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Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 18, anul 6, săptămâna 7 - 13 mai 2018 

 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

 9 mai - Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată în 1877 şi Victoria Coaliţiei Naţiunilor 

Unite în cel de-al Doilea Război Mondial 1945  

 Tasty Colors – primele acuarele create 100% din legume 

 Renault lansează primele covorașe care îi ajută pe copiii din România să învețe despre 

siguranța rutieră 

 Lidl România susține „Găina care a născut pui vii”, un proiect de educare a liceenilor despre 

fake news organizat de Școala de Valori & WizeGen 

 Organizaţia Salvaţi Copiii România a lansat studiul "Analiza situației gravidelor, mamelor și 

copiilor din mediul rural" 

 Spălarea banilor și antiterorism: Luni, 7 mai, Ministerul Justiției dezbate cu ONGurile noi 

propuneri de modificare a OG26/2000 

 

 

                                                         

         NOUTĂȚI 

 

 18 mai, noul termen-limită pentru depunerea proiectelor de manuale școlare în a doua 

sesiune de evaluare 

 

Data publicării: 4 mai 2018 

 

Termenul de depunere a proiectelor de manuale școlare în sesiunea a II-a de evaluare a 

proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 (învățământ primar și 

gimnazial) se prelungește cu 10 zile. Astfel, noua dată până la care acestea pot fi depuse la 

Registratura Ministerului Educației Naționale este 18 mai. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/NaCNjPCcMl8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ycAYCD7mUqU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ycAYCD7mUqU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Lista disciplinelor de studiu pentru care s-a organizat a doua sesiune va fi completată în funcție de 

rezultatele finale ale primei sesiuni. 

 

Reamintim că în prima sesiune au fost depuse 144 de proiecte de manuale școlare, vizând 83 de 

discipline din planurile-cadru pentru clasele I-VI (45 din ciclul primar și 38 din ciclul gimnazial). 

 

Proiectele de manuale școlare admise după încheierea tuturor sesiunilor de evaluare/reevaluare vor 

fi supuse unui proces de avizare științifică, realizat de un cadru didactic din învățământul superior, 

specialist în domeniul/disciplina pentru care a fost propus fiecare proiect. Avizarea proiectelor de 

manuale școlare aprobate după prima etapă se încheie vineri, 11 mai. 
 

BIROUL DE COMUNICARE MEN 

sursa: http://www.edu.ro/18-mai-noul-termen-limit%C4%83-pentru-depunerea-proiectelor-de-manuale-

%C8%99colare-%C3%AEn-doua-sesiune-de 

 

 

 Guvernul a majorat la 250 de lei plafonul maxim pentru beneficiarii eligibili ai 

programului „Euro 200” 

 

Data publicării: 3 mai 2018 

 

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea 

achiziţionării de calculatoare se va desfășura şi în acest an. În acest sens, Executivul a 

aprobat, printr-o Hotărâre care modifică normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

269/2004, indexarea plafonului de venit brut lunar pe membru de familie de la 150 de lei la 

250 de lei, în corelație cu indicele total de creștere a prețurilor de consum în anul 2018. 

 

Prin această măsură, numărul potențialilor beneficiari crește, asigurând astfel accesul la 

informația digitalizată și premisele pentru dezvoltarea competențelor TIC în rândul acestor 

beneficiari. Plafonul de venit în virtutea căruia se acorda acest ajutor financiar nu a mai fost 

actualizat din anul 2004. 

 

De asemenea, Guvernul a aprobat și noul model al bonului valoric de care vor beneficia elevii şi 

studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin 

din familii cu un venit brut lunar pe membru de familie de 250 de lei. Bonul reprezintă echivalentul 

în lei a sumei de 200 de euro şi este destinat achiziţiei de calculatoare. Culoarea bonului valoric ce 

va fi acordat în acest an va fi violet. Din motive de securitate, în fiecare an, culoarea fundalului şi 

seria bonului valoric sunt modificate prin decizie a Guvernului. 

 

Bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naționale pentru derularea „Euro 200”, în anul 2018, 

este de 12.328.000 lei, pentru un număr estimat de 13.514 de beneficiari (elevi şi studenţi). 

