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Ce știm despre RENINCO? 
 

  Repere temporale: 20, din 22, din 30 de ani 

 
Era luna mai, 1990...  

Au trecut 30 de ani de când domeniul denumit în prezent al dizabilității și/sau cerințelor 

educaționale speciale (ori invers) a renăscut în România postrevoluționară. 
 
Prin HG nr.586/1990, odată cu unele măsuri de urgență care vizau ameliorarea 
substanţială a condiţiilor de viaţă şi, după caz, de educaţie din instituţiile speciale, în 
care trăiau și - în situațiile mai fericite - învățau la școală zeci de mii de copii (denumiți 
atunci cu deficiențe, alături de alți copii „ocrotiți”, după Legea nr.3/1970) au fost luate 
două măsuri importante de restabilire a capacității resursei umane din acest domeniu: 

 iniţierea formării de personal specializat, prin lansarea pregătirii universitare 
în profil de psihopedagogie specială (fosta defectologie), ca și reluarea 
acestei formări în psihologie, pedagogie, sociologie şi asistenţă socială - la 
Bucureşti, Cluj şi Iaşi 

 reluarea activităţii de cercetare în educaţia specială, prin înfiinţarea unui 
Centru  Metodologic pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor Handicapaţi (cu 
primul director în persoana conf. univ. dr. Constantin Păunescu, reputat 
autor al domeniului) - în subordinea Ministerului Învățământului - devenit 
apoi Institutul Naţional de Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor 
Handicapate, denumit ulterior Institutul pentru prevenirea şi combaterea 
exluziunii sociale a persoanelor cu handicap, sub coordonarea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, desfiinţat în anul 2010... 

 
O fărâmă din povestea provocatoare a tranziției și reformei sociale și educaționale de la 
noi! 
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Pentru a înțelege mai bine importanța acestui reper istoric – luna mai 1990 - va trebui să 
ne întoarcem și mai mult în timp, cu 43 de ani.  
În anul 1977 au fost desființate o serie de specializări de formare universitară, din 
domeniul științelor socio-umane, funcționale în marile centre universitare (București, Cluj 
și Iași): psihologia, pedagogia, sociologia precum și defectologia de la Universitatea din 
Cluj... 
În perioada 1980-1989, sub dictatura cuplului Ceaușescu, problematica persoanelor cu 
dizabilități (cu deficiențe, după terminologia de atunci), inclusiv educația acestora - 
preocuparea de bază a defectologiei - a intrat într-un puternic con de umbră. Era interzisă 
mediatizarea oricărei informații legate de această arie socio-educațională. 
În anul 1982, odată cu desființarea Institutului de Științe Pedagogice, a dispărut și sectorul 
acestuia de cercetare în domeniul defectologiei, sector în care au activat nume de 
referință ale educației speciale de la noi.  
Din surse neoficiale ale timpului a circulat informația că în perioada respectivă - a anilor 
‘80 - era în intenția cuplului dictatorial și desființarea școlilor speciale (pentru copii cu 
deficiențe), singura alternativă educațională la vremea aceea... 

 
Noiembrie 1990 – 1995 – ”Copilul cu două moașe” 

Așa își intitula Denisa Udroiu un articol din ziarul AZI, apărut pe data de 3 mai1991 (tot în 
luna mai!), articol care încerca să redea situația din învățământul special românesc, la 
vremea aceea. Acest subdomeniu educațional a fost preluat de la 1.11.1990, prin HG 
nr.1161, de către Secretariatul de Stat pentru Handicapați (SSH), organism guvernamental 
înființat pentru a dovedi preocuparea oficialilor timpului de a se îngriji mai bine de soarta 
copiilor și persoanelor „handicapate” (cu denumirea de atunci).  Era cumva o reacție la 
șocul mediatic mondial din vara anului 1990, produs ca urmare a descoperii condițiilor de 
viață a unor copii cu deficiențe, în „instituții de ocrotire” de tipul căminelor-spital (cazul 
Cichid). 
Printre oamenii din zona educației speciale care au protestat și au militat către Guvernul 
României pentru revenirea sistemului educațional special la autoritățile de învățământ 
era și liderul logopezilor interșcolari din București – dna Ecaterina Vrăsmaș. 
Ceea ce s-a obținut, ca un gen de compromis, a fost „dubla subordonare” a școlilor 
speciale (Ministerul Învățământului și SSH), respectiv revenirea la sistemul educațional a 
logopezilor, care lucrau în grădinițe și școli generale cu clasele 1-IV! 
Un alt episod din meandrele reformei și tranziției educaționale...   

 
Anul 1993 

Odată cu demararea unor proiecte-pilot de integrare școlară a copiilor cu CES (la 
Timișoara și Cluj-Napoca), în cadrul cooperării dintre Ministerul Învățământului (MI) și 
UNICEF România, a fost publicat un articol în Revista de educație specială nr.1, care a 
lansat și la noi, în plan psihopedagogic, o nouă noțiune, emergentă la vremea respectivă în 
Europa, promovată și de către UNESCO - Copiii cu cerințe educative speciale (autori: 
Ecaterina Vrăsmaș și Traian Vrăsmaș). 

