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http://adevarul.ro/educatie/scoala/18000-euro-

consultanta-nasa-elevii-premianti-tech-school-

1_5126255200f5182b85885f19/index.html# 

18.000 de euro şi consultanţă NASA pentru elevii 

premianţi ai Tech School 

Primii patru elevi ai programului educaţional Tech School, iniţiat 
de UPC România în 2012, au fost premiaţi pentru invenţiile lor, 
suma totală fiind de 18.000 de euro. Premiile constau în bugete 
alocate pentru implementarea proiectelor clasate pe primele trei 
locuri şi o excursie în tabăra organizată de NASA – premiul 
special acordat unui proiect de astronomie. 

Patru elevi români, care au participat cu invenţiile lor la programul Tech 
School, iniţiat de UPC România anul trecut, au fost declaraţi premianţii 
şcolii destinate susţinerii micilor savanţi şi vor fi susţinuţi financiar pentru 
a-şi pune în aplicare proiectele. 

Constantin Voiniciuc, elev în clasa a XII-a în Botoşani, care a proiectat o mână 

bionică, Costin Costea, elev în clasa a X-a în Slobozia, creatorul tricoului de la 

care îţi poţi încărca telefonul mobil, Florin Gheorghe, elev în clasa a XII-a în 

Ploieşti, a cărui aplicaţie – iGrammar – realizează automat online analize de 

sintaxă şi de corectitudine a topicii şi Miriam Buzgău, din Satu Mare, care a 

venit cu ideea unui observator mobil pentru copiii din localităţi ce nu beneficiază 

de observatoare astronomice au fost premiaţi joi, suma totală fiind de 18.000 de 

euro, se arată într-un comunicat de presă. 

Premiile constau în bugete alocate pentru implementarea proiectelor clasate pe 

primele trei locuri şi o excursie în tabăra organizată de NASA – premiul special 

acordat unui proiect de astronomie.  

Robo Hand, viitorul medicinei 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/18000-euro-consultanta-nasa-elevii-premianti-tech-school-1_5126255200f5182b85885f19/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/18000-euro-consultanta-nasa-elevii-premianti-tech-school-1_5126255200f5182b85885f19/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/18000-euro-consultanta-nasa-elevii-premianti-tech-school-1_5126255200f5182b85885f19/index.html
http://www.techschool.ro/
http://www.techschool.ro/
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„Robo Hand”, proiectul mâinii bionice realizat de liceanul Constantin Voiniciuc, 

este marele câştigător al primei ediţii Tech School şi este considerat ”medicul 

viitorului”.  

”Chirurgia robotică este unul dintre domeniile de viitor ale tehnologiei cu impact 

în lume – în ţara noastră s-au efectuat până în prezent peste 600 de operaţii ce 

utilizează această tehnologie. Numărul acestora şi capacitatea de a realiza 

operaţii la distanţă ar putea creşte exponenţial în următorii 5 ani datorită 

proiectului mâinii bionice, realizat de elevul român Constantin Voiniciuc. Astfel, 

utilizarea noilor tehnologii cu impact în medicină, energie sustenabilă sau 

educaţie digitală devine esenţială pentru avansarea şi inovarea în aceste 

domenii”, se mai arată în comunicat. 

Constantin a câştigat un buget de 7.000 de euro, menit să-l ajute să dezvolte şi 

să implementeze o versiune avansată a prototipului la care lucrează deja din 

timpul competiţiei. 

Tricoul-încărcător de telefon 

Costin Costea, elev în clasa a X-a în Slobozia, creatorul tricoului de la care îţi 

poţi încărca telefonul mobil, are, de asemenea, un prototip în lucru. ”Modul în 

care generaţia actuală percepe şi utilizează energia convenţională poate fi 

transformat definitiv prin dezvoltarea acestui tip de invenţie”, spune Costin.  

Cu ajutorul celor 5.000 EURO, ghidat de sfaturi din partea mentorilor şi 

specialiştilor Tech School, el va putea să extindă capabilităţile de utilizare ale 

tricoului la alte dispozitive mobile şi să optimizeze timpii de încărcare.  

Costin are, astfel, în plan să devină unul din promotorii, în România, ai tendinţei 

globale de tehnologie ce interacţionează cu îmbrăcămintea oamenilor. 

iGrammar, sau cum să vorbim corect româneşte 

”Mi-am dorit să creez o aplicaţie care să determine o tendinţă printre tinerii din 

România. Prin iGrammar, ei pot să înveţe mult mai uşor şi mai natural regulile 

limbii române”, spune Florin Gheorghe, elev în clasa a XII-a în Ploieşti, a cărui 

aplicaţie – iGrammar – realizează automat online analize de sintaxă şi de 

corectitudine a topicii.  

El plănuieşte să utilizeze grant-ul de 3.000 EURO pentru a dezvolta o suită de 

aplicaţii pentru PC-uri şi dispozitive mobile în domeniul gramaticii şi 

vocabularului, domeniu ce a cunoscut un declin în ultimii ani în România. 



 4 

Observatorul astronomic mobil 

Ideea de a creea un observator mobil pentru copiii din localităţile ce nu 

beneficiază de observatoare astronomice i-a adus lui Miriam Buzgău premiul 

special Tech School, la categoria astronomie.  

Miriam a câştigat o participare la tabăra de vară organizată de Kennedy Space 

Center – centrul educaţional al NASA, premiu care valorează aproximativ 3.000 

de EURO. Ea va avea astfel oportunitatea să cunoască cele mai noi şi 

importante tehnologii digitale în domeniul înţelegerii astronomiei pentru 

generaţiile actuale. 

“Cu Tech School am reuşit să descoperim tineri extraordinari şi idei îndrăzneţe, 

să facem cunoscute proiectele lor inovatoare – combinaţia ideală între 

creativitate şi tehnologie. Inovaţia este pentru noi, UPC, un modus vivendi. Iar 

tinerii din Tech School au dovedit că acest lucru este valabil şi pentru ei. Cred că 

cea mai mare realizare Tech School şi motivul principal de mândrie pentru UPC 

este că am reuşit să aducem în atenţia tuturor potenţialul enorm al generaţiei 

actuale de tineri, care inovează şi folosesc tehnologiile într-o varietate de moduri 

creative şi cu o uşurinţă uimitoare. Suntem aici pentru a-i susţine în continuare, a 

le oferi platforma şi resursele de care ei au nevoie pentru a-şi duce mai departe 

visurile. Cred că spiritul inovator al acestei generaţii şi potenţialul pe care îl are 

pot fi un adevărat brand pentru ţara noastră”, a explicat Severina Pascu, CEO 

UPC România. 

Invenţiile elevilor, viitoarele tehnologii 

“Cred că odată cu Tech School, copiii din România nu mai trebuie doar să viseze 

la următoarele invenţii. Platforma, mentorii, comunitatea formată şi acum, cei 4 

câştigători sunt tot atâtea motive pentru ca ei să înceapă să imagineze şi să 

creeze cu adevărat tehnologii care să ne impacteze viaţa din prezent şi să ne 

determine să ne gândim la cum va arăta viitorul datorită lor”, declară Aurora 

Simionescu, Einstein Fellowship la Stanford / NASA. 

Tech School are la bază o competiţie pe 3 arii ale tehnologiei – programare, 

robotică şi astronomie. În această competiţie au participat copii de gimnaziu şi 

liceu care şi-au înscris pe platforma TechSchool.ro ideile despre cum pot 

schimba viaţa de zi cu zi a oamenilor prin tehnologie. Ei au concurat pentru 4 

premii, 3 dintre acestea constând în implementarea propriilor proiecte, premiul 

special fiind participarea în tabăra de vară pentru elevi organizată de NASA. 

Competiţia de proiecte din cadrul programului educaţional Tech School a 

beneficiat de un juriu internaţional în cadrul căruia au analizat fezabilitatea şi 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/foto-micii-savanti-premiati-upc-intrat-scoala-interactiva-cool-school-1_50a4e5807c42d5a66368e0e2/index.html
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ingeniozitatea proiectelor oameni de ştiinţă români, mentori în cadrul 

programului, precum Adrian Stoica – Advanced Robotics Research la 

NASA/JPL, Aurora Simionescu – Einstein Fellowship Research, Stanford/NASA, 

Adrian Buzatu – cercetător în cadrul proiectului Atlas la CERN, Cătălin Buliga – 

CTO al UPC România şi Alin Jderu, multiplu premiat în cadrul concursurilor 

internaţionale de robotică. 

