/fastid=hwuwqcbfopwpccmljihbrtyfjxly/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Fcore1.adunity.com%2Fclick%3Fspgid%3D0%26__x1ts%3D%26uhad%3D%5Buhad%5D%26xcrid%3D747737%26pub%3D904282163773446%26site%3D904282163773446.www.republica.ro%26pagecat%3D904282163773446.%2F0%2F%26zone%3D904282163773446.TrackZone%26size%3D0x0%26sclickurl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kfc.ro%252Fmeniu%252Fnoutati
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=za2VTe_A5e369QQdo9wm6HYY3w4BGbutN7LCO1tpMon.q7/stparam=sgrjfugfbq/fastid=hwuwqcbfopwpccmljihbrtyfjxly/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Fcore1.adunity.com%2Fclick%3Fspgid%3D0%26__x1ts%3D%26uhad%3D%5Buhad%5D%26xcrid%3D747737%26pub%3D904282163773446%26site%3D904282163773446.www.republica.ro%26pagecat%3D904282163773446.%2F0%2F%26zone%3D904282163773446.TrackZone%26size%3D0x0%26sclickurl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kfc.ro%252Fmeniu%252Fnoutati
https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/10
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 Bianca Alexandra Spînu, rezidentul întors ca salvator la spitalul unde a 

fost pacient: „Educația medicală trebuie să înceapă din școli. Sunt foarte 

mulți copii care nu știu cum să se spele corect pe mâini și pe dinți” 
 

Bianca Alexandra Spînu are 28 de ani și este medic rezident Radiologie și Imagistică medicală la 

Spitalul de Neurochirurgie din Iași. O determinare soră cu mania a ajutat-o pe Bianca să transforme 

cea mai mare stavilă din viața sa într-un motiv de reușită. 

Avea 19 ani când a fost rănită într-un accident de circulație. Și-a pierdut abilitatea de a mai merge. 

Era studentă în anul I la Universitatea de Medicină și Farmacie. 

„Am avut o discuție cu mama, pe targă, foarte aproape de momentul accidentului, și am întrebat-o 

ce voi face eu cu facultatea. Și mama mi-a spus: nu-ți face griji, vom face tot ceea ce visezi. Asta 

m-a impulsionat”, a povestit medicul rezident. 

Inițial părinții i-au propus să încerce să facă o facultate la distanță, ceva mai puțin solicitant fizic, 

dar Bianca nu a acceptat. Ori face medicina, ori nu mai face nimic. 

Dependentă de un scaun rulant și inevitabil de o persoană, pentru că multe dintre clădirile din 

România nu sunt accesibilizate pentru utilizatorii de scaun rulant, Bianca a început lupta. Trebuia să 

termine ceea ce începuse. Nu și-a imaginat că va fi un drum greu. După șase luni de recuperare în 

care a stat prin toate spitalele din Iași – neurochirurgie, recuperare, boli infecțioase - s-a reîntors la 

facultate.   

 

„Familia m-a susținut deplin. Asta a fost o adevărată binecuvântare. Mama a mers cu mine la 

facultate zi de zi, tata și sora mea au rămas la Vaslui, unde tata a trebuit să muncească pentru a ne 

susține pe toți”, povestește tânăra rezidentă, care din 2016 face și volutariat la Asociația Națională 

pentru Sprijinirea Victimelor și Prevenirea Accidentelor Rutiere. Merge în școli și licee și 

povestește cum i s-a schimbat viața. 

 

 
Foto Facebook /Asociatia Nationala a Victimelor si Prevenirea Accidentelor Rutiere 

 

A vrut să demonstreze că este un om puternic, un om complet, nu doar o persoană asistată social. 

Nu de puține ori a avut de înfruntat și momente dificile. 

 

„Era o perioadă în care eram întrebată de ce am ales medicina, ce cred eu că o să fac cu medicina în 

situația mea, ce specialitate voi alege, cum mă voi integra eu în colectivul de medici, cum cred eu 

că mă va privi pacientul”. „Vreau să vedeți abilități, nu dizabilități” a fost răspunsul medicului 

rezident, care a încercat, în cazul unui proiect fotografic, să transmită tot ceea ce simțea în 

momentul respectiv. 
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Salvator la spitalul unde ajunsese ca victimă 
La Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde ajunsese ca victimă la vârsta de nici 20 de ani, Bianca 

s-a întors acum ca salvator. 

„Am avut o surpriză extraordinar de plăcută, pentru că în colectivul în care am intrat - eu fac 

rezidențiatul sub coordonarea dnei profesor universitar dr Danisia Haba- am fost extraordinar de 

ușor integrată. Colegii niciodată nu m-au privit cu milă sau compasiune. M-au privit ca pe egala lor, 

m-au privit cu respect. Niciodată nu am fost dată la o parte. M-am simțit exact ca într-o familie, iar 

lucrul acesta este de apreciat”, vede dr Bianca Alexandra Spînu care spune că vrea să fie „un medic 

bun, un om bun”. 

