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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. 38, anul 7, săptămâna 9 – 15 decembrie 2019 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Premiul Mentor pentru excelență în educație: Ultima lună pentru depunerea 

nominalizărilor 

 Salvați Copiii trage un semnal de alarmă: Rata mortalității infantile e de cinci ori mai 

mare în Tulcea decât în București. Ce cauzează clivajul 

 Secretariatul General al Guvernului a lansat programul ”Promotorii Voluntariatului” 

 Scrisoare către șoferii ce parchează pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități. „Nu 

ne încălcați doar drepturile, ci ne îngreunați viața!” 

 de reflectat: Copiii nu trebuie lăsați liberi 

 

                                                                

 Noutăți 

 
 Anunț de identificare și selecție a grupului țintă de specialiști pentru activitățile 

proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” (în afara organigramei) 
 

Data publicării: 02.12.2019 

 

1. Anunț de identificare și selecție a grupului țintă de specialiști (mediator școlar & consilier școlar) 

care vor constitui echipe integrate (fișier pdf) 

 

2. Anexe  

 Cerere de înscriere  (fișier pdf) 

 Declarație de disponibilitate (fișier pdf) 

 Declarație-consimțământ prelucrare date cu caracter personal (fișier pdf) 

 Declarație privind evitarea dublei finanțări (fișier pdf) 

 

3. Lista localităților care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL (fișier pdf) 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/-Xxytf1igqs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/-Xxytf1igqs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anunt%20de%20identificare%20a%20grupului%20tinta_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anunt%20de%20identificare%20a%20grupului%20tinta_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%201_Cerere_inscriere_grup_%20%C8%9Bint%C4%83_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%202_%20Declaratie_disponibilitate_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%203_Declaratie_prelucrare_date_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%204_Declaratie%20privind%20evitarea%20dublei%20finantari_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20localitatilor_SMIS%20122607.pdf
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Materiale informative:  

 Anunt de identificare a grupului tinta_SMIS 122607.pdf 

 Anexa 1_Cerere_inscriere_grup_ țintă_SMIS 122607.pdf 

 Anexa 2_ Declaratie_disponibilitate_SMIS 122607.pdf 

 Anexa 3_Declaratie_prelucrare_date_SMIS 122607.pdf 

 Anexa 4_Declaratie privind evitarea dublei finantari_SMIS 122607.pdf 

 Lista localitatilor_SMIS 122607.pdf 
sursa: https://www.edu.ro/anun%C8%9B-de-identificare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-grupului-%C8%9Bint%C4%83-

de-speciali%C8%99ti-pentru-activit%C4%83%C8%9Bile-proiectului 

 
 
 

 Premiul Mentor pentru excelență în educație: Ultima lună pentru 

depunerea nominalizărilor 

 
Premiem anual zece profesori și antrenori care au avut un rol important în viața discipolilor, 

în viața tinerilor, premiul constând dintr-un trofeu realizat de apreciatul artist Ioan Nemțoi, 

și o sumă în valoare de 8.000 de lei. Nominalizările se trimit online până în 31 decembrie 2019. 

 

Detalii și formular de nominalizare: https://pentrucomunitate.ro/ro/mentor 

 

Prin acest program dorim să atragem atenția opiniei publice asupra acelor profesori, educatori, 

antrenori, mentori care au descoperit și au lansat tinere talente, care le-au sprijinit din umbră primii 

pași, al căror devotament și entuziasm au contribuit esențial la dezvoltarea, punerea în valoare a 

talentelor lor. 

 

Îi căutăm pe acei profesori, antrenori, mentori care au reușit și reușesc să stimuleze copii talentați, 

care îi pregătesc pentru a face față competițiilor, care caută în permanență posibilitățile lor de 

dezvoltare. Dacă îi cunoașteți, nominalizați-i la Premiul Mentor pentru excelență în educație. 