În cadrul programului, peste 220.000 de pasionaţi de tehnologie au interacţionat 

pe platforma online în primele 6 luni de la lansare. În jurul celor 3 domenii de 

tehnologie s-a format o comunitate activă de 3.700 utilizatori şi promotori ai Tech 

School care au generat peste 530 de proiecte. Tinerii au acces în continuare pe 

TechSchool.ro la ştiri, tutoriale, materiale video şi interviuri din aria celor mai noi 

tehnologii. 

 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/burse-mai-mari-
olimpicii-romani-
1_5126530100f5182b85896ddc/index.html 

Burse mai mari pentru olimpicii români 

Bursele de merit care se acordă lunar, timp de un an, elevilor români cu 
medalii la olimpiadele internaţionale din 2012 şi 2013 cresc anul acesta, 
potrivit unui ordin al Ministerului Educaţiei. 

Elevii români care vin acasă cu medalia de aur sau premiul I de la olimpiadele 
şcolare internaţionale vor primi, de la 1 februarie 2013, 750 de lei, iar de la 1 iulie 
2013, 800 de lei lunar, în contul bursei de merit olimpic, potrivit unui ordin 
publicat joi pe site-ul Ministerului Educaţiei. Bursele de merit olimpic internaţional 
se acordă elevilor care la olimpiadele internaţionale se clasează pe unul dintre 
primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ, burse care se acordă 
lunar, timp de un an. 

Noile cuantumuri aprobate de minister sunt: 

a) începând cu data de 1 februarie 2013: 

 medalia de aur sau premiul I – 750 lei; 

 medalia de argint sau premiul al II-lea – 563 lei; 

 medalia de bronz sau premiul al III-lea – 375 lei; 

 

b) începând cu data de 1 iulie 2013: 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/burse-mai-mari-olimpicii-romani-1_5126530100f5182b85896ddc/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/burse-mai-mari-olimpicii-romani-1_5126530100f5182b85896ddc/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/burse-mai-mari-olimpicii-romani-1_5126530100f5182b85896ddc/index.html
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/18708
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 medalia de aur sau premiul I – 800 lei; 

 medalia de argint sau premiul al II-lea – 600 lei; 

 medalia de bronz sau premiul al III-lea – 400 lei. 

 

Premii pentru concursurile şcolare 

Ministerul Educaţiei a publicat joi şi cuantumurile premiilor pentru recompensarea 

elevilor premiaţi la Olimpiadele Balcanice, Olimpiada Internaţională 

Pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada Central Europeană de Informatică, 

Olimpiada D.I. Mendeleev, Olimpiada Internaţională de Limbă Maghiară, 

Olimpiada Internaţională de Limbă, Comunicare şi Literatura Română, Olimpiada 

Internaţională de Matematică a Liceelor Maghiare din Europa, Olimpiada 

Internaţională de Ştiinţe a Uniunii Europene, Olimpiadele Internaţionale de Limbă 

Latină Sulmona şi Venosa, Olimpiada Internaţională de Limbă Turcă, Olimpiada 

Internaţională de Matematică pentru Eleve, Turneul Internaţional de Informatică-

Shumen acordate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în anul 2012. 

Acestea sunt: 

 premiul I: 4.310 lei 

 premiul II: 3.670 lei 

 premiul III: 2.860 lei 

 mentiune: 2.480 lei 

 

http://adevarul.ro/educatie/universitar/500-stagii-

practica-studenti-50-companii-tara-

1_5126419100f5182b858903eb/index.html 

500 de stagii de practică pentru studenţi în 50 de 

companii din ţară 

Peste 500 de studenţi din facultăţile de IT&C vor putea intra în stagii de 
practică la vară în aproximativ 50 de firme din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi 

http://adevarul.ro/educatie/universitar/500-stagii-practica-studenti-50-companii-tara-1_5126419100f5182b858903eb/index.html
http://adevarul.ro/educatie/universitar/500-stagii-practica-studenti-50-companii-tara-1_5126419100f5182b858903eb/index.html
http://adevarul.ro/educatie/universitar/500-stagii-practica-studenti-50-companii-tara-1_5126419100f5182b858903eb/index.html
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Sibiu, în cadrul programului naţional de internship ”Stagii pe bune”, 
dezvoltat anual de Asociaţia Studenţi şi Profesionişti IT&C. 

Studenţii din facultăţile de IT&C care vor să intre într-un stagiu de practică la 
vară, în cele mai mari companii din ţară, se pot înscrie în programul „Stagii pe 
Bune”, coordonat de Asociaţia Studenţilor şi Profesioniştilor IT&C şi aflat la cea 
de-a IX-a ediţie. 

Proiectul se adresează tuturor celor interesaţi să-şi valorifice cunoştinţele 

acumulate în cadrul studiilor de licenţă şi masterat, se arată într-un comunicat de 

presă. 

În total, aproximativ 50 de firme sunt aşteptate să ofere peste 500 de locuri de 

stagiar în Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Sibiu, urmând ca stagiile să fie împărţite în 

nouă domenii: Artificial intelligence, Business analysis and project 

management, Business software, Embedded, Gaming and computer 

graphics, Cloud Computing & Networking, QA & technical support, Mobile, 

Web Development. 

Aplicaţiile se depun până pe 15 aprilie 

Atât înscrierea companiilor, cât şi a studenţilor se poate face pe 

www.stagiipebune.ro, gratuit, în perioada 19 februarie – 15 aprilie 2013. 

Companiile vor putea recruta stagiari dintre cei care au aplicat la stagiile 

înregistrate, iar rezultatele vor fi anunţate pe 1 iunie, susţin organizatorii. 

Anul acesta, toţi cei care vor aplica în cadrul programului “Stagii pe Bune” au 

şansa să interacţioneze cu profesionişti din firme precum BitDefender, Adobe, 

Intel, 4PSA, Ubisoft. Parteneri educaţionali ai programului sunt: Universitatea 

„Politehnica” din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi 

Universitatea din Bucureşti. 

10.000 de studenţi trimişi în stagii în 8 ani 

În cei opt ani de activitate, în cadrul programului “Stagii pe bune”, peste 10.000 

de studenţi din marile centre universitare s-au înscris la cele 2.500 de stagii 

oferite de companii. 

„Anul acesta nu ne mai propunem neapărat să creştem ca număr de poziţii, ci să 

informăm mai bine studenţii despre ce înseamnă un stagiu de practică. Studenţii 

ar trebui să aplice doar pentru acele stagii care le-ar putea oferi o experienţa 

practică şi valoroasă pentru domeniu în care vor să se specializeze. Perioada 

petrecută într-o echipă profesionistă, alături de oameni cu multă experienţă, 

trebuie valorificată la maximum. În luna martie, vom organiza un eveniment în 

care companiile vor veni să prezinte stagiile şi criteriile de selecţie. Vrem ca 

http://stagiipebune.ro/
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studenţii să aleagă stagiul cât mai bine informaţi”, a explicat coordonatorului 

programului „Stagii pe bune”, Vlad Posea. 

http://adevarul.ro/locale/zalau/21-profesori-dau-
meditatii-legal-platesc-stat-
1_5126514f00f5182b8589650b/index.html 

21 de profesori dau meditaţii legal. Cât plătesc ei 
la stat 

Potrivit situaţiei centralizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Sălaj, doar 21 de cadre didactice din judeţ sunt înregistrate, în acest 
moment, ca şi meditatori şi plătesc impozite către stat în această calitate. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, orice activitate generatoare de venit trebuie 

raportată la Finanţe, pentru ca instituţia fiscală să calculeze, apoi, cât trebuie dat 

la stat din acel venit. Meditaţiile date de profesori nu fac excepţie, însă puţini sunt 

aceia care se... obosesc să înregistreze ca şi meditatori şi să plătească, în 

consecinţă, impozit. 

