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 A fost elaborată Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2021-2027 

 ÎNVINGĂTORI pe FRONTUL de ACASĂ 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor 

cu Dizabilități 

 Code for Romania anunță lansarea a două noi soluții care fac viața ONG-urilor din România 

mai ușoară: Website Factory: ONG și PAUL 

 5 decembrie, ziua internaţională a voluntariatului 

 Digitaliada: metode digitale pentru elevi și profesori 

 Profesorul Dragoș Iliescu: Un copil care lua 6 înainte de pandemie acum ia 4. România nu 

se achită de obligația pe care o are față de viitorii săi cetățeni 

 Cotizația RENINCO - 2021 

 

 

 

 A fost elaborată Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

pentru perioada 2021-2027 

 

 
 

http://www.romaniapozitiva.ro/csr/digitaliada-metode-digitale-pentru-elevi-si-profesori/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) 

anunță oficial finalizarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru 

perioada 2021-2027. Acest document este unul dintre principalele rezultate ale proiectului 

„Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități”, realizat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale. 

 

„Este un moment de referință pentru țara noastră. Prin elaborarea acestei Strategii, România 

confirmă eforturile depuse în vederea implementării Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități. Sperăm că odată ce această Strategie va fi adoptată prin Hotărâre de 

Guvern, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități să devină o certitudine, iar politicile 

viitoare să fie centrate pe nevoile persoanelor cu dizabilități. Această strategie setează direcția 

pentru tot ceea ce se va întâmpla în viitor în domeniul protejării drepturilor acestor persoane, fiind 

o condiție favorizantă, iar prevederile din document vor fi folosite drept argumente pentru viitoare 

proiecte naționale și europene”, a explicat doamna Florica Cherecheș, președinte ANDPDCA. 

 

Implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, obiectiv cheie 

pentru ANDPDCA 
Proiectul „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități” s-a desfășurat în perioada 25.01.2019 – 25.11.2021 și a 

beneficiat de o finanțare totală în valoare de 9.689.034,43 lei, dintre care 8.137.225,38 lei 

cofinanțare din partea Uniunii Europene. Astăzi a avut loc conferința de închidere, acesta fiind 

primul proiect major finalizat de către ANDPDCA în domeniul protecției persoanelor cu 

dizabilități. 

 

Obiectivul general al proiectului este acela de a face funcțional „mecanismul de coordonare a 

implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, ratificată de 

România prin Legea nr. 221/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele: 

 Elaborarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru 

perioada 2021-2027; 

 Dezvoltarea unui mecanism funcțional de monitorizare a implementării Strategiei 2021-

2027 prin obținerea de dovezi privind modul în care drepturile persoanelor cu dizabilități sunt 

respectate; 

 Instruirea personalului din autorităţile publice centrale în utilizarea instrumentelor de lucru 

şi standardelor realizate în cadrul proiectului, pentru asigurarea exercitării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități a fost realizată în baza informațiilor 

colectate în „Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România”, fiind primul astfel de 

studiu la nivel național. 

 

Strategia, realizată cu sprijinul Băncii Mondiale 
Măsurile propuse în Strategie, în cadrul domeniilor prioritare, răspund problemelor identificate prin 

sondaje, întâlniri sau consultări cu persoanele cu dizabilități. În tot acest proces, ANDPDCA a 

beneficiat de expertiza suplimentară a echipei Băncii Mondiale, care a contribuit la realizarea unor 

lucrări de mare deschidere și profunzime. 

Domeniile prioritare asumate de România prin intermediul acestei Strategii sunt următoarele: 

Accesibilitate și mobilitate; Protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități; Ocupare; 

Protecție socială inclusiv abilitare/reabilitare; Viață independentă și integrare în comunitate, 

inclusiv accesul la servicii publice; Educație; Sănătate; Participare politică și publică. 