 

Gala Premiilor Mentor se va organiza la Teatrul Odeon din București, în data de 28 aprilie 2020, 

invitatul de onoare fiind Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Anunt%20de%20identificare%20a%20grupului%20tinta_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%201_Cerere_inscriere_grup_%20%C8%9Bint%C4%83_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%202_%20Declaratie_disponibilitate_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%203_Declaratie_prelucrare_date_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%204_Declaratie%20privind%20evitarea%20dublei%20finantari_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20localitatilor_SMIS%20122607.pdf
https://www.edu.ro/anun%C8%9B-de-identificare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-grupului-%C8%9Bint%C4%83-de-speciali%C8%99ti-pentru-activit%C4%83%C8%9Bile-proiectului
https://www.edu.ro/anun%C8%9B-de-identificare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-grupului-%C8%9Bint%C4%83-de-speciali%C8%99ti-pentru-activit%C4%83%C8%9Bile-proiectului
https://pentrucomunitate.ro/ro/mentor?fbclid=IwAR2jbXvhb-WQGMzk1jMs-9hD62M7sQGFSZES3Pr6lE15_BVwqMmszwD7zGU
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sursa: www.stiriong.ro, 6 dec 2019 

 

http://www.stiriong.ro/
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 Salvați Copiii trage un semnal de alarmă: Rata mortalității infantile e de 

cinci ori mai mare în Tulcea decât în București. Ce cauzează clivajul 
 

Clivajul mare care există între județele din țară în ceea ce privește șansa la viață a nou-născuților 

prematur sau cu patologii grave arată insuficiența politicilor publice, care concentrează maternitățile 

dotate cu aparatură medicală în zone geografice favorizate, lăsând descoperite zone mai vulnerabile.  

 

Așa se face că, în județul Tulcea, rata mortalității infantile a fost, în 2018[1], de cinci ori mai mare 

decât cea înregistrată în București, unde se află majoritatea maternităților de nivel III (15,5 la mia 

de copii născuți vii, față de 3,6). Salvați Copiii România a luat decizia de a interveni de urgență, 

prin dotarea maternității Spitalului Județean de Urgență Tulcea, cu două incubatoare și 9 

injectomate, în valoare totală de 28.728 de Euro. 

Maternitatea tulceană a mai primit anterior un incubator de transport, un incubator de terapie 

intensivă și un ventilator de suport respirator, valoarea donațiilor anterioare efectuate în județul 

Tulcea fiind de 38.100 de Euro. 

 

Datele semi-definitive procesate de INS pentru 2018 arată o radiografie a României definită de 

extremități, în ceea ce privește șansa nou-născuților la supraviețuire. 

 Cele mai mari rate ale mortalității infantile (la mia de copii născuți vii) s-au înregistrat în 

județele: 

Tulcea 15.5‰ 

Botoșani 12.9‰ 

Sălaj 11.5‰ 

Călărași 11.2‰ 

Caraș-Severin 10‰ 

  

 La polul opus, cele mai mici rate ale mortalității infantile s-au înregistrat în județele : 

 Dâmbovița 2.9‰ 

Municipiul București 3.6‰ 

Ilfov 4.1‰ 

Giurgiu, Arad, Timiș 4.5‰ 

În plus, s-a menținut clivajul urban/rural. Astfel, rata medie a mortalității în rândul copiilor sub un 

an este de 5,3‰ în urban în 2018, față de 7,4 la mia de copii născuți vii, cât era în 2012. Pentru 

rural, rata medie este de 7,9‰ în 2018, față de 12,9‰ cât era în 2012. 

 

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România a explicat: „România rămâne o 

țară a clivajelor uriașe, dar în cazul de față unitatea de măsură este viața copiilor născuți prematur 

sau cu anumite patologii care, pentru a fi îngrijite, e nevoie de aparatură medicală vitală. Trăim 

într-o epocă în care medicina evoluează cu repeziciune, iar un incubator de ultimă generație poate 

fi o garanție pentru supraviețuirea unui mic luptător. Este revoltător ca medicii dintr-o maternitate 

să nu aibă acces la instrumentele care îi pot ajuta să salveze vieți. De aceea, am făcut un plan de 

urgență și am decis să dotăm prioritar maternitatea din Tulcea, unde rata mortalității infantile este 

alarmantă.” 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/-Xxytf1igqs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/-Xxytf1igqs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_1671645007188975027__ftn1
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Tulcea, o zonă geografică vulnerabilizată de lipsa politicilor publice. 

  

Particularitățile geografice ale județului fac ca accesul la servicii medicale să fie îngreunat. Iarna, 

singurele căi de acces pentru locuitorii Deltei, canalele, sunt blocate şi accesul în zonă este dificil. 

