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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 3, anul 8, săptămâna 20 – 26 ianuarie 2020 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 24 ianuarie - Unirea Principatelor Române din anul 1859 

 Punct de vedere World Vision România referitor la vizitele inopinate ale ministrului 

Educației la şcolile din mediul rural din județul Ialomița 

 Fondul pentru Democrație: 120 000 de lei pentru încurajarea participării la vot și a implicării 

cetățenești 

 

 

 

 

       
Noutăți  
 

 Ministerul Educației și Cercetării lansează procedura de concurs pentru selectarea de 

noi membri în Corpul Național de experți în managementul educațional (seria a 15-a) 

 
Data publicării:  17 Ianuarie, 2020 

 

În Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020 a fost publicat ordinul ministrului Educației și 

Cercetării nr. 3.016/09.01.2020 pentru aprobarea Calendarului desfășurării concursului național de 

selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management 

educațional (CNEME). 

 

Calitatea de membru în cadrul corpului naţional de experţi în management educațional este o 

condiție obligatorie de participare la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a 

directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform prevederilor legale. 

Această calitate se certifică prin înscrierea în Registrul Naţional al experţilor în management 

educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației și 

Cercetării. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/xzXlBx6aAGQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/xzXlBx6aAGQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-301609012020-privind-aprobarea-calendarului
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-301609012020-privind-aprobarea-calendarului
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„Registrul Naţional al experţilor în management educaţional este, practic, baza de date cu 

profesioniștii calificați în managementul inspectoratelor școlare și al unităților de învățământ. 

Selecţia candidaţilor se realizează de către inspectoratele școlare, în baza calendarului stabilit de 

către minister”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educaţiei și Cercetării. 

Calendarul desfășurării concursului, seria a 15-a, prevede începerea procesului de selecție în data de 

20 ianuarie 2020 și finalizarea acestuia în data de 20 martie 2020. 
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lanseaz%C4%83-procedura-de-concurs-

pentru-selectarea-de-noi-membri-%C3%AEn 

 

  

 Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar s-a întrunit după 

o lungă perioadă de inactivitate 

 

Data publicării: 15 Ianuarie, 2020 

 

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP) s-a întrunit ieri, 14 

ianuarie 2020, pentru a stabili costul standard per elev pentru anul bugetar 2020. 

În condițiile actuale, CNFIP consideră că sumele alocate sunt cele mai realiste. Pentru cheltuielile 

salariale, procentul alocat depășește creșterea salarială prognozată pentru 2020, iar la capitolul 

cheltuieli materiale depășește indicele de inflație. 

 

Întrucât se știe că acest organism a fost nefuncțional în ultimii ani, Monica Anisie, ministrul 

Educației și Cercetării, a recomandat CNFIP întâlniri periodice, elaborarea unor standarde de cost în 

concordanță cu nevoile școlii, astfel încât, până la data de 1 octombrie 2020, să fie stabilit costul 

standard pentru anul bugetar 2021. 

„Am realizat și transmis aceste recomandări consiliului pentru a nu se mai repeta situația 

moștenită din guvernele anterioare”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.  
https://edu.ro/consiliul-na%C8%9Bional-pentru-finan%C8%9Barea-

%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-preuniversitar-s-%C3%AEntrunit-dup%C4%83-o-

lung%C4%83-perioad%C4%83 

 
 

 Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.532/11.12.2019 pentru modificarea și 

completarea ordinului ministrului nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 

 

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.532/11.12.2019 pentru modificarea și completarea 

ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 este publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 1036/24.12.2019. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEC%205532_2019.pdf 

 

Prin adoptarea acestui act normativ a fost eliminat criteriul mediei minime (5) pentru participarea 

absolvenților de clasa a VIII-a, care au susținut Evaluarea Națională, la repartizarea computerizată 

din prima etapă de admitere.  

 

https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lanseaz%C4%83-procedura-de-concurs-pentru-selectarea-de-noi-membri-%C3%AEn
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lanseaz%C4%83-procedura-de-concurs-pentru-selectarea-de-noi-membri-%C3%AEn
https://edu.ro/consiliul-na%C8%9Bional-pentru-finan%C8%9Barea-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-preuniversitar-s-%C3%AEntrunit-dup%C4%83-o-lung%C4%83-perioad%C4%83
https://edu.ro/consiliul-na%C8%9Bional-pentru-finan%C8%9Barea-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-preuniversitar-s-%C3%AEntrunit-dup%C4%83-o-lung%C4%83-perioad%C4%83
https://edu.ro/consiliul-na%C8%9Bional-pentru-finan%C8%9Barea-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-preuniversitar-s-%C3%AEntrunit-dup%C4%83-o-lung%C4%83-perioad%C4%83
https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEC%205532_2019.pdf
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 24 ianuarie - Unirea Principatelor Române din anul 1859 

 

Unirea, Națiunea a făcut-o! 
Mihail Kogălniceanu 

9 februarie 1863 
 

Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor 

Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al 

Moldovei și Țării Românești. 

