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Buletin informativ 

 

Ziua mondială a educaţiei - Journée mondiale des enseignants - World Teachers Day 

Ziua mondială a educaţiei (Journée mondiale des enseignants / World Teachers Day), marcată în fiecare 

an la 5 octombrie, are ca temă, în 2016: Să-i preţuim pe profesori, să le îmbunătăţim statutul.  

În acest an, Ziua mondială a educaţiei se serbează pentru prima dată în cadrul unei noi agende mondiale, 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (adoptată de ONU în septembrie 2015), care garantează o 

educaţie de calitate. 

În acelaşi timp, în 2016, de Ziua educaţiei, se marchează 50 de ani de la adoptarea Recomandării 

UNESCO şi a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la statutul cadrelor didactice (1966). 

Astfel, tema din acest an reia principiile fundamentale ale Recomandării adoptate în urmă cu 50 de ani, 

punând totodată în evidență necesitatea de a acorda susținere profesorilor, în acord cu obiectivele 

dezvoltării durabile ale Agendei 2030 a ONU. Obiectivul numărul 4 dedicat educației vizează 

asigurarea accesului la o educație de calitate pentru toți, în mod egal, precum și promovarea 

posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții. 

 

Cadrul de acțiune Educație 2030 subliniază faptul că profesorii sunt indispensabili unei educații echitabile 

și de calitate, astfel încât aceștia trebuie să fie recrutați și remunerați în mod adecvat, să fie motivați, 

să beneficieze de o formare profesională satisfăcătoare, să fie susținuți și dotați cu resurse suficiente. 
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Pentru atingerea acestui obiectiv, este nevoie nu numai de creşterea substanțială a numărului de cadre 

didactice calificate, dar mai ales de motivarea acestora, prin valorizarea muncii lor. Se estimează că 

până în 2030 vor fi necesare 3,2 milioane de cadre didactice suplimentare pentru a asigura 

învăţământul primar universal, și încă 5,1 milioane de profesori, pentru asigurarea învăţământului 

secundar general (gimnaziu). 

Ziua mondială a educaţiei adună anual sute de mii de elevi, părinţi şi activităţi din întreaga lume, pentru a 

aduce un omagiu tuturor cadrelor didactice care au fost în mod direct sau indirect afectate de o criză 

majoră. 

Se pleacă tot timpul de la premisa că rolul profesorilor şi al celorlalte categorii de personal din educaţie 

este vital pentru reconstrucţia socială, economică şi intelectuală a fiecărei ţări. 

Articol preluat din Observatorul, autor Dan Popescu (publicat 5 octombrie 2016). 

Evenimente 

  BringITon!2016  

Data: 18-19 noiembrie 2016 

Locaţia: Sala Paşilor Pierduţi din Palatul Universitar de la Copou, Iaşi 

Parteneri: Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutul de 

Informatică Teoretică al Academiei Române și Extind Management S.R.L. Iași, sub auspiciile 

Academiei de Științe Tehnice din România 

Invitat special: Marius Ursache, antreprenor român. Experiența sa acoperă multe domenii (consultanță, 

branding, design, user experience, dezvoltare de produs, inteligență artificială și chatbots) și studii de 

medicină, comunicare și PR, digital media și business. 

   ATELIERE DE ANTREPRENORIAT 2016 

Ediția a VIII-a, septembrie-decembrie 2016, START-UP și SCALE-UP 

Locaţii: Craiova, Timişoara, Cluj, Iaşi 

Prezentăm în această secţiune programul Atelierelor de seară din Iaşi: 

19 octombrie: Atitudine şi viziune antreprenorială 

26 octombrie: Definirea afacerii şi avantaj competitiv 

2 noiembrie: Vânzare şi negociere 

9 noiembrie: Marketing şi poziţionare 

16 noiembrie: Creativitate şi inovare 

23 noiembrie: Leadership 

30 noiembrie: Planul de afaceri 

7 decembrie: Eveniment de închidere 

Succesul se învaţă! Mult succes! 

SF-ul devine realitate! La Timişoara se va printa ţesut uman  

La Timişoara se lucrează la realizarea primei bio-imprimante din România şi din estul Europei. 

