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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. 20, anul 7, săptămâna 27 mai – 2 iunie 2019 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Barometrul de Gen. România 2018 

 Ateliere gratuite de sprijin pentru parintii copiilor cu dizabilitati si fratii acestora 

 Premieră în serviciile socio-medicale din România! 

 Primăria Capitalei acordă între 200.000 şi 480.000 de lei finanţare nerambursabilă pentru 

proiecte în domeniul social; cererile de finanţare pot fi depuse până în 18 iunie  

 O politică pentru inserție – o a doua șansă pentru persoanele dezavantajate și parte din 

soluția pentru deficitul de forță de muncă 

 A fost dezvoltat primul robot cu funcţii de asistenţă socială 

 ANCOM: oferte telecom mai bune pentru persoanele cu dizabilitati 

 Lansare instrumente de prevenire a radicalizarii violente a tinerilor 

 25 mai - Ziua Internationala a Copiilor Disparuti: peste 5.000 de copii romani au disparut 

de acasa in ultimul an 

 EducaTIFF: cel mai complex program de până acum, pentru copii, adolescenți, părinți și 

profesori! 

 Bookfest 2019 

 Săptămâna Europeană a Dezvoltării Durabile 30 mai - 5 iunie 2015 
 Cotizația RENINCO – 2019 – ultim anunț 

 

                                                                Noutăți  

 
 Guvernul a aprobat Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de 

studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 

universitar 2019 - 2020 

 

Data publicării: joi, 23 mai 2019 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Mve03E4v1Q4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Mve03E4v1Q4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/N_cIZtDK_CU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/N_cIZtDK_CU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Aprobarea acestui act normativ implică modificarea unor specializări, conform rapoartelor Agenției 

Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), introducerea de noi 

specializări evaluate de ARACIS și actualizarea unor structuri ale instituțiilor de învățământ 

superior, potrivit solicitărilor depuse în perioada 30.08.2018 - 21.03.2019. 

 

În baza aprobărilor ARACIS se modifică următoarele denumiri de specializări: 

 „Inginerie economică în agricultură" din domeniul Inginerie şi management în agricultură şi 

dezvoltare rurală, cu denumirea „Ingineria și managementul afacerilor agricole"; 

 „Inginerie economică în construcții" din domeniul Inginerie şi management, cu denumirea 

„Inginerie și management în construcții". 

 

Hotărârea Executivului mai prevede intrarea unei universități particulare în monitorizare, după 

aprobarea Legii nr. 227/2017 privind înființarea Universității „Adventus" din Cernica, urmare a 

acreditării Institutului Adventist din Cernica - Ilfov. Totodată, în hotărârea aprobată astăzi, 23 

mai, nu se mai regăsesc patru instituții de învățământ superior, ca urmare a apariției, în anul 2018, a 

legilor de desființare, după cum urmează: 

 Universitatea Financiar - Bancară din municipiul București (desființată prin Legea nr. 

316/2018 din 20 decembrie 2018) 

 Universitatea „George Barițiu" din Brașov (desființată prin Legea nr. 317/2018 din 20 

decembrie 2018) 

 Universitatea „Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș (desființată prin 

Legea nr. 318/2018 din 20 decembrie 2018) 

 Institutul Teologic Romano-Catolic din București (desființat prin Legea nr. 319/2018 din 20 

decembrie 2018). 

De asemenea, actul normativ aprobat prevede, în baza Hotărârii Guvernului nr. 

153/2019, schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare din București în Academia 

Tehnică Militară „Ferdinand I” din București. 

 

Alte informații 

Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare include domeniile și programele 

de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de 

desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, 

forma de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi 

școlarizați. Acestea sunt propuse de agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program. 

Structurile și specializările/programele de studii cuprinse în hotărâre au fost fundamentate în funcție 

de următorii indicatori: prospectarea cererilor economice și sociale de calificări universitare, 

asigurarea echilibrului corespunzător între studiile de licență și studiile de masterat, tendințele 

demografice, autonomia universitară și răspunderea publică, respectiv organizarea fluxurilor 

studențești și a programelor de studii. 
sursa: BIROUL DE COMUNICARE MEN 

https://www.edu.ro/guvernul-aprobat-nomenclatorul-domeniilor-%C8%99i-al-specializ%C4%83rilorprogramelor-de-

studii-universitare-%C8%99i 

 

 

 Formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar, în cadrul 

proiectului CRED 

https://www.edu.ro/guvernul-aprobat-nomenclatorul-domeniilor-%C8%99i-al-specializ%C4%83rilorprogramelor-de-studii-universitare-%C8%99i
https://www.edu.ro/guvernul-aprobat-nomenclatorul-domeniilor-%C8%99i-al-specializ%C4%83rilorprogramelor-de-studii-universitare-%C8%99i
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Data publicării: miercuri, 22 Mai 2019 

 

În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED), a demarat 

formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar. În același timp, continuă selecția 

națională a formatorilor de cadre didactice atât pentru învățământul primar, cât și pentru cel 

gimnazial. 

 

Astfel, prin intermediul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) a 

început formarea cadrelor didactice care constituie unul dintre grupurile-țintă ale proiectului, 

respectiv 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial. Aceștia urmează să fie 

instruiți în implementarea noilor abordări curriculare din învățământul primar. 

 

Începând cu data de 20 mai, Casa Corpului Didactic București a devenit primul partener, din cadrul 

CRED, care implementează activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în 

regiunea București-Ilfov, conform calendarului activităților de formare aprobat de Ministerul 

Educației Naționale. 

Până la data de 6 iulie 2019, vor finaliza programul de formare 15 grupe a câte 20 de cursanți (12 în 

București și 3 în Ilfov), totalizând 300 de cadre didactice formate din învățământul primar. 

Activitățile de formare se vor desfășura, timp de 120 de ore, în format blended-learning, în timpul 

săptămânii, atât față în față, cât și online. Cursanții beneficiază de 30 de credite profesionale 

transferabile. 

 

Programul de formare continuă - „Formare nivel II - învățământ primar”, acreditat prin ordin al 

ministrului Educației Naționale, este structurat în trei module: 

 Un nou curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial - conceptualizări 

necesare 

 Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar - disciplinele de studiu din 

perspectiva didacticii specialităţii 

 Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului naţional 

Modulul 3 include trei pachete tematice. Fiecare cursant optează pentru un singur pachet tematic, 

dintre cele trei: 

 Consiliere şi dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea unor 

medii de învățare incluzive. 

