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Cuprins: 

 

 
 5 mai - Ziua europeană pentru o viață independentă 

 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România – 2020 

 Festivalul National de Film pentru Nevazatori, o premiera in Romania 

 Cel mai mare cireş din Europa se află în judeţul Alba - sursa de inspiraţie a lui Lucian Blaga 

 Consultare publica „Strategia culturala si creativa a Bucurestiului 2015-2025" 

 8 mai – Ziua mondiala a Crucii Rosii si Semilunii Rosii 

 8 Mai – Ziua Internationala a Talasemiei 

 9 Mai – Tripla semnificatie pentru poporul roman: Ziua Europei, Ziua 

Independenței Romaniei și sfarsitul celui de al doilea razboi mondial 

 Idei de invatat scrisul - Tava cu sare si alfabetarul urias 

 Cea mai bună reclamă făcută României  

 

 

 

 5 mai - Ziua europeană pentru o viață independentă 
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5 mai, Ziua europeană pentru o viata independenta, este marcată prin diverse activități care 

au loc în Europa, în acest an:  

 

• În Lituania a fost creat un videoclip despre viața în case de asistență socială. Discutii despre 

procesul de dezinstituționalizare vor avea loc în 10 orașe lituaniene.  

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Lina Garbenčiūtė - l.garbenciute@lnf.lt 

 

• Activiști pentru viață independentă din Suedia au de gând să stea în fața Parlamentului, 

ridicând mâinile cu mănuși, formând numărul 9. Ei vor fi cere o schimbare în legislația suedeză  

in baza art 9 din Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Jamie Bolling la jamie.bolling@enil.eu 

 

• Letonia va organiza o expoziție de fotografie de sensibilizare pe viață independentă și 

importanța sa pentru viața persoanelor cu dizabilitati, subliniind dreptul pentru egalitate. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Gatis Caunitis la gatisc@gmail.com 

 

• În Norvegia, ULOBA va prezenta un film de scurt metraj despre libertate. Acesta a fost unul 

dintre filmele despre viață independentă prezentat la Eurodok Festivalul de Film, din această 

primăvară. În plus, va fi lansata o campanie pe Facebook despre libertate, cu o întâlnire web on-

line pentru cei care nu pot participa la eveniment live. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Tove Brandvik la 

tove.linnea.brandvik@uloba.no 

 

• In Belgia, un cort va fi plasat într-un loc public și oamenii vor fi invitați să participe și au si un 

chat cu un membru care locuiește în comunitate. Această persoană va vorbi despre viața lui / ei, 

educație, locuri de muncă, viața de familie și așa mai departe. Scopul este de a promova viața 

independentă și a elimina stigmatizarea persoanelor cu dizabilitati. Campania include, de 

asemenea, un comunicat de presă, o conferință de presă cu oameni care participă, de asemenea, 

prin intermediul mass-media sociale. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Petru Lambreghts la 

peter@independentliving.be 

 

• În Grecia, activiștii independenți se vor apropia de oameni în trecere și vor întreba "Ce 

înseamnă viață independentă?". Oamenii vor scrie răspunsurile lor pe o placă și vor fi filmati 

impreuna cu raspunsurile lor. Ulterior,  profesori si alti profesionsti in domeniu vor explica ce 

înseamnă cu adevărat viața independentă, vor înmâna pliante informative. Evenimentul va avea 

loc la Atena, Salonic, Larissa, Agios Nikolaos din Creta, Ioannina, Drama și Komotini. În cele 

din urmă, un video cu fotografii de la campania din strada va fi pregătită, pentru promovarea în 

mass-media. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Antonia Trikalioti la iliving.greece@gmail.com 

 

• În Franța, Asociația Independent Living a pregătit o broșură și un film de JAG (o organizație 

suedeză Living Independent). 

