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cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 PlaYouth organizează cea de-a doua Conferință dedicată profesorilor 

 Mega Mall devine primul centru comercial din Bucuresti usor accesibil persoanelor cu 

deficiente de vedere 

 Greenpeace România a lansat marți, 21 ianuarie 2020, raportul “Mobilitate durabilă în 

București. O evaluare bazată pe indicatori” 

 MOL România și Fundația pentru Parteneriat majorează suma disponibilă pentru finanțări în 

cadrul ediției a 15-a a programului Spații Verzi la aproape 800.000 de lei 

 O nouă campanie de informare pentru incluziunea copiilor cu dizabilități: Creștem mai 

puternici când creștem împreună 

 O nouă „mișcare” câștigă teren în București: și eu fac parte din tribul oamenilor care merg pe 

jos 

 

 

       
Noutăți  
 

 Ministerul Educației și Cercetării  îi sprijină pe elevi: li se va deconta transportul! 

 

Data publicării: luni, 20 ianuarie 2020 

 

La inițiativa ministrului educației și cercetării, Monica Anisie, în ultimele două săptămâni au avut 

loc mai multe întâlniri interministeriale pe tema asigurării transportului elevilor școlarizați în altă 

localitate decât cea de domiciliu. 

 

Astăzi, la sediul ministerului, a avut loc o nouă întâlnire de lucru convocată de Monica Anisie. Au 

răspuns invitației domnul Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, 

domnul Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/x3L12wMiVE4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/4n20oW85muk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/4n20oW85muk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HS0AylHkI_c/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HS0AylHkI_c/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/NBe7idqAaag/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/NBe7idqAaag/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/xSGAruyvOIU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Comunicațiilor, însoțiți de echipele tehnice, precum și reprezentanți ai Consiliului Național al 

Elevilor și ai Asociației Elevilor din Constanța. 

 

 
 

În cadrul întâlnirii au fost convenite următoarele: 

1. Pe termen scurt, pentru a debloca situația decontării transportului elevilor, este 

necesară emiterea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea art. 84 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Modificarea este 

necesară pentru a pune în concordanță legislația cu decizia Curții Constituționale a 

României, care a statuat că decontarea pe „bază de abonament” este neconstituțională, 

deoarece creează o diferență de tratament juridic între elevii care pot prezenta abonament și 

elevii care, din diferite motive obiective (de exemplu, lipsa transportului în comun), nu pot 

prezenta abonament, dar pot prezenta alte acte doveditoare. 

2. Ulterior, în termen de 30 de zile, se va elabora o Hotărâre de Guvern care să abroge HG 

863/2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru 

aferent abonamentului de transport și să prevadă noi tarife maximale; 

3. Începând cu anul școlar 2020-2021, elevii vor circula gratuit pe baza carnetului de elev, 

vizat de către unitatea școlară, sens în care ministerele implicate vor elabora un proiect de 

act normativ. 

Elevii au confirmat participarea la întâlnirea de lucru de săptămâna viitoare, care are drept temă 

discutarea hotărârii de Guvern menite să abroge HG 863/2016. 
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C3%AEi-sprijin%C4%83-pe-elevi-li-se-va-

deconta-transportul 

 

 

 Invitație de participare la revizuirea regulamentului Selecției naționale de bune 

practici în educație „Creatori de Educație” din cadrul proiectului „Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” - cod SMIS 2014+:118327 

 

Data publicării: 22.01.2020 

https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C3%AEi-sprijin%C4%83-pe-elevi-li-se-va-deconta-transportul
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C3%AEi-sprijin%C4%83-pe-elevi-li-se-va-deconta-transportul
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Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici în învățământul 

primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație”, și să transmiteți - până la data de 3 

februarie 2020, pe adresa de e-mail contact@educred.ro, propuneri/sugestii de îmbunătățire. 

 

Scopul demersului este optimizarea regulamentului, noua formă a acestuia urmând să fundamenteze 

ediția de anul acesta a Selecției naționale de bune practici „Creatori de Educație”. 

Propunerile primite vor fi evaluate si integrate într-o nouă formă a regulamentului, urmând ca 

documentul actualizat să fie supus consultării publice. 