 Resurse Educaţionale Deschise RED şi platforme online pentru învăţare. 

 Management de curriculum la nivelul școlii și al clasei. 

 

De asemenea, în a doua jumătate a lunii mai 2019, a fost lansat, la nivel național, un apel de 

selecție pentru formatori de cadre didactice atât pentru nivelul primar, cât și pentru cel gimnazial. 

Așadar, profesioniștii din învățământul preuniversitar/universitar din România pot deveni formatori 

în cadrul proiectului CRED și, astfel, pot contribui la creșterea calității sistemului educațional 

autohton. Selectarea și pregătirea noului lot de formatori au loc la nivel național, în cadrul celor opt 

instituții partenere din cadrul proiectului: Casele Corpului Didactic Buzău, București, Brașov, 

Botoșani, Cluj-Napoca, Olt, Teleorman și Timiș. 

 

Cei interesați pot accesa site-urile menționate mai jos, pentru a aplica pentru posturile disponibile: 
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ccd.buzau.ro; ccd-bucuresti.org; ccdbrasov.ro; ccdbotosani.ro; ccdcluj.ro; ccdolt.ro; ccd.isjtr.ro; 

ccd-timis.ro 

 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) este un proiect de anvergură pentru 

sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o durată de implementare de patru 

ani. Este cel mai important proiect al Ministerului Educației Naționale ce vizează învățământul 

preuniversitar și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice: 

Institutul de Științe ale Educației, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare 

și trei Inspectorate școlare județene. 

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii 

Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015). 
sursa: BIROUL DE COMUNICARE MEN 

https://www.edu.ro/formarea-primelor-300-de-cadre-didactice-din-

%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C3%AEn-cadrul-proiectului-cred 

 

 

 Barometrul de Gen. România 2018 
 

   Barometrul de Gen. România 2018 apare la o distanță de 

aproape două decenii față de ultimul studiu de acest tip realizat în România, într‐ un context social 

și politic în care studiile de gen și teoriile feministe se lovesc de un puternic curent retrograd. 

 

Studiul dezvăluie atitudinile și percepțiile oamenilor cu privire la egalitatea de gen, relațiile dintre 

femei și bărbați, participarea femeilor și a bărbaților în spațiul public, roluri de gen, dar și cu privire 

la teme de actualitate precum introducerea educației sexuale în școli sau hărțuirea în spațiul public. 

 

Datele colectate în cadrul cercetării oferă o imagine mai clară cu privire la inegalitățile dintre femei 

și bărbați și a problemelor diverse cu care se confruntă femeile în funcție de vârstă, etnie, nivel de 

trai sau educație și au rolul de a fundamenta politici publice sensibile la problema‐  tica de gen. 

http://www.ccd.buzau.ro/anunt%20selectie%20formatori_CRED_09052019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/index.php/ro/proiecte/cred
http://www.ccdbrasov.ro/index.php/curriculum-relevant-educatie-deschisa-pentru-toti-cred
http://ccdbotosani.ro/#sm=sm-1
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2018-2019/Prima_pagina/Noutati/CRED_Apel_2_formatori/CRED_CCD%20CLUJ_Apel%202%20formatori.pdf
https://ccdolt.ro/index.php/noutati/anunturi/491-anunt-privind-organizarea-selectiei-pentru-ocuparea-unor-posturi-de-formatori-in-regiunea-sud-vest-oltenia
http://ccd.isjtr.ro/1829.html
https://www.ccd-timis.ro/index.php/noutati/909-anunt-selectie-experti-formare-regiunea-vest-etapa-2-pocu
https://www.edu.ro/formarea-primelor-300-de-cadre-didactice-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C3%AEn-cadrul-proiectului-cred
https://www.edu.ro/formarea-primelor-300-de-cadre-didactice-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C3%AEn-cadrul-proiectului-cred


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.20, anul 7, saptamana 27 mai – 2 iunie 2019  

 

 

 

 

P
ag

e5
 

Generații diferite de feministe au contribuit la modelarea direcțiilor de cercetare și a întrebărilor ce 

au fost incluse în instrumentul de cercetare pentru realizarea Barometrului de Gen. Cercetătoare 

care au început să dezvolte cunoașterea feministă încă din perioada de tranziție, feministe formate 

ca urmare a studiilor de gen dezvoltate după anii 2000, activiste pentru drepturile femeilor implicate 

civic în ultimii ani au lucrat împreună pentru dezvoltarea acestui studiu. 

 

Barometrul de Gen. România 2018 nu ar fi fost posibil fără partenerii noștri, Asociația Centrul de 

Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile și fără colaborarea cu IMAS – 

Marketing și Sondaje pentru realizarea cercetării, cărora le mulțumim pentru profesionalism și 

implicare. 

 

Studiul poate fi citit la adresa:. 

https://centrulfilia.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/Barometru_de_gen.Romania_2018.pdf 
sursa: www.stiriong.ro, 22 mai 2019 

 

 

 Ateliere gratuite de sprijin pentru parintii copiilor cu dizabilitati si fratii 

acestora 

 

 
  

Începând cu data de 25 mai 2019, Asociația Smiling Eyes demarează proiectul “Viața unui 

copil stă în mâinile părinților săi!” ce are ca scop scăderea gradului de vulnerabilitate și 

îmbunătățirea competențelor parentale și de socializare prin suportul oferit din partea 

specialiștilor către părinții și frații copiilor cu dizabilități. 
  

Proiectul pornește de la nevoia pe care specialiștii au identificat-o, în urma experienței în lucrul cu 

părinții copiilor cu dizabilități, și anume că aceștia necesită să li se acorde o atenție sporită, au 

nevoie de îndrumare și suport și au nevoie să fie ascultați, ințeleși de către cineva care nu îi judecă, 

cineva care le poate oferi ajutor. 

 

https://centrulfilia.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/Barometru_de_gen.Romania_2018.pdf
http://www.stiriong.ro/
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În cadrul acestuia, vor fi abordate teme precum: 

 Modalități generale de stimulare a copiilor cu dizabilități; 

 Viața sănătoasă – alimentația; 

 Câștigarea autonomiei pentru: toaletă, îmbrăcat și masă; 

 Educația motorie; 

 Igiena dentară; 

 Gestionarea problemelor comportamentale; 

 Trebuie să le vorbim copiilor despre dizabilitatea lor!; 

 Viața  împreună și pentru copiii cu dizabilități. 