Pentru mai multe informatii, contactati Mathilde Fuchs la mathilde_fuchs@yahoo.fr 
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• Independent Living va marca ziua de 5 mai în 10 orașe din Serbia (Sombor, Novi Sad, 

Belgrad, Jagodina, Smederevo, Bor, Kragujevac, Cacak, Nis, Leskovac). Fiecare filială a 

Asociatiei Independent Living va organiza diferite evenimente, cum ar fi acțiuni de stradă, 

întâlniri cu autoritățile locale, mese rotunde și întâlniri. Toate aceste evenimente vor putea fi 

urmarite prin mass-media locală. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Mimica Zivadinovic la mimica@cilsrbija.org 

 

• În Armenia, vor exista două evenimente: 

1) Flash-mob in strada - o acțiune împotriva altor persoane care ocupa spațiile de parcare pentru 

șoferii cu dizabilitati. Participanții vor face o plimbare pe străzile centrale din Erevan pentru a 

afla daca locurile de parcare marcate cu semnul de scaun rulant sunt gratuite sau ocupate.  

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Armen Alaverdyan la armrasmil@yahoo.com 

 

2) O lună înainte de ziua de 5 mai, s-a anunțat un concurs de film cu mesajul Living Independent 

"viață independentă și integrare". Persoanele cu dizabilitati și fără dizabilitati au fost implicate 

prin trimiterea unui video de 1 minut cu privire la modul în care văd ei indepedndenta. Pe 5 mai 

vor fi anunțati câștigătorii. Evenimentul va fi prezentat pe diferite canale de televiziune și ziare 

de informare. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Ani Harutyunyan la ani.har@mail.ru 

 

• Italia intenționează o conferință privind dreptul de alegere, protecție juridică și asistență în 

Roma. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Silvia Cutrera la silviacutrera@hotmail.it 

 

• In Slovenia, campania "membru al Parlamentului, asistent personal" invită toți eurodeputații 

pentru a petrece o parte a zilei cu persoane care lucreaza ca asistenți personali, astfel încât să 

poată înțelege asistența personală în viața de zi cu zi a persoanelor cu handicap.  

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Greg Fajdiga la grega.fajdiga@gmail.com 

 

• Independent Living va sărbători ziua în Marea Britanie folosind diverse mijloace din mass-

media sociala (video, grafica, povesti si cantece).  

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Debbie Jolly la debbie.jolly@virgin.net 

 

• Inițiatorii și organizatorii din Ungaria vor face o demonstrație în Budapesta împotriva 

reducerilor din zona dizabilității. 

Pentru mai multe informatii trimiteti un email la Eva Caesar la dpi-ceer@freemail.hu 

 

• Portugalia va efectua o inițiativă a opiniei publice cu o școală numită "Către o generație". 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Pedro Oliveira la pno.ipcvi@gmail.com 

 

• In Sofia, activiști pentru viață independentă au organizat o demonstrație publică în fața clădirii 

reprezentantei Comisiei Europene în capitala Bulgariei. Problemele care afectează persoanele cu 

dizabilitati din țară vor fi prezentate în fața politicienilor. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Nina Zhisheva la cil@cil.bg 
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• In Cipru, se organizează o campanie de informare cu privire la drepturile copiilor cu 

dizabilități în școli. Accentul va fi pus pe articolul 19 din Conventia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilitati. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Chrysis Michaelides la chrysis@esfc.org.cy 

 

• În Bosnia și Herțegovina, se organizează promovarea vieții independente a femeilor cu 

dizabilitati și a fetelor printr-o carte cu povești colectate în timpul punerii în aplicare a unui 

proiect pe termen scurt cu scopul de a crește stima de sine a fetelor și femeilor din regiunea 

Tuzla. Scopul campaniei este de a motiva alte femei și fete pentru a se implice mai mult în viata 

societatii. 

Pentru mai multe informatii, trimiteti un email la Suad Zahirovic la suad.z@bih.net.ba 

 

Orice informatie privind actiunile de 5 mai, se trimite la secretariat@enil.eu. 
sursa: www.enil.eu 

 

 

 

 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România – 2020 

 
Guvernul a aprobat Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România – 2020, marți, 7 

aprilie 2015, printr-o hotărâre. 
 