 

Reamintim că programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 

269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare 

financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & 

C. 

http://www.edu.ro/18-mai-noul-termen-limit%C4%83-pentru-depunerea-proiectelor-de-manuale-%C8%99colare-%C3%AEn-doua-sesiune-de
http://www.edu.ro/18-mai-noul-termen-limit%C4%83-pentru-depunerea-proiectelor-de-manuale-%C8%99colare-%C3%AEn-doua-sesiune-de
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Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul 

de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, 

fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei 

familii. Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă 

sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de 

bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus. 

În cei 14 ani de aplicare a programului „Euro 200”, au beneficiat de sprijin pentru achiziţia de 

computere peste 297.000 de elevi şi studenţi. 
sursa:BIROUL DE COMUNICARE MEN 

http://www.edu.ro/guvernul-majorat-la-250-de-lei-plafonul-maxim-pentru-beneficiarii-eligibili-ai-programului-

%E2%80%9Eeuro-200 

 

 

 9 mai - Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată în 1877 şi Victoria 

Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial 1945  
 

 Ziua Europei 
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. 

 

 Ziua Independenţei  
 

La 9 mai 1877, conform dorinţei cetăţenilor, armatei, opiniei publice, grupurilor politice şi 

guvernului, Parlamentul avea să proclame independenţa României. Mihail Kogălniceanu, ministrul 

http://www.edu.ro/guvernul-majorat-la-250-de-lei-plafonul-maxim-pentru-beneficiarii-eligibili-ai-programului-%E2%80%9Eeuro-200
http://www.edu.ro/guvernul-majorat-la-250-de-lei-plafonul-maxim-pentru-beneficiarii-eligibili-ai-programului-%E2%80%9Eeuro-200
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Afacerilor Străine, arăta că, fiind stare de război cu Înalta Poartă, legăturile cu puterea suzerană 

fiind rupte, „sîntem independenţi, sîntem naţiune de sine stătătoare”. În aplauzele deputaţilor şi ale 

mulţimii care participa la dezbateri, Kogălniceanu accentua: „Aşadar, domnilor, nu am nici cea mai 

mică îndoială şi frică de a declara …că noi sîntem o naţiune liberă şi independentă”. Proclamarea 

independenţei de stat a României a fost apogeul unei politici bine pregătite în toate detaliile sale. 

Era o nouă expresie a politicii româneşti de a pune Europa în faţa faptului împlinit. 

 

  Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel 

de-al Doilea Război Mondial 1945  
Prin Convenția de Armistițiu din septembrie 1944 și, mai târziu, prin Tratatul de Pace de la Paris 

din anii 1946-1947, României i s-au impus condiții grele de natură politică, economică și militară 

din partea marilor puteri ale Națiunilor Unite. Prin aceste acte internaționale, se consfințeau 

pierderile suferite de către țara noastră în est și sud-est, dar i se accepta, cu unele rezerve exprimate 

din partea puterilor anglo-saxone, revenirea nord-estului Transilvaniei în cadrul granițelor sale, fapt 

realizat în martie 1945. 
sursa: https://alba24.ro 

 

 

 Tasty Colors – primele acuarele create 100% din legume 
 

Cum să îi împrietenim pe cei mici cu legumele? La această întrebare își propune să răspundă 

proiectul Tasty Colors, primele acuarele create 100% din legume. Ideea a fost dezvoltată pentru 

Fundația Louis Bonduelle de creativii agenției FCB Bucharest, iar prototipul a fost realizat cu 

sprijinul INCDCP-ICECHIM, după mai multe luni de cercetare, testare și design de produs. 

(https://www.youtube.com/watch?v=NPXchpYrzA0) 

 

Proiectul a plecat de la o problemă reală, cu care majoritatea părinților se confruntă: cum să îi 

convingem pe cei mici că e cool și sănătos să mănânce legume, problemă cu care s-au confruntat și 

alte generații. Îți mai amintești cât de mult iubeai mesele pline de legume atunci când erai copil? 

Exact! Ce mici nu văd în farfurie o masă gustoasă, cu atât mai puțin una sănătoasă. Motiv pentru 

care FCB Bucharest și Fundația Louis Bonduelle s-au hotărât să îi împrietenească pe cei mici cu 

legumele, prin joacă: 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/NaCNjPCcMl8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=NPXchpYrzA0
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“Pentru copii, joaca nu se oprește niciodată. Nici măcar la ora prânzului. Și dacă în timp ce 

mănâncă se joacă pictând cu culori naturale, extrase din legume, poate se vor gândi de două ori 

înainte de a refuza garnitura de legume din farfurie. Doar s-au jucat împreună, nu? E fantastic câte 

poți învăța când te joci”, declară Claudiu Dobriță – Chief Creative Officer. 