  

Acestea vor fi structurate în 8 workshop-uri și 40 de grupuri de suport gratuite ce se vor ține la 

sediul Asociației Smiling Eyes din București, Strada Știrbei Vodă, nr. 27, și vor avea ca și țintă 

directă părinții copiilor cu dizabilități cât și frații acestora.  

 

Psihologul Ionica Ștefan, care va fi și gazda workshop-urilor și a grupurilor de suport în cadrul 

Școlii Parinților, va veni în întâmpinarea participanților cu sfaturi practice și adaptate pentru fiecare 

tematică pentru o implementare facilă și va oferi suport problemelor ridicate de catre parinti și a 

fratilor copiilor cu dizabilități. Gradul de satisfacție va fi măsurat la sfârșitul fiecarui atelier prin 

formularele de feedback iar la finalul proiectului, beneficiarii vor răspunde la un scurt chestionar 

pentru a observa în ce măsură informațiile acumulate vor influența și vor impacta dezvoltarea 

armonioasă și autonomia copiilor. 

  

Asociația Smiling Eyes - www.smiling-eyes.ro - facilitează accesul la educație, terapie și integrare 

socială a copiilor cu nevoi speciale și familiilor acestora prin servicii complete și integrate. 

Intervenția timpurie stă la baza succesului și evoluției persoanelor cu dizabilități iar implicarea 

părinților în evoluția copiilor este esențială atâta timp cât sunt bine informați și au parte de sprijin 

de specialitate. 

***** 

Proiectul “Viața unui copil stă în mâinile părinților săi!” este posibil prin finanțarea de către 

Kaufland Romania în cadrul programului Start ONG și implementat de Act for Tomorrow. 

Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea totală a 

programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de 

finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere si institutiilor non-administrative. 
sursa: www.stiriong.ro, 22 mai 2019 

 

 

 Premieră în serviciile socio-medicale din România! 
  

  Primul cabinet stomatologic din Romania destinat persoanelor cu 

dizabilitati, copii si adulti, va fi inaugurat de Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria, joi 23 

http://www.smiling-eyes.ro/
http://www.stiriong.ro/
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mai 2019, la ora 10,30, in Bucuresti, str. Dristorului nr. 81-88 sect. 3, în incinta Policlinicii 

Sociale Baba Novac. 

 

La inaugurarea noului cabinet stomatologic sunt invitati beneficiari si apartinatori, organizatii 

 nonguvernamentale, asociatii si fundatii  din domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati, dar si 

finanțatorii si donatorii proiectului, precum și presa. 

 

Cabinetul stomatologic, dotat cu aparatură specială achiziționată cu sprijinul Kaufland 

Romania, care va acoperi și o parte din cheltuielile cu funcționarea acestuia, va furniza în mod 

gratuit pentru toate categoriile de persoane fără venituri și asigurări medicale, servicii stomatologice 

complete la înalte standarde, adaptate nevoilor fiecărui pacient, adult sau copil. Accesul pacienților 

cu dizabilități la serviciile cabinetului se va face in urma analizării dosarului medical și social de 

către o comisie interdisciplinară. 

 

Cabinetul stomatologic a primit sprijinul financiar și din partea IWA Bucharest (International 

Woman’s Association of Bucharest) care alături de Fundația Inovații Sociale Regina Maria a 

organizat la sfarsitul lunii martie Bucharest Charity Fashion Show, un eveniment caritabil în 

sprijinul pacienților fundatiei.  

Dr. Vlad Romanescu, manager medical, Policlinica Socială Baba Novac: 

”De anul acesta am decis deschiderea unui nou department de stomatologie in Policlinica Baba 

Novac, în primul rând pentru că am constatat cererea mare din acest segment și în al doilea rând 

pentru a întinde  o mână de ajutor persoanelor cu dizabilități cărora, în general accesul la 

serviciile stomatologice nu le este tocmai ușor. Aici ne referim la faptul că o mare parte dintre 

aceste persoane au venituri mici și le este foarte complicat în a accesa un serviciu de stomatologie 

de calitate”. 

 

”Ne dorim totodată să dezvoltăm parteneriate durabile cu alte asociații si fundatii active în 

susținerea persoanelor cu dizabilitați și care să poată conta pe noi pentru ceea ce ne dorim a fi cele 

mai bune condiții disponibile in acest moment pentru această categorie de pacienți.”  Cristiana 

Mateoiu, Director Executiv al Fundatiei Inovatii Sociale Regina Maria. 
sursa: www.stiriong.ro, 21 mai 2019 

 

 

 Primăria Capitalei acordă între 200.000 şi 480.000 de lei finanţare 

nerambursabilă pentru proiecte în domeniul social; cererile de finanţare 

pot fi depuse până în 18 iunie  
 

Primăria Capitalei a lansat sesiunea de selecţie publică de proiecte pentru activităţi nonprofit de 

interes local, în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor 

vulnerabile dezavantajate social. Cererile de finanţare pot fi depuse până în 18 iunie, bugetul total al 

programului fiind de 6 milioane de lei.  

Primăria Capitalei a anunţat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că programul de finanţare din 

acest an prevede o singură sesiune de selecţie a proiectelor. Suma totală alocată pentru anul 2019 

este de 6.000.000 de lei.  

http://www.stiriong.ro/
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Regulamentul privind finanţările nerambursabile de la bugetul local a fost aprobat încă din anul 

2018, prin HCGMB nr.274/2018.  

 

Cererile de finanţare se depun la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, Bucureşti, până în 18 

iunie la ora 16.30.  

”Solicitanţii care pot participa la procedura de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă 

sunt persoanele juridice fără scop patrimonial – asociaţii şi fundaţii – sau culte religioase 

recunoscute conform legii, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca furnizori de servicii 

sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Una dintre condiţiile de participare la 

selecţie este ca durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data 

semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) 

să nu depăşească data de 15.12.2019”, a transmis Primăria Capitalei.  

Sursa citată a precizat că selecţia şi evaluarea cererilor de finanţare depuse, va fi realizată de 

Comisia de evaluare în perioada 19.06.2019 – 25.06.2019.  