 
Foto: (c) Alex TUDOR / AGERPRES FOTO 

 

"Documentul preia și adaptează la situația țării noastre elementele Agendei Digitale pentru Europa, 

una dintre cele șapte inițiative-pilot ale Strategiei Europa 2020. (...) O implementare completă a 

viziunii strategice asupra sectorului TIC în România va duce la investiții totale de aproximativ 2,4 

miliarde euro. Impactul direct și indirect asupra economiei poate fi tradus într-o creștere a PIB de 

13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrației cu 12% 

în perioada 2014-2020". 

 

Strategia definește patru domenii de acțiune, primul dintre ele fiind "e-Guvernare, 

Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing și Social Media — domeniu prin 

care se vizează creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din România prin 

modernizarea administrației". 

mailto:secretariat@enil.eu
http://www.enil.eu/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 16, anul 3, saptamana 4 – 10 mai2015 

 

 

 

P
ag

e5
 

O a doua zonă vizată prin Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România — 2020 este 

cea privind "TIC în educație, cultură și sănătate — domeniu prin care se vizează sprijinul acestor 

tehnologii la nivel sectorial". 

Un alt domeniu luat în calcul în Strategie este "TIC în e-comerț, precum și cercetarea, dezvoltarea și 

inovarea în TIC — domeniu ce vizează avantajele comparative regionale ale României și sprijină 

creșterea economică în domeniul privat". 

Totodată, Strategia are în vedere și un domeniu privind asigurarea incluziunii sociale, și anume, cel 

de "broadband și servicii de infrastructură digitală". 

 

Guvernul precizează că măsurile concrete prevăzute în Strategie vor duce "la asigurarea accesului 

cetățenilor și organizațiilor la servicii publice electronice (servicii de e-Guvernare), la îmbunătățirea 

accesului la internet prin creșterea gradului de acoperire a rețelelor de comunicații electronice de 

mare viteză în bandă largă, la creșterea gradului de utilizare a internetului, la promovarea 

comerțului electronic, la creșterea numărului serviciilor publice electronice transfrontaliere, la 

sporirea conținutului digital și dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile educației, sănătății și 

culturii, la sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin susținerea cercetării-

dezvoltării și inovării în domeniu". 

 

Totodată, Strategia fixează pentru România anului 2020 atingerea mai multor indicatori: cel puțin 

35% dintre cetățeni să utilizeze sistemele de e-Guvernare; cel puțin 60% dintre români să utilizeze 

cu regularitate internetul; cel puțin 30% să facă achiziții on-line; o acoperire cu rețele de 

comunicații în bandă largă (peste 30 Mbps) de minimum 80%. 
sursa: AGERPRES/ (AS — autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niță) 

 

 
 

 Festivalul National de Film pentru Nevazatori, o premiera in Romania 

 

Festivalul National de Film pentru Nevazatori, primul eveniment 

cinematografic din Romania destinat persoanelor cu deficiente de vedere, va 

avea loc la Bucuresti, in perioada 15 - 19 mai. Printre filmele adaptate special 

pentru acest eveniment se numara Aferim!, de Radu Jude, Despre oameni si 

melci, de Tudor Giurgiu, Dupa dealuri, de Cristian Mungiu. 

Proiectiile vor avea loc la Cinema Muzeul Taranului si Cinema Elvire Popesco. Biletele se 

achizitioneaza de la locatiile evenimentului, la pretul de: 10 lei (Cinema Muzeul Taranului) si 15 lei 

(Cinema Elvire Popesco). Elevii, studentii si pensionarii au reducere. Accesul persoanelor cu 

deficiente de vedere si al insotitorilor este gratuit, pe baza de rezervare la adresa de 

email dimagabriela@fcc.ro.   