 

Potrivit informaţiilor primite de la reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor 

Publice Sălaj, din totalul de aproximativ 3.500 de dascăli câţi sunt, acum, 

încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, doar 21 dau meditaţii. Cel 

puţin atâţia apar în evidenţele DGFP, înregistraţi ca şi medidatori. Potrivit celor 

de la Finanţe, medidatorii plătesc dări către stat în funcţie de o normă de venit 

stabilită anual. Astfel, pentru 2013, norma de venit stabilită pentru serviciile 

executate de meditatori este, în municipiul Zalău, de 12.000 lei, în celelalte trei 

oraşe din judeţ, 11.000 de lei, iar pe comune - 9.000 lei. Teoretic, fiecare 

mediator trebuie să plătească, anual, 16 la sută din norma de venit, respectiv 

1.920 de lei pentru cei din Zalău, 1.760 de lei pentru cei din Şimleu Silvaniei, 

Jibou şi Cehu, şi 1.440 de lei în cazul celor din mediul rural. Practic, însă, 

normele anuale de venit se reduc în funcţie de mai multe condiţii, astfel că 

sumele de plătit se înjumătăţesc în majoritatea cazurilor. Astfel, norma de venit 

se reduce cu 40 la sută în cazul în care contribuabilii au calitatea de salariat şi 

desfăşoară activitatea în afara programului de lucru. Dacă meditatorul este 

femeie şi are peste 60 de ani, ori este bărbat şi are peste 65 de ani, norma este 

redusă la jumătate, tot la jumătate fiind redusă norma de venit şi dacă 

meditatorul este pensionar cu pensie de invaliditate de gradul III, cu drept de 

muncă. Meditatorii trebuie să se înregistreze înaintea începerii activităţii la ORC 

Sălaj ca şi persoană fizică autorizată şi să depună la Administraţia Finanţelor 

Publice de care aparţin declaraţiile 220 şi 200. 

 

http://adevarul.ro/locale/zalau/21-profesori-dau-meditatii-legal-platesc-stat-1_5126514f00f5182b8589650b/index.html
http://adevarul.ro/locale/zalau/21-profesori-dau-meditatii-legal-platesc-stat-1_5126514f00f5182b8589650b/index.html
http://adevarul.ro/locale/zalau/21-profesori-dau-meditatii-legal-platesc-stat-1_5126514f00f5182b8589650b/index.html
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Meditaţiile cu elevii de la clasă, interzise 

 

Chiar dacă sumele de plătit ca şi impozit pentru banii încasaţi din meditaţii sunt 

destul de mici, cel puţin comparativ cu cele încasate de meditatori de la elevi, 

numărul profesorilor care se înregistrează ca şi meditatori este extrem de mic în 

fiecare an. Şi asta în condiţiile în care numărul dascălilor care îşi completează 

astfel veniturile este tot mai mare. De altfel, cel puţin la limba română şi la 

matematică, meditaţiile sunt aproape o regulă încă din clasa a V-a, de cele mai 

multe ori elevii făcând, de voie de nevoie, meditaţii chiar cu profesorul de la 

clasă, deşi există un Cod de etică pentru învăţământul preuniversitar, 

deocamdată în stadiu de proiect, care interzice clar acest lucru. 

 

Nici inspectorul şcolar general al Sălajului, Gheorghe Bancea, nu vede cu ochi 

buni această practică. „Normal, meditaţiile în particular se fac de către acei 

profesori care sunt înregistraţi ca şi persoană fizică autorizată. Şi, normal, 

meditaţiile se fac cu alţi elevi decât cu cei de la clasă”, declară Bancea. Şeful 

Inspectoratului Şcolar ne-a explicat că a face meditaţii cu elevii de la clasă ar 

perturba întreg procesul de predare – învăţare şi ar putea constitui şi un „factor 

de influenţă”. „Eu nu sunt de acord cu orele în particular cu propriii elevi chiar şi 

dincolo de funcţia pe care o deţin”, punctează inspectorul şcolar general. 

 

http://adevarul.ro/locale/slatina/dosar-penal-eleva-
batausa-caracal-
1_5126a27100f5182b858af7e0/index.html 

Dosar penal pentru eleva bătăuşă din Caracal 

Eleva de 15 ani de la Liceul „Matei Basarab” din Caracal, ce şi-a bătut o 
colegă de aceeaşi vârstă încât a fost nevoie să fie internată în spital, s-a 
ales cu dosar penal. Ea este cercetată acum pentru săvârşirea infracţiunii 
de lovire şi, dacă va fi găsită vinovată, riscă o pedeapsă cu închisoarea 
între 3 luni şi 1 an. În afară de aceste probleme, elevei agresoare i-a fost 
scăzută şi nota la purtare. 

Scadalul de la Liceul „Matei Basarab” din Caracal este departe de a fi terminat. 

Părinţii elevei bătute în dimineaţa zilei de vineri – 15 decembrie de către o colegă 

de la aceeaşi unitate de învăţământ au depus plângere penală împotriva 

acesteia, fapt pentru care poliţiştii, care oricum se sesizaseră în acest caz, 

efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de lovire. 

 

http://adevarul.ro/locale/slatina/dosar-penal-eleva-batausa-caracal-1_5126a27100f5182b858af7e0/index.html
http://adevarul.ro/locale/slatina/dosar-penal-eleva-batausa-caracal-1_5126a27100f5182b858af7e0/index.html
http://adevarul.ro/locale/slatina/dosar-penal-eleva-batausa-caracal-1_5126a27100f5182b858af7e0/index.html
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„Până la acest moment putem confirma faptul că pe numele elevei 

agresoare a fost întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de lovire. 

Părinţii elevei agresate au depus plângere la câteva zile de la incident. 

Cercetările sunt în derulare, încă este devreme să ne pronunţăm cu privire 

la finalizarea dosarului. În ce o priveşte pe eleva agresată, aceasta a fost 

externată şi urmează să se prezinte la cursuri în perioada următoare”, a 

declarat comandantul Poliţiei Caracal, comisar-şef Ilie Vasile, care a precizat că 

pedepsa pentru fapta de care este acuzată fata agresoare este închisoarea între 

3 luni şi 1 an. 

Cele două eleve, separate de frica unui nou scandal 

Problemele pentru eleva bătăuşă sunt abia la început. Gestul brutal al acesteia, 

care a adus liceul caralean în atenţia televiziunilor, a făcut ca diriguitorii unităţii 

de învăţământ să decidă scăderea notei sale la purtare şi, în plus, accesul i-a 

fost interzis în şcoală pentru trei zile. Totodată, eleva cu tendinţe agresive este 

consiliată de către un psiholog. 

 

Nici eleva ce a căzut victimă colegei sale nu va scăpa cu faţa curată în urma 

acestui incident, ea urmând să fie pedepsită cu o mustrare verbală în faţa clasei 

în momentul reîntoarcerii la cursuri. Nu în ultimul rând, în urma solicitării exprese 

a părinţilor fetei agresate, diriguitorii liceului au hotărât să o mute pe aceasta într-

o clasă dintr-un alt corp al unităţii de învăţământ în scopul diminuării şanselor de 

reizbucnire a conflictului între cele două adolescente. 

 

Incidentul dintre cele două colege de liceu originare din aceeaşi localitate 

(comuna Fărcaşele, n.a.) s-a declanşat în urmă cu exact o săptămână, 

dimineaţa, chiar înainte de începerea orelor. Totul ar fi fost cauzat de 

îndrăzneala uneia dintre fete de a-i reproşa colegei sale că asculta muzica prea 

tare în microbuzul cu care făceau deplasarea zilnică de acasă, la şcoală. Odată 

ajunse la liceu, înainte de sosirea profesorului la prima oră, eleva căreia i s-a 

reproşat că asculta muzica tare a căutat-o pe cea care avusese „tupeul” să o 

înfrunte de faţă cu ceilalţi colegi şi, în faţa tuturor, a început să o lovească cu 

pumnii şi picioarele la corp şi la faţă. Eleva agresată a avut nevoie de îngrijiri 

medicale, fiind transportată de la Spitalul Municipal Caracal, la Spitalul nr. 1 din 

Craiova. 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/in-corpore-sano-
1_5126263c00f5182b858864b8/index.html 

In corpore sano!  

http://adevarul.ro/educatie/scoala/in-corpore-sano-1_5126263c00f5182b858864b8/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/in-corpore-sano-1_5126263c00f5182b858864b8/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/in-corpore-sano-1_5126263c00f5182b858864b8/index.html
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Sunt aproape două luni de când pledez, din acest colţ de pagină şi de pe 
blogul adevarul.ro, pentru reconsiderarea educaţiei fizice în şcoală, pentru 
felul în care părinţii şi şcoala privesc educarea copiilor, nu doar din 
perspectiva unei minţi sănătoase, dar şi a unui corp sănătos. 