Factorii de risc ai județului Tulcea pot determina apariția unor evenimente de sănătate publică 

neașteptate, care necesită aplicarea de măsuri specifice deosebite cu efort susținut financiar și uman 

specializat, iar accesul îngreunat la asistență medicală reprezintă una dintre cauzele mortalității 

infantile ridicate. 

 

„Știm că problemele de acest fel sunt multe în județul Tulcea. De aceea, orice sprijin în această 

direcție este binevenit, mai ales că vorbim despre nou-născuți. De aceea, donațiile făcute de 

Organizația Salvați Copiii, începând cu anul 2016 și până în prezent, constituie un real și mai mult 

decât necesar sprijin pentru Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Tulcea. Atât 

incubatoarele cât și injectomatele sunt esenţiale în îngrijirea nou-născuţilor, în special a celor 

prematuri. Datorită donaţiei realizate de Salvaţi Copiii, în viitor mai mulţi nou-născuţi ajunşi la 

noi în spital vor primi o îngrijire adecvată și unii chiar o șansă în plus la viață. 

Această inițiativă vine să completeze în mod fericit demersurile repetate ale Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea, sprijinite semnificativ și constant de Consiliul Județean, de a menține asistența 

spitalicească tulceană la un nivel de funcționare, nu spunem optim, dar măcar satisfăcător. Și aici 

vorbim de eforturile permanente de a aduce cadre medicale specializate, la care se adaugă etapa 

de modernizare și extindere prin care trece actualmente Spitalul Județean, grație unui număr de 

cinci proiecte cu finanțare europeană aflate în faza de contractare și altor două aflate în pregătire. 

În urma implementării acestora, unitatea noastră va beneficia, fără îndoială, de standarde de 

funcționare, în general, și de acordare a unei asistențe medicale spitalicești, în special, la un nivel 

calitativ mult mai ridicat, așa cum ar trebui și așa cum ne dorim dintotdeauna pentru toți pacienții 

din județul Tulcea. Sperăm să putem veni astfel în întâmpinarea solicitărilor medicale de orice 

natură din județul nostru, în special a celor legate de nou-născuți, contribuind în acest fel 
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semnificativ la scăderea ratei mortalității infantile. Salvați Copiii a făcut un pas uriaș în acest sens. 

Vă mulțumim și laolaltă cu noi, vă mulțumesc mămicile tulcene ai căror bebeluși se vor dezvolta 

sănătoși datorită donațiilor dumneavoastră!, a declarat Dr. Tudor-Ion Năstăsescu, managerul 

Spitalului Județean de Urgență Tulcea. 

Dintre cazurile de mortalitate infantilă înregistrate în România, o mare parte a fost asociată cu 

prematuritatea și greutatea mică la naștere, precum și cu afecțiuni a căror origine se situează în 

perioada perinatală.[2] 

În 2018, la Spitalul Județean de Urgență Tulcea au fost înregistrate 952 de nașteri, dintre care 125 

au fost de prematuri sub 2.500 de grame, iar în anul 2019, au fost înregistrate 822 de nașteri și 94 de 

nașteri premature. Mai mult, în 2019 au fost efectuate 10 transferuri către unități medicale dotate cu 

aparatură adecvată și s-au înregistrat 9 decese în rândul nou-născuților. 

  

Dotarea maternităților, o necesitate vitală 
  

Dintre cele 204 de maternități din întreaga țară, Salvați Copiii a dotat deja un număr de 96, în mod 

constant, în funcție de nevoile prioritare, transmise de medicii alături de care organizația lucrează în 

echipă. 

„Investiția constantă în maternități și în secțiile de terapie neonatală intensivă este vitală, datele de 

teren arată că un număr mare de decese la nou-născuți sunt cauzate de lipsa aparaturii medicale. 

Este important să ducem incubatoare performante exact acolo unde lipsesc, pentru ca nașterea să 

nu mai reprezinte un factor de discriminare în România.”, a completat Gabriela Alexandrescu, 

Președinte Executiv Salvați Copiii România. 

 

Salvați Copiii România a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea 

mortalității infantile, mecanisme de finanțare care să acopere componenta de intervenție, deoarece 

salvarea vieților copiilor născuți prematur este o urgență. 