 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” - cod SMIS 2014+:118327 este un 

proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020,  iar Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului. 
sursa: https://edu.ro/invita%C8%9Bie-de-participare-la-revizuirea-regulamentului-selec%C8%9Biei-

na%C8%9Bionale-de-bune-practici-%C3%AEn 

 

 

 Oportunități de stagii în cadrul instituțiilor Uniunii Europene 

 

Data publicării: 22.01.2020 

 

Pe parcursul acestui an absolvenții de învățământ superior interesați de modul de funcționare, rolul 

și activitățile instituțiilor Uniunii Europene pot beneficia de stagii remunerate în cadrul 

următoarelor instituții: 

 

 Comitetul Economic și Social European (CESE) 
Stagiul este remunerat cu aproximativ 1.190 euro/lună și durează 5 luni, cu data de începere 16 

septembrie 2020. Informații detaliate referitoare la CESE pot fi consultate accesând acest 

link: https://www.eesc.europa.eu/en/about 

 

 Comitetul European al Regiunilor (CER) 
Formatul acestui stagiu este asemănător cu stagiile oferite de CESE. O descriere completă este 

disponibilă pe pagina web a instituției (https://cor.europa.eu/ro), iar informații suplimentare sunt 

disponibile la: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx, unde apar și 

informații despre programul de stagii al CER dedicat angajaților din instituțiile publice. 

 

 Comisia Europeană (Blue Book Traineeship) 
Au fost lansate înscrierile pentru acest program, cu termen-limită 31.01.2020. Pe parcursul 

întregului an, sunt disponibile 1.800 de stagii plătite în diversele structuri ale Comisiei. Informațiile 

detaliate pot fi accesate la:   https://ec.europa.eu/stages/ 
sursa: www.edu.ro 

 

 

 

 

mailto:contact@educred.ro
https://edu.ro/invita%C8%9Bie-de-participare-la-revizuirea-regulamentului-selec%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-de-bune-practici-%C3%AEn
https://edu.ro/invita%C8%9Bie-de-participare-la-revizuirea-regulamentului-selec%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-de-bune-practici-%C3%AEn
https://www.eesc.europa.eu/en/about
https://cor.europa.eu/ro
https://cor.europa.eu/ro
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://ec.europa.eu/stages/
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 PlaYouth organizează cea de-a doua Conferință dedicată profesorilor 
 

Ediția a doua a evenimentului vine după ce ne-am dat seama că este un subiect care îi interesează 

pe mai mulți profesori și noi vrem să fim alături de ei, în acest proces de dezvoltare personală și 

profesională. De cele mai multe ori vedem doar educatorul, responsabilul, îngrijitorul dar cine este 

omul din spatele tuturor acestor roluri? 

 

”Omul din spatele unui profesor” este un eveniment dedicat dascălilor, acești oameni minunaţi 

care sunt alături de copii multe ore din zi, oferindu-le susţinere, înţelegere și afecţiune în momentele 

în care au nevoie. 

Pe ei ne dorim să îi cunoaștem Sâmbătă, 22 Februarie 2020, să ne bucurăm de prezenţa lor, să le 

transmitem că sunt importanţi și că eforturile lor zilnice sunt valoroase și să îi molipsim cu 

entuziasmul nostru pentru educaţia prin joc și artă. 

Speakerii prezenţi la eveniment vor aborda subiecte de interes pentru cadrele didactice privind 

provocările lor zilnice ce ţin atât de activitatea de la clasă cât și de relaţia cu părinţii, cu colegii dar 

și cu conducerea școlii. 

 

Speakerii conferinței vor fi: 
– Cristina Farcaș – educator grădiniță, coordonator educațional, educator Cercetași 

– Ana Maria Ciobanu – reporter, membru în echipa editorială Școala9 

– Violeta Dascălu – director Școala Ferdinand 

– Doru Căstăian – profesor de filozofie și științe socio-umane 

 

Intrarea este în valoare de 50 de lei, pentru că ne dorim ca toți cei care vor să participe să își asume 

cu responsabilitate că vor veni la eveniment: Înscrierile se fac 

aici: http://bit.ly/Inscrieri_Conferinta_Editia2 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/x3L12wMiVE4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FInscrieri_Conferinta_Editia2%3Ffbclid%3DIwAR1BVS0KttKcaKTcNvvTvTPbXzB8PGvVsNVB9B7b3PqhWKqweKSIDdgGpNY&h=AT1m-N0F5racmja1emrXbkrD4Udth7V7eP3laCX5Bl-dhWCU6QnOoXIjQoMRHwaWFsI1zqZaA_aSi9iLUS5ZG78t5Z8f_ng3egiIBwibAm-j9q-mibgVZQaRtpfM_2dq-2c
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*Pretul Early Bird este de 35 de lei 

Locația urmează să fie anunțată. 