Deşi pare deprins din filmele S.F., imprimanta dezvoltată la Timişoara va „lista” ţesut uman. Tehnologia 

avansată va permite reproducerea, din celule stem, a părţilor mai puţin vascularizate, scrie Rador. 

De proiect se ocupă specialiştii de la Symme3D, conduşi de Călin Brandabur, care au mai realizat, tot în 

premieră naţională, o imprimantă pentru răşină şi una pentru metal. 

„Pregătim, pentru prima oară în România, o imprimantă 3D bio 100% românească. Împreună cu colegii 

mei, foarte talentaţi şi foarte pregătiţi în toate domeniile, de la partea mecanică, la cea de software şi 

http://www.observatorul.com/default.asp?action=articleviewdetail&ID=16070
http://www.observatorul.com/
http://bringiton.info.uaic.ro/
http://ateliere.rbls.ro/
http://www.rador.ro/
https://www.symme3d.com/
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inginerie, împreună cu doctorii şi cercetătorilor de la OncoGen, vom începe un proiect de dezvoltare 

a acestei imprimante pentru printarea de cartilagii, în prima instanţă, având în vedere că sunt foarte 

puţin vascularizate, apoi, după cum ne creşte şi experienţa, în funcţie de rezultatele obţinute la nas, 

urechi, genunchi, putem merge şi mai departe, pentru a printa piele, organe mici, vascularizate, şi 

vase de sânge. În viitorul nu foarte îndepărtat vom printa şi organe funcţionale, rinichi, muşchi, 

ţesuturi mari în cazul pacienţilor cu arsuri grave. Procedeul este destul de complicat. Ţesutul obţinut, 

se va transplanta, ulterior, la pacient. Organele se vor face din celule mezenchinale, adică celule 

stem, care, după prelevare, sunt puse într-un suport de glucoză, astfel încât să fie programate chimic 

pentru a prelua structura, forma suportului organic. Depunerea se face succesiv, strat cu strat, până 

ajungem la forma finală a organului.” 

După ce sunt printate în forma finală, organele sunt crescute timp de câteva zile într-o enclavă 

ultravioletă, astfel încât să fie şi hrănite. Iniţial hrănirea nu se face prin vascularizare, ci prin osmoză. 

Apoi se vor diviza şi vor creşte astfel încât să preia funcţia şi forma organului printat 3D. Asta se 

întâmplă în primă fază. Apoi se pot transplanta. Avantajul bio-printerului este că se bazează pe celule 

prelevate de la pacienţi, astfel că riscul de refuz al organismului este zero. Primul transplant la om ar 

putea să aibă loc peste aproximativ cinci ani, iar prototipul imprimatei 3D bio de la Timişoara va intra 

în teste în aproximativ şase luni, la OncoGen, spun specialiştii. În SUA există deja imprimante 3D bio 

care printează piele. 

(Articol preluat parţial din DESCOPERĂ.RO, secţiunea Lumea Digitală, publicat 10.09.2016) 

Cartea lunii 

  Aplicaţii MPI pentru sisteme de calcul paralel  

Autori: George Alexandru Nemneş, Tudor Luca Mitran, Adela Nicolaev, Lucian Ion 

Editura Universităţii Bucureşti, 2015 

Cartea reprezintă un îndrumar de laborator şi se adresează studenţilor care urmează cursul „Arhitectura 

sistemelor de calcul paralel”. Pe lângă noţiunile teoretice legate de programarea paralelă în mediul 

Unix folosind procese, fire de execuţie şi canale de comunicare de tip pipe şi socket, sunt prezentate, 

într-un format didactic, exemple funcţionale care ajută la aprofundarea şi sistematizarea conceptelor 

necesare programării paralele. 

Articolul lunii. Piaţa IT din România: Inovăm sau renovăm? 

Secvenţe din articolul cu acelaşi nume (autor Gabriel Munteanu, preşedinte Cluster Smart Allience) 

din Market Watch (publicat septembrie 2016) 

Piața de inovare din România este o piață aproape inexistentă în multe industrii, iar în Industria IT, care 

este inovatoare prin definiţie, România nu are puterea de a face lucruri noi, magnifice sau măcar 

deosebite. Nu reuşim să creăm. România nu mai produce creativ, sau chiar deloc, deşi după multe 

statistici producem talente. Însă aceste talente nu au parte de un mediu prietenos cu inovaţia, astfel 

că cele mai multe reuşesc, dar în afara graniţelor noastre, iar cele care rămân şi totuşi încearcă se 

pierd într-o mare neagră de probleme şi într-o lipsă acută de finanţare reală şi competitivă. 