 

Sumele care se acordă pe fiecare proiect în parte depind de categoria proiectului, astfel:  

- Maxim 480.000 lei pentru fiecare proiect de tip I (buget total alocat în valoare de 4.800.000 lei)  

- Maxim 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip II (buget total alocat în valoare de 600.000 lei)  

- Maxim 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip III (buget total alocat în valoare de 600.000 lei)  

 

Proiecte sociale de tip I:  

• sectorul neguvernamental în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate 

grupurilor vulnerabile, dezavantajate social  

Conform Strategiei Locale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei în Municipiul 

Bucureşti 2017 – 2021 beneficiarii programelor de asistenţă socială, din municipiul Bucureşti sunt: 

copiii aflaţi în dificultate; tinerii aflaţi în situaţie de risc/ Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie 

a copilului; persoane adulte în situaţii de vulnerabilitate (persoane cu dizabilităţi, consumatorii de 

droguri, persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, victimele violenţei în familie, 

victimele traficului de persoane, persoane adulte fără adăpost, persoane şi familii cu risc de 

excluziune socială inclusiv persoanele de etnie romă /situaţii de urgenţă, refugiaţi / imigranţi); 

persoanele vârstnice.  

• incluziunea socială a persoanelor supuse riscului marginalizării  

 

Proiecte sociale de tip II  

• efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social  

 

Proiecte sociale tip III  

• respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;  

• prevenirea şi combaterea discriminării;  

• egalizarea şanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile;  

• reinserţia pe piaţa forţei de muncă;  

• solidaritatea socială, responsabilizarea societăţii civile;  

Ghidul solicitantului prezintă exemplificări cu caracter orientativ pentru fiecare categorie de 

proiecte în parte.  
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Primăria Capitalei menţionează că, pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarii finanţării au 

obligaţia de a întocmi şi prezenta o serie de rapoarte (precizate, de asemenea, în Ghidul 

solicitantului). 

 

Informatii suplimentare:  

https://dgas.ro/selectia-publica-de-proiecte-cu-finantare-nerambursabila-2019/ 

 

 

 O politică pentru inserție – o a doua șansă pentru persoanele 

dezavantajate și parte din soluția pentru deficitul de forță de muncă 
  

În România, procentul persoanelor în situație sau în risc de sărăcie și excluziune socială este al 

doilea cel mai ridicat din Uniunea Europeană, după Bulgaria: 39% din populația totală. Una din 

cauzele principale o constituie faptul că o mare parte din populația în vârstă de a munci și aptă de 

muncă este inactivă. 

 

Activarea persoanelor provenind din medii dezavantajate este o preocupare europeană și a constituit 

tema de dezbatere a Conferinței ACTIV!, organizată de ENSIE – Rețeaua Europeană a 

Întreprinderilor Sociale de Inserție și de Asociația Ateliere Fără Frontiere pe 7 mai 2019 la MNAC. 

Dialogul și-a propus să formuleze o serie de recomandări pentru un cadru european de combatere a 

sărăciei prin incluziunea activă și pentru o politică publică integrată de activare și inserție pe piața 

muncii în România. 

 

,,Deși rata de șomaj din România este mică față de cea a altor țări europene, paradoxul este că 

populația inactivă dar în vârstă de a munci este de peste 5 milioane de oameni. Experiența 

întreprinderilor sociale de inserție din România și a colegilor din alte țări arată că serviciile dedicate 

reprezintă o șansă ca persoanele dezavantajate să devină active și independente pe piața muncii, 

cetățeni cu drepturi depline, care participă la schimbul economic și plătesc contribuții și impozite!’’ 

declară Raluca Ouriaghli, cofondator și responsabil advocacy al Asociației Ateliere Fără Frontiere. 

 

Persoanele dezavantajate cumulează probleme de sănătate, sunt mai expuse pedepselor privative de 

libertate și multirecidivei, au persoane în întreținere care beneficiază de servicii de asistență socială 

care se perpetuează pe termen lung. Asociate cu acestea sunt consecințele precum discriminarea, 

stigmatizarea și xenofobia care se răsfrâng pe termen lung afectând coeziunea socială și dezvoltarea 

socio-economică.  

 

În condițiile în care analiștii pieței muncii estimează că în România există cel puțin 1,2 milioane de 

persoane care ar putea fi activate pentru a face față deficitului anunțat de mână de lucru, una din 

soluții este ca statul român să adopte urgent o serie de măsuri de activare a populației provenind din 

medii dezavantajate din care să facă parte susținerea serviciilor de acompaniere pentru inserție 

furnizate de întreprinderile sociale de inserție. 

 

Așa cum a subliniat președintele ENSIE, Hubert Quintelier, rețeaua pe care o conduce are date 

concrete despre eficiența acestor întreprinderi în Europa: „Dacă ne uităm la 2017, an în care în cele 

866 de întreprinderi sociale interogate din 10 țări EU erau, în total, aproape 61.000 de lucrători 

https://dgas.ro/selectia-publica-de-proiecte-cu-finantare-nerambursabila-2019/
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defavorizați, 78% dintre persoanele integrate socio-profesional după un curs de acompaniere într-o 

întreprindere socială de inserție fie s-au angajat pe piața convențională a muncii (65%), fie au 

devenit autoantreprenori (13%). Politica de inserție este o investiție durabilă pentru autoritățile 

publice pentru că generează un impact economic și social cu valoare adăugată.” 

 

Printre propunerile concrete ale participanților la conferință, care au invitat candidații la alegerile 

pentru Parlamentul European să le preia în programele lor politice, s-au numărat măsuri precum: 

 

• introducerea serviciilor de acompaniere socială și profesională prin muncă pentru 

persoanele dezavantajate în nomenclatorul serviciilor sociale, 

• crearea unui contract de acompaniere socio-profesională pentru inserție prin muncă, 

subvenționat pentru persoanele dezavantajate în vârstă de a munci și apte de muncă dar 

neînscrise în populația activă și pentru cele aflate în situație de șomaj de lungă durată sau 

profilate ca fiind greu și foarte greu integrabile pe piața muncii, 

• susținerea inserției socio-profesionale prin introducerea în cadrul procedurilor de achiziții 

publice la nivel național, județean și local a contractelor cu impact social precum clauze 

sociale, rezervări de piețe și servicii sociale, 

• includerea inserției prin muncă într-o politică publică integrată de activare la nivel 

național din care să facă parte măsuri de sprijin corelate precum un cadru de mobilitate 

incluzivă, trecerea graduală de la prestații sociale pasive la stimulente pentru inserție 

pentru beneficiarii în vârsta de a munci și apți de muncă, formarea profesională adaptată 

realității pieții muncii. 

 

Organizată în cadrul Sezonului România – Franța, conferința a reunit specialiști în domeniile 

ocupării și activării în muncă din peste 20 de țări europene, reprezentanți ai autorităților din Franța, 

România și Spania, universitari și experți. 