Amalia Năstase, Ambasador al campaniei de reducere a mortalității infantile, a subliniat importanța 

responsabilității sociale și a implicării companiilor în reducerea mortalității infantile în 

România: „Salvați Copiii intervine concret și consistent, iar noi putem ajuta la rândul nostru 

utilizând mecanismul de direcționare a 20% din impozitul pe profit al companiilor. Acesta 

reprezintă un real ajutor pentru continuarea campaniei de dotare a maternităților cu aparatură 

vitală de ultimă generație necesară pentru salvarea vieților celor mici.” 

 

Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în 

maternități, Salvați Copiii România lansează un apel către companiile din Romania de a direcţiona 

20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a maternităţilor şi 

secţiilor de nou-născuţi din România. 

 

Persoanele juridice care doresc să sprijine acest demers pot descărca contractul precompletat cu 

datele de identificare ale organizaţiei la adresa:  https://www.salvaticopiii.ro/implica-

te/companii/directioneaza-20-din-impozitul-pe-profit 

Trebuie menționat faptul că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero. 

Suma direcționată nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri și nu poate depăși 20% 

din impozitul pe profitul datorat statului, iar plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2019. 

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

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_1671645007188975027__ftn2
http://www.salvaticopiii.ro/
https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/companii/directioneaza-20-din-impozitul-pe-profit
https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/companii/directioneaza-20-din-impozitul-pe-profit
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democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului 

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

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

Copiii România și-a asumat din 2010 o contribuție importantă pentru reducerea mortalității infantile 

în România printr-un program amplu, național, desfășurat prin mai multe componente care vizează, 

deopotrivă, dotarea maternităților cu echipamentele medicale necesare îngrijirii copiilor născuți 

prematur, dezvoltarea rețelelor specializate de suport pentru mame și copii la nivelul comunităților 

rurale, pregătirea cadrelor medicale și implicarea specialiștilor în îmbunătățirea politicilor publice și 

a serviciilor privind sănătatea mamei și copilului. 

[1] Conform INS, date semi-definitive pentru anul 2018, consultate în noiembrie 2019 

[2] Conform INS, date semi-definitive pentru anul 2018, consultate în noiembrie 2019 

sursa: Romania pozitiva, 05 dec 2019  

 

 

 

 Secretariatul General al Guvernului a lansat programul ”Promotorii 

Voluntariatului” 
 

Secretariatul General al Guvernului a lansat în ziua de 5 decembrie 2019, cu ocazia Zilei 

Internaționale a Voluntariatului, programul ”Promotorii Voluntariatului”. Acesta se va desfășura  

în colaborare cu organizațiile neguvernamentale pe parcursul anului 2020 și propune numirea a 8 

promotori ai voluntariatului – câte o organizație pentru fiecare regiune de dezvoltare. 

 

Programul debutează cu începerea perioadei de înscriere a organizațiilor interesate pentru unul din 

acela 8 locuri destinate ”Promotorilor Voluntariatului”, care se va realiza prin completarea 

formularului electronic de la adresa: https://sgg.gov.ro/new/formular-2/ 

 

Obiectivul general al programului este susținerea capacității operaționale a organizațiilor 

neguvernamentale din domeniul voluntariatului și încurajarea cetățenilor să desfășoare activități de 

voluntariat. 

 

Secretariatul General al Guvernului va fi un facilitator între organizațiile care desfășoară activități 

cu voluntari și autoritățile publice de la nivelul regiunilor de dezvoltare; va oferi, pe parcursul 

anului 2020, sprijin la nivel instituțional, în vederea eficientizării demersurilor ”Promotorilor 

Voluntariatului” și ale mediului asociativ în general, în relație cu autoritățile publice, astfel încât 

activitățile acestora să beneficieze de vizibilitate, notorietate și suport public. 