“Căutăm mereu idei care să livreze altfel mesajul, care să schimbe ceva. Și devenim serioși, ne 

uităm la cifre, apoi la oameni, le întoarcem pe toate părțile și apoi unul dintre noi întreabă, mai în 

glumă, mai în serios  <<Dar ce-ar fi dacă…? >>. Chiar dacă din momentul acela, timp de un an, 

totul s-a măsurat mai degrabă în teste, etape și stabilizări, noi am privit mereu procesul ca pe ceva 

foarte fun. Pentru că despre asta este vorba și pentru că altfel nu credem că am fi reușit,” adaugă 

Olivia Spânu – Senior Copywriter și Viorel Holovaci – Senior Art Director. 

 

Pentru realizarea prototipului au fost folosite 5 tipuri de legume deshidratate (roșie, porumb, 

mazăre, morcov și sfeclă), din care specialiștii INCDCP-ICECHIM au extras pigmentul natural. 

După 4 luni în care aceștia au adunat, amestecat și preparat pigmenții și alte 6 în care i-au testat, 

pentru a obține textura și concentrația potrivită, culorile din legume au prins în sfârșit viață. La 

final, specialiștii au adăugat fiecare culoare obținută în forma legumei din care a fost extrasă, într-o 

carcasă dezvoltată special pentru a atrage atenția copiilor, prin designul expresiv. (...) 

 

Următorul pas? Să fie servit copiilor plini de inspirație și curiozitate. Prototipul creat este prima 

etapă a unui viitor program educativ pentru copii, pe care Fundația Louis Bonduelle își propune să 

îl susțină în plan local. De altfel, proiectul marchează lansarea fundației în România, cu misiunea de 

a crea o platformă bogată de resurse și activități prin care să încurajeze consumul de legume și 

obiceiurile culinare sănătoase. 
sursa: România pozitivă, 30 apr 2018  

 

 

 Renault lansează primele covorașe care îi ajută pe copiii din România să 

învețe despre siguranța rutieră 

 
Renault România a creat CovOrașul Meu, primul covor pentru copii personalizat cu străzi reale, 

care îi ajută să învețe pe unde să traverseze în siguranță. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ycAYCD7mUqU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ycAYCD7mUqU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.18, anul 6, saptamana 7 - 13 mai 2018 

 

 

 

 

P
ag

e6
 

Proiectul, dezvoltat de Publicis România, a luat naștere datorită interesului constant al 

producătorului auto pentru siguranța pietonilor, în special a celor mai vulnerabili dintre ei: copiii.  

 

Cele mai multe accidente implicând copii au loc în apropierea casei, când cei mici sunt neînsoțiți, 

așadar e important ca ei să știe unde sunt trecerile de pietoni din cartierul lor. 

Dar pentru că siguranța rutieră e un subiect plictisitor, de ”oameni mari”, era nevoie de o abordare 

pe placul copiilor. Astfel, au intrat în poveste popularele covoare cu străzi, aflate în camere de copii 

din toată lumea. 

 

Cum funcționează? 

Părinții intră pe https://covorasulmeu.ro/ , aleg din 3 stiluri originale de ilustrații și introduc adresa 

copilului. Un algoritm special înlocuiește automat clădirile existente pe Google Maps cu 

echivalentul lor ilustrat, creând o versiune în miniatură a cartierului, ce va fi imprimată pe un 

CovOraș. 

 

 
 

Proiectul este momentan într-o fază pilot, în care o primă serie de CovOrașe vor fi acordate prin 

tragere la sorți, împreună cu machete de mașini Renault. 

Înscrierile se fac pe covorasulmeu.renault.ro până pe data de 7 mai. 
sursa: România pozitivă, 4 mai 2018 

 

 

 Lidl România susține „Găina care a născut pui vii”, un proiect de educare 

a liceenilor despre fake news organizat de Școala de Valori & WizeGen 

 
„Găina care a născut pui vii”, un proiect de media literacy inițiat de Ana-Maria Diceanu, 

specialist în comunicarea de criză şi jurnalistul Tudor Mușat alături de Școala de Valori & 

https://covorasulmeu.ro/
http://covorasulmeu.renault.ro/
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WizeGen își propune să ajungă anul acesta la 1000 de elevi din toată țara pentru a-i ajuta să 

descifreze corect mesajele din media de astăzi. 
  