In cadrul evenimentului vor fi proiectate filme special accesibilizate pentru persoanele cu deficiente 

de vedere. La intrarea in sala, acestia vor primi cate un set de casti, iar in pauzele dintre replicile 

personajelor, un narator va oferi detalii suplimentare despre cum sunt imbracate personajele, despre 

gesturi, mimica, atmosfera sau orice informatii care pot facilita intelegerea intrigii. Restul 

spectatorilor vor urmari filmul in conditii normale, dar oricine doreste poate poate experimenta 

vizionarea unui film cu casca audio. 

 

mailto:dimagabriela@fcc.ro
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Pe parcursul celor cinci zile cinefilii vor putea urmari zece filme romanesti: Aferim!(Radu Jude, 

2015), Marti, dupa Craciun (Radu Muntean, 2010), Poarta Alba (Nicolae Margineanu, 

2014), Roxanne (Valentin Hotea, 2013), Medalia de onoare (Calin Peter Netzer, 2010), Dupa 

dealuri (Cristian Mungiu, 2012), Despre oameni si melci (Tudor Giurgiu, 2013), Love 

Building (Iulia Rugina, 2013), Pozitia copilului (Calin Peter Netzer, 2013), America, 

venim! (Razvan Savescu, 2014).   

 

Pentru a putea asigura accesul unui numar cat mai mare de persoane cu deficiente de vedere la 

cultura, festivalul va fi urmat de o caravana cinematografica in alte 10 orase ale tarii. 

Festivalul isi propune sa popularizeze si sa promoveze filmele cu descriere audio pentru nevazatori, 

sa creasca implicarea industriei cinematografice in accesibilizarea filmelor si sa creeze cadrul 

favorabil participarii persoanelor cu deficiente de vedere la viata culturala. 

 

Aflat la prima editie, festivalul este organizat de Fundatia Cartea Calatoare, in parteneriat 

cu Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc, si este finantat prin granturile SEE 2009 

- 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. 

 

Partenerii evenimentului: Muzeul Taranului Roman, Institutul Cultural Francez la Bucuresti, Libra 

Film, Transilvania Film, Hi Film Productions, Parada Film, Micro Film, Mobra Film, Why Not 

Productions, Voodoo Films, Multi Media Est, Ager Film, ActorieDeFilm, DaKINO Production, 

Parteneri media: Televiziunea Romana, Realitatea TV, Romania Pozitiva, Stiri ONG, Festivaluri 

Romanesti, Think Outside the Box 

Parteneri social media: Kooperativa 2.0, minuni.ro 
sursa:www.stiriong.ro, 24 aprilie 2015 

 

 

 

 Cel mai mare cireş din Europa se află în judeţul Alba. A fost sursa de inspiraţie a lui 

Lucian Blaga 

 
Cel mai mare cireş din Europa se află în România şi a înflorit. Copacul de poveste poate fi 

admirat în localitatea Petreşti, din judeţul Alba. Are peste 135 de ani şi încă mai dă roade 

bogate. Acest cireş se spune că a fost una dintre sursele de inspiraţie ale poetului Lucian 

Blaga. 

 

Faimosul cireş de la Petreşti are peste 20 metri înălţime şi grosimea depăşeste în anumite locuri 

chiar şi trei metri. De asemenea, circumferinţa coroanei de 50 de metri dovedeşte o dimensiune 

nemaiîntâlnită la un pom fructifer. Sub acest cireş se adăpostea adesea Lucian Blaga. Copacul a 

devenit şi sursă de inspiratie pentru poet.  
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"Aici era un loc de intalnire al cunoscutului Lucian Blaga şi nepotului sau Dorin Pavel. Se intalneau 

venind pe Valea Sebeşului si este clar că poezia Belşug cunoscută şi sub numele de poezia cireşul a 

fost scrisă aici. Poezia Belsug incepe: „Negrule ciresule, gandul rău te imprejmuie, jintuiesc la tine 

coape, guri sosite in miez de noapte.", spune proprietarul Constantin Binder.  