 

Pe durata derulării proiectului, organizațiile numite ”Promotori ai Voluntariatului” vor realiza, cu 

sprijinul S.G.G., demersuri și activități cu scopul creșterii gradului de susținere a dezvoltării 

voluntariatului de către autoritățile publice locale; vor sprijini identificarea obiectivelor 

organizațiilor și le vor aduce în atenția autorităților publice; vor colabora cu autoritățile publice din 

regiunile de dezvoltare în vederea creșterii gradului de implicare a sectorului public în susținerea 

activităților de voluntariat; vor promova programul cu scopul creșterii gradului de conștientizare cu 

privire la importanța voluntariatului în România. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_1671645007188975027__ftnref1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_1671645007188975027__ftnref2
https://sgg.gov.ro/new/formular-2/
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Calendar de înscriere și selecție (estimativ) 
Perioada de înscriere: 05 decembrie 2019 – 24 ianuarie 2020; 

Evaluare aplicații: 24 – 31 ianuarie 2020; 

Afișare rezultate selecție: 03 februarie 2020; 

Detaliile referitoare la programul ”Promotorii Voluntariatului” le puteți găsi la 
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/Prezentare-program-Promotorii-

Voluntariatului.pdf 
sursa: www.stiriong.ro, 6 dec 2019 

 

 

 Scrisoare către șoferii ce parchează pe locurile destinate persoanelor cu 

dizabilități. „Nu ne încălcați doar drepturile, ci ne îngreunați viața!” 
 

Azi am fost să ne facem cumpărăturile și iarăși toate locurile de parcare destinate persoanelor cu 

dizabilități erau ocupate ce șoferi ce nu aveau dreptul să parcheze acolo.  

 În timp ce traversam parcarea, ne-am întâlnit și cu Ghiță, unul dintre membrii grupului DizAbil.eu 

– Vrancea care, de asemenea, fusese nevoit să-și lase mașina la mare distanță de intrarea în 

supermaket.  

Așa că două persoane cu dizabilități locomotorii se chinuiau să parcurgă poate peste 100 de metri 

până în față marketului, în timp ce locurile de parcare ce le erau destinate erau ocupate de 

persoane valide. Poate că azi multe alte persoane cu dizabilități au fost în aceeași situație în 

Focșani, în țară… Și nu doar azi… 

Așa că am hotărât să adresez o scrisoare deschisă acelor șoferi ce ne ignoră drepturile…  

 

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/Prezentare-program-Promotorii-Voluntariatului.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/Prezentare-program-Promotorii-Voluntariatului.pdf
http://www.stiriong.ro/
https://www.facebook.com/groups/DizAbil.eu/
https://www.facebook.com/groups/DizAbil.eu/
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Trăim vremuri stresante. Întreaga viață a devenit o cursă contracronometru. La serviciu/școală, 

acasă, la cumpărături, la medic, să plătim facturi … Timpul parcă s-a comprimat și nu vrea să mai 

cuprindă tot ce avem de făcut într-o zi. Copleșiți de griji nu mai avem răbdare și disponibiliate 

sufletească să observăm oamenii din jurul nostru și problemele lor. 

În goana noastră nebună nu mai avem răgaz să realizăm că prin acțiunile noastre putem leza alte 

persoane, necunoscute chiar, și drepturile lor. 

Cândva și viața mea urma același același ritm nebun… Apoi am fost diagnosticată cu o afecțiune 

invalidantă. Timpul parcă s-a oprit pentru o clipă, apoi viața-mi a început să urmeze un ritm 

necunoscut până atunci, la fel de șovăitor ca și păși-mi. 

În absența unei infrastructuri accesibilizate sau accesibilizate necorespunzător, ies mai rar din casă. 

Fiecare pas, fiecare metru parcurs presupune efort și durere. Nu mi-am dorit niciodată privilegii. 

Mi-aș dori să întorc timpul… Dar acest lucru nu e posibil. Așa că iau viața așa cum e și încerc să mă 

bucur de ea.  

Petrică în urmă cu opt ani, era ca voi toți. Avea un job, o familie și grijile obișnuite oricărei 

persoane sănătoase. Apoi dintr-odată parcă viața ar fi vrut să-l învețe o altă lecție, necunoscută până 

atunci. A fost diagnosticat cu o afecțiune circulatorie din cauza căreia în scurt timp și-a pierdut un 

picior. Deși folosește o proteză, mersul îl obosește și îi provoacă dureri. 

 
 

Ghiță și-a pierdut un picior în urma unui accident și cu toate astea a reușit să-și facă o viață 

frumoasă. Este soț, tată, bunic și posesorul unei mașini ce îi crește gradul de autonomie. 