 

Asociația Ateliere Fără Frontiere (AFF) este o asociație românească, înființată în 2008, pentru 

inserția socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate. AFF a 

înființat 3 întreprinderi sociale de inserție - atelierul reconect, atelierul remesh și ferma bio&co în 

care oferă servicii personalizate de acompaniere socială, consiliere pentru inserție, psihoterapie și 

acompaniere pedagogică pentru formarea de competențe pentru persoanele care cumulează 

numeroase dificultăți precum șomajul de lungă durată, adicțiile, dizabilitățile, abandonul școlar, 

violența domestică, traficul de persoane, probațiunea, pedepsele privative de libertate, lipsa unei 

locuinței etc. 

 

Rețeaua Europeană a Întreprinderilor Sociale de Inserție (ENSIE) reunește 27 de rețele naționale și 

regionale din 23 de țări europene în care activează 3.150 de întreprinderi sociale de inserție care 

acordă servicii și angajează 270.000 de salariați din 23 de țări din Europa. ENSIE creează cadrul 

unui schimb de experiență pentru membrii săi și are rol consultativ în formularea politicilor publice 

pentru inserție la nivel național și european. 
http://www.atelierefarafrontiere.ro/noutati/agenda-conferinta-activ-7-mai 

sursa: www.stiriong.ro, 10 mai 2019, autor Lucica Roset 

 

 

 

http://www.atelierefarafrontiere.ro/noutati/agenda-conferinta-activ-7-mai
http://www.stiriong.ro/
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 A fost dezvoltat primul robot cu funcţii de asistenţă socială 
 

O universitate irlandeză a construit un robot care poate contribui la combaterea singurătăţii în 

rândul vârstnicilor şi al persoanelor care trăiesc în centre de îngrijire. 

 

O echipă de ingineri de la Trinity College, Dublin, l-a prezentat miercuri pe „Stevie II”, o versiune 

îmbunătăţită a primului robot cu funcţii de asistenţă socială din Irlanda, dotat cu caracteristici 

avansate de inteligenţă artificială.  

Noua versiune îmbunătăţită a lui „Stevie I” poate fi utilizată în situaţii care presupun îngrijirea pe 

termen lung a vârstnicilor şi a persoanelor cu dizabilităţi.  

„Stevie II”, un model cu o mai mare mobilitate şi dexteritate decât predecesorul, foloseşte 

tehnologii avansate bazate pe senzori care includ scannere laser, camere de profunzime şi senzori 

vizuali cu ajutorul cărora poate interacţiona în mod inteligent cu oamenii şi cu mediul.  

Echipa de la Trinity s-a consultat cu un număr mare de experţi în perioada construcţiei robotului, 

printre care asistente medicale şi îngrijitori, dar şi cu vârstnici care trăiesc în locuinţele proprii sau 

în centre de îngrijire pe termen lung.  

 

Conceptul iniţial al lui Stevie presupunea îndeplinirea unor sarcini de rutină în azilele de bătrâni 

cum ar fi să le reamintească rezidenţilor ora la care trebuie să-şi ia tratamentul. Cercetătorii au 

constatat că persoanele din căminele pentru bătrâni apreciază funcţia de socializare a lui Stevie, 

aceştia spunând că se simt bine când interacţionează cu robotul şi că le îmbunătăţeşte starea de 

spirit.  

Expresivitatea accentuată a robotului i-a determinat pe cercetători să creadă că Stevie ar putea 

îndeplini o gamă largă de funcţii cu impact ridicat, cum ar fi sarcini de asistenţă, să-i ajute pe 

îngrijitori şi să ofere acces la tehnologii precum video calling, care pot fi inaccesibile persoanelor în 

vârstă.  

Stevie este dotat cu recunoaştere facială şi vocală, ceea ce înseamnă că se poate adresa în mod 

direct celor cu care vorbeşte, poate înţelege şi răspunde la comenzi.  

„Sufăr de astm şi îmi aminteşte ce medicamente trebuie să iau”, spune Tony McCarthy, unul dintre 

vârstnicii care au făcut parte din focus group-ul dedicat lui Stevie. „Cea mai importantă este 

capacitatea robotului de a face în mod direct un apel telefonic la serviciile de urgenţă pentru a 

solicita ajutor atunci când o persoană este imobilizată, cred că este un lucru foarte bun”, a mai spus 

acesta.  

Niamh Donnelly, o specialistă în inteligenţă artificială din echipa care l-a construit robotul Stevie, 

spune că cea mai importantă realizare este aspectul mai umanizat al roboticii.  

„Când l-am adus pe Stevie în preajma oamenilor, aceştia, în loc să se aştepte ca robotul să le aducă 

un anumit lucru, au dorit să interacţioneze cu Stevie, să poarte o conversaţie sau să obţină o 

informaţie. Ne-au făcut să ne concentrăm asupra aspectului social”.  

„Când am testat versiunea pilot, chiar dacă am o pregătire tehnică, am vorbit mult cu oamenii 

încercând să-mi dau seama ce anume îşi doresc de la tehnologie. În viitor, mi-ar plăcea să-l fac pe 

Stevie să poată purta conversaţii pe diverse subiecte. Este extrem de dificil şi depinde foarte mult de 

context, dar mi-ar plăcea să-l văd pe Stevie având această abilitate”, a mai spus specialista.  
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În lunile următoare, echipa intenţionează să testeze tehnologia inclusiv în Marea Britanie, unde 

Stevie va fi utilizat în centre de îngrijire pe termen lung din regiunea Cornwall, ca parte din 

programul cu finanţare europeană. 
sursa: Ziare.com, 20 mai 2019  

 

 

 ANCOM: oferte telecom mai bune pentru persoanele cu dizabilitati 
 

 Autoritatea Națională 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat în consultare 

publică un proiect de decizie prin care propune revizuirea măsurilor menite să asigure 

accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile de telefonie și acces la internet, adaptate 

nevoilor lor specifice și în condiții echivalente celor de care beneficiază majoritatea 

utilizatorilor. „Ofertele telecom trebuie să răspundă nevoilor specifice ale utilizatorilor. Pentru 

persoanele cu dizabilități e important ca acestea să cuprindă servicii care să asigure o eficiență 

sporită din punctul de vedere al comunicării, cum ar fi serviciile de acces la internet mobil, prin 

prisma calității acestora de a substitui serviciile de apel video, SMS și chiar voce. Tehnologia 

evoluează, iar de avantajele aduse de acest progres trebuie să beneficieze toți utilizatorii, de aceea 

ANCOM propune astăzi creșterea resurselor de consum cuprinse în pachetele de servicii de 

telefonie și internet destinate persoanelor cu dizabilități”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele 

ANCOM. 