Specialiştii spun că odihna sub cireşul înflorit te scapă de stres. Zeci de curioşi care trec pe Valea 

Sebeşului se opresc să vadă faimosul cireş de care au auzit doar în poeziile lui Blaga. 

De când a înflorit cireşul, unii săteni din localitate vin să se încarce pozitiv la umbra copacului. 
sursa: http://www.realitatea.net/cel-mai-mare-cires-din-europa-se-afla-in-judetul-alba_1679912.html#ixzz3XxzQwSwI  

 

 Consultare publica „Strategia culturala si creativa a Bucurestiului 2015-

2025" 

ARCUB lanseaza spre consultare publica „Strategia culturala si creativa a 

Bucurestiului 2015-2025", primul document strategic dedicat sectorului cultural, 

dinamicii creative si participarii culturale la nivelul municipiului Bucuresti. 

 

 

Operatorii culturali, societatea civila si cetatenii capitalei sunt invitati sa parcurga documentul si sa 

transmita observatii si sugestii asupra studiului, precum si recomandari de continuare a demersului 

pana pe data de 1 iunie 2015, pe adresa de e-mail strategie@arcub.ro.  
Citeste mai mult pe arcub.ro, www.stiriong.ro 

 

 

http://www.realitatea.net/cel-mai-mare-cires-din-europa-se-afla-in-judetul-alba_1679912.html#ixzz3XxzQwSwI
mailto:strategie@arcub.ro
http://arcub.ro/news_detail.php?id=743
http://www.stiriong.ro/
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 8 mai - ZIUA MONDIALA A CRUCII ROSII SI SEMILUNII ROSII 

 

 
 

 

Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie este o mișcare umanitară 

internațională a cărei misiune este de a proteja viața și sănătatea oamenilor, de a asigura respectul 

față de ființa umană, de a preveni și alina suferința oamenilor, fără vreo discriminare de 

naționalitate, rasă, religie, clase sociale sau opinii politice. 
sursa://ro.wikipedia.org/wiki  
 

 

 8 Mai – Ziua Internationala a Talasemiei 

 

8 mai a fost stabilită Ziua Internaţională a Talasemiei de către Federaţia Internaţională a 

Talasemiei.  
 

Talasemia este o boala hematologica (a sangelui) ereditara, in care organismul produce prea putina 

hemoglobina.  
http://www.sfatulmedicului.ro/Anemiile/talasemia-boala-ereditara_914#Generalitati 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Discriminare
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/boala-ereditara_2936
http://www.sfatulmedicului.ro/analize/hemoglobina-sange_4
http://www.sfatulmedicului.ro/Anemiile/talasemia-boala-ereditara_914#Generalitati
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 9  Mai : Triplă semnificaţie pentru poporul român. Ziua Europei, a Independenţei României şi 

sfârşitul celui de-al doilea război mondial 

 

 
 

În fiecare an, pe data de 9 mai, se serbează Ziua Europei. Pe lângă această semnficaţie, 9 mai 

marchează şi Ziua Independenţei României şi a sfârşitului celui de-al doilea război mondial.  

 

Pe parcursul istoriei, data de 9 mai a marcat evoluția României de trei ori, respectiv proclamarea 

independenţei de stat a României la 9 mai 1877, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al 

Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 şi Ziua Europei. 

 

Proclamarea independenţei statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan ci o încununare a 

strădaniilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste bord a ultimei verigi a suzeranităţii 

otomane. 

În acea zi memorabila, Mihail Kogalniceanu, declara în Parlamentul ţării: „suntem independenţi, 

suntem naţiune de sine statatoare”. Independenţa astfel proclamată trebuia consfinţită şi apărată pe 

câmpul de luptă spre a putea fi impusă forţelor militare turceşti şi recunoscută apoi de puterile 

europene. 