 
Anul 1994 

În contextul proiectelor-pilot demarate anterior (1993) a fost lansată, oarecum informal, 
la București și Piatra Neamț o REȚEA NAȚIONALĂ - de informare și cooperare, care viza 
integrarea în comunitate a copiilor cu cerințe educative speciale - RENINCO de astăzi!  
Părintele spiritual al ideii și mișcării RENINCO, domnul Patrick Daunt din Marea Britanie 
(consultant recomandat de UNESCO pentru proiectele-pilot MI-UNICEF) sintetiza minunat 
ideea de RENINCO într-o publicație din 1999 (Cartea Albă RENINCO): 
 

„RENINCO oferă oportunitatea de cooperare, comunicare şi solidaritate pentru 
universităţi şi alte structuri de formare iniţială şi/sau continuă, pentru inspectorate şi 
şcoli (speciale ori obişnuite), pentru asociaţii şi centre neguvernamentale”. 
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Așa cum scriam tot în 1999, împreună cu un profesor și om de excepție - domnul Ionel 
Mușu -, în perioada 1994-1998 misiunea RENINCO a fost una dominant informațională, 
pentru toți actorii și organizațiile interesate de reforma educației speciale din țara 
noastră.    

 

 Anul 1998 – acum 22 de ani – actul de naștere RENINCO 

În primăvara anului 1998, pe data de 30 martie, un grup de organizaţii şi persoane s-au 
întâlnit la hotelul Parc din Bucureşti, cu sprijin de la UNICEF, unde au discutat, negociat şi 
finalizat STATUTUL şi ACTUL DE CONSTITUIRE  a noii organizaţii neguvernamentale, 
denumită de atunci încoace ASOCIAŢIA RENINCO ROMÂNIA! 
În perioada celor peste 22 de ani de la înființare, RENINCO - în prezent (din 2003) 
Reţeaua Naţională de Informare şi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor 
și Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale - a desfășurat o activitate foarte bogată și 
complexă, nu lipsită de bariere și dificultăți organizaționale... 
Reţeaua RENINCO - ca ONG cu personalitate juridică - a militat încă din anul 1998 pentru 
integrarea şcolară a tuturor copiilor (din 2003 și a tinerilor) cu CES, în școlile din 
comunitate, iar în ultimii 10-12 ani cu prioritate pentru promovarea şi dezvoltarea, în 
cât mai mare măsură posibilă, a practicilor incluzive, în şcolile generale/de masă, 
pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau alte cerinţe speciale. 

 
LEADERSHIPUL RENINCO 

Semnatarul acestor rânduri a avut o onoare deosebită, ca la data înființării RENINCO (30 
martie 1998) să preia, pentru câteva luni doar - până în luna iunie 1998 - președinția 
RENINCO. 
Din vara anului 1998,, domnul IONEL MUȘU - vicepreședinte fondator - a preluat pentru 
aproape doi ani președinția RENINCO. 
Cu această conducere (Ionel Mușu), RENINCO s-a lansat în viața societății civile din 
România, cu sprijin constant de la UNICEF România, cu suport tehnic și moral de la domnul 
PATRICK DAUNT - Președinte de onoare RENINCO în perioada 1998-2013.  
În cei doi ani de leadership, Ionel Mușu RENINCO a realizat numeroase cursuri în țară, pe 
tema integrării și/sau incluziunii copiilor cu CES în comunitate. S-a reușit de asemenea 
(tot cu sprijin UNICEF) editarea a două publicații: 

- Educația integrată a copiilor cu handicap, 1998; 
- Cartea Albă RENINCO, 1999 (tradusă în 2006 și în limba rusă, cu suport norvegian). 

   

LUNA MAI 2000 – acum 20 de ani... 

Profesorul și omul minunat Ionel Mușu a trecut în neființă... Spiritul mișcării 
RENINCO era la ceas de cumpănă! 
Ce se va întâmpla în continuare cu această organizație, încă tânără dar 
puternic ancorată în reforma necesară, potrivit misiunii asumate? 

 
Organizațiile și membrii fondatori (printre care o voce aparte era doamna Ioana Monica 
Antoci – vicepreședinte RENINCO în perioada 2000-2006, președinte CNDR în toamna 
anului 2006...) s-au consultat și s-au orientat: doamna Ecaterina Vrăsmaș, profesor-
logoped care devenise între timp cadru didactic universitar, era cea mai potrivită să 
preia leadershipul RENINCO! 
După frământări puternice și o noapte nedormită, momente de reflecție adâncă, 
înaintea deciziei de acceptare din partea candidatei Ecaterina (Adina) Vrăsmaș, 
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  Adunarea Generală RENINCO din data de 26 mai 2000 a consfințit 

hotărârea:  Ecaterina Vrăsmaș - PREȘEDINTE RENINCO! 
 
Cum au trecut oare acești 20 de ani? 
 
Ce a însemnat pentru organizația RENINCO și domeniul său de referință 
leadershipul acestei doamne - prezență inseparabilă și în viața mea personală 
(din 1972) și de familie (din 1976)? 
 

Membri și colaboratori RENINCO au fost invitați să-și împărtășească opiniile în acest 
număr jubiliar. 
 