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2021/11/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf
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Mai multe informații despre implementarea proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare 

a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” sunt disponibile la:. 

http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-strategii/consolidarea-mecanismului-de-

coordonare-a-implementarii-conventiei-onu-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/ 
sursa: http://andpdca.gov.ro/w/a-fost-elaborata-strategia-nationala-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati-

pentru-perioada-2021-2027/ 

 

 

 ÎNVINGĂTORI pe FRONTUL de ACASĂ 3 decembrie, Ziua 

Internațională a Persoanelor cu Dizabilități 

  Un zgomot infernal…sunete care 

sunt atât de puternice încât simți că-ți explodează urechile. O lumină puternică care îți arde 

pleoapele și îți pătrunde până în adâncul retinei. Senzație de ars. Membrele nu te mai ascultă. 

Îți vezi mâna dar nu o poți mișca, îți vezi piciorul care nu mai răspunde la comenzi. Îi vezi pe 

cei dragi ție ca prin ceață. Chipurile lor te privesc întrebătoare și nu înțelegi nimic. Ești total 

dezorientat și îți vine să strigi în gura mare că îi iubești. Că ești acolo, că încă trăiești, că ești 

un suflet care are nevoie de ei. Și peste toate se lasă negura și undeva mai pâlpâie doar lumina 

firavă a unei speranțe că nu vei fi lăsat în urmă… 

 

Cuvintele de mai sus nu sunt descrierea unui soldat aflat în teatrul de operații, într-o misiune de 

război. Dar ar putea foarte bine să o facă. Ele descriu lupta de zi cu zi a copiilor cu autism care duc, 

minut de minut, oră de oră, o luptă continuă cu o afecțiune care le macină existența. Ei sunt soldați 

pe propriul front - frontul din inima lor. Și luptă cu speranța luminii care pâlpâie. Lumina care le 

spune că nu vor fi lăsați în urmă… 

În societatea modernă toți vrem să ne afișăm alături de învingători. Cu cât mai susținută 

imaginea, cu atât mai mare expunerea și miile de fani care roiesc în jurul unei persoane considerate 

de succes. Căci tuturor ne plac învingătorii, nu-i așa? 

Dar stau și mă întreb, tu ai cunoscut un luptător adevărat sau un învingător? La CONIL sunt o 

adevărată armată de învingători, copiii cu dizabilități. Ei sunt și eroii noștri și anul acesta li se vor 

alătura alți eroi ai României, la un eveniment special gândit pentru ei toți, în preajma  Zilei 

Naționale a României. 

http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-strategii/consolidarea-mecanismului-de-coordonare-a-implementarii-conventiei-onu-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/
http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-strategii/consolidarea-mecanismului-de-coordonare-a-implementarii-conventiei-onu-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/
http://andpdca.gov.ro/w/a-fost-elaborata-strategia-nationala-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati-pentru-perioada-2021-2027/
http://andpdca.gov.ro/w/a-fost-elaborata-strategia-nationala-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati-pentru-perioada-2021-2027/
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Cu ajutorul echipei INVICTUS ROMÂNIA, formată din militarii români răniți în teatrele de 

operații, organizam un CAMP MILITAR pentru copiii cu dizabilități de la CONIL. Ateliere de tras 

cu arcul, trasee aplicativ-militare, exerciții gândite special pentru ei și coordonate de către 

echipa INVICTUS sunt ingredientele unei zile extraordinare. 

Dar asta nu este totul - alături de copii vor fi și sportivii CLUBULUI STEAUA, care devin 

astfel învingători și pe acest front, al luptei împotriva dizabilității, așa cum au fost pe toate 

fronturile disciplinelor sportive la care ne-au reprezentat cu atâta onoare țara. 

 

Pe 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, ora 12:00, pe stadionul de 

rugby din Complexul Sportiv Steaua - Ghencea, o armată de suflete puternice vor bate împreună, 

pentru a aduce liniște, bucurie și zâmbete unor mici luptători care, fără noi toți, riscă să se piardă în 

întunericul prin care încearcă zi de zi sa își croiască drum. 