 

Modificările propuse: 

 

ANCOM propune revizuirea pachetelor tarifare destinate persoanelor cu dizabilități prin creșterea 

numărului de minute, respectiv SMS-uri, precum şi a volumului de date incluse în aceste pachete, 

comparativ cu beneficiile stabilite în 2015 prin decizia președintelui ANCOM, astfel încât 

implementarea acestor modificări să contribuie la maximizarea disponibilității serviciilor pentru 

această categorie de utilizatori. 

Astfel, Autoritatea propune ca, pentru utilizatorii finali cu dizabilități auditive și/sau de vorbire, 

furnizorii de servicii de comunicații la puncte mobile să fie obligați să asigure pachete care să 

conțină ca beneficii lunare minime, disponibile exclusiv la nivel național, un număr nelimitat de 

SMS-uri în rețeaua proprie și 300 SMS-uri în alte rețele la un tarif recomandat de 4 euro/lună, 

inclusiv TVA. Totodată, la cererea utilizatorilor, furnizorii vor oferi un volum de date de minim 3 

GB, precum și un volum nelimitat de date pentru utilizarea serviciilor de interpretare video în 

limbaj mimico-gestual prin intermediul aplicațiilor dedicate, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, 
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inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 6 euro/lună, inclusiv TVA. În prezent, 

persoanele cu dizabilităţi auditive și/sau de vorbire pot beneficia lunar de oferte cu un număr 

nelimitat de SMS-uri în reţelele proprii, cel puțin 150 SMS-uri în rețelele naționale şi, la cerere, un 

trafic naţional la internet mobil de minim 300 MB. 

Pentru utilizatorii finali cu dizabilități vizuale, ANCOM propune ca pachetele puse la dispoziție de 

furnizorii de servicii de comunicații la puncte mobile să conțină ca beneficii lunare minime, 

disponibile exclusiv la nivel național, 2.000 minute în rețeaua proprie și 500 minute în alte rețele la 

un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA și, la cererea utilizatorilor, un volum de date 

mobile de 3 GB, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al 

pachetului fiind de 4 euro/lună, inclusiv TVA. În prezent, persoanele cu dizabilități vizuale pot 

beneficia de oferte cu cel puțin 300 de minute naționale și, la cerere, trafic național lunar la internet 

mobil de minim 300 MB. 

În ceea ce privește pachetele de servicii de comunicații electronice la punct fix puse la dispoziția 

persoanelor cu dizabilități, având în vedere că din analiza efectuată de Autoritate a rezultat că, în 

prezent, aceste pachete se regăsesc în ofertele comerciale ale furnizorilor, în configurații și tarife 

similare celor reglementate, ANCOM propune eliminarea obligației existente în acest sens în 

sarcina furnizorilor potrivit actualei reglementări. Autoritatea va monitoriza evoluția pieței și, în 

principal, a ofertelor disponibile comercial în scopul analizării nivelului de echivalență a accesului 

la serviciile de comunicații electronice în rândul persoanelor cu dizabilități. 

 

Context: 

 

ANCOM a realizat, în 2017, două studii de piață la nivel național care au avut ca obiectiv obținerea 

de informații relevante în ceea ce privește gradul de acces al persoanelor cu dizabilități auditive, 

respectiv vizuale la serviciile de comunicații electronice la puncte fixe și mobile, dar și în ceea ce 

privește comportamentul de utilizare a acestor servicii, inclusiv din perspectiva substituibilității lor.  

Studiile au arătat că cele mai cunoscute și apreciate măsuri adresate utilizatorilor finali cu 

dizabilități, stabilite prin intermediul legislației în vigoare, sunt reprezentate de posibilitatea 

utilizatorilor de a returna echipamentele (53%), urmată de posibilitatea interogării serviciului cost-

control prin mesaje audio (43%), adresarea solicitărilor/reclamațiilor printr-o persoană desemnată 

(41%) și accesul la serviciul de relații cu clienții prin metode specifice persoanelor cu dizabilități 

(41%). În ceea ce privește gradul de folosire a acestora, cel puțin 21% dintre respondenți au declarat 

că, în decurs de un an, au folosit mare parte dintre aceste beneficii. 

 

Procesul de consultare publică: 

Proiectul de decizie privind modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 160/2015 privind 

stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități poate fi consultat la adresa: 

http://www.ancom.org.ro/formdata-270-45-175 

 

Persoanele interesate sunt invitate să formuleze observaţii şi propuneri până la data de 24.06.2019, 

pe care le pot transmite prin poșta, la adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, 

sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. 

De asemenea, observaţiile/propunerile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau 

prin e-mail la adresa consultare@ancom.org.ro 
sursa: http://www.ancom.org.ro/ancom-oferte-telecom-mai-bune-pentru-persoanele-cu-dizabilita539i_6111 

 

http://www.ancom.org.ro/formdata-270-45-175
mailto:consultare@ancom.org.ro
http://www.ancom.org.ro/ancom-oferte-telecom-mai-bune-pentru-persoanele-cu-dizabilita539i_6111
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 Lansare instrumente de prevenire a radicalizarii violente a tinerilor 
  

Proiectul Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP), finanțat prin programul Erasmus + 

şi implementat în România de Fundaţia Schottener Servicii Sociale, a lansat un set de instrumente 

destinat factorilor de decizie politică care vizează abordarea și prevenirea marginalizării și a 

radicalizării violente în rândul tinerilor din Europa.  

 

YEIP este implementat în parteneriat cu 18 parteneri din șapte țări din UE (Marea Britanie, 

România, Grecia, Cipru, Italia, Portugalia, Suedia) în patru medii (școli, universități, penitenciare 

pentru minori, şi online). Scopul său este de a construi și testa un model inovator de politică de 

intervenție, de a instrui și de a pune în aplicare un set de instrumente fundamentate pe principiile 

justiției restaurative, psihologiei pozitive și ale modelului bunăstării.  

 

Obiectivul proiectului este de a contribui la punerea în aplicare a obiectivului Strategiei UE pentru 

tineret de prevenire a factorilor care pot conduce la excluderea și radicalizarea socială a tinerilor. 