Doar câteva cuvinte aici – la final - despre logistica RENINCO – sediile... 
La înființare (1998) sediul – informal, social – a fost Școala specială nr.3, locație în care își 
desfășura activitatea profesorul Ionel Mușu.  
După preluarea conducerii RENINCO de către Ecaterina Vrăsmaș, în anul 2000, organizația 
„a trebuit să-și mute sediul” în altă parte...și noua locație a fost Grădinița nr. 111 din 
sectorul 6 (Drumul Taberei). 
În anul 2002, a apărut oportunitatea unui spațiu mai adecvat la Școala specială nr.10, din 
strada Gen. Berthelot nr. 20-25, sector 1, unde logistica s-a dezvoltat și, printre altele, a 
fost creat (cu sprijin UNICEF și ANPH) un Centru de resurse pentru copii și tineri cu CES. 
În vara anului 2009, RENINCO ”a trebuit să-și mute” din nou sediul de lucru și nu a fost 
deloc ușoară găsirea unei alte locații...Până la urmă, cu multă zbatere, eforturi, puțină 
șansă și sprijin binevenit de la oameni generoși, au apărut două sedii, două centre de 
resurse:  

- La Școala profesională specială nr. 2 (sector 2) 
- La Școala gimnazială nr.1 ”Sfinții Voievozi” din sectorul 1... 

La această școală - „Sfinții Voievozi” - funcționează și în prezent  Centrul de resurse  
PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ - inițiat de RENINCO, în parteneriat cu școala și asociația 
de părinți. 
Avatarurile acestor transferuri de locație, în ultimii 20 de ani - ocazii în care am simțit 
din plin dedicația unor membri și colaboratori - sunt doar o mică parte dintr-o activitate 
greu comensurabilă, cu mult spirit de voluntariat, multe momente de cumpănă, de 
îngrijorare și întristare...dar și cu satisfacții legate de conștiința și responsabilitatea 
faptelor autentice, pentru o cauză nobilă. 

        Traian Vrăsmaș, 23 mai 2020  

  Vine o vreme când privești cu nostalgie în urmă. Oameni și locuri, 

întâmplări și evenimente ți se perindă prin fața ochilor și, atunci, vezi ce a fost cu 
adevărat  important în viața ta. Și nu poți fi destul de recunoscător pentru toate lucrurile 
frumoase care te-au însoțit în tot acest timp. 

Da, sunt recunoscătoare unui OM care ne-a fost exemplu, prieten, ocrotitor, 

îndemn, coordonator, MENTOR.  

Sunt recunoscătoare pentru că am făcut parte din RENINCO, cea mai frumoasă, 
onestă și completă organizație care a construit, ceea ce este astăzi un sistem 
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corelat de concepte, politici educaționale și servicii pentru persoanele cu 
dizabilități din România. 
Fără căldura și pasiunea cu care ne-a strâns în jurul domniei sale, fără curajul 
cu care a spus întotdeauna adevărul în chestiuni sensibile și unor oameni care 
primeau cu greu adevărul, nu am fi fost ceea ce suntem astăzi: oameni 
maturi, mai buni, mai informați, mai creativi. Împreună am deschis porți 
care, până nu demult au fost ferecate.  
Mulțumim doamnei profesor Ecaterina Vrăsmaș pentru că a crezut în noi și ne-
a oferit șansa să devenim ceea ce suntem astăzi și îi urăm multă sănătate și 
putere să continue ceea ce a început, cu mult curaj, acum 20 de ani! 

                                                                                      Simona Nicolae, mai 2020 

  Imi amintesc cu emoție de anii 

2000, când aveam onoarea de a cunoaște oamenii cei mai speciali din viața mea. Am 
intrat în proiectele dezvoltate de Asociația RENINCO, care încerca și reușea cu succes să 
niveleze drumul integrării școlare și sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități din 
România, drum aflat la început în acele vremuri. Așa, am avut neprețuita ocazie să 
cunosc nu numai un om minunat ci chiar o familie de profesioniști dedicați, energici și 
plini de un entuziasm covârșitor. Cu emoția începătorului și copleșită de moment și de 
poziția profesională a oamenilor de aici am avut surpriza să constat că, dincolo de 
profesionalism și entuziasm, lucrurile erau făcute, în primul rând cu suflet, cu căldură, 
cu un firesc pe care nu îl mai întâlnisem niciunde.  

Echipa era minunată! Genul de echipă care nu are 
nevoie de program, care muncește atât cât este nevoie, care aproape că nu simte nevoia 
să plece acasă. O adevărată familie ! O familie vegheată cu multă dragoste și, în egală 

măsură, cu profesionalism de un OM MINUNAT! Un profesionist desăvârșit, un bun 

organizator, un comunicator de excepție, un om sufletist și de o modestie copleșitoare! 
Așa am cunoscut-o și așa o știu și astăzi pe Dna profesor Ecaterina Vrăsmaș. Probabil că în 
asta constă secretul unei echipe de succes! Echilibrul perfect între profesionalism și 
umanism! Am parcurs un drum minunat mulți ani! Cu multe proiecte de succes, cu multe 
satisfacții personale și profesionale! În tot acest timp, RENINCO a dezvoltat proiecte 
naționale și internaționale, studii, cercetări, a elaborat publicații de înaltă ținută 
profesională, a participat la strategii și politici educaționale la nivel național și 
internațional, a  devenit membru în organizații naționale și internaționale de profil, a 
devenit simbol și referință pentru domeniul dizabilității în România.  Totul a fost posibil 
pentru că Asociația RENINCO a fost pe mâini bune, pentru că, la nivel decizional, a fost 
un om dedicat total cauzei! Timpul acesta a fost, de departe, cea mai frumoasă 
experiență umană și profesională din viața mea. Pot spune că am crescut în această 
echipă! Am învățat mult despre dizabilitate dar mai ales am învățat mult despre viață, 
despre valori, despre valorizare, despre diversitate...am devenit ceea ce sunt datorită 
unor oameni minunați- modele demne de urmat și cărora nu voi găsi niciodată cuvintele 
potrivite pentru a le mulțumi!  