PlaYouth aduce jocul, arta şi bucuria în educaţia şi dezvoltarea copiilor prin organizarea de 

activităţi educativ-creative, la care pot participa şi părinţii, într-un mediu primitor, călduros şi 

vesel. 
sursa: Romania pozitiva, 21 ianuarie 2020 

 

 
 Mega Mall devine primul centru comercial din Bucuresti usor accesibil 

persoanelor cu deficiente de vedere 
 

Mega Mall devine primul mall ușor accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere odată cu 

implementarea, în premieră, a sistemului STEP-HEAR 

 

 Persoanele cu deficiențe de vedere vor beneficia gratuit de asistență audio în limba română 

pentru deplasare, folosind aceasta aplicație 

 

București, 20 ianuarie 2020 – Mega Mall anunță implementarea sistemului de orientare STEP-

HEAR, devenind primul centru comercial din capitală ușor accesibil persoanelor nevăzătoare. 

Astfel persoanele cu deficiențe de vedere se vor putea deplasa cu ușurință și în siguranță în incinta 

centrului comercial, beneficiind de asistență de-a lungul întregii vizite. 

 

 
 

„În jurul Mega Mall s-a creat o comunitate puternică, iar vizitatorii noștri ne trec pragul atât pentru 

shopping, cât și pentru a-și petrece timpul alături de cei dragi. Ușa Mega Mall este larg deschisă 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/4n20oW85muk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/4n20oW85muk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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pentru oricine și, cu ajutorul acestei tehnologii, sperăm că persoanele cu deficiențe de vedere se vor 

simți mai confortabil și se vor putea orienta independent,” au declarat reprezentanții Mega Mall. 
 

Tehnologia STEP-HEAR funcționează pe baza unui sistem de senzori și a unor sisteme de alertă 

care au rolul de a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere, dar și care folosesc fotolii rulante, să 

găsească drumul cel mai sigur în spațiile publice. Beneficiarii trebuie să își instaleze pe telefon 

aplicația STEP-HEAR, disponibilă gratuit pentru dispozitivele iOS și Android. De îndată ce 

telefonul mobil detectează senzorii din proximitate, dispozitivul vibrează. Apoi, utilizatorul trebuie 

să atingă ecranul telefonului și vor fi redate audio, în limba română, toate informațiile necesare 

pentru deplasare, precum: poziția, descrierea elementelor din jurul lor, distanța pe care o mai au de 

parcurs până la punctele de interes, direcția spre care trebuie să se îndrepte în funcție de dorințele și 

nevoile de deplasare. 
 

La 30 septembrie 2019, în România erau înregistrate aproape 95.000 de persoane cu deficiențe de 

vedere, dintre care 2.757 copii. (sursa: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități) 
 

Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul www.megamallbucuresti.ro   
sursa: Romania pozitiva, 20 ian 2020 

 

 

 Greenpeace România a lansat marți, 21 ianuarie 2020, raportul 

“Mobilitate durabilă în București. O evaluare bazată pe indicatori” 
 

București, locul 13 din 14 la mobilitate durabilă 

 

Greenpeace România a lansat marți, 21 ianuarie 2020, raportul “Mobilitate durabilă în București. 

O evaluare bazată pe indicatori” [1], material pregătit de Institutul Wuppertal pentru Climă, 

Mediu și Energie. Raportul reprezintă o completare la clasamentul orașelor din anul 2018 privind 

mobilitatea durabilă [2] în care au fost analizate 13 orașe europene: Berlin, Londra, Viena, 

Bruxelles, Moscova, Roma, Zürich, Paris, Amsterdam, Copenhaga, Oslo, Budapesta și Madrid. 