Evenimentul „Învingător pe frontul de acasă” este un eveniment organizat de Asociația 

CONIL în parteneriat cu echipa INVICTUS ROMÂNIA și CSA Steaua București, dedicat Zilei 

Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. Împreună vom strânge fonduri pentru terapia și 

tratamentul copiilor cu autism și alte dizabilități.  
sursa: www.stiriong.ro, 26 nov 2021 

 

 

 Code for Romania anunță lansarea a două noi soluții care fac viața ONG-

urilor din România mai ușoară: Website Factory: ONG și PAUL 

 
 

Code for Romania, una din cele mai mari comunități de tehnologie civică din lume, anunță că 

de pe 25 noiembrie 2021, ONG-urile se pot înscrie pentru a primi două noi soluții din 

ecosistemul pe care îl dezvoltă pentru societatea civilă: Website Factory: ONG și PAUL. 

Aceste două noi soluții răspund la cele mai des întâlnite provocări pe care organizațiile le au: 

comunicarea și managementul bazelor de date. 

 

Website Factory: ONG este o soluție care va permite oricărui ONG să își dezvolte un website 

funcțional, frumos și simplu de construit, fără să aibă nevoie de aptitudini tehnice speciale.  

Nevoia unui site modern, accesibil și ușor de actualizat a fost solicitarea pe care am întâlnit-o cel 

mai des în consultările pe care le-am avut cu societatea civilă. Website Factory: ONG permite 

integrarea cu procesatori de plăți, ajutând astfel organizațiile să-și crească capacitatea de strângere 

de fonduri. Binele pe care fiecare ONG îl face trebuie să poată ajunge la urechile beneficiarilor, 

voluntarilor, finanțatorilor sau ale presei. Este foarte important pentru România ca organizațiile să-

și poată comunica eficient rezultatele și să își poată ține informațiile la zi. 

Soluția Website Factory: ONG se bucură de susținerea German Marshall Fund: The Black Sea 

http://www.stiriong.ro/
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Trust. 

 

PAUL este o soluție tip manager de date (CRM) pentru ONG-uri.  

Fiecare ONG are cel puțin o bază de date, un tabel cu voluntari sau o listă de donatori. PAUL aduce 

claritate, ordine și ușurință a accesului în aceste liste și posibilități de management și exportare a 

bazelor de date de o manieră flexibilă. Organizațiile pot folosi PAUL în activitățile lor de advocacy, 

comunicare sau marketing. PAUL se integrează cu servicii de WooCommerce și cu servicii de 

newsletter de tip Mailchimp. 

Soluția PAUL se bucură de susținerea Decât o Revistă. 

Fiecare ONG din România se poate înscrie pe o listă de așteptare, accesând https://code4.ro/ro/ong-

hub pentru a primi gratuit una sau ambele soluții dezvoltate de Code for Romania. Instalările 

soluțiilor încep din ianuarie 2022, în ordinea înscrierilor.  

Website Factory: ONG și PAUL sunt instrumente open-source care pot fi reutilizate de orice ONG. 

Reutilizarea soluțiilor digitale oprește în primul rând dependența pe care organizațiile o au față de 

furnizorii de servicii IT care le obligă să se întoarcă la ei de fiecare dată când au nevoie de un 

update. Prioritatea Code for Romania este de a oferi soluții ușor de utilizat inclusiv de către 

persoane care nu au neapărat aptitudini tehnice. Aceste două aspecte rezolvă principalele motive din 

cauza cărora care comunicarea ONG-urilor este deficitară: costurile și lipsa personalului 

specializat.  