 

Cel de-al doilea eveniment care marchează ziua 9 mai, este în anul 1945, când Aliaţii din cel de-al 

doilea război mondial au obţinut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai 

pustiitoare conflagraţii din istoria continentului european. 

 

Ziua Europei 
Un fragment din textul propunerii prezentate de ministrul francez al afacerilor externe Robert 

Schuman, care a stat la baza creării Uniunii Europene din ziua de astăzi este următorul: „Pacea 

mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o 

ameninţă. Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o Europă organizată şi activă este 

indispensabilă pentru menţinerea unor relaţii paşnice…. Nu am reuşit să realizăm o Europă unită şi 

ne-am confruntat cu războaie’. 
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În fiecare an, la 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Europene, pentru a marca istorica declaraţie de la 9 

mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de 

colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele 

două state. Decizia a fost luată de Consiliul European de la Milano, în 1985. 

Declaraţia Schuman a stat la baza amplului proces de construcţie a unei Europe unite. Statele 

Beneluxului şi Italia s-au alăturat Franţei şi Germaniei şi, la 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul 

de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) între Germania, 

Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi Olanda. Aceste state au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de 

la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE). 
sursa: realitatea.net 

alba24.ro/9-mai-tripla-semnificatie-pentru-poporul-roman-ziua-europei-a-independentei-romaniei-

si-sfarsitul-celui-de-al-doilea-razboi-mondial-302302.html 

 

 

 Tava cu sare si alfabetarul urias 
 

In loc de sare, se poate utiliza malai sau  nisip.  

            

sursa: http://thismummaslife.com/2013/02/28/diy-salt-tray-and-alphabet-cards/February 28, 2013 

by thismummaslife 44 Comments  
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 Cea mai bună reclamă făcută României. De ce străinii ar trebui să se mute 

aici 

 

 

Sorcha Sills Foto: Flickr Meaduva 

Sorcha Sills a plecat în 2010 din Statele Unite, după ce a absolvit la University of South 

Florida, iar de atunci locuiește la București, unde predă la Britanica Learning Centre din 

Bucureşti. 

 

În cei aproape cinci ani de când locuiește în România, tânăra a avut ocazia să cunoască multe 

obiceiuri românești de care a fost impresionată. 

Alegerea pe care a făcut-o a determinat-o pe Sorcha să le explice și altor străini pe un site cunoscut 

de ce țara noastră merită să fie un loc în care să se mute. 

Iată ce a mai scris Sorcha pe Matador Network, după articolul de la începutul lunii aprilie, cu care a 

avut mult succes: 

„1. Internetul este rapid şi convenabil ca preţ 
Când se gândesc la România, multor oameni le vin în minte imagini cu orfelinate, căruţe trase de 

cai şi vampiri. Nu se gândesc însă la accesul la internet, care este grozav – ei bine, România are de 

oferit şi aşa ceva. De fapt, România are în prezent cea mai mare viteză de download din Europa. Iar 

abonamentul meu costă cam 12 dolari pe lună. 

2. Traiul este destul de ieftin, în general 
Pentru bunurile de bază, România are unele dintre cele mai mici preţuri din UE. În Bucureşti, unul 

dintre cele mai scumpe oraşe din România, chiria poate fi scumpă în măsura în care îţi doreşti să fie. 

Dar poţi să găseşti un loc confortabil pentru mai puţin de 400 de dolari pe lună, iar adesea şi pentru 

mult mai puţin. O sticlă de vin bun poate să coste doar 6 dolari. Recent am plătit 12 dolari pentru 

două pizza, un desert, aripioare de pui şi crochete de mozzarella comandate de la o firmă de 

catering, iar graţie unei promoţii am primit şi o sticlă de vin gratis. Deşi salariile pentru majoritatea 

românilor se ştie că sunt mici, dacă munceşti într-o multinaţională, într-o şcoală internaţională sau 

ca liber profesionist de succes, poţi duce o viaţă confortabilă aici, cu costuri mult mai reduse decât 

ai nevoie în ţara ta. 