 

Bucureștiul a fost comparat cu celelalte orașe în ceea ce privește transportul public, siguranța 

rutieră, calitatea aerului, managementul mobilității și mobilitatea activă. Per total, 

Bucureștiul s-a clasat pe locul 13 din cele 14 orașe, pe baza punctajului obținut pentru fiecare 

indicator. 

 

La indicatorii siguranță rutieră, calitatea aerului și mobilitate activă (deplasare nemotorizată – 

mersul pe jos, cu bicicleta, skateboard, role etc), Bucureștiul s-a clasat pe penultimul loc, iar la 

capitolul managementul mobilității, chiar pe ultimul loc. În aceste domenii este nevoie de 

îmbunătățiri concrete precum dezvoltarea infrastructurii pentru pietoni și bicicliști, combaterea 

parcatului ilegal pe trotuare, extinderea spațiilor verzi urbane, precum și prioritizarea în trafic a 

mijloacelor de transport public, prietenoase cu mediul, pentru a reduce durata călătoriei și, prin 

urmare, pentru a crește atractivitatea lor pentru localnici și navetiști. 

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/12/ANPD-Buletin-statistic-trim-III-2019.pdf
http://www.megamallbucuresti.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HS0AylHkI_c/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HS0AylHkI_c/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Politicile care ar putea ameliora situația actuală a transporturilor și mobilității Bucureștiului ar 

trebui să abordeze, în primul rând, ponderea ridicată a transportului motorizat privat din oraș. 

Aceasta implică, de exemplu, un sistem de gestionare a parcării mai eficient și dezvoltarea și 

modernizarea în continuare a infrastructurii pietonale și pentru biciclete din București într-o rețea 

integrată mai confortabilă, durabilă și atractivă. Mobilitatea activă performantă se traduce printr-un 

număr mai mic de vehicule folosite pe stradă, congestionare redusă, străzi mai sigure și un nivel mai 

bun al calității aerului. 

 

Infrastructura sigură și eficientă nu numai că va crește cota de deplasări pentru cei cu mobilitate 

redusă și cei care se deplasează cu bicicleta și pe jos, dar va reduce și accidentele care implică 

persoane din aceste categorii. 

 

“Locul codaș ocupat de București este rezultatul mai multor motive. Acesta prezintă cel mai ridicat 

nivel de congestionare dintre cele 14 orașe analizate, cu o cotă de deplasări zilnice cu vehicule 

private de 48 % și o pondere relativ mică de mobilitate activă de doar 16 %. În plus, spațiul verde 
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pe cap de locuitor în capitală este sub 10mp, în timp ce norma UE este de 26mp/capita”, a declarat 

Alin Tănase, coordonator de campanii Greenpeace România.  

[1] Raportul “Mobilitate durabilă în București. O evaluare bazată pe indicatori” poate fi consultat 

aici: https://storage.googleapis.com/planet4-romania-stateless/2020/01/e9b3c376-

sustmobinbucharest_ro.pdf 

[2] Raportul „Living. Moving. Breathing.”; Kodukula et al. 2018, realizat de Institutul Wuppertal, 

poate fi consultat aici: https://storage.googleapis.com/planet4-romania-stateless/2020/01/5f2a7e14-

living.moving.breathing.pdf 
sursa: Romania pozitiva, 21 ian 2020 

 

 

 MOL România și Fundația pentru Parteneriat majorează suma 

disponibilă pentru finanțări în cadrul ediției a 15-a a programului Spații 

Verzi la aproape 800.000 de lei 
 

 Organizațiile neguvernamentale pot depune cereri de finanțare pentru proiecte de 

mediu până la data de 20 februarie. 

 Bugetul total pentru finanțarea proiectelor în cadrul programului Spații Verzi este de 

796.000 de lei. În cadrul edițiilor precedente, bugetul programului a fost aproximativ 

683.000 de lei. 

 Peste 600 de proiecte au fost finanțate cu 7,5 mil. lei în edițiile anterioare ale 

programului. 

 Suprafața terenului reabilitat în cadrul componentei Spații Verzi Urbane, în decursul 

celor 14 ediții, a depășit suprafața teritoriului statului Vatican. 