 

Setul de instrumente cuprinde teorii, clipuri video, instrumente de auto-reflecție și resurse externe, 

centrate oe patru subiecte: înțelegerea fenomenului de radicalizare, psihologia pozitivă și modelul 

bunăstării, ascultarea tinerilor și promovarea participării acestora din perspectiva drepturilor omului 

și combaterea radicalizării prin rezolvarea conflictelor și gândire critică. 

 

Instrumentul de prevenire poate fi accesat la https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/ 

 

Pentru mai multe informații despre proiectul Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) 

vă rugăm să contactați info@fundatia-schottener.eu şi contact@iars.org.uk 

Links : https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/ 

Files:comunicat-de-presa-lansare-toolkit.pdf 

 

 

 Ziua Internationala a Copiilor Disparuti: peste 5.000 de copii romani au 

disparut de acasa in ultimul an 

 
Semnal de alarmă: „Fuga de acasă e o capcană, nu un refugiu”: în ultimul an, peste 5.000 de copii 

au dispărut de acasă! 

 

În ultimul an (30 aprilie 2018 – 20 mai 2019), 5.078 de minori au dispărut de acasă, dintre care 151 

cu vârste până la 10 ani, 1.410 cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani şi 3.517 mai mari de 14 ani, 

potrivit datelor furnizate de Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General de 

Poliție. Organizaţia Salvaţi Copiii trage un semnal de alarmă asupra proporţiilor unui fenomen cu 

implicaţii grave şi pe termen lung. 

 

În aceeași perioadă de timp, potrivit aceleiaşi surse, 5.072 de minori au fost găsiți, dintre care: 

 158 cu vârste până la 10 ani; 

 1.395 cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani; 

 3.519 mai mari de 14 ani. 

https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/
https://www.stiri.ong/generare-fisiere-stiri?IDstire=8312&pos=1
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Mve03E4v1Q4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Mve03E4v1Q4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Cele mai multe dispariții au fost înregistrate la Direcția Generală de Poliție a Municipiului 

București (sectoarele 1-6), I.P.J. Constanța și I.P.J. Neamț, arată datele centralizate. 

 

În 95% din cazuri este vorba de plecări voluntare, cele mai multe dispariții fiind înregistrate în 

rândul adolescenților. Copiii pleacă intenționat de la domiciliu sau din centrele de ocrotire a 

copiilor, pe o perioadă nedeterminată. 

„Tot mai mulți copii trăiesc situaţii de viaţă în care fuga de acasă pare să fie cea mai bună soluţie. 

Au nevoie de sprijinul nostru imediat și consistent pentru a realiza că este o falsă soluţie, este un 

risc suplimentar pentru exploatare, abuz, trafic de copii. 

O atenţie deosebită trebuie acordată copiilor din centrele de ocrotire și copiilor lipsiți de protecție 

parentală, urmare a fenomenului migrației economice. Fuga reprezintă în viziunea lor o soluție 

pentru toate problemele cu care se confruntă, fără să realizeze că, dincolo de uşa casei sau a 

insitutţiei de protecţie sunt adesea provocări mai mari, greu de gestionat. Aceste situații cu care ne 

confruntăm trebuie abordate urgent prin crearea unor mecanisme eficiente de prevenire adresate 

deopotrivă copiilor și adulților care îi au în grijă”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte 

Executiv Salvaţi Copiii România. 

 

Datele furnizate de Federația Europeană pentru Copilul Dispărut și Exploatat Sexual (Missing 

Children Europe), centralizate la nivel european, arată contextele dramatice în care ajung copiii 

dispăruţi: 

 58% sunt victime ale unei forme de abuz sau exploatare; 

 19% sunt răpiți în contextul proceselor de stabilire a custodiei parentale (numai 16% din 

procedurile de răpire ale părinților au fost soluționate prin mediere, în ciuda beneficiilor 

sale cunoscute pentru bunăstarea părinților și a copiilor); 

 17% din cazurile de copii dispăruți în Europa au caracter transfrontalier; 

 în 20% din cazuri, apelurile din presă și sistemele de alertă pentru copii au jucat un rol 

important în găsirea copiilor dispăruți; 

 dormitul pe stradă, cerșitul și prostituarea sunt cele mai frecvente strategii, de risc maxim, 

pe care copiii fugari le au la îndemână pentru a supraviețui. 

  

FUGA DE ACASĂ ESTE O CAPCANĂ, NU UN REFUGIU! 

  

De Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi, care este marcată în 25 mai, Salvaţi Copiii România a 

atras atenţia asupra situaţiilor de risc în care pot ajunge copiii care pleacă de acasă sau din centrele 

de ocrotire. 

În acest sens, organizaţia realizează regulat întâlniri cu consilierii şcolari pentru identificarea 

copiilor şi a familiilor aflate în situaţii de risc şi acordarea ajutorului necesar prin includerea lor în 

cadrul programelor de consiliere, suport educaţional, activităţi de timp liber, furnizate în cadrul 

Centrelor de Consiliere pentru Părinţi, Centrelor Educaţionale şi centrelor Creştem Împreună 

(pentru copii ai căror părinţi muncesc în străinătate). 

 

Mesajul „Fuga de acasă este o capcană, nu un refugiu!” este unul esenţial şi echipele de voluntari 

și specialiști ale Salvaţi Copiii au desfășurat activități educaționale cu peste 1.500 de elevi, din 

București și alte 11 județe ale țării, pentru a-i avertiza asupra situaţiilor de risc în care copiii şi 

adolescenţii lipsiţi de sprijin pot lua decizii cu impact negativ major asupra siguranţei şi vieţii lor. 
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În încercarea de a atrage atenția asupra numărului mare de dispariții voluntare în rândul copiilor și 

adolescenţilor, Salvaţi Copiii România a organizat o campanie de informare şi sensibilizare a 

elevilor şi cadrelor didactice, marcând astfel în România Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi. 

 

Ce este bine de ştiut: 

Principalele motive şi factorii de risc care îi determină pe copii să își părăsească familia sau centrele 

de ocrotire sunt: 

 neglijarea şi lipsa de supraveghere din partea adulţilor responsabili; 

 conflictele repetate din familie, abuzurile asupra copiilor, fizice şi/sau emoţionale; 

 lăsarea copiilor în grija bunicilor sau a altor rude, odată cu plecarea aparținătorilor legali la 

muncă în străinătate; 

 blocaje în comunicarea cu părinţii, cu precădere în situaţii dificile; 

 abandonul școlar și influenţa/presiunea anturajului; 

 consumul de alcool și substanțe halucinogene; 

 situația economică precară a familiei. (…) 
sursa: România pozitivă, 25 mai 2019 

 

 

 EducaTIFF: cel mai complex program de până acum, pentru copii, 

adolescenți, părinți și profesori! 