Cu toate acestea, trebuie să recunosc cu regret că sunt încă destui cei care 
încearcă să acrediteze ideea că o minte sănătoasă se poate lipsi de un corp 
sănătos, îşi este suficientă sieşi. Această idee, strecurată pas cu pas în curricula 
şcolară românească în ultimele două decenii, a dus nu numai la o stare 
alarmantă a stării de sănătate a elevilor noştri, dar a afectat chiar şi rezultatele la 
învăţătură! 

Însă, dincolo de realitatea aridă a notelor, la nivel şcolar s-a petrecut ceva care i-

a îndepărtat pe elevi de şcoală şi i-a înstrăinat între ei. Să fie de vină doar prea 

desele slalomuri ale „reformelor“ învăţământului, schimbările năucitoare ale 

manualelor şcolare? Poate. Dar, după părerea mea, a copilului care am fost şi a 

părintelui care sunt, cred că şi reducerea, până la dispariţie, a orelor de „sport“, 

de educaţie fizică, a dus la înstrăinarea elevilor de şcoală. În timpul acelor ore 

uitam de note, de extemporale şi de teze. Ne încărcam cu copilărie pentru a 

avea puterea să urcăm treptele catalogului. 

Când am pornit pledoaria mea, în Parlament şi în media, pentru educaţia fizică – 

parte integrantă a educaţiei copilului şi a adolescentului şcolar – nu speram să 

am, atât de curând, un asemenea suport politic şi instituţional. În ultimele 

săptămâni, reafirmând o parte a programului electoral, în baza căruia a primit 

votul majorităţii cetăţenilor, premierul Ponta, secondat de ministrul Educaţiei, 

Pricopie, şi de cel al Tineretului şi Sportului, Bănicioiu, a hotărât includerea în 

programa şcolară a orelor de educaţie fizică! Acum este în dezbatere publică 

acest deziderat, preconizându-se două, trei, patru ore de educaţie fizică pe 

săptămână, începând chiar de la clasa zero. 

Sunt mândru să fac parte, politic şi ca generaţie, din echipa care luptă să 

readucă educaţia fizică în şcoală!  

http://adevarul.ro/locale/focsani/foto-video-800-elevi-
Scoala-anghel-saligny-fac-orele-sport-intr-o-sala-
clasa-40-mp-
1_5126180f00f5182b8588102e/index.html 

FOTO-VIDEO 800 de elevi de la Şcoala “Anghel 
Saligny” fac orele de sport într-o sală de clasă de 
40 mp 

http://adevarul.ro/locale/focsani/foto-video-800-elevi-Scoala-anghel-saligny-fac-orele-sport-intr-o-sala-clasa-40-mp-1_5126180f00f5182b8588102e/index.html
http://adevarul.ro/locale/focsani/foto-video-800-elevi-Scoala-anghel-saligny-fac-orele-sport-intr-o-sala-clasa-40-mp-1_5126180f00f5182b8588102e/index.html
http://adevarul.ro/locale/focsani/foto-video-800-elevi-Scoala-anghel-saligny-fac-orele-sport-intr-o-sala-clasa-40-mp-1_5126180f00f5182b8588102e/index.html
http://adevarul.ro/locale/focsani/foto-video-800-elevi-Scoala-anghel-saligny-fac-orele-sport-intr-o-sala-clasa-40-mp-1_5126180f00f5182b8588102e/index.html
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În acest timp, ministrul Educaţiei Naţionale propune ca în şcoli să se 
ajungă gradual la patru ore de sport pe săptămână. 

Şcoala “Anghel Saligny” din Focşani este singura din municipiu care la ora 
actuală nu are propria sală de sport. 

Din acest motiv, în urmă cu mai mult timp conducerea unităţii a improvizat o sală 

pentru orele de educaţie fizică într-o clasă liberă, care nu are mai mult de 40 de 

metri pătraţi, unde elevii sunt înghesuiţi ca sardelele. 

Mai mult decât atât, în unele zile programul orar se suprapune şi elevii de la 

două clase sunt nevoiţi să-şi împartă spaţiul pentru a putea face mişcare. 

Aşa s-a întâmplat şi astăzi, când 60 de copii de la două clase au făcut ora de 

educaţie fizică împreună. 

„Acum arată mai bine sala, că avem parchet laminat şi am încercat să 

aducem material didactic. Se poate face ora de sport cu maxim 15 copii, şi 

depinde ce activităţi sportive trebuie să faci. La clasele mari trebuie să faci 

joc sportiv şi facem în cinci luni programa pentru două luni. Încercăm să ne 

împărţim timpul, pentru că pot interveni accidente între copii, pentru că 

spaţiul este mic”, a precizat Lazăr Răzvan, profesor de sport. 

Conducerea Şcolii „Anghel Saligny” precizează că s-au făcut nenumărate 

demersuri, rămase fără rezultate. 

„Părinţii reclamă lipsa unui spaţiu pentru educaţie fizică. Copiii simt nevoia 

de mişcare, pentru că în ziua de azi nu au nici locuri de joacă şi nici părinţii 

nu mai au timp să se ocupe de ei. Spaţiu pentru o sală de sport ar fi 

suficient, sperăm să se concretizeze. Când vine primăvara este mai uşor, 

pentru că orele de educaţie fizică se fac în aer liber”, spune şi Florentina 

Olteanu, director la Şcoala „Anghel Saligny”. 

Sală de sport în clasă  
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Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar cunosc situaţia, dar sunt sceptici că 

problema se va rezolva prea curând. 

„În perspectivă nu ştim dacă se va construi o şcoală de sport. Este nevoie, 

şcoala este mare, dar aşteptăm vremuri mai bune”, a precizat Emil Radu, 

inspector cu probleme de management la Inspectoratul Şcolar Vrancea. 

În acest timp, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a anunţat că va propune să se 

ajungă gradual la patru ore se sport pe săptămână, începând cu clasele a V-a şi 

a IX-a, când vor fi schimbate planurile cadru. 

”Vom introduce gradual patru ore de educaţie fizică pe săptămână, pentru 

că, dacă mâine ar fi să facem patru ore de educaţie fizică pe săptămână, 

primii care ar avea dureri de cap ar fi domnul primar, domnul preşedinte al 

Consiliului Judeţean şi domnul inspector şcolar general, pentru că nu 

avem deocamdată spaţiile necesare. Ar fi şi o problemă de încadrare, 

pentru că nu avem suficienţi profesori. Va trebui încet, încet să îi 

recuperăm, pentru că profesori de educaţie fizică există. Deci, gradual, de 

la anul, de la a V-a, respectiv de la a IX-a, vom introduce patru ore de 

educaţie fizică”, a declarat Pricopie. 

 

http://adevarul.ro/news/societate/salvati-copiii-
saracia-lant-rupt-educatie-
1_5125ef7800f5182b85872569/index.html 

Salvaţi Copiii: Sărăcia este un lanţ care poate fi 
rupt prin educaţie 

Comisia Europeană (CE) le-a propus statelor membre să acorde o mai mare 
importanţă sistemelor de protecţie socială, formulând şi o serie de 
propuneri pentru combaterea sărăciei infantile. Conform organizaţiei 
Salvaţi Copiii, sărăcia închide porţile către educaţie şi sănătate. 

Potrivit Comisiei Europene, în marea majoritate a ţărilor din Uniunea Europeană, 

copiii sunt mai expuşi riscului sărăciei sau excluderii sociale în raport cu 

populaţia ca întreg. Copiii care cresc în sărăcie sau care sunt excluşi social au 

şanse mai puţine să obţină succesul la şcoală şi să-şi dezvolte mai târziu întregul 

potenţial. Cheia este în prevenire şi în fracturarea acestei transmiteri a 

defavorizării de la o generaţie la asta. Sărăcia este un lanţ care trebuie şi poate fi 

rupt prin educaţie, prin participare socială activă, prin informare”, a declarat 

http://adevarul.ro/news/societate/salvati-copiii-saracia-lant-rupt-educatie-1_5125ef7800f5182b85872569/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/salvati-copiii-saracia-lant-rupt-educatie-1_5125ef7800f5182b85872569/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/salvati-copiii-saracia-lant-rupt-educatie-1_5125ef7800f5182b85872569/index.html
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Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România. 