Lidl Romania susține Școala de Valori în acest proiect, prin programul său de grant-uri „Împreună 

cu Lidl pentru un viitor mai bun”. Cu ajutorul Lidl România, va fi lansat anul acesta un ghid pentru 

profesori, astfel încât aceștia să poată continua educarea tinerilor în vederea înțelegerii fenomenului 

de fake news și dezvoltarea unei gândiri critice care să îi ajute la depistarea acestora. De asemenea, 

proiectul o să se adreseze și profesorilor, Școala de Valori & WizeGen, organizând workshop-uri 

pentru aceștia. Întâlnirile o să ofere profesorilor instrumentele necesare pentru ca aceștia să continue 

discuțiile despre fake news și consumul responsabil de mass media la clasă. 

  

„Tinerii și social media sunt ca Bonnie și Clyde, nedespărţiţi, dar letali în combinație dacă se pierd 

cu firea. În acest context mi se pare esențial ca tinerii să învețe să descifreze corect un mesaj, o 

informație și să înțeleagă că sunt responsabili atunci când dau share. Vorbim cu elevii inclusiv 

despre puterea social media în fenomenul cyberbullying, atât de des întâlnit în rândul acestora”, a 

spus Ana-Maria Diceanu, specialist comunicare. 

  

La întâlnirile cu Ana-Maria Diceanu și Tudor Mușat elevii învață cum să citească știrile, cum să 

depisteze știrile false, cum să dea share unei informații în mod responsabil și de asemenea, cum 

facem content în social media fără să lezăm pe nimeni. 

  

Ce întrebări să își pună pentru a verifica veridicitatea informațiilor pe care le citesc, care este 

diferența între știre și advertorial, cum iau naștere știrile, care este diferenţa între mass-media și 

social media și ce înseamnă să fii responsabil în social media, sunt alte teme pe care cei doi le aduc 

în fața tinerilor. (...) 

  

Programul se va desfășura anul acesta în liceele partenere Asociației Școala de Valori. 2 până la 6 

ateliere per liceu, centrate pe educație experiențială, vor fi livrate elevilor într-o manieră atractivă, 

practică și inspirațională. Programul nu implică vreun cost din partea participanților. Elevii vor avea 

ocazia să intre în contact cu cele mai actuale noțiuni referitoare la media literacy, redactând 

revista/ziarul liceului prin intermediul know how-ul infuzat pe parcursul atelierelor de cei 2 traineri. 

  

„Noile tehnologii (animaţiile digitale, jocurile tot mai intuitive, realitatea augmentată, inteligența 

artificială, proiectoarele holografice etc) au creat noi limbaje de comunicare şi un univers aparte. 

Platformele new media fac posibilă comunicarea în online, construiesc reputaţie şi identitate 

virtuală, și tot mai multă transparenţă și vizibilitate în viaţa noastră. Acum, adevărul poate fi 

alterat cu ușurință. Oricine poate filma sau fotografia un eveniment, poate scrie și posta anunțuri 

despre orice şi poate face ca lucrurile să pară altfel decât sunt în realitate. De aceea, este 

important să devenim mai sceptici, mai deschişi la a analiza situaţiile curente din mai multe 

perspective, și mai pregătiți în a ne dezvolta capacitatea de a înţelege semnificaţiile informațiilor la 

care ne auto-expunem. Acum, ca niciodată, este important să ne dezvoltăm abilitatea de a decoda 

vaste cantităţi de date și a le traduce în concepte abstracte şi a face conexiuni rapide. Este timpul 

să învățăm cum să filtrăm informaţia în funcţie de importanţa sa şi cum să ne folosim la maxim 

resursele cognitive. Cu mic cu mare, este imperativ să învățăm cum să recunoaștem o știre reală, să 

aflăm ce este acela un advertorial sau ce este publicitatea. Consider că acest proiect este 
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obligatoriu pentru educația fundamentală a oricărui român, indiferent de vârsta pe care o 

are.” spune Silvia Bogdan, Managing Partner @ WizeGen. 
sursa: www.stiriong.ro, 3 mai 2018 

 

 

 Organizaţia Salvaţi Copiii România a lansat studiul "Analiza situației 

gravidelor, mamelor și copiilor din mediul rural" 
 

Fenomenul