Dacă ar fi să dau un Logo acestei experiențe i-aș spune : Timp de 
calitate, petrecut cu oameni de calitate!   

                        Florentina Gălbinașu, profesor logoped, mai 2020  
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Vă datorăm atât de multe, stimată Doamnă Președinte Ecaterina Vrăsmaș! 

Cu atitudinea dumneavoastră nediscriminatoare și altruistă ați contribuit la schimbarea 
sistemului de educație în România făcând posibilă îmbunătățirea serviciilor oferite 

copiilor cu cerințe educative speciale, dând o șansă multora.  
Deșteaptă și puternică, punctuală și conștiinciosă, ambițioasă și vizionară, dar în același 

timp răbdătoare, bună și dornică să ofere șansa la o educație de calitate oamenilor în 
general: studenților, prin prisma meseriei, colectivelor de colegi pe care le-a coordonat 
de-a lungul anilor dar, mai ales, copiilor cu CES pe care i-ați sprijinit necondiționat din 

calitatea de președinte de ONG, sunteți un model de urmat, dar greu de atins. 
Îmi amintesc cu plăcere de anii petrecuți la Asociația RENINCO România, unde am fost ca 

într-o familie pentru că ați știut să ne încurajați și să ne îndrumați mereu, dar și să ne 
insuflați aceleași principii și valori după care vă ghidați și dumneavoastră. 

   Vă mulțumesc pentru tot, să doresc sănătate și vă îmbrățișez cu drag!   
Cu recunoștință, Anda Stanciu, căsătorită Sofîlcă, mai 2020 

 

 
Ce știm despre RENINCO? 

Numărul publicațiilor proprii depășește vârsta 
aniversată. Se adaugă numeroase traduceri și suporturi 
de curs, pentru mii de persoane beneficiare de formare 
și informare sub egida RENINCO. 

        Publicații: 

 Ghid de stimulare, 2005, 2013, Jim Dale, traducere din limba engleză 

 Să comunicăm cu plăcere, RENINCO și UNICEF, 2000, 2015, adaptare şi retipărire 

 Vrăsmaş, E. (coord.), Să învăţăm cu...plăcere. Fişe de exerciţii logopedice în 
comunicarea orală și scrisă, Editura Arlechin, 2007, 2011 

 Paşi spre educaţia incluzivă în România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, RENINCO 
şi UNICEF, 2008 

 Vrăsmaş, E. (coord.), 8 LOG, Program de exerciții logopedice pentru remedierea 
dislaliei, Supliment al Revistei Învăţământului Preşcolar, 2009 

 Vrăsmaş, E., (coord), Premisele educaţiei incluzive în grădiniţă, MECTS, RENINCO, 
UNICEF, Editura Vanemonde, 2010 

 Vrăsmaş, T., (coord.), 2010, Incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale, UNICEF, MECTS şi RENINCO, Ed. Vanemonde 

 Vrăsmaş, E., Vrăsmaş, T. (coord), 2011, Modele şi forme de sprijin educaţional în 
contexte incluzive, Editura Terra (cu sprijin primit de la Ambasada Franței în 
România) 

 Vrăsmaş, E., Vrăsmaş, T., (coord), 2012, Educaţia incluzivă în grădiniţă: 
dimensiuni, provocări şi soluţii, 2012, coordonare de grup, Buzău, Alpha MDN, 
UNICEF, MECTS şi RENINCO 

 Vrăsmaş, E., Vrăsmaş, T., (coord), 2013, Promovarea educaţiei incluzive în 
învăţămantul primar. Ghid pentru cadre didactice, alţi profesionişti, manageri 
şcolari şi părinţi, septembrie 2013, Editura Vanemonde, UNICEF, MEN şi RENINCO 
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 Vrăsmaş, E, Preda, V.(coord.), 2015, Practici bune în educația incluzivă din 
grădinițe, UNICEF, MENCS, RENINCO 

 EDUCAŢIE PENTRU TOŢI ŞI PENTRU FIECARE. Accesul şi participarea la educaţie a 
copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES din şcolile participante la Campania UNICEF Hai 
la şcoală!, 2015 (ISE, UNICEF, RENINCO) 

 Toolkit multimedia - resursă pentru profesioniştii care lucrează cu copii cu CES, 
2016 

 Metodologie privind combaterea discriminării și excluziunii școlare a copilului și 
tânărului cu cerințe educaționale speciale (CES) prin colaborare și intervenție 
multidisciplinară, 2016 

 Raport de cercetare: Investigarea modului în care cadrul legislativ şi practicile 
școlare sprijină combaterea discriminării şi excluziunii sociale a copiilor cu cerințe 
educaționale speciale, 2016. 