 

Metode prin care poate fi combătută sărăcia infantilă 

 

În ceea ce priveşte lupta contra sărăciei infantile, Comisia Europeană propune o 

politică integrată de investiţii sociale în favoarea copiilor. Potrivit oficialilor 

europeni, fenomenul sărăciei şi al excluziunii sociale ar putea fi estompat prin 

luarea unor măsuri. 

 

În primul rând, oficialii aduc în discuţie adaptarea sistemelor de protecţie socială 

la nevoile persoanelor care trec prin etape critice ale vieţii lor. Mai precis, trebuie 

luate măsuri suplimentare pentru a reduce riscul de excluziune socială. Aşa ar 

putea fi evitate costurile sociale mai mari în viitor. 

 

De asemenea, politicile ar trebui simplificate şi mai bine orientate. Conform 

europenilor, unele ţări au rezultate mai bune decât altele în domeniul social, cu 

toate că dispun de bugete similare sau mai mici. 

 

În plus, strategiile de incluziune din statele membre ar putea fi modernizate, în 

aşa fel încât să fie prevenit abandonul şcolar timpuriu, educaţia să fie de bună 

calitate, iar tinerii să fie sprijiniţi în a-şi găsi un loc de muncă. 

 

CE: Sistemele de protecţie socială trebuie modernizate  

 

Comisia Europeană militează pentru o utilizare mai eficientă şi mai rentabilă a 

bugetelor sociale. În acest sens, forul european va formula şi recomandări 

specifice fiecărui stat membru în parte. 

 

În cursul zilei de ieri, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, 

afaceri sociale şi incluziune socială declara că investiţiile sociale sunt esenţiale 

dacă dorim să ieşim din criză mai puternici, mai solidari şi mai competitivi. 

 

"În limita constrângerilor bugetare actuale, statele membre trebuie să-şi orienteze 

investiţiile către capitalul uman şi coeziunea socială. Acest lucru este foarte 

important dacă dorim să realizăm progrese reale în ceea ce priveşte atingerea 

obiectivelor din strategia Europa 2020. Investiţiile sociale realizate astăzi ajută 

statele membre să evite plata unei facturi financiare şi sociale mult mai mari 

mâine”, a explicat László Andor. 

 

Un copil român din patru trăieşte într-o familie săracă 

 

Potrivit unui raport al UNICEF, intitulat "Măsurarea sărăciei în rândul copiilor în 

ţările dezvoltate", un copil român din patru trăieşte într-o familie aflată sub pragul 
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naţional al sărăciei. 

 

În urma analizei efectuate în 35 de ţări ale UE şi OECD, ţara noastră s-a plasat 

pe primul loc în topul sărăciei copiilor, fiind urmată de SUA, Letonia, Bulgaria şi 

Spania. Potrivit autorilor raportului, rata de sărăcie în rândul copiilor este 

indicatorul cel mai important al unei societăţi, pentru că ilustrează cât de bine 

sunt apăraţi cei mai vulnerabili cetăţeni. 

 

72,6% dintre copiii din România nu au două sau mai multe dintre produsele 

considerate de bază în ţările dezvoltate: trei mese pe zi, cărţi, bani pentru 

excursii cu şcoala sau două perechi de pantofi. 

 

http://adevarul.ro/educatie/universitar/a-stiut-ajunga-
aproape-noi-povestea-corinei-plecat-intr-un-
internship-ungaria-
1_5124d87d00f5182b85822953/index.html 

A ştiut să ajungă departe undeva aproape de noi. 
Povestea Corinei care a plecat într-un internship 
în Ungaria. 

Corina Bălăceanu, o proaspătă absolventă de ASE, a ales să facă ceva 
diferit, a ales să plece într-un internship în Ungaria, prin intermediul 
organizaţiei AIESEC, unde lucrează la o agenţie mare de adverstising din 
Budapesta. 

Oare viaţa sau mai bine spus societatea nu ne oferă suficiente oportunităţi pentru 

a ne dezvolta şi pentru a creşte pe toate planurile posibile? Sau suntem prea 

comozi, prea timizi pentru a ieşi din zona noastră de confort? Ne place să stăm 

în cuibuşorul nostru şi de aici să aruncăm săgeţile la ţintă, dar oare aşa vom 

reuşi toţi, mereu? Oamenii se dezvoltă, iar pretenţiile cresc, trebuie să devenim 

pe zi ce trece mai buni pentru a reuşi. 

 

Poate povestea ce urmează ne va da tuturor de gândit şi ne va face să 

conştientizăm că fiecare dintre noi are potenţial, numai că trebuie să creăm şi 

cadrul potrivit pentru a-l descoperi. 

 

Vorbim despre Corina Bălăceanu, o tânără care a ştiut să zica DA 

oportunităţilor, ba chiar mai mult, a alergat ea însăşi în căutarea lor. Corina 

http://adevarul.ro/educatie/universitar/a-stiut-ajunga-aproape-noi-povestea-corinei-plecat-intr-un-internship-ungaria-1_5124d87d00f5182b85822953/index.html
http://adevarul.ro/educatie/universitar/a-stiut-ajunga-aproape-noi-povestea-corinei-plecat-intr-un-internship-ungaria-1_5124d87d00f5182b85822953/index.html
http://adevarul.ro/educatie/universitar/a-stiut-ajunga-aproape-noi-povestea-corinei-plecat-intr-un-internship-ungaria-1_5124d87d00f5182b85822953/index.html
http://adevarul.ro/educatie/universitar/a-stiut-ajunga-aproape-noi-povestea-corinei-plecat-intr-un-internship-ungaria-1_5124d87d00f5182b85822953/index.html
http://adevarul.ro/educatie/universitar/a-stiut-ajunga-aproape-noi-povestea-corinei-plecat-intr-un-internship-ungaria-1_5124d87d00f5182b85822953/index.html
http://adevarul.ro/educatie/universitar/a-stiut-ajunga-aproape-noi-povestea-corinei-plecat-intr-un-internship-ungaria-1_5124d87d00f5182b85822953/index.html
http://adevarul.ro/educatie/universitar/a-stiut-ajunga-aproape-noi-povestea-corinei-plecat-intr-un-internship-ungaria-1_5124d87d00f5182b85822953/index.html
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s-a născut în Constanţa, a făcut facultatea şi masterul la ASE, unde a absolvit în 

vara lui 2012. După terminarea studiilor a decis să încerce ceva inedit, a ales să 

plece într-un internship în străinătate, mai precis în Budapesta, Ungaria, prin 

intermediul AIESEC Bucureşti. Şi-a dorit foarte tare să facă acest pas înainte de 

a prinde rădăcini pe undeva prin Bucureşti şi a reuşit! 

 

”Timp de 2 luni, am aplicat încontinuu şi aşteptam răspunsuri cu sufletul la gură. 

Îmi doream foarte mult să reuşesc. În ziua când am primit mail că am fost 

acceptată am realizat cu adevărat ce urma să se întâmple. Gândul acesta m-a 

speriat un pic la început, dar nu am dat înapoi şi cred ca a fost cea mai bună 

decizie pe care o puteam lua pentru că mi-a adus nu unul, ci două 

internship-uri şi acum lucrez la o agenţie mare de advertising din 

Budapesta.” 

 

Corina lucrează la o agentie de advertising cu peste o sută de angajati, ce 

realizează campanii pentru companii precum: Vodafone, Wizz Air, FHB Bank. Pe 

lângă faptul că a avut foarte multe de învăţat, ea şi-a dat seama de unul 

dintre cele mai importante lucruri, a descoperit ceea ce îi place şi în ce 

domeniu vrea să îşi construiască viitoarea carieră. ”Lucrez la un proiect şi 

rolul meu este de a strânge informaţii despre aceste campanii pentru a creşte 

transparenţa pentru angajaţii firmei. Astfel, am întâlniri zilnice cu diferite 

persoane care îmi povestesc cum au fost realizate campaniile, din care eu am 

foarte multe de învăţat. Acum ştiu în ce domeniu vreau să activez pe viitor.” 