 

MOL România și Fundația pentru Parteneriat lansează cea de-a 15-a ediție a programului Spații 

Verzi. Programul este o platformă de responsabilitate socială prin care se urmărește implicarea 

copiilor şi a tinerilor în proiecte de mediu pentru care MOL România oferă fonduri de peste 

796.000 lei. 

 

(..) Organizațiile de mediu pot depune, până la data de 20 februarie, cereri de finanțare pentru 

poiecte care se încadrează într-una dintre cele două componente ale programului: Spații Verzi 

Urbane și Arii Naturale Protejate. Proiectele selectate în cadrul componentei Spații Verzi Urbane 

primesc o finanțare maximă de 11.000 de lei/proiect, în timp ce finanțarea pentru componenta Arii 

Naturale Protejate este de maximum 26.000 de lei/proiect. 

 

(..) În cadrul componentei Spații Verzi Urbane sunt finanțate proiecte care vizează reabilitarea sau 

crearea de spații verzi, în paralel cu dezvoltarea unor programe interactive de educație ecologică și 

de sănătate. De asemenea, în aceeași categorie sunt eligibile și proiecte având ca temă Săptămâna 

Europeană a Mobilității și care implică activități şi acțiuni ce presupun un grad ridicat de implicare 

a comunității. 

În cadrul componentei Arii Naturale Protejate sunt eligibile proiectele de promovare şi popularizare 

a ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul 

comunităţilor locale prin intermediul implicării ONG-urilor şi şcolilor, precum și a comunităţilor 

locale. 

https://storage.googleapis.com/planet4-romania-stateless/2020/01/e9b3c376-sustmobinbucharest_ro.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-romania-stateless/2020/01/e9b3c376-sustmobinbucharest_ro.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-romania-stateless/2020/01/5f2a7e14-living.moving.breathing.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-romania-stateless/2020/01/5f2a7e14-living.moving.breathing.pdf
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/NBe7idqAaag/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/NBe7idqAaag/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/NBe7idqAaag/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Noutăți în cadrul programului Spații Verzi 2020 

Sumele maxime acordate proiectelor, atât în cadrul componentei Spații Verzi Urbane cât și în 

cadrul componentei Arii Naturale Protejate, au crescut față de ediția anterioară. Astfel, pentru 

reabilitarea sau crearea spaţiilor verzi urbane sau pentru programele organizate cu prilejul 

Săptămânii Europene a Mobilității suma maximă ce poate fi acordată per proiect a crescut cu 1.000 

lei, la 11.000 lei. Pentru promovarea ariilor protejate, nivelul maxim de finanţare per proiect s-a 

majorat cu 6.000 de lei, la 26.000 lei. 

Mai multe detalii despre program pot fi găsite pe site-

ul www.spatiiverzi.org.ro, www.molromania.ro, respectiv www.repf.ro 
sursa: Romania pozitiva, 21 ian 2020 

 
 

 O nouă campanie de informare pentru incluziunea copiilor cu dizabilități: 

Creștem mai puternici când creștem împreună 
 

BUCUREȘTI, 23 ianuarie 2020: Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Autoritatea 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Ministerul 

Educației și Cercetării și UNICEF au lansat campania de informare „Creștem mai puternici când 

creștem împreună”. 

 

„Putem, știm, vom reuși. Cred că împreună vom reuși să construim o societate în care diversitatea 

este o normalitate, o societate echitabilă, zâmbitoare tuturor copiilor. Este un proces complex și de 

lungă durată, care se adresează atât școlii, cât și părinților și altor instituții sau autorități, însă, cu 

eforturi și implicări comune, copiii vor simți că aparțin aceleiași comunități. Împreună suntem mai 

puternici! România incluzivă este România educată”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educaţiei 

și Cercetării. 

 

Unul dintre mesajele-cheie ale campaniei este că locul copiilor cu dizabilități e împreună cu ceilalți 

copii, în familie, la grădiniță și în comunitate. Toți copiii pot să învețe și, cu cât dizabilitatea este 

identificată mai devreme, cu atât cresc șansele de a avea un progres mai rapid în dezvoltare. De 

asemenea, cu cât vârsta unui copil cu dizabilități este mai mică la înscrierea în grădiniță și școală, 

cu atât cresc șansele acestuia la dezvoltare și la o viață mai bună. 