  Zi mohorâtă 

de toamnă. Zi plictisitore de student anul II așteptând să vină cineva sî îi spună ceva 
remarcabil, ceva  

care să îl provoace să gândească, ceva 
care să îi schimbe cursul vieții….și, cum stăteam cu capul în mâini între sentimente și 

gânduri….ușa sălii de clasă (o sală mică, înghesuită la etajul 5 al unei clădiri imense) s-a 
deschis. 

O vorbă din bătrâni spune „Ai grijă ce îți dorești că ți se va da!” …. și pe ușă a intrat 
dumneaei, aceea care, de peste 25 de ani, îmi este exemplu, profesor, mentor, bun 

prieten și nu numai…. Atâta forță de a-și asuma roluri diverse cu profesionalism!  
Am deschis ochii mari. Cu un parpalac lung de fâș, cu genți și sacoșe cu cărți, cu căciuliță 

și șal împletit și, peste toate, cu lumina aceea greu de descris în ochi. O lumină care a 
făcut, din toamna mohorâtă, vară. Cu seriozitate s-a prezentat: „Sunt Ecaterina Vrăsmaș 

și cu mine o să desfășurați seminariile de Sociologia familiei.” 
Nimic în viață nu este întâmplător. Nici asocierea doamnei profesoare cu această 

disciplină nu a fost întâmplătoare. O materie care mi-a pătruns în suflet și acolo a rămas, 
cu tot cu doamna profesoară. 

Nu știu să spun cuvinte mari și adesea mi se reproșează lipsa de tact în relațiile cu 
oamenii, dată de sinceritate. Aș vrea să am forța de a aduna toate cuvintele cu majusculă 

care descriu ce, cine și cum este doamna profesoară Ecaterina Vrăsmaș și ce a însemnat 
pentru mine. 

În consiliere avem un moment pe care îl numim lecții învățate. Lecțiile mele de viață 
învățate de la doamna profesoară Ecaterina Vrăsmaș sunt: 

Simplitate și naturalețe. 
Profunzime a gândurilor puse în haina unei comunicări inteligibile în funcție de 

auditoriu. 
Familie echilibrată cu liant unic IUBIREA și RESPECTUL.  

Empatie și deschidere față de cei cu cerințe educaționale speciale. 
Respect pentru oameni (indiferent cine sunt ei) și corectitudine. 

Să știi să asculți glasul tău lăuntric, să-ți urmezi calea, visele.  
Să fii alături de ceilalți atunci când au nevoie. 

Să îți asumi cu profesionalism o funcție… 20 de ani ca președinte RENINCO. 
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Vă îmbrățișez de mii de ori, doamnă profesoară! 
   Loana Lavinia Ioniță, profesor consilier școlar, mai 2020 
 
 

Ce știm despre RENINCO? 
A adus contribuții semnificative la traducerea în limba 
română a două lucrări ale Organizației Mondiale a 
Sănătății, de referință în domeniul dizabilității:  

  Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, OMS, 
Geneva, 2001, ediţia în limba română prin grija UNICEF, Editura Marlink, 2004  

  Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, versiunea 
pentru copii şi tineri, OMS, 2007, publicată în 2012 în limba română, cu asistență UNICEF 

 Nu pot să mi-o imaginez pe doamna profesoara Ecaterina Vrăsmaș , 

Adina pentru mine, altfel decât între studenți, preocupată de copilul de suflet, RENINCO, 
gândindu-se la cum să răspundă mai clar și mai elocvent unor probleme arzătoare din 
domeniul copiilor cu dizabilități, răspunzând cu răbdare și competență la întrebările unei 
mame care-i cere un sfat de cum ar putea rezolva o situație sau alta pentru copiii lor 
'altfel' decât copiii din jur. Adina are mereu o problemă de rezolvat, ne cheamă, ne 
supune atenției și pare că se bazează pe spusele noastre, dar nu-i sigur, apoi într-o 
singură noapte face un document, pe care alții l-ar face în luni de zile de muncă. Desigur, 
vorbesc de Adina din vremurile normale, acum, în timp de pandemie, am văzut și o altă 
Adina, liniștită, cu pisica și soțul lângă ea, înconjurată de natura generoasă, dar nu sunt 
chiar sigură că acolo nu a avut de rezolvat probleme locale, dacă n-a consiliat vreo vecină 
sau n-a îndrumat vreo mamă! Pentru că asta este Adina, un om de nădejde și un prieten 
pe care poți să te bazezi mereu!  

                                                                       Mult respect pentru OMUL Adina! 

                Dana Petcovici 
 

        Experiența mea cu doamna profesor Vrăsmaș și RENINCO 

a început ca părinte de copii cu dizabilități, fiind parte în câteva proiecte privind 
schimburi de experiență la nivel european.  Este magic, ca părinte, să vezi cum oameni 
pregătiți profesional la cel mai înalt nivel privind dizabilitatea, se preocupă și le pasă, 
că pentru ei este o prioritate…. Am învățat ce înseamnă profunzimea lucrurilor privind 
dizabilitatea din toate punctele de vedere: al legislației, al felului cum trebuie abordată 
și, mai ales, cum trebuie să pui problema discriminării. 
Datorită RENINCO, am văzut procuparea pentru integrare și incluziune la nivelul țării 
noastre, am înțeles sistemul, am înțeles ce se poate face realist vorbind, ce este pe 
hârtie și cum stau lucrurile în realitate.  
Datorită doamnei profesor Ecaterina Vrăsmaș am înțeles cât de important este să te 
formezi ca om, ca profesionist, cum să lupți, cum să ajuți “dizabilitatea” să se 
integreze, să funcționeze… Să fii specialist nu doar pe hârtie, să știi să te apleci asupra 
copilului, a familiei cu toată complexitatea problemelor din jurul persoanei în 
dificultate.   
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Sunt onorată să fac parte din echipa RENINCO, să fi fost studenta d-nei profesor, să fiu 
părinte  și  colaborator alături de “greii” dizabilității din România, profesor Ecaterina 
Vrăsmaș și RENINCO România.  
                                                        Mihaela Stan, președinte Asociația Puzzle România 
 