 

Tânăra ne spune că Budapesta este un oraş deosebit, locul ei preferat fiind chiar 

Malul Dunării, de unde se pot vedea cele mai importante obiective turistice: 

castelul, parlamentul, Podul Lanţurilor,”toate luminate arată ca o vedere” ne 

spunea ea. Comparând cu Bucureştiul, centrul oraşului şi-a păstrat cu grijă 

toate clădirile vechi, iar problema câinilor comunitari nu există în 

Budapesta, în schimb există şi aici mulţi oameni fără adăpost şi nici la 

capitolul curaţenie nu stau mai bine decât noi. 

 

Cât despre oameni, constat din spusele ei că noi suntem mult mai calzi şi mai 

deschişi, ceea ce mă bucură; Corina ne povesteşte că ungarii sunt ”un pic 

distanţi şi speriaţi de străini, deşi sunt foarte mulţi aici, poate din cauza faptului 

că nu cunosc limba engleză. Ce m-a şocat este faptul ca am întâmpinat dificultăţi 

inclusiv la Vodafone sau în bănci unde nu aş fi crezut vreodata că poţi obţine un 

job fără să vorbeşti engleza. Toate canalele de la tv sunt dublate în limba 

maghiară, astfel încât nici tinerii nu sunt foarte familiari cu o limbă străină.” 

 

Această experienţă multiculturală a schimbat-o foarte mult, a învăţat multe 

lucruri noi şi cel mai important, s-a descoperit pe ea, a realizat ce îi place, 

ce îi lipseşte de la România şi ce îşi doreşte cu adevarat pe viitor. ”Atunci 



 17 

când ieşi din zona ta de comfort, ajungi să te cunoşti mult mai bine. De 

asemenea, intrând în contact cu persoane noi din colţuri diferite ale lumii, am 

devenit mult mai deschisă şi mult mai sociabilă.” 

 

Corina îşi va mai petrece încă şase luni în Budapesta, însă dacă lucrurile vor 

merge bine în continuare are planuri de a mai rămâne, planul B fiind acela de a-

şi îndeplini visul de a merge în Statele Unite ale Americii. Din fericire, destinaţia 

finală va rămâne Bucureştiul, Corina nedorindu-şi să se stabilească definitiv în 

altă ţară.  

 

http://www.curentul.ro/2013/index.php/201302228349
8/Social/O-eleva-de-14-ani-cu-simptome-de-gripa-a-
murit-la-spital.html 

O elevă de 14 ani cu simptome de gripă a murit la 
spital 

O elevă de 14 ani din Arad a murit la spital, după ce a fost dusă la Urgenţe de 

familie, medicii arădeni afirmând că aparent este vorba despre un virus gripal 

care a cauzat şi o stare septică gravă, iar DSP Arad a deschis o anchetă pentru 

a stabili cauzele exacte ale decesului. 

Potrivit reprezentanţilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, unde 

eleva a fost dusă de părinţi, miercuri, la Unitatea de Primire a Urgenţelor, fata se 

afla în stare foarte gravă şi a fost transferată imediat la Spitalul „Louis Ţurcanu“ 

din Timişoara. 

„Pacienta, în vârstă de 14 ani, a fost adusă cu o stare septică gravă, a cărei 

cauză exactă nu se cunoaşte. Aparent, starea a fost cauzată de un virus gripal. 

Ce tuplină de virus a fost urmează să se stabilească prin examene de laborator“, 

a declarat directorul medical al SCJU Arad, Adrian Wiener. 

Potrivit conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Arad, eleva a murit la spitalul 

timişorean, după câteva ore. „Suntem în plină anchetă în acest caz. După 

simptomatologie, pare să fie vorba de gripă. Se fac cercetări atât asupra cauzei 

morţii, cât şi la şcoala la care era înscrisă eleva“, a declarat directorul DSP Arad, 

Gabriela Ţârle. 

Eleva învăţa la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi“ din Arad, unde, potrivit conducerii 

unităţii de învăţământ, s-a înscris abia din semestrul al doilea, respectiv în luna 

ianuarie. Dascălii spun că eleva nu a mai fost la şcoală de la începutul 

săptămânii şi că miercuri seară au fost informaţi despre decesul acesteia. 

http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013022283498/Social/O-eleva-de-14-ani-cu-simptome-de-gripa-a-murit-la-spital.html
http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013022283498/Social/O-eleva-de-14-ani-cu-simptome-de-gripa-a-murit-la-spital.html
http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013022283498/Social/O-eleva-de-14-ani-cu-simptome-de-gripa-a-murit-la-spital.html
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http://www.evz.ro/detalii/stiri/ministrul-educatiei-a-
stabilit-cuantumul-burselor-pentru-olimpici-
1025022.html 

Ministrul Educaţiei a stabilit cuantumul burselor 
pentru elevii olimpici 

Începând cu 1 februarie anul acesta, medalia de aur obţinută la olimpiadele 
internaţionale va fi recompensată de Ministerul Educaţiei cu 750 de lei pe lună. 
De la jumătatea anului, suma va creşte cu 50 de lei. 

Ministrul Educaţiei Naţionale (MEN), Remus Pricopie, a aprobat, prin ordin, noile 
cuantumuri ale bursei acordate elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 
internaţionale.  

Potrivit ordinului postat pe site-ul MEN, începând cu data de 1 februarie 2013, 
noile cuantumuri ale bursei de merit olimpic internaţional sunt: medalia de aur 
sau premiul I - 750 lei, medalia de argint sau premiul al II-lea - 563 lei, medalia 
de bronz sau premiul al III-lea - 375 lei.  

De la 1 iulie 2013, noile cuantumuri ale bursei de merit olimpic internaţional sunt 
medalia de aur sau premiul I - 800 lei, medalia de argint sau premiul al II-lea - 
600 lei, medalia de bronz sau premiul al III-lea - 400 lei.  
Bursa se acordă lunar pentru o perioadă de 12 luni 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cele-4-ore-de-sport-
propuse-de-ministrul-educatie-contestate-de-
inspectori-doua-sunt-su-10249.html 

Cele 4 ORE de SPORT propuse de ministrul 
Educație, CONTESTATE de inspectori. „Două sunt 
suficiente” 

Suplimentarea orelor de educație fizică propusă de ministerul Educației, pentru 
elevii din clasele primare, au împărțit inspectorii în două tabere. Unii salută 
inițiativa și spun că micuții vor avea numai de câștigat, în timp ce restul se plâng 
că nu au suficiente săli de sport și că mișcarea ar putea ocupa timp prețios, altfel 
alocat studiului. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/ministrul-educatiei-a-stabilit-cuantumul-burselor-pentru-olimpici-1025022.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/ministrul-educatiei-a-stabilit-cuantumul-burselor-pentru-olimpici-1025022.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/ministrul-educatiei-a-stabilit-cuantumul-burselor-pentru-olimpici-1025022.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/cele-4-ore-de-sport-propuse-de-ministrul-educatie-contestate-de-inspectori-doua-sunt-su-10249.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/cele-4-ore-de-sport-propuse-de-ministrul-educatie-contestate-de-inspectori-doua-sunt-su-10249.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/cele-4-ore-de-sport-propuse-de-ministrul-educatie-contestate-de-inspectori-doua-sunt-su-10249.html
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Este și cazul județului Tulcea, unde copiii din mediul rural fac în prezent sportul 
în săli imporvizate sau chiar sub cerul liber. ''În mediul rural, avem 32 de săli 
de sport improvizate şi 63 de şcoli fără săli de sport'', a declarat, astăzi, 
pentru agerpres, Dumitru Damian, inspectorul general școlar din Tulcea.  

De obiectat împotriva propunerii ministerului au avut și inspectorii școlari din 
Maramureș. 'Mi se pare normal să fie două ore de sport la clasele primare şi cele 
pregătitoare, conform planului cadru. Mai trebuie făcute şi alte discipline, nu 
putem depăşi un număr de ore pe săptămână. Două ore sunt suficiente 
pentru că oricum copiii mai fac sport şi în afara orelor de curs', este de părere 
prof. Pavel Filip, purtătorul de cuvânt ISJ Maramureş. 