România are mai mulţi ingineri IT în capitala noastră dragă decât SUA, India, China sau Rusia şi în ultimii 

ani sectorul a crescut impresionant. Potrivit „Învest România”, o organizaţie a guvernului care ar 

trebui să ajute şi să ghideze investiţiile străine în ţară, sectorul IT creşte cu 9% pe an şi va ajunge în 

2020 la 4,5 miliarde de dolari. 

Dacă România are în teorie destui ingineri IT, în practică în mediul IT cu toţii simţim o lipsă din ce în ce 

mai acută, iar României îi lipsesc oamenii inovatori şi creatori. Există multe idei în industrie, avem 

oameni buni, dar toţi se chinuie să lanseze şi să susţină startup-uri inovative care să poată face 

http://www.descopera.ro/lumea-digitala/15779090-sf-ul-devine-realitate-la-timisoara-se-va-printa-tesut-uman
http://www.descopera.ro/lumea-digitala/15779090-sf-ul-devine-realitate-la-timisoara-se-va-printa-tesut-uman
http://editura-unibuc.ro/magazin/stiinte-exacte/aplicatii-mpi-pentru-sisteme-de-calcul-paralel-indrumator-de-laborator/
http://editura-unibuc.ro/
http://editura-unibuc.ro/
http://www.marketwatch.ro/articol/15343/Piata_IT_din_Romania_Inovam_sau_renovam/
http://www.marketwatch.ro/articol/15343/Piata_IT_din_Romania_Inovam_sau_renovam/
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diferenţa, care să se extindă global, într-o eră digitală în care un business se poate dezvolta uşor 

doar online, nu mai avem nevoie de birouri şi sute de angajaţi, de hale de producţie sau de investiţii 

colosale. 

Cauza sau efectul duc la lipsa de inovare? Evident, se pare că deşi talente, idei şi oameni pregătiţi avem, 

ideal ar fi să reuşim să identificăm cauza ca să putem înţelege efectul şi în final să deschidem calea 

spre inovare în industria IT. 

Principala cauză ar fi mentalitatea şi educaţia tinerilor care au moştenit o aversiune faţă de risc, o lipsă 

totală de încurajare a unui spirit antreprenorial şi nici un fel de educaţie de business în şcoli, licee şi 

facultăţi. Sistemul nostru de educaţie ne învaţă să memorăm cifre şi evenimente, teoreme şi structuri 

logice, dar nu ne învaţă să gândim liber şi creativ. Nici măcar autocritic.  

Pe locul doi ar fi sistemul birocratic şi totala lipsă de susţinere a inovaţiei şi antreprenoriatului. Este greu 

spre imposibil ca un om creativ să dezvolte ceva în România sau, în rarele cazuri în care reuşeşte, să 

poată să se extindă global. Suntem o ţară care promovează investiţiile străine în România, dar nu şi 

investiţiile şi inovaţia din România în lume. 

Pe locul trei ar fi marile corporaţii străine din domeniu care angajează pe salarii destul de mari cea mai 

mare parte a specialiştilor români din IT, care fac outsourcing pentru alte ţări. Undeva la 90% din 

ceea ce producem în industria de software din România este de fapt outsourcing pentru multe ţări din 

lume. Producem, nu creăm, nu inovăm. 

Imaginea lunii 

 

Sursa: GUNSMOKE & CANDY. CITY ART  

Apel la reflecţie… 

„Computers are magnificent tools for the realization of our dreams,  

but no machine can replace the human spark of spirit, compassion, love, and understanding.” 

Louis V. Gerstner, Jr.  

 

Contact: 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Facultatea de Ştiinţe 

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei 

Calea Mărăşeşti 157, Corp D, etaj II 

e-mail: stiinte@ub.ro, tel: 0234-542411 

https://gunsmokeandcandy.wordpress.com/tag/artist/
http://www.referenceforbusiness.com/biography/F-L/Gerstner-Louis-V-Jr-1942.html
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/stiinte/
mailto:stiinte@ub.ro