„Incluziunea copiilor cu dizabilităţi reprezintă nu numai o obligație legală, dar și o datorie morală 

pe care noi o avem ca societate. Copiii cu dizabilităţi au dreptul la educaţie de calitate şi servicii în 

comunitate, alături de toţi ceilalţi copii, iar acestea trebuie să constituie priorităţi efective pentru 

autorităţile competente”, a declarat Mădălina Turza, președinte ANDPDCA. 

 

Studiile au arătat că, atunci când copiii cu diverse abilități învață împreună în aceeași clasă, 

performanțele tuturor copiilor din clasa respectivă cresc, contrar părerii generale că un copil cu 

dizabilități duce la performanță școală scăzută pentru ceilalți. Studiile mai arată și că discriminarea 

împotriva copiilor cu dizabilități se reduce. Dizabilitatea nu trebuie să fie un motiv de excluziune, 

transmite campania. 

 

„Convenția cu privire la Drepturile Copilului prevede aceleași drepturi pentru toți copiii, indiferent 

de abilitățile pe care le au. Toți copiii pot învăța și au dreptul să meargă la creșă și la grădiniță și, 

http://www.spatiiverzi.org.ro/
http://www.molromania.ro/
http://www.repf.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/xSGAruyvOIU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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apoi, la școală. Un copil cu o dizabilitate trebuie să se poată juca, să poată învăța și crește împreună 

cu toți ceilalți copii și niciun copil nu trebuie să fie definit de dizabilitatea pe care o are. 

Ca societate, e nevoie să lucrăm pentru a face lumea din jurul copiilor cu dizabilități mai 

prietenoasă, mai primitoare și mai incluzivă. Totodată, cerem ca părinții să fie sprijiniți cu resurse și 

servicii adecvate”, a declarat Gabriel Vockel, reprezentant adjunct al UNICEF în România. 

 

Campania „Creștem mai puternici când creștem împreună” se adresează atât familiilor cu copii cu 

dizabilități cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, cât și tuturor părinților și profesioniștilor care lucrează 

cu copii, inclusiv cu copii cu dizabilități. 

Statisticile oficiale arată că, în România, sunt 70.000 de copii cu dizabilități în evidențele statului. 

Cu toate acestea, estimările UNICEF pentru Europa și Asia Centrală spun că doar o treime din 

copiii cu dizabilități sunt înregistrați ca atare oficial, făcând astfel ca majoritatea acestor copii să fie, 

în realitate, invizibilă. 

Copiii cu dizabilități reprezintă unul dintre cele mai marginalizate și mai excluse grupuri din 

societate, confruntându-se zilnic cu discriminarea care ia forma atitudinilor negative, lipsa 

politicilor și a unei legislații adecvate, ceea ce le împiedică accesul la îngrijire medicală, educație și 

le pot pune în pericol însăși viața. 

Datele UNICEF arată că cel puțin 75% din numărul estimat de 5,1 de milioane de copii cu 

dizabilități care trăiesc în Europa Centrală și de Est și în Asia Centrală sunt excluși de la o educație 

incluzivă de calitate. 

Spotul video al campaniei este disponibil la: http://bit.ly/SpotCampanieCopiiCuDizabiliăți 
sursa: Romania pozitiva, 24 ian 2020 

 
 

 O nouă „mișcare” câștigă teren în București: și eu fac parte din tribul 

oamenilor care merg pe jos 

 

 
Foto: Alexandru Bușcă/ Inquam Photos 

 

http://bit.ly/SpotCampanieCopiiCuDizabili%C4%83%C8%9Bi
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5 iulie 2018. O zi ca oricare alta. Am început să merg pe jos ca să merg pe jos. Întâi în Herăstrău. 

De lene (să fac ceva mișcare, dar nu sport), din lipsă de timp (logistica și calendarul mersului la sală 

mă înspăimântă), din revoltă (traficul din București și mai ales statul în mașină mă transformă încet 

în bestie), din lipsă de imaginație (cea mai simplă mișcare, nu am nevoie de echipament). Apoi, de 

acasă până la birou - 5 km. O bună bucată de vreme am mers cu capul pe sus – o ocupație 

periculoasă pe aproape orice stradă din centrul orașului – pe aceeași rută, cu încântarea unui copil 

provincial care descoperă locuri, oameni, case noi. Un drum pe care l-am parcurs zilnic de mii de 

ori cu mașina s-a lăsat descoperit cu pasul și mi-a deschis o altă lume: poveștile caselor de pe Dacia, 

lumina, mirosurile, anotimpurile, stereotipurile, oamenii întâlniți pe Polonă, zgomotul și răceala 

blocurilor de pe Dorobanți, grădinile și confortul caselor vechi de pe lângă Televiziune... 