 

Ce știm despre RENINCO? 
A inițiat, împreună cu partenerii săi, 

înființarea GREI – Grupul român pentru 
educație incluzivă 

 MANIFEST GREI 
 

Argument: 
Sistemul educațional din România – deși se schimbă și evoluează - mai prezintă încă 
elemente de discriminare, în sensul că nu toți copiii ajung la școală sau, atunci când 
ajung, nu se bucură de toate oportunitățile posibile de dezvoltare maximală a 
potențialului lor. În mod deosebit, vorbim aici de copii și tineri cu CES  (dizabilități, 
dificultăți și/sau tulburări). În situații de dezvantaj se pot afla și copii romi sau din familii 
foarte sărace, din localități izolate, și alții.  

 
Deși au fost inițiate programe și proiecte pentru a deschide mai mult ușa școlilor pentru 
copiii cu cerințe speciale iar rezultatele sunt, de cele mai multe ori, îmbucurătoare, 
diseminarea rezultatelor și a bunelor practici nu constituie un exercițiu permanent. 
 

      Asociația RENINCO România a susținut de la înființare, prin programe, proiecte, 
cercetări și lucrări publicate, mai întâi educația integrată și, acum, 

 EDUCATIA INCLUZIVA în România. 
 

Noi credem și susținem EDUCATIA INCLUZIVA în România, și pentru aceasta vom 
organiza Rețeaua Română de Educație Incluzivă (RREI), în cadrul căreia să fie 
promovate bunele practici legate de educația incluzivă. Această Rețea va fi coordonată 
de GREI.  
 
                                               Obiectiv general al GREI 

Conectarea României la eforturile europene și internaționale în realizarea 
educației incluzive, susținerea și dezvoltarea modelului românesc și promovarea acestuia 
la nivel național și în Europa. 
 

Principii pe care dorește GREI să le pună în practică: 
 

o Fiecare copil este UNIC și VALOROS în cadrul sistemului de educație. 
o Fiecare copil POATE ÎNVĂȚA și de aceea susținem nevoia de ADAPTARE și 

FLEXIBILIZARE a curriculum -ului și organizării școlare. 
o Politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de 

școala pentru copil decât cea de copil pentru școală.  
o Încurajăm dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală, pentru a 

oferi oportunități de dezvoltare tuturor elevilor dar și pentru a forma și 
sprijini profesorii. 

o Susținem plenar parteneriatul educațional dintre profesori, părinți și elevi, 
alături de toți profesioniștii care dau valoare adăugată actului educațional. 
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   Cei 20 de ani de coordonare a activității Asociației RENINCO de 

către d-na prof. Ecaterina Vrăsmaș mi-au arătat, cu fiecare întâlnire, cu fiecare 

interacțiune avute în acest timp, că nu funcția și nici titulatura nu te fac UN LIDER, 

ci dragostea și înțelegerea arătate celor din jur, precum și încurajările, modestia, 
responsabilitatea, perseverența și inspirația pe care le oferi celorlalți, ca exemplu. 
Cred că aș putea strânge într-o singură mână oamenii adevărați, care au avut un mesaj 
puternic în viața mea, iar dumneavoastră, d-nă prof. Vrăsmaș, sunteți unul dintre 
aceștia. Pentru tot ce ați adus în sufletul și mintea mea, precum și în viața mea 
profesională, acum, la ceas aniversar, vă sunt recunoscătoare. 
                                                                                                             Viorica Preda 

 

Uneori, se întâmplă ca în viață să nu alegem noi unele domenii, ci ele să ne aleagă pe 

noi. Așa a fost și întâlnirea mea cu domeniul dizabilității și cu RENINCO. Această 
întâlnire mi-a șlefuit valorile, m-a pus în slujba persoanelor care au nevoie de sprijin și 

m-a făcut să înțeleg rostul nostru, ca oameni, pe acest pământ, acela de a ne iubi și de a 
ne ajuta unii pe ceilalți.  

Numele RENINCO este legat de numele Vrăsmaș și, mai mult decât atât, de Ecaterina 
Vrăsmaș, cea care cu dăruire, perseverență și tenacitate a luptat pentru dreptul la 

educație al persoanelor cu dizabilități și pentru egalitatea de șanse a acestora în 
România. Domeniul dizabilitătii și al educației cerințelor speciale din țara noastră nu ar 
fi la fel fără contribuția doamnei profesor și președinte, Ecaterina Vrăsmaș, iar pentru 

acest lucru mă înclin cu considerație și recunoștință.  
Se spune că un lider are un ideal pe care îl urmează cu pasiune și determinare, de multe 

ori prin sacrificiu personal (familie, timp liber, beneficii financiare etc.). Un lider este 
un om care îi inspiră pe ceilalți și îi convinge prin propriu model să îl urmeze. Un astfel 

de lider este Ecaterina Vrăsmaș. A fost și rămâne un model de profesionist, dar mai mult 
decât atât, de om, care și-a dedicat întreaga carieră schimbării mentalității celor din jur 

cu privire la dizabilitate și care a antrenat atâtea organizații și comunități sociale și 
academice pentru a lucra împreună la asigurarea unui mediu potrivit pentru copiii și 

tinerii cu cerințe educaționale speciale.  