Daniela ca și Răzvan, de altfel, au rămas cu sechele la nivelul membrelor în urma unor intervenții 

chirurgicale. 
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…Si lista poate continua cu zeci de mii de nume din întreaga țara. 

 

Persoane cu dizabilități ce-și duc suferința cu demnitate pe picioare, ajutați sau nu de cârje, sau în 

fotoliu rulant.  

 

Nu prea ne vedeți pe stradă, prin marketuri , prin muzee sau săli de spectacole și de multe ori vă 

întrebați de ce avem nevoie de locuri de parcare și alte facilitate dacă oricum stăm în casă. 

Știm că cei mai mulți nu aveți timp să realizați că ocupându-ne locurile de parcare, nu doar ne 

încălcați drepturile conferite de lege ci ne și îngreunați viața! 

Noi, persoanele cu dizabilități, vă cerem însă să vă opriți pentru o clipă și să vă puneți în locul 

nostru! Numai astfel, voi , șoferii ce parcați pe locurile de parcare ce ne sunt destinate, veți reuși să 

înțelegeți consecințele acțiunii voastre. 

Așadar, NU NE MAI OCUPAȚI LOCURILE DE PARCARE! 
sursa: Iuliana Prunilă - Negoiță, www.republica.ro, 04-22-2020 

 

 

 de reflectat: Copiii nu trebuie lăsați liberi 
 

Știți cât de greu îi e unui băiat de nici 9 ani? Cât trebuie să care zilnic? Nu e vorba despre 

ghiozdanul burdușit cu pietre de moară, pe care-l trage voinicește în drumul lui spre școală, pe ăla 

poate să-l ridice, doar e aproape bărbat. Povara de așteptări pe care o duce pe umeri e mult mai greu 

de ridicat. Dacă nu reușește, nu doar că-i va dezamăgi teribil pe cei mari, care sacrifică totul doar 

pentru el, dar mai mult ca sigur își va rata viața. 

 

La această vârstă nu mai e vreme de copilării. Trage sau rămâne de căruță. I-au spus-o părinții, 

bunicii, doamna. Dintr-un băiețel vioi și vesel s-a preschimbat într-un roboțel harnic pe care adulții 

îl învârt cu cheița. Pentru că are o inimă bună, nu vrea să dezamăgească pe nimeni. Se teme că 

mama și tata n-o să-l mai iubească dacă nu are FB pe linie. Când toți colegii lui fac cursuri 

extracuriculare, n-o să fie tocmai el prostul clasei. Cum se vor simți părinții lui să afle că au fost 

depășiți de alți părinți în această veritabilă cursă a înarmării școlare? Cum va mai da ochii cu ei 

seara acasă, când se vor întoarce umiliți de la ședința cu părinții, unde tocmai au aflat că au ratat 

startul la concursul școlar Comper? Și câte speranțe nu și-au pus în el! Și câte n-au făcut! L-au dat 

peste tot, numai să învețe! 

 

Iar acum vine ministrul Educației cu o idee creață: cică să se dea mai puține teme pentru acasă, să 

nu stresăm copilul. Tocmai acum, când eram pe cale să depășim planul la caiete suplimentare, la 

materiale auxiliare, la culegeri de exerciții și probleme amuzante. Tocmai acum, când i-am 

schimbat ghiozdanul cu un troler în care să încapă toată știința lumii. Tocmai acum, când în sfârșit 

am reușit să-i programăm fiecare zi din viață pentru următorii 10 ani, vine tehnocratul ăsta cu 

gărgăunii lui din America, să ne strice nouă și tradițiile, și viitorul. 