 

Apoi am început să merg pe jos de la birou până acasă. Făceam deja 10 km pe zi. Aceeași rută, alte 

descoperiri. Am început să simt ritmul ascuns al orașului, să știu secvențele diurne ale familiilor, să 

înțeleg când vin părinții de la birou și când gătesc bunicile cina în serile de vară, să văd cu 

surprindere vecini care încă stau la poartă să-și vorbească la sfârșitul unei zile, tihna de joi seara, 

freamătul posac al dimineților de luni, în fine, duruitul vieții... 

Acum merg pe jos oriunde pot și oricât de mult. Am început să merg cu grupuri de oameni. La 

început, prieteni sau cunoștințe din agenda mea de telefon. Apoi cu oameni pur și simplu pasionați 

de mersul pe jos sau exasperați de trafic sau oameni cărora le place să meargă cu alții prin parc 

dimineața devreme. 

Acum 10 ani dacă spuneai cuiva că mergi pe jos credea că ești sărac sau cu minte mai puțină. La 

oraș nu se merge pe jos, nu? 

Azi suntem din ce în ce mai mulți. Se naște clar o „mișcare”. Știm ce avem de făcut. Avem și un 

super erou: Dan Dumitru, românul care în 1910 a parcurs 100.000 km pe jos, prin lume. Dar de ce?  

 

Care-i treaba cu mersul pe jos? E cea mai banală activitate, nu e nici măcar un sport. Și de unde 

aroganța asta să mai și scriem despre asta? 

Fiindcă în anul acesta am observat că se întâmplă ceva extraordinar cu mintea (și cu corpul) omului 

când merge pe jos. Singur sau cu alții. 

O serie de transformări radicale, importante și ireversibile apar când mergi singur pe jos și în mod 

constant - măcar o oră pe zi. 

Și cu totul altfel de schimbări se petrec în mintea omului atunci când merge pe jos în grup cu alții. 

Cu „tribul”. 

Despre aceste observații personale voi scrie în textele următoare, pe îndelete. 

 

Până data viitoare vă las cu două gânduri: 

- neurologia nord americană tocmai a definit mersul pe jos „o nouă superputere”. Vom vedea 

împreună de ce. 

- Mergi pe jos și fii atent la ce ți se întâmplă. Ce am câștigat după ce am intrat în „noua mișcare”.  

 

Unde mă uit în jur, aproape peste tot în orașul asta, e urât. Neterminat, nespălat, rupt, delabrat, fără 

gust, mutilat, neîngrijit. Neiubit oraș. Nici de primari, nici de mulți dintre noi, cei care trăim aici. 

(…) În zilele gri, cu lume zgribulită pe străzi și oameni nervoși în mașini, în zilele în care nimeni nu 

îți zâmbește, când totul pare blocat în neputință, trafic, indiferență sau prostie aș vrea să fiu în altă 
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parte – oriunde aș putea să scap de acest oraș vampir care-ți ia toată energia și-ți dă înapoi mai 

nimic. Știu sigur că mulți gândesc la fel. 

Și totuși… 

 

De un an și jumătate am ales să merg pe jos. Îmi pun „adidașii” și merg pe jos pe orice vreme în 

orașul acesta neprietenos cu pietonii. Pun căștile dacă merg singură și ascult muzică fară cuvinte. Se 

întâmplă ceva cu corpul și mintea omului când merge constant pe jos. Trebuie să admit că acum 

înțeleg mai bine de ce existența creierului uman se datorează mobilității. Când stai la birou pe 

scaun, corpul se așază pe oase și nu se mișcă; capul fixat în ecranul computerului sau al telefonului 

nu se prea mișcă. Așa și gândurile, la fel și simțurile - nu se prea activează. Imaginează-ți robotul 

R2D2 (cel din Star Wars, care altul?) dezactivat. Așa arătăm când stăm, mare parte din zi. Zi de zi. 