3. Poţi face călătorii de poveste 
Chiar dacă drumurile sunt departe de a fi perfecte, Romania este un loc extraordinar de vizitat cu 

maşina. Ai la dispoziţie autostrada Transfăgărăşan – un drum lung, care şerpuieşte printr-un peisaj 

http://matadornetwork.com/notebook/7-reasons-moving-romania-right-now/
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montan copleşitor. Jeremy Clarkson a fost atât de impresionat de autostradă încât a numit-o „cel 

mai bun drum din lume“ în emisiunea Top Gear. Dar dincolo de asta, faptul că poţi admira viaţa 

liniştită de la ţară şi ameninţătoarele trecători din munţi, că ai ocazia să poposeşti în satele pitoreşti 

întâlnite pe drum, transformă vizitarea României cu maşina într-o experienţă greu de întrecut. 

4. Deprinderea noţiunilor de bază ale limbii române nu sunt prea dificile pentru vorbitorii 

nativi de limba engleză 
Institutul pentru Servicii Externe al SUA clasifică limbile în funcţie de câte ore are nevoie un 

vorbitor nativ de limba engleză ca să le înveţe. România se încadrează la categoria I, ceea ce 

înseamnă că este una dintre cele mai uşoare limbi. De asemenea, dacă ai studiat vreodată o limbă 

latină, eventual italiana sau spaniola, să înveţi limba română va fi simplu, pentru că este la rândul ei 

o limbă latină. Nu se poate spune că limba română nu are provocările sale – cum ar fi blestematele 

de terminaţii ale substantivelor – dar în marea schemă a limbilor lumii este una dintre cele mai 

uşoare limbi pe care un vorbitor nativ de limba engleză poate ajunge să o stăpânească. 

5. Frumuseţea sălbatică a României „imploră“ să fie explorată 

Îţi plac drumeţiile? Să schiezi? Să mergi cu caiacul? Să priveşti păsările? Să admiri mamifere mari 

în sălbăticie? Plajele? Această ţară este imensă şi astfel de locuri sunt peste tot (unele dintre ele nici 

nu au nume, dar le vei găsi pur şi simplu în orice direcţie te-ai plimba). Natura diversă a României 

şi existenţa celor patru anotimpuri asigură toate acestea. 

6. Vinul românesc este ieftin, mult şi savuros 
Nu sunt o specialistă când vine vorba de degustarea ca la carte a vinului sau de identificarea unei 

arome de vreun fel. Totuşi, apreciez în mod deosebit vinul care este ieftin, dar şi bun. Iar România 

le oferă pe ambele din plin – iar vinul nu doar că poate fi băut, ci chiar are un gust bun. De 

asemenea, pot afirma că poate fi găsit în aproape orice nonstop din ţară. Ţineţi cont de faptul că 

România are una dintre cele mai vechi tradiţii din lume în producerea vinului, din urmă cu 10.000 

de ani. Iar cu un astfel de istoric al meşteşugului, trebuie să tragi concluzia că până acum au cam 

învăţat ce au de făcut. 

7. Oamenii sunt fantastici 
În antiteză totală cu descrierea din mass-media europene a cetăţenilor români, drept cerşetori şi 

criminali, marea majoritate a românilor întâlniţi de mine este prietenoasă, muncitoare şi foarte 

deschisă când vine vorba de acceptarea străinilor. Recent, România a luat-o în anumite privinţe pe 

calea corectă, prin lupta anticorupţie şi alegerea unui preşedinte care a promis că va conduce ţara 

într-o direcţie orientată spre progres. Poate că este numai impresia mea, dar românii par puţin mai 

plini de speranţă, puţin mai optimişti decât au fost în anii din urmă. 

Să te muţi în România acum, într-o perioadă a schimbărilor palpabile, se poate dovedi o decizie pe 

care nu o vei regreta.” 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 
 

 