„ONG-urile lucrează zi de zi pentru ca societatea în care trăim să fie mai funcțională. Orice 

problemă a lor devine și o problemă a noastră, a tuturor. Unul dintre obiectivele fundamentale ale 

Code for Romania este să ofere ONG-urilor instrumentele care să le facă viața mai ușoară, să le 

elibereze timpul și să le ajute să crească pentru ca ele să ne poată ajuta pe noi toți. De astăzi, orice 

ONG își va putea construi și menține foarte ușor un site funcțional și tot de astăzi orice ONG va 

avea acces la un CRM proiectat pentru nevoile lor: două noi soluții puse gratuit de către Code  for 

Romania la dispoziția societății civile, două soluții care vin să întregească ecosistemul început cu 

Redirectioneaza.ro si VotONG.” - Bogdan Ivănel, co-fondator și CEO Code for Romania. 
sursa: www.stiriong.ro, 26 nov 2021 

 5 decembrie, ziua internaţională a voluntariatului 

 

https://code4.ro/ro/ong-hub
https://code4.ro/ro/ong-hub
http://www.stiriong.ro/
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Organizaţia Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia Adunării Generale nr. 40/212 din 17 decembrie 1985, a 

invitat guvernele din întreaga lume să marcheze anual, la 5 decembrie, Ziua internaţională a 

voluntarilor și le-a cerut să ia măsuri pentru a spori gradul de conştientizare cu privire la importanţa 

contribuţiei serviciului de voluntariat. 

 

Suntem invitaţi să ne implicăm benevol în activităţi care pot aduce schimbări benefice pentru 

comunitatea din care facem parte!! 

 

 

 Digitaliada: metode digitale pentru elevi și profesori 
 

Competențele digitale sunt parte din viitorul fiecărui copil care dorește o viață frumoasă, indiferent 

de domeniul de învățare și activitate pe care îl va alege. Din păcate, însă, nu sunt încă parte și din 

prezentul fiecărei familii din România. În cadrul campaniei Facem tehnologia digitală accesibilă 

tuturor Orange și Fundația Orange atrag atenția în legătură cu accesul la lumea digitală și la 

beneficiile acesteia.  

Cum fac asta? Printr-o serie de inițiative care contribuie la dezvoltarea abilităților digitale. 

Programul Digitaliada se desfășoară din 2016, cu avizul Ministerului Educației, și încurajează 

metodele digitale la clasă, sprijinindu-i pe profesori și elevi. Demersul a ajuns la peste 16.000 de 

elevi din 50 de școli gimnaziale, în 30 de județe. În plus, Platforma Digitaliada pune la dispoziție 

un sistem de management școlar gratuit folosit în prezent de peste 38.000 de elevi, profesori și 

părinți. 

 

 
 

De la materiale didactice pentru matematică și TIC în primul an, în acest moment platforma conține 

peste 3.500 de lecții, teste și exerciții pentru: biologie, chimie, educație civică/socială, fizică, 

geografie, istorie, limbi moderne, limba și literatura română, educație muzicală, educație plastică, 

religie, educație tehnologică, științe ale naturii, dezvoltare personală, muzică și mișcare, joc și 

mișcare și resurse interdisciplinare pentru clasele I-VIII. 

 

Din conversația cu Ana Elefterescu, manager program Digitaliada, am aflat despre rezultatele și 

impactul Digitaliada pentru profesorii și elevii participanți. 

http://www.romaniapozitiva.ro/csr/digitaliada-metode-digitale-pentru-elevi-si-profesori/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=AdDI-jt6AKQ
https://www.youtube.com/watch?v=AdDI-jt6AKQ
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„Profesorii din programul Digitaliada au spus că s-au simțit mult mai pregătiți decât colegii lor când 

au trebuit să mute orele online. Mai mulți dintre profesorii Digitaliada ne-au împărtășit faptul că alți 

colegi au apelat la ei pentru a învăța, au devenit mentori pentru profesori din afara programului. 

Elevii au participat la ore mai interactive și mai distractive, au fost mai atenți și mai prezenți. Acest 

lucru a fost confirmat de directorii școlilor Digitaliada care au observat o scădere a absenteismului 

și a abandonului școlar în rândul elevilor.”  