Acum ridică-te în picioare și mergi. Totul se activează – începi să auzi, să miroși, să privești în toate 

părțile, să te miști. E nevoie de un centru de comandă și coordonare pentru toate milioanele de mici 

operațiuni pe care corpul nostru le face pentru un singur pas. Creierul e centru de comandă și el se 

simte cel mai bine în mișcare, activ. Când merg pe jos el face posibile toate descoperirile mele. 

 

Mă uit în jur – văd casele vechi – și pe frumoasele îngrijite și cochete de pe „capitale”, dar și pe cele 

îmbătrânite urât din Cartierul Armenesc. Știu cum miros gangurile caselor vechi și scările blocurilor 

noi, pot spune că e duminică după mirosul de cartofi prăjiți de pe strada Timpului sau că e iarna 

după butoaiele cu varză acră din Piața Galați. Descopăr. În orașul nostru plin de contraste mergând 

pe jos găsești străzile Dimineții, Inocenței, Lirei, Austrului, Bucuriei, alături de blocuri mamut cu 

cifre și scări în loc de nume. Vezi tineri sarutându-se la 8 dimineața pe ploaie în parcul Mihai Întâi 

și lume nervoasă claxonând fară mașini în față sau șoferi cu ochii în Netflix trecând nonșalanți pe 

roșu. 

 

Mergi pe jos într-o duminică pe la prânz pe strada Speranței și vei trăi tihna încremenită a unei 

străduțe din centrul orașului pe unde nu trece nicio mașină. Și dacă tot e duminică ia niște 

bomboane fondante de la Casa Capșa și urcă pe Calea Victoriei să bei o cafea bună unde-ți place. 

Sau ia-o în jos spre Cișmigiu și caută în parc peretele pe care scrie: „Pe cerul cuiva ai fost cea mai 

frumoasă stea”. Se potrivește cu fondantele. 
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Apoi e cerul. Ce descoperi când mergi pe jos și privești în sus. Cu grijă să nu-ți rupi gâtul pe 

trotuarul spart sau să cazi într-o gură de canal neacoperită sau să calci în ce lasă pe strada animalele 

pe care, nu-i așa, trebuie să le iubim cu toții. Chiar mai mult decât pe noi înșine de vreme ce nu ne 

pasă că sunt străzile pline. Mă uit în sus și peste cablurile atârnate peste tot văd câteodată o lumină 

roșie de dimineață de iarnă care mă îngheață cu frumusețea ei. Sau cerul acela de crepuscul de vară 

când ai impresia că te poți ascunde în Parcul Icoanei și nimeni nu te va mai găsi niciodată… În 

zilele cu vânt rece când cerul gonește pe jos îi înțeleg pe cei care fotografiază întruna nori. Cu 

casele de pe Dumbrava Roșie în fundal ai impresia că trăiești undeva lângă ocean. 

 

Mergând pe jos descoperi. Miroși, vezi, auzi, trăiești. Case, povești, oameni, istorie, viață. Uiți de 

telefon, Insta sau Facebook, mai descoperi o muzica și-ți mai aduci aminte vorba cântecului „de-un 

nume de fată“ sau de băiat, de vară, de Vamă sau de Cluj. 

 

Nimic din toate astea nu ți se arată din mașină, autobuz sau de pe bicicletă ori trotinetă 

electrică.  Mergi pe jos o oră pe zi, dacă poți, prin orașul tău. Sau începe cu 15 minute, nu contează. 

Descoperă-l. Găsește un mod de conviețuire cu contrastele lui și cu tine. Spune și tribului tău ce 

descoperi. Ia-l cu tine și mergeți împreună pe jos. 

 

Descoperirea e doar unul din beneficiile mersului pe jos. Vom mai scrie și despre altele. 

Noi, cei de la Mișcarea Nouă asta facem. Suntem din ce în ce mai mulți și ne place. 
https://republica.ro/ce-am-castigat-dupa-ce-am-intrat-in-znoua-miscare-zde-un-an-si-jumatate-am-ales-sa-merg-pe-

jos?Alexandra Gătej = Contributor, 2019-11-28 06:47:00 

 

 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 
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