 

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 

1918, de la Alba Iulia), reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Românească, 

într-un Principat unit. Unirea celor două principate a început practic în anul 1848, atunci când s-a 

realizat uniunea vamală între Moldova şi Ţara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, 

respectiv Gheorghe Bibescu. 

 

În 1859, Conferinţa puterilor garante de la Paris (26 martie-25 august 1859) a recunoscut dubla 

alegere a lui Cuza ca domn al celor două Principate. În 4 decembrie 1861, Poarta recunoaşte unirea 

pe durata domniei lui Cuza. 

 

Unirea Moldovei cu Ţara Românească a fost un moment care a prefigurat evenimentul de mai 

târziu, Marea Unire de la 1918. 
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 Punct de vedere World Vision România referitor la vizitele inopinate ale 

ministrului Educației la şcolile din mediul rural din județul Ialomița 
 

Vizitele inopinate ale doamnei Monica Anisie, ministrul Educației, la câteva școli din mediul 

rural din județul Ialomița au meritul de a releva, încă o dată, deficiențele sistemului de 

învățământ. Din păcate, rezultatele nu se reflectă bine nici asupra administrației, fie ea 

centrale sau locale. 

 

Aplaudăm inițiativa ministrului de a vedea pe viu situația dramatică reală cu care se confruntă copiii 

care merg la școlile de la țară. Așteptăm însă și un plan de măsuri bazat pe o analiză la zi a situației 

școlii din mediul rural. În acest sens, prioritățile sunt binecunoscute și au fost formulate adesea atât 

de către Fundaţia World Vision România, cât și de alte organizații neguvernamentale și experți 

independenți: accesul copiilor la o toaletă decentă, curată și sigură este un drept la fel de important 

ca și alimentația echilibrată, odihna sau educația. Conform obiectivelor de dezvoltare durabilă 

asumate de România în fața ONU, până în 2030 trebuie eliminate toate toaletele care nu corespund 

normelor sanitare. 

 

Nu mai putem continua așa, cu copii care nu se pot spăla pe mâini pentru că nu au unde, cu toalete 

fără încălzire, neracordate la utilități, focare sigure de răspândire a bolilor. Nu mai putem continua 

cu ore de curs la care copiii trebuie să poarte papuci ca să nu aducă noroi de la toaleta din fundul 

curții și „ca să nu se umfle parchetul”. Atunci când parchetul, mobilierul sau alte obiecte contează 

mai mult decât sănătatea copiilor, este limpede că trăim într-o societate defectă. 

Nu mai putem continua așa, cu jumătate din școlile care trebuie să aibă autorizație ISU funcționând 

fără să o aibă. Nu mai putem merge înainte cu 170 de școli în clădiri cu risc seismic. 

Din diferite motive – dezinteres sau lipsa competenței administrative, nici autoritățile publice locale 

nu își îndeplinesc obligațiile față de copiii din comunitățile rurale. Deși Guvernul a alocat fonduri 

pentru construcţia de grupuri sanitare în 857 de unităţi de învăţământ, doar 595 de unități le-au și 

accesat. 

 

Este absolut necesar ca autoritățile locale să își asume obligația de a le oferi condiții cel puțin 

decente copiilor care învață la școlile din mediul rural. Deși primăriile sunt independente față de 

autoritățile centrale, prioritățile stabilite la nivel central trebuie sa fie asumate și la nivel local, iar 

acest lucru trebuie monitorizat și corectat acolo unde este nevoie. 

 

Există multe situații care demonstrează cum se pot face aceste lucruri dacă autoritățile, ONG-urile 

și sectorul privat se pun de acord să lucreze împreună pentru binele copiilor. Recent, organizația 

World Vision a reabilitat școala gimnazială din Malu Roșu (jud. Ialomița), cu sprijinul partenerilor 

de la Omniasig. Inițiativa a debutat în toamnă, copiii fiind mutați temporar la Liceul din Armășești 

până la finalizarea lucrărilor. Cu fonduri oferite de Omniasig, World Vision a contractat o firmă de 

construcții și materialele pentru lucrările majore: izolare, zugrăvirea interioarelor și a exteriorului, 

montarea de instalații sanitare și recompartimentarea toaletelor, montarea de planșe în laboratoare 

etc. 