 

Și când nu face teme, ce face copilul? Stă? Pierde timpul? Sau, Doamne ferește, se joacă?! Iute, un 

curs de chineză (ei vor cuceri lumea), un opțional de educație antreprenorială (să fie patron, nu 

sărac ca noi), un ceva în IT și robotică (meseria viitorului) care să-i țină curiozitatea trează, 

intelectul alert, dezvoltarea racordată la cerințele pieței muncii. 

https://republica.ro/autor/iulianaprunila-negoita
http://www.republica.ro/
https://republica.ro/ministrul-educatiei-va-stabili-prin-ordin-numarul-maxim-de-ore-pe-care-un-copil-il-poate-petrece-facand
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Vorbeam într-o seară cu o prietenă despre copii. La un moment dat, i-a scăpat o constatare: „Copiii 

nu trebuie lăsați liberi”. Se referea la capcanele lumii în care trăim, la explozia tehnologică ce 

afectează o minte necoaptă, la expunerea la ecrane care-i face pe cei mici vulnerabil la stimuli 

periculoși. Sublinia nevoia de control, de urmărire atentă a dezvoltării copilului, care, altfel, ar lua-o 

pe căi greșite în universul acesta ultratehnologizat plin de tentații. M-am întrebat mai mult retoric 

unde mai este experimentarea proprie a lumii, unde mai este libertatea de a descoperi, de a învăța 

din propriile greșeli, dacă le facem marcaj atât de strâns? Unde mai este copilăria? 

„Controlul parental” nu este o simplă tastă în meniul televizorului nostru smart, ci o metaforă a 

felului în care ne creștem copiii. Generația care a crescut cu cheia de gât este obsedată de control. 

Câți dintre acești părinți și-ar mai lăsa azi copiii nesupravegheați în fața blocului? Câți ar face 

nebunia de a-i lăsa să se joace liberi? 

 

Dar nevoia noastră de control sună uneori ipocrit. De pildă, ne văităm că-i strică televizorul, 

telefonul sau calculatorul (ignorând faptul că ei s-au născut gata digitalizați), dar ne grăbim să-i 

depunem la școală, la after-school sau la cursuri de modelare, pentru că viața noastră ocupată nu ne 

permite să stăm cu ei și să ne jucăm. Avem job-uri și relații, trebuie să facem bani și să livrăm la 

termene, n-avem vreme să ne târâm pe covor după mașinuțe. Și apoi nu e mai comod să le dăm „pe 

desene” doar ca să nu ne mai bâzâie cu pretențiile lor absurde de a-i băga în seamă? Vrem să-i știm 

în siguranță lângă noi, dacă se poate liniștiți, să nu ne deranjeze. 

Libertatea pe care ne-o dădea copilăria noastră din comunism este azi un film SF pentru copiii 

noștri: Și mergeați la școală singuri? Și nu vă aștepta transportul? Cum adică te duceai la after-

school în fața blocului? Și mama ta te lăsa să joci fotbal singur? Nici tu nu aveai voie la tabletă? 

 

 Tableta din copilăria părinților de azi se 

numea Cavit și avea un gust leșios. Cursurile extracuriculare se făceau individual la masa din 

bucătărie dintr-o culegere albastră denumită popular Petrică. Cursurile de sport se respectau cu 

sfințenie pe maidanele din cartier. În câteva decenii, lucrurile astea ni s-au șters din memorie, care 

pare să lucreze în compensare: Copiii nu trebuie lăsați liberi! Nu trebuie să fie ca noi, nu trebuie să 

ne repete greșelile. Prin urmare, le dăm temă pentru viață toate neîmplinirile noastre, toate fricile și 

toate obsesiile. Punem o uriașă presiune pe ei, predându-le o lecție a reușitei pe care noi nu am fost 

în stare să o atingem niciodată. Îi încărcăm cu de toate, cu tot ce ne-am dorit să avem sau să facem 

și n-am reușit. Le transferăm dinainte de naștere proiectul pe care noi l-am ratat: vreau să fie doctor, 

vreau să fie fotbalist, vreau să fie șef de multinațională. Uităm că, de fapt, fiecare dintre noi nu-și 

dorește în realitate decât un singur lucru pentru copilul lui: să fie fericit. 
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Când un băiat aproape bărbat termină târziu în noapte tot ce are de făcut pentru a doua zi și alunecă 

în somn, tatăl lui îl sărută pe frunte complice și cu inima strânsă: „Ți-o fi greu și ție!...” 
sursa: Florin Negruțiu, https://republica.ro/ 

 

 

 
 

Vă urăm să primiți cu sănătate, mulțumire sufletească și 

împliniri anul care se pregătește să bată la usă! 

 

La Mulți Ani, 2020! 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://republica.ro/autor/florinnegruc-iu
https://republica.ro/