 

Platforma este utilă atât pentru profesori și directori de școli, cât și pentru elevi și părinți: 

 Profesorii și învățătorii care își creează cont pe platformă pot accesa gratuit resurse pentru 

materia/materiile pe care le predau. Profesorii de învățământul primar sau gimnazial, de 

orice materie, pot crea teste personalizate pentru clasele lor și da teme pentru acasă. De 

asemenea, ei pot monitoriza progresul fiecărui elev pe semestru/an școlar. 

 Directorii au posibilitatea să înscrie toate cadrele didactice din școala lor, părinți și elevi și 

să comunice cu aceștia printr-un sistem de notificare online. Totodată, directorii pot vedea 

în timp real situația de la nivelul școlii: teste, rezultate, activități. 

 Elevii parcurg materia, primesc teste și teme pe care le rezolvă chiar și atunci când lipsesc 

de la școală. 

 Părinții primesc programarea testelor și a evenimentelor școlare (ședinte, festivități), precum 

și rezultatele obținute de elevi. 

 

Concursul #Digitaliada 

În această perioadă sunt deschise înscrierile pentru cea de-a 6-a ediție a concursului online 

#Digitaliada în care profesorii și elevii au ocazia de a crea resurse educaționale în format digital. 

Implicarea lor va fi răsplătită cu șansa de a câștiga premii ce constau în echipamente electronice și 

IT în valoare de aproximativ 8.900 de euro. Concursul se adresează profesorilor și elevilor în vârstă 

de peste 14 ani din România, precum și tuturor celor care își doresc să creeze resurse educaționale 

deschise în format digital pentru elevii din clasele I-VIII.  

Înscrierile se pot face până la 21 ianuarie 2022, pe www.digitaliada.ro 

 

Digitaliada este mai mult decât o platformă, concurs și resurse pentru învățare. Citind ce au scris 

mai mulți participanți din program, Digitaliada înseamnă și o susținere a școlilor pentru a dezvolta 

procese de învățare integrate și adaptate la evoluția societății, sprijin pentru profesori pentru a preda 

interactiv și acces pentru elevi la beneficiile învățării digitale, indiferent de resursele financiare ale 

familiei lor. 
sursa: www.Romania pozitiva, 26 nov 2021 

 

 

 Profesorul Dragoș Iliescu: Un copil care lua 6 înainte de pandemie acum ia 

4. România nu se achită de obligația pe care o are față de viitorii săi 

cetățeni 
 

Există acum suficiente date despre efectele pe care pandemia le-a avut asupra educației. La nivel 

internațional, mai multe instituții au analizat fenomenul și în doar o săptămână urmează să fie făcut 

public un raport al OECD - organizație care administrează testele PISA, care a cuantificat impactul 

primului an de pandemie asupra școlii. „În România avem câteva date din acest punct de vedere, noi 

le-am mai pus de masă, și datele astea sunt foarte îngrijorătoare din mai multe puncte de vedere. În 

primul rând arată decalaj. Arată că, de principiu, avem un decalaj și suntem în poziția foarte fericită 

de a fi putut să măsurăm eșantioane reprezentative de copii, de elevi ai României, de la clasa I până 

la clasa a XII-a, înainte de pandemie, după primele 6 luni de pandemie, după primele 12 luni de 

pandemie, după primele 18 luni de pandemie și tot așa”, a declarat Dragoș Iliescu, profesor la 

https://www.digitaliada.ro/platforma-digitaliada
http://www.digitaliada.ro/
http://www.romania/
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Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, în 

emisiunea „În fața ta” de la Digi24. 

 

În cazul copiilor români, decalajul este de 18%. Ce înseamnă 18%? „Asta înseamnă că elevii care 

luau 10 înainte iau 8 acum și copiii care luau 6 înainte iau 4 acum, adică pierd 20% din notă. Asta e 

explicația simplificată, dar în realitate interpretarea este că, dacă te uiți la dificultatea unei probleme 

și la care este volumul din populația școlară care poate rezolva problema aceea, volumul este cu 

20% mai mic”, a explicat profesorul. 