Acesta a recunoscut însă că cei mai împătimiți susținători ai acestei măsuri 
sunt chiar profesorii de sport, care se bucură că vor primii ore 
suplimentare. 

'Am purtat discuţii nenumărate, profesorii de sport spun că trebuie multe ore, unii 
dintre colegii noştrii susţin chestiunea aceasta din dorinţa de a avea ei ore 
şi catedre, alţii susţin că trebuie ca elevii să facă mişcare intensă. E destul 
de complicat în a stabili un echilibru între toate disciplinele şi a mulţumi 
profesorii, dar şi elevii”, a subliniat prof. Pavel Filip.  
 

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/andreea-marin-fata-in-
fata-cu-funeriu-sunt-foarte-multumita-de-clasa-
pregatitoare-102.html 

ANDREEA MARIN față în față cu FUNERIU. “Sunt 
foarte mulțumită de CLASA pregătitoare” I VIDEO 

Violeta, micuța Andreei Marin, face parte dintre cei 28 de copii români care, în 
urma evaluărilor psihologice, au fost admiși în clasa pregătitoare la numai patru 
ani. 

Într-un interviu recent acordat Andreei Marin și publicat pe site-ul “Școala 
Mamelor”, proiectul de suflet al vedetei de televiziune, Daniel Funeriu, 
fostul ministru al Educației, a încercat să le arate părinților avantajele 
înscrierii micuților la clasa pregătitoare.  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/andreea-marin-fata-in-fata-cu-funeriu-sunt-foarte-multumita-de-clasa-pregatitoare-102.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/andreea-marin-fata-in-fata-cu-funeriu-sunt-foarte-multumita-de-clasa-pregatitoare-102.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/andreea-marin-fata-in-fata-cu-funeriu-sunt-foarte-multumita-de-clasa-pregatitoare-102.html
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"La început am fost neîncrezătoare, dar am avut curaj și acum sunt foarte 
mulțumită", i-a recunoscut Andreea celui care a introdus ideea organizării 
acestei clase. 

Printre altele, Funeriu a vorbit despre importanța noțiunilor practice pe care le 
învață micuții în clasa pregătitoare, cum ar fi clasarea în ordine cronologică a 
apariției diverselor obicete pe care le folosesc în mod uzual sau apelul la 
numărul de urgență 112, în cazul unei situații de criză. “Am încercat să ne axăm 
pe ceea ce este important pentru copii”, a explicat consilierul prezidențial pe 
probleme educaționale.  

Acesta nu s-a sfiit să povestească că, după încheierea mandatului de ministru, 
aceeași oameni care-l înjuraseră pentru inițiativa clasei pregătitoare, l-au oprit pe 
stradă, ca să-i mulțumescă. “În ultimele două luni, mulți oameni m-au oprit 
pe stradă să-mi spună - Domnule ministru, v-am înjurat cu clasa 
pregătitoare, dar acum vă mulțumesc!- Chiar doi vecini de-ai mei”, a 
adăugat Funeriu.  

Spre finalul interviului, Andreea Marin i-a propus fostului ministru un exercițiu 
dificil. “Imaginați-vă că dincolo de acestă cameră se află părinții neîncrezători în 
ideea clasei pregătitoare, care mai au nevoie să fie convinși. Dați-le măcar o 
motivație”, a spus Andreea.  

"Mergeți la școala de lângă casa dumneavostră, cereți directorului să vă 
arate o clasă pregătitoare și să discutați cu învățătorii și cu părinții de la 
acea clasă. Niciun argument pe care-l pot da eu ca fost ministru sau ca 
persoană publică nu vă va convinge mai mult decât aceste lucruri. Eu o să-i 
spun ministrului Educației să organizeze Ziua Porților Deschise în școli, să 
vadă oamenii băncuțele, programa, jocurile…”, i-a sfătuit Funeriu, care a 
promis să răspundă tuturor întrebărilor adresate pe site-ul 
www.școalamamelor.ro, legate de clasa zero.  

Acesta a dezvăluit de altfel și faptul că Violeta, fetița Andreea Marin, face parte 
dintre cei 28 de copii români care, în urma evaluărilor, au putut să fie înscriși la 
clasa pregătitoare la patru ani. 

 

http://www.gandul.info/news/costul-standard-per-elev-
creste-de-la-2-230-lei-la-2-420-de-lei-10581463 

Costul standard per elev creşte de la 2.230 de lei 
la 2.420 de lei 

http://www.scoalamamelor.ro/
http://www.gandul.info/news/costul-standard-per-elev-creste-de-la-2-230-lei-la-2-420-de-lei-10581463
http://www.gandul.info/news/costul-standard-per-elev-creste-de-la-2-230-lei-la-2-420-de-lei-10581463
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Valoarea standardul de cost per elev şi preşcolar creşte pentru anul şcolar 2013 
de la 2.230 lei la 2.420 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere 
publică pe site-ul Ministerului Educaţiei. 

În plus, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea 
periodică a elevilor Guvernul alocă 301 lei. 

Şcolile vor primi 2.420 de lei pentru fiecare elev pe care îl înmatriculează. Costul 
standard acoperă cheltuielile cu personalul de predare. 

Şcolile trebuie să trimită până la data de 20 noiembrie a fiecărui an informaţiile 
privind numărul de elevi către inspectorate. 

 

http://www.puterea.ro/articol/parcul_ior_targ_de_marti
soare_create_de_copii 

Parcul IOR: Târg de mărţişoare create de copii 

Duminică va avea loc cea de-a şasea ediţie a Târgului de mărţişoare Bambi, în 
parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR) din Bucureşti, între orele 10.00 şi 13.00 (pe 
aleea principală de lângă foişorul de la intrarea din str. Câmpia Libertăţii). Aici, 
copiii din Grădiniţa Bambi şi Şcoala Step by Step vor expune şi vor vinde 
mărţisoare create de ei. Alături de ei vor veni şi copii care au absolvit grădiniţa, 
copii din cadrul Asociaţiei Învingem Autismul şi copii care frecventează cursurile 
Centrului 2 FasTracKids. Cu banii câştigaţi, fiecare grupă de copii va decide 
asupra materialelor educaţionale cu care va completa resursele existente în 
centrele de activitate. 

 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/mirce
a-malita-schimbarile-in-educatie-nu-trebuie-sa-se-
vada-altfel-intram-in-zazania-universala-294094.html 

Mircea Maliţa: Schimbările în educaţie nu trebuie 
să se vadă, altfel intrăm în zâzania universală 

Fostul ministru al Învăţământului din anii '70, Mircea Maliţa, consideră că 
schimbările în educaţie nu trebuie să se vadă, pentru că altfel "intrăm în 

http://www.puterea.ro/articol/parcul_ior_targ_de_martisoare_create_de_copii
http://www.puterea.ro/articol/parcul_ior_targ_de_martisoare_create_de_copii
http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/mircea-malita-schimbarile-in-educatie-nu-trebuie-sa-se-vada-altfel-intram-in-zazania-universala-294094.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/mircea-malita-schimbarile-in-educatie-nu-trebuie-sa-se-vada-altfel-intram-in-zazania-universala-294094.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/mircea-malita-schimbarile-in-educatie-nu-trebuie-sa-se-vada-altfel-intram-in-zazania-universala-294094.html
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zâzania universală" şi atenţionează că trăsăturile şcolii trebuie să fie 
seriozitate, disciplină şi claritatea obligaţiilor, potrivit Mediafax.  

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, şi ministrul delegat pentru Învăţământ 
Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, i-au 
acordat joi, la sediul MEN, academicianul Mircea Maliţa, fost ministru al 
Învăţământului, Diploma de excelenţă pentru contribuţiile deosebite aduse 
învăţământului românesc. 

"Domnul academician a împlinit ieri 86 de ani. Am numărat bine? Iniţial am vrut 
să organizez ieri această acţiune, dar am zis să lăsăm să treacă aniversarea şi 
să facem un lucru de normalitate, şi anume să celebrăm personalităţile româneşti 
care, în diferite momente ale evoluţiei noastre, au avut o contribuţie semnificativă 
la dezvoltarea educaţiei. Noi ne-am concentrat în ultimul timp pe ceea ce se 
întâmplă azi, ce urmează să se întâmple mâine, dar uităm că temelia a fost 
construită cu mulţi ani în urmă. De exemplu, noi toţi din sala asta suntem, într-o 
anumită măsură, rezultatul politicilor domnului ministru Maliţa, care în perioada 
anilor '70-'71 a luat câteva decizii fundamentale", a spus Remus Pricopie, 
menţionând că el se năştea la o lună după ce a fost instalat acedemicianul în 
postul de ministru al Învăţământului. 