„La început, pacienții îmi făceau ei mie anamneza” 

La stagiile pe care le face în spital a început să își dea seama cum trebuie să vorbească cu pacientul, 

astfel încât problema lui să fie expusă mai repede decât problema ei. 

„Neștiind cum să abordez situația, la început, de multe ori pacienții îmi făceau ei mie anamneza în 

loc să le-o fac eu lor. Acum am învățat cum să vorbesc cu ei, astfel încât să fie problema lor ceea ce 

contează, nu situația mea”, zâmbește Bianca. 

 

A învățat că pacientul trebuie tratat cu respect. „Cel puțin în situatia mea pacientul mereu va 

fi dumneavoastră, și întotdeauna va fi un mulțumesc și vă rog. Așa mi se pare normal și așa aș vrea 

și eu să fiu tratată, la rândul meu” 

Pe când era studentă au existat și situații în care a fost refuzată de pacienți care nu au vrut ca ea să 

discute cu ei sau să le recolteze probe biologice. De când e rezidentă nu a mai avut astfel de 

probleme. 

Educația medicală să înceapă din școli. „Sunt foarte mulți copii care nu știu cum să se spele corect 

pe mâini, nu știu cum să se spele corect pe dinți” 

Medicul rezident consideră că suntem o societate în care educația medicală este deficitară, iar asta 

pornește de undeva de la vârsta copilăriei. „Sunt foarte mulți copii care nu știu cum să se spele 

corect pe mâini, nu știu cum să se spele corect pe dinți, nu știu cum să tușească. Ar trebui ca puțină 

educație medicală să înceapă de la vârsta copilăriei, să continue cu adolescența și poate și cu 

momentul în care devenim părinți, pentru că sunt foarte multe discuții în ce privește vaccinarea, în 

ce privește alăptarea, diversificarea. Cred că ar fi benefic să existe niște cursuri de educație 

medicală în perioada școlară și măcar câteva informații să le ofere viitoarei mame obstetricianul, 

despre ce înseamnă îngriirea copilului, viitorul societății”. 
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Biancăi i-ar plăcea ca în sistemul medical românesc să existe programe de screening mai bine 

construite și mai bine respectate. Sunt foarte multe boli care ar putea fi prevenite prin screening. În 

același timp, vede deficitară comunicarea medic - pacient, medic - medic și mai ales medic de 

familie - pacient. „Sunt foarte mulți medici de familie care sunt suprasaturați și nu mai reușesc să 

comunice cu pacientul”. 

„Am trecut de la situația în care se puneau bani în buzunarul infirmierei, ca să îți dea o față de pernă 

nouă, la un sistem unde ești întâmpinat cu zâmbete și bună ziua”. 

Încet, în sistemul de sănătate din România oamenii se schimbă, învață cum este normal să se 

comporte unii cu ceilalți, spune medicul. „Am simțit asta pe pielea mea, acum opt ani, când am fost 

prima dată la Băile Felix. Am trecut de la situația în care se puneau bani în buzunarul infirmierei, 

astfel încât să îți dea o față de pernă nouă, la un loc unde, de la portari și până la managerul 

spitalului, toată lumea te întâmpină cu un zâmbet și cu bună ziua. Acum încep să simt că lucrurile 

acestea se întâmplă și în partea asta de Românie”, spune cu optimism Bianca Spînu, de data aceasta 

din postura de pacient căreia i se pare că acum medicii sunt mai calzi, vorbesc mai mult cu 

pacientul. 

Totuși, nu e suficient. „Este loc de mai bine, este loc de investit în sistemul medical, în aparatură, în 

clădiri, pentru că multe clădiri nu au fost deloc îmbunătățite, de când au fost construite”. 

Și-ar dori să vadă schimbări și mai multe în sistemul de sănătate din România, de la bibliografia 

pentru examenul de rezidențiat - care „nu are nicio treabă cu viața reală” -, până la investiții mai 

multe în tinerii medici și în proiectele prin care ei pot să își dezvolte abilitățile, dar și în investiții în 

aparatură și în educația medicală a societății. 

Iar ambițioasa Bianca nu îmbracă doar halatul alb. A devenit model în urmă cu aproape șase ani şi a 

primit aplauze pe scena prezentărilor de modă organizate de Atipic Beauty. Abia atunci a descoperit 

că este o femeie frumoasă: „Este un moment care îmi aduce mereu aminte că sunt deosebită”. 

 

Acest articol face parte din campania Medicii schimbării, un demers MedLife menit să crească 

încrederea românilor în sistemul de sănătate. Inițiativa aduce în prim plan modelele pozitive din 

sistemului medical românesc….. 
sursa: www.republica.ro, dec 2019, autor Raluca Ion  

 

 
 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