Felicitări, doamna Ecaterina Vrăsmaș,    pentru munca neobosită de mai 

bine de 20 de ani la președinția Asociației RENINCO România și vă doresc multă putere și 
credință de a transmite mai departe valorile asociației!  

Cu admirație, Ana Maria Irimescu 
 

Îmi amintesc cu nostalgie și cu mare bucurie de anii de început ai colaborării mele 

cu „familia RENINCO” și, în special, de colaborarea mea cu dna prof Ecaterina Vrăsmaș, 
președintele RENINCO România. 
Pentru mine, ca proaspătă absolventă de psihopedagogie specială, această colaborare a 
reprezentat o adevărată onoare și o mare șansă de a mă dezvolta profesional și personal. 
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De-a lungul celor 20 de ani petrecuți la conducerea asociației, OMUL Ecaterina Vrăsmaș 

a reprezentat motorul și lumina călăuzitoare pe lungul și anevoiosul drum al incluziunii 
școlare și profesionale a copiilor și tinerilor cu dizabilități. În același timp, prin 
profesionalism, vocație și dăruire a reușit să facă din RENINCO liantul dintre factorii de 
decizie, ONG-uri, profesioniști și beneficiari. 
Sub coordonarea dnei prof Ecaterina Vrăsmaș, Asociația RENINCO a cunoscut o perioadă 
de maximă dezvoltare și implicare. Astfel, prin proiectele derulate, studiile și cercetările 
efectuate, propunerile legislative înaintate, parteneriatele dezvoltate și lucrările 
publicate în domeniul intervenției timpurii, al dizabilității și incluziunii, RENINCO, 
condusă cu profesionalism, abnegație și dăruire de dna Vrăsmaș, a reprezentat în acești 

20 de ani VOCEA persoanelor cu dizabilități și a profesioniștilor din domeniul 

dizabilității.  
                   Pentru toate acestea, mulțumim RENINCO, mulțumim dna profesoară! 

Liliana Gălbinașu 

 
Ce știm despre RENINCO? 

A inițiat, în 2014, un parteneriat cu 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (FPSE) 
pentru înfiinţarea Centrului de Cercetare și 
Promovare a Echității în Educație (CCPEE).   

                       Centrul de Cercetare și promovare a Echității în Educație 
reprezintă o structură de cercetare fără personalitate juridică, în subordinea Școlii 
Doctorale a Facultății de Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității din 
București.  
CCPEE îşi propune să susţină dezvoltarea unui sistem educațional bazat pe principiul 
echității în educație prin iniţierea unor programe educaţionale şi de formare profesională 
de tip postuniversitar şi studii masterale, cu participarea experţilor din mai multe 
structuri academice. De la înfiinţare până în prezent au fost organizate, prin voluntariat, 
mai multe seminarii şi alte activităţi în sprijinul promovării echităţii în sistemul 
educațional, inclusiv pentru persoanele cu CES. 
Informaţii legate de CCPEE : https://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee 

 
Omul Ecaterina Vrăsmaș este profesorul care atât mie, cât și altor mii de studenți, 

profesioniști și părinți ne-a schimbat viața, fiind un mentor desăvârșit și un deschizător 
de drumuri în domeniul educației incluzive și al educației timpurii.  
Cărțile, instrumentele și resursele educaționale, elaborate prin efortul dnei profesor 
Ecaterina Vrăsmaș și al echipelor pe care le-a coordonat, sunt "aur" pentru profesioniști, 
pe mine m-au ajutat să devin mai bună în domeniul profesional și să rămân mereu 
deschisă spre cunoaștere. Tot ceea ce am învățat și primit până acum s-a datorat muncii, 
efortului, dedicației și pasiunii pe care dna profesor emerit Ecaterina Vrăsmaș, în calitate 
de președinte al Asociației RENINCO România, le dedică în mod constant prin activitatea 
sa neobosită de peste 20 ani.  
Prin RENINCO România a fost construită o întreagă rețea de profesioniști atât la nivel 
academic cât și la nivel de practicieni, preocupațipermanent de îmbunătățirea politicilor 
și practicilor incluzive în educația copiilor și tinerilor din România, în special a celor cu 
dizabilități.  Admirația față de munca doamnei profesor emerit Ecaterina Vrăsmaș este 
motivația mea pentru a duce mai departe idealuri și proiectele RENINCO România, în 
calitate de membru și vicepreședinte al asociației.   

https://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee
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Ii mulțumesc profesorului și omului Ecaterina Vrăsmaș pentru că ne inspiră într-un mod 
încurajator să mergem împreună de peste 20 ani pe același drum al incluziunii și să 
depășim barierele care ne împiedică dezvoltarea! 