Pricopie a menţionat printre iniţiativele ministrului Maliţa introducerea limbilor 
străine în şcoli. Ministrul Educaţiei a spus că engleza şi germana în acei ani erau 
excepţii în şcolile româneşti, dacă nu chiar limbi ale capitalismului, prin urmare 
nu aveau voie să fie promovate. 

Remus Pricopie a mai spus că tot Maliţa a introdus ştiinţa managementului, chiar 
dacă în acea perioadă nu putea să folosească acest cuvânt. 

"Introducerea calculatorului şi dezvoltarea departamentelor de matematică, IT şi 
informatică în universităţi, care după aceea a produs efecte la nivelul întregii 
societăţi. Ştiţi bine că astăzi avem în marile corporaţii domeniul informatic, avem 
români pe cele mai înalte poziţii care au fost creaţi într-o şcoală pe care domnul 
Maliţa acum 40 de ani a modelat-o. Studiile prospective, şi nu la nivelul 
României, ci la nivel mondial, studiile prospective, prima conferinţă de studii 
prospective a avut loc la Bucureşti, în 1972, dar şi societatea mondială de studii 
prosepective de astăzi recunoaşte contribuţia pe care România, respectiv 
domnul academician Maliţa a avut-o. Clubul de la Roma, o altă contribuţie 
importantă pe care domnul academician a avut-o, sigur, nu în momentul ăla, cât 
a fost ministru, dar după '72, este primul raport pe educaţie al Clubului de la 
Roma. «No limits to learning» este un studiu care şi astăzi este considerat 
extrem de important şi asupra căruia se fac aprecieri pozitive", a mai spus 
ministrul Educaţiei. 

Pricopie a vorbit despre deschiderea către lumea occidentală din perspectiva 
relaţiilor internaţionale ale educaţiei. 

http://www.mediafax.ro/
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"Mesajul conducerii Ministerului Educaţiei este acela că "trebuie să ne uităm în 
trecut să vedem ce s-a făcut bun şi să respectăm oamenii şi măsurile care au 
fost adoptate şi să mergem mai departe construind pe această fundaţie", a mai 
spus Pricopie. 

La rândul lui, ministrul Mihnea Costoiu a spus că un lucru foarte important este 
acela că academicianul Mircea Maliţa a fost omul care a continuat să 
contruiască, lucru extrem de important pentru educaţie. 

"Am avut ocazia, în calitate de rector, să-i înmânez titlul de Doctor Honoris 
Cauza în numele Politehnicii acum o scurtă perioadă şi am auzit încă odată şi 
încă o dată o alocuţiune excepţională, vorbind despre ce înseamnă să identifici 
rolul fiecăruia în societatea şi să poţi să sprijini fiecare acest rol asumat de 
universitate sau de un om în viaţă. Şi acest lucru este extrem de important pentru 
construcţia prezentă şi în special pentru cea viitoare", a spus Costoiu. 

Fostul ministru al Învăţământului din perioada 1970-1972 s-a arătat copleşit de 
atenţia colegilor mai tineri. 

"Domnilor miniştri şi stimaţi colegi, sunt impresionat de atenţia şi cuvintele 
frumoase care le spuneţi la adresa unui om vârstnic. Nu ştiu dacă le merit total 
sau parţial. Împrejurările au fost de aşa natură că au permis, într-o perioadă 
dificilă şi aşa plină de obstacole în materie de ideologie şi de politică, să se facă 
câteva lucruri bune pentru educaţie. În '70 veneam de la Ministerul de Externe, 
unde fusesem vreo opt ani ministru adjunct cu problemele Naţiunilor Unite. Se 
pare că veneam dintr-un loc în care exista un fel de autonomie, deci nu prea se 
amesteca lumea în treburile de externe sau ale ministerului, pentru că era 
condus direct de către conducerea de partid şi de stat şi problemele nu prea erau 
de natură a fi dezbătute. Mai ales că aveau multe din ele un caracter aşa mai 
confidenţial şi atunci eram lăsaţi să lucrăm, ni se dădeau sarcini. Am putut să 
lucrez din cauza unui prim-ministru extraordinar care a fost Ion Gheorghe Maurer 
şi care era un talent în materie de diplomaţie. Am învăţat de la el câştigând 
oarecare independenţă de gândire şi de comportament. De aceea când am venit 
aicea (la minister, n.r.) mi-am permis, la început, să fac câteva lucruri după capul 
meu, repede, fără aprobările formale ale Parlamentului, Guvernului etc. 
Ministerul este bineînţeles al Guvernului român şi al statului român şi trebuie să-
şi facă datoria. Şi atunci curgeau o mulţime din directive semnate de mine şi 
gata. Pot să vă spun că n-a durat mult asta, asta a durat o parte din timp", a 
povestit fostul ministru. 
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http://www.ziare.com/scoala/licee/cursuri-online-si-
sms-uri-trimise-parintilor-daca-elevii-au-absente-
1220104 

Cursuri online si sms-uri trimise parintilor, daca 
elevii au absente 

Inspectoratul Scolar Harghita deruleaza un proiect european, impreuna cu 
10 licee din judet, prin care elevii vor putea accesa cursuri online, profesorii 
vor putea participa la sedinte gen videoconferinte, iar parintii vor primi 
automat sms-uri, in situatia in care copiii lor primesc note proaste sau 
depasesc un anumit numar de absente.  
 
Managerul proiectului, inspectorul Petru Garbea, a declarat ca, alaturi de 
Inspectoratul Scolar, sunt implicate si 10 licee de pe tot teritoriul judetului, atat de 
la orase cat si de la sate, unde se vor implementa unele aplicatii informatice, 
menite sa creasca performanta si calitatea in educatie. 
 
La nivelul Inspectoratului Scolar, aplicatiile vor permite instruiri si sedinte 
generale cu profesorii, printr-un sistem de videoconferinte, dar si generarea de 
situatii statistice, cum ar fi situatia notelor, a absentelor, datele cadrelor didactice.  
 
La nivelul liceelor, elevii pot participa la prezentari sau instruiri online, din fata 
propriului calculator, vor putea avea acces la cursuri la care se vor inscrie prin 
intermediul unei interfete web, documentatia aferenta cursului putand fi 
descarcata pentru a putea fi studiata si offline. 
 
De asemenea, parintii vor avea posibilitatea sa vada notele elevilor sau 
absentele acestora, pe baza unui nume de utilizator si a unei parole aferente. In 
plus, atunci cand elevii primesc note mici sau numarul de absente depaseste un 
anumit nivel, sistemul va genera automat un sms si un mail, care va fi trimis 
parintilor. Simultan, o instiintare prin mail va ajunge si la directori si diriginti.  
 
Inspectorul Petru Garbea a precizat ca s-au achizitionat echipamentele si 
dotarile, precum si cele doua aplicatii, iar in perioada urmatoare se face 
configurarea aplicatiilor si testarea acestora, astfel incat sa existe siguranta 
functionalitatii dar si sa se asigure securitatea datelor. 
 
Proiectul, intitulat "Calitate si performanta in educatie, prin dezvoltarea si 
implementarea unei solutii e-learning la nivelul Inspectoratului Scolar Harghita", 
este finantat in cadrul Programului Operational Regional "Cresterea 
Competitivitatii Economice", valoarea sa fiind de aproximativ 2,4 milioane de lei. 
Proiectul se va finaliza in luna iunie 2013. 

http://www.ziare.com/scoala/licee/cursuri-online-si-sms-uri-trimise-parintilor-daca-elevii-au-absente-1220104
http://www.ziare.com/scoala/licee/cursuri-online-si-sms-uri-trimise-parintilor-daca-elevii-au-absente-1220104
http://www.ziare.com/scoala/licee/cursuri-online-si-sms-uri-trimise-parintilor-daca-elevii-au-absente-1220104
http://www.ziare.com/scoala/licee/
http://www.ziare.com/scoala/cursuri/
http://www.ziare.com/scoala/educatie/
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