 
Copii, tineri, părinți, bunici și cadre didactice sunt așteptați, începând cu 31 mai, la o nouă 

ediție EducaTIFF, programul de educație cinematografică al Festivalului Internațional de Film 

Transilvania (TIFF).  

 

Programul include 14 proiecții de film și șapte ateliere, structurate pe diferite categorii de vârstă, 

preșcolarii având rezervate 2 proiecții de scurtmetraje animate, non-verbale, care nu necesită 

traducere. Părinții și profesorii au, în premieră în EducaTIFF, propriul atelier de educație digitală și 

o proiecție specială, ambele tratând teme importante în educația tinerilor. 

 

Toate filmele de lungmetraj și scurtmetraj selectate în secțiunea EducaTIFF sunt prezentate în 

premieră în România. Calupul de scurtmetraje animate recomandat (mai ales) preșcolarilor a fost 

realizat cu sprijinul partenerilor de la Black Movie – International Independent Film Festival – 

Geneva și include animații care scot în evidență teme foarte diverse, din culturi foarte diferite, fiind 

produse de Finlanda, Coreea de Sud, Africa de Sud, Egipt, Marea Britanie, Lituania și Rusia. Pentru 

elevii din clasele mici filmele cele mai potrivite sunt Rocca (8 ani+), o producție germană despre o 

puștoaică extrem de carismatică și inventivă, care le va aminti celor mari de Pippi Șosețica, 

și Vacanța mea extraordinară cu Tess (9 ani+), o sensibilă și amuzantă poveste despre cum să-ți 

creezi propriul „antrenament de singurătate”. La categoria de vârstă 12 ani+, printre recomandări se 

numără multi-premiatul film canadian Colonia și animația daneză Ninja în pătrățele, comedia care 

îmbină un atac asupra consumerismului, cu bullying-ul și cu vendeta personală a unui antic 

războinic japonez. Adolescenții (15 ani+) au parte de două propuneri îndrăznețe: Noi, coioții 

(producție a Franței, dar vorbită în engleză) și Dispariția. Coioții vin să le pună liceenilor o 

întrebare terifiantă: crezi că ești în stare să dai piept cu viața, de capul tău, atunci când termini 

școala?Dispariția (titlu original Knives and Skin) e filmul american din selecție, însă nu e nici pe 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/N_cIZtDK_CU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/N_cIZtDK_CU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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departe genul de film american de pop-corn, ci un urmaș demn al celebrului Twin Peaks, care îi 

invită pe tineri să guste din ceea ce înseamnă cinema-ul de autor. Părinții și profesorii sunt 

bineveniți la toate proiecțiile EducaTIFF, însă în mod special pentru ei programul include 

documentarul elvețianUnde ne e locul? / Where We Belong. 

 

     Proiecțiile EducaTIFF sunt urmate de discuții 

libere pe temele prezentate pe ecran, cu scopul de a încuraja dezvoltarea limbajului cinematografic, 

moderate de Daniel Iftene, cadru didactic al Facultății de Teatru și Film și Raluca Bugnar, 

selecționer EducaTIFF. Copiii și adolescenții sunt invitați să scrie sau să filmeze cronici cu care să 

participe în Competiția Tineri Critici de Film, în cadrul căreia va fi acordat câte un premiu la fiecare 

categorie de vârstă: preșcolari și ciclu primar, gimnaziu, liceu. 

 

Atelierele acoperă, de asemenea, toate categoriile de vârstă: copiii de 6 ani+ pot participa 

la atelierul de animație susținut de Janis Aussel din Franța sau la cele de desen în pastel, realizate 

de talentatul Paul Mureșan. Cei de peste 8 ani sunt așteptați la atelierul de filosofie pentru copii 

susținut de Mihaela Frunză, iar adolescenții pot alege fie atelierul de artă cinematografică 3D cu 

Șerban Rareș Pop, fie pe cel de actorie și storytelling cu actrița Alina Șerban. Pentru părinți și 

profesori sunt recomandate atelierul de educație digitală susținut de Asociația Digital Lives, dar și 

proiecția documentarului Unde ne e locul?, de duminică, 2 iunie, la care vor participa regizoarea 

Jaqueline Zund și psihologul Domnica Petrovai pentru o discuție pe tema divorțului și a felului în 

care cei mici gestionează astfel de situații. Proiecția filmului Noi, coioții și atelierul de animație cu 

Janis Ausell sunt prezentate sub egida Focus Franța. 
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Accesul la toate cele șapte ateliere este liber, în limita locurilor disponibile, și se face pe bază de 

înscriere la adresa educatiff@tiff.ro 

Biletele la proiecțiile de filme EducaTIFF costă 12 lei și pot fi cumpărate online (de 

aici: https://bit.ly/2YHblaS) sau de la casieriile TIFF. Cadrele didactice și adulții care însoțesc 

grupuri de de minim 5 copii beneficiază de acces gratuit, pe bază de rezervare la educatiff@tiff.ro 

 

De asemenea, pe bază de rezervare și în limita locurilor disponibile, au acces liber școlile speciale, 

instituțiile de învățământ din mediul rural și centrele de plasament. 

Detalii:fb.com/educatiff; www.tiff.ro/educatiff 

 

 
 

Bookfest 2019 

 
Cea de-a XIV- a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest va avea loc în perioada 29 mai – 

2 iunie 2019, la Complexul Expozițional Romexpo din București, în pavilionul B2, iar Invitatul de 

Onoare al acestei ediții va fi Marea Britanie. 

 

Salonul Internațional de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub 

egida Federației Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și 

al Ambasadei Marii Britanii din București. 

 

Programul de vizitare va fi următorul: • miercuri, 29 mai — 10:00-20:00;• joi, 30 mai — 10:00-

20:00;• vineri, 31 mai — 10:00-21:00;• sâmbătă, 1 iunie — 10:00-21:00;• duminică, 2 iunie — 

10:00-20:00. 

 

Intrarea este liberă! 

      Toți pentru unul, unul pentru toți! 

mailto:educatiff@tiff.ro
https://bit.ly/2YHblaS
mailto:educatiff@tiff.ro
http://../Raluca/Documents/EducaTIFF/Scoala%20Altfel%202018/fb.com/educatiff
http://www.tiff.ro/educatiff