Cei care aveau nevoie de mai multă grijă din partea noastră sunt cei care au primit de fapt și mai 

puțină grijă din partea noastră. Și cei care erau în risc oricum de a fi pierduți au fost cu siguranță 

pierduți 

Dacă în anumite grupuri de populație, cele cu resurse financiare mai mari, diferențele sunt mici, în 

grupurile vulnerabile pierderile sunt masive. „Aici oricum noi aveam o diferențiere foarte mare la 

PISA și la orice alt tip de test internațional comparativ, din acest punct de vedere. Deci ăsta este un 

lucru groaznic, asta înseamnă că cei care aveau nevoie de mai multă grijă din partea noastră sunt cei 

care au primit de fapt și mai puțină grijă din partea noastră. Și cei care erau în risc oricum de a fi 

pierduți au fost cu siguranță pierduți”, a subliniat Dragoș Iliescu.  

„România nu se achită de obligația pe care o are față de viitorii săi cetățeni, față de elevii care sunt 

acum în școală în mod cert nu se achită, oferă o educație foarte proastă calitate. Ai în anumite 

contexte părinți care sunt totuși interesați de educația propriilor copii și iau educația propriilor copii 

în mănă, mai mult sau mai puțin: școală privată, compensație prin alte tipuri de educație, meditații, 

cum le zicem de cele mai multe ori sau alte tipuri de ajutor pe care îl pot da. Simplul fapt că știi că 

educația este mai importantă și petreci mai mult timp cu copilul sau că faci teme cu el sau ea și că 

discutați aspecte care sunt importante pentru educație sau teme care sunt interesante despre 

societate și civism, lucrurile astea se imprimă în mod pozitiv asupra prestației copilului respectiv. 

Aceste categorii înregistrează scăderi minimale 3 – 4%, nu mai mult”, a continuat profesorul. 

Dincolo de pierderile în ceea ce privește competențele academice, absența copiilor de la școală are 

consecințe chiar mai grave, care îl fac pe Dragoș Iliescu să se întrebe: „La finalul celor 12 clase ce 

fel de cetățeni vor ieși din școală?” 

„Dacă din punct de vedere al competențelor educaționale academice mai suntem unde suntem, în 

pandemie, această parte de dezvoltare socială și emoțională s-a dus complet fiindcă nu poți să 

discuți despre modele de comportament social și civic la distanță. 

Ceea ce ne va arăta raportul OECD de peste o săptămână este că da, peste tot s-au dus, acolo unde 

școala închisă. De-aia e nevoie să te duci să te vezi acolo, să te duci fizic la școală, în online nu poți 

să transmiți modele de comportament decât mult, mult mai greu spre deloc”, spune el. 
sursa: www.republica.ro, 24 nov 2021, autor Raluca Ion 

 

 

 Cotizatia RENINCO – 2021  

 

Pentru anul 2021, cotizația RENINCO este: 

- 50 lei/an pentru persoane fizice 

- 100 lei/an pentru persoane juridice. 
 

Pentru cei care nu au rezolvat încă plata cotizației, precizăm contul:   

Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001 

BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti 

Cod fiscal RENINCO: 10791077 

Mulțumim pentru încredere! 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://www.digi24.ro/emisiuni/in-fata-ta
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=0huVhmdoSbeMNZJf5GhuTfVmrsxF1Wd3xI18kA7.nmL.S7/stparam=ljqshinurh/fastid=nvpnlvalgosdbqehtdhpvdwrxmme/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB26853178.321149814%3Bdc_trk_aid%3D513807247%3Bdc_trk_cid%3D161917880%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=0huVhmdoSbeMNZJf5GhuTfVmrsxF1Wd3xI18kA7.nmL.S7/stparam=ljqshinurh/fastid=nvpnlvalgosdbqehtdhpvdwrxmme/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB26853178.321149814%3Bdc_trk_aid%3D513807247%3Bdc_trk_cid%3D161917880%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
http://www.republica.ro/