        Dr. Mariana Arnăutu 
 

Pe doamna profesor Ecaterina Vrăsmaș o consider mama mea “academică”. Prin stilul 
dumneaei blând, empatic și cu limite ferm dar cald stabilite am reușit să–mi termin 
doctoratul. În cei 7 ani de când o cunosc am avut șansa să-i descopăr și valorile după care 
s-a ghidat și se ghidează în viață. Curajul și tenacitatea de a schimba, în fața tarelor 
sistemului educativ obtuz uneori. Dăruirea pentru îmbunătățirea vieții copiilor cu 
dizabilități și a familiilor acestora. Altruismul și sacrificiul de sine, propria zbatere și 
suferința pe care le-a oferit și le oferă pe drumul lung al incluziunii. Este un Om care a 
ars și arde pe rugul schimbării societății. 
Mulțumesc pentru inspirație!  
                                                                                                           Dr. Lucian Negoiță 
 
Stimată doamnă Profesor, 
Mi-ați fost profesor în toți acești ani și doresc să-mi exprim recunoștința pentru tot 
ajutorul acordat, pentru toate informațiile interesante pe care le-ați împărtășit, față în 
față și online. Am descoperit profesia, cu sprijinul dumneavoastră, îmbinând viața cu ale 
sale provocări, ne-ați insuflat dragostea pentru educație, echitate, echilibru și respect.  
Stimată doamnă Profesor, vă mulțumesc! 

Cu respect, lector univ dr. Beatrice Almasan 
 
 

  Laudatio  
 
Doamna prof univ dr. Ecaterina Vrăsmaș este o personalitate de excepție care, cu 
perseverență și dăruire, și-a pus amprenta într-un mod definitoriu asupra ultimilor 20 de 
ani, în care entuziasmul și nesiguranța, convingerile și nelămuririle, speranța și 
deznădejdea au fost trăite fiecare, cu intensitate maximă, în domeniul dizabilității, în 
România. 
Înțelepciunea și încăpățânarea cu care a construit în toți acești ani, punți de cunoaștere 
și de relaționare pentru profesioniștii din protecția drepturilor copilului cu dizabilități, a 
drepturilor adulților cu dizabilități, educație, asistență socială și sănătate, 
neprecupețind nici un efort pentru a continua să creadă, împotriva oricăror bariere, că 
într-o zi și în România dizabilitatea va fi respectată, ne-a oferit nouă, celorlalți, 
apartenența la un curent reformator, național, cu vederi aflate în concordanță cu 
practicile și teoriile europene și internaționale și conectate la noi valori incluzive pentru 
persoanele cu dizabilități. 

Cine este doamna profesoară? O cuceritoare de inimi!  
Inima RENINCO, doamna profesoară, un veritabil reper academic, cu probitate 
profesională, morală și farmec intelectual, a cucerit inimile tuturor celor care și-au 
arătat disponibilitatea de a fi parte a schimbării, și chiar pe mulți dintre cei care nu 
credeau în schimbarea paradigmei dizabilității în România, prin descoperirea abilitării și 
formarea unui alt mod de a sprijini, îngriji, reabilita, înțelege și integra persoanele cu 
cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități.  
Implicarea intensă și asumată în acești ani, în proiecte novatoare și recunoscute, dar mai 
ales înverșunarea cu care a înțeles să meargă mereu și mereu mai departe, a arătat noilor 
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generații de studenți, cât și nouă, profesioniștilor din domenii diferite, remarcabila sa 
personalitate, punându-și astfel amprenta, într-un mod definitoriu pe dezvoltarea 
noastră profesională și pe înțelegerea obligației pe care o avem fiecare de a continua să 
îmbunătățim, domeniul dizabilității în România.  

                                                                                                        Adina Codreș  
 

   

Mulțumiri și sănătate! 
 

Absolut întâmplător am ajuns cu Buletinul de astăzi la numărul 20.. când l-am 
repornit anul acesta, nu am luat în calcul faptul că vom dori să marcăm acest ceas 
aniversar .. și totuși, s-a întâmplat, așa că acest număr este altfel … 
Au rămas multe lucruri nespuse, au rămas mulți oameni care nu au scris pentru că nu 
a ajuns mesajul la ei.. a fost o idee de sfârșit de mai iar zilele au fost scurte și 
încărcate ..ceea ce Buletinul a încercat acum, se poate dezvolta într-o carte, așa cum 
ne dorim, așa că puteți continua să trimiteți gânduri, amintiri, secvențe de viață 
RENINCO, mulțumim! 
RENINCO reprezintă un cod  … cei care îl folosesc știu că li se permite accesul la 
cunoștințe, la o carte, la o dezbatere de idei, la o muncă nesfârșită pentru a convinge 
sau a consolida ideea că toți copiii au dreptul la educație.. 
 
Cunoașteți codul, cunoașteți Omul, îndrăzniți! RENINCO mai are multe de împărtășit! 
Monica Stanciu, realizator Buletin RENINCO 
 
Când sunt lângă doamna prof Vrăsmaș mă simt ca acum 20 de ani, când am cunoscut-o… 
oare chiar au trecut acești ani? Multă sănătate și putere de muncă vă doresc! Titel 

Multe mulțumiri celor care au contribuit și dlui Titel Alexa, 
fără a cărui bunăvoință, numerele de buletin nu ar fi ajuns 
la dumneavoastră!  
 

 

Toți pentru Unul și Unul pentru Toți .... și după 20 de ani! 