 

În decembrie 2019, o echipă de peste 30 de voluntari ai Omniasig au venit să facă o curățenie 

generală, să vopsească grilajul de la intrarea în școală și să monteze o parte din mobilierul de clasă. 
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Acolo unde există voință, se poate. Altfel nu se mai poate. 
https://www.stiri.ong/ong/educatie/punct-de-vedere-world-vision-romania-referitor-la-vizitele-inopinate-ale-

ministrului-educatiei-la-scolile-din-mediul-rural-din-judetul-ialomita, 17 ian 2020 

 

 

 Fondul pentru Democrație: 120 000 de lei pentru încurajarea participării 

la vot și a implicării cetățenești 
 

ONG-urile sau grupurile de inițiativă pot solicita finanțare pentru proiecte care contribuie la 

consolidarea unei democrații transparente și reprezentative. 

 

Fondul pentru Democrație, primul fond civic din România care finanțează inițiativele civice din 

donații individuale ale cetățenilor, lansează cea de-a patra rundă de finanțare. Până pe 1 februarie 

2020, ONG-urile, grupurile de inițiativă și persoanele fizice sunt așteptate să înscrie online proiecte 

care contribuie la construirea unei democrații solide, prin încurajarea participării la vot și a 

implicării cetățenești în rândul tinerilor. 

 

Proiectele pot fi înscrise pe platforma Fondul pentru Democrație, în secțiunea Apel de proiecte de 

pe site-ul fondulpentrudemocratie.ro 

 

Cea de-a patra rundă de finanțare este destinată exclusiv proiectelor care se încadrează în direcția 

încurajării participării la vot și a implicării civice, implementate la firul ierbii, pentru tineri între 18 

și 30 de ani. Alte criterii aplicabile acestei runde sunt: încurajarea participării directe a tinerilor, 

valorificarea potențialului canalelor de comunicare ale tinerilor, desfășurarea proiectelor în mediul 

urban mic și în zonele rurale. 

 

Procedura de înscriere presupune trimiterea unui scurt video în care aplicantul să explice cum va 

folosi banii solicitați, cum va fi implementat proiectul și care sunt rezultatele anticipate. După 

depunerea proiectelor și verificarea admisibilității lor, proiectele selectate vor intra în procedura de 

vot. Într-o primă etapă, boardul, care este format din oameni cu experiență recunoscută în zona 

civică, evaluează proiectele cu o notă de la 1 la 5. Ulterior, vor fi votate în același sistem de către 

donatorii recurenți ai Fondului. Nota finală se obține din media aritmetică a celor două note de mai 

sus. Proiectele se ierarhizează în funcție de această notă finală și primele clasate vor fi finanțate, în 

limita plafonului alocat. 

Pe scurt, calendarul este următorul: 1 februarie 2020 este data limită de înscriere a proiectelor, în 

luna februarie are loc evaluarea și votul proiectelor iar la finalul lunii februarie 2020 anunțăm 

câștigătorii. 

Finanțarea proiectelor implică totodată și comunicarea transparentă către comunitatea de 

donatori a detaliilor proiectului, inclusiv cu privire la buget, raportare financiară și non-financiară 

post-implementare.  

sursa: Romania pozitiva, 14 ian 2020 

 

 

 

 

https://www.stiri.ong/ong/educatie/punct-de-vedere-world-vision-romania-referitor-la-vizitele-inopinate-ale-ministrului-educatiei-la-scolile-din-mediul-rural-din-judetul-ialomita
https://www.stiri.ong/ong/educatie/punct-de-vedere-world-vision-romania-referitor-la-vizitele-inopinate-ale-ministrului-educatiei-la-scolile-din-mediul-rural-din-judetul-ialomita
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/xzXlBx6aAGQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/xzXlBx6aAGQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://fondulpentrudemocratie.ro/
http://fondulpentrudemocratie.ro/
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Hora Unirii – 1859 după recepția de la Ateneu, ce a urmat alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca și 

domn al Moldovei și al Țării Românești.  

 

sursa: CunoașteLumea.ro 

 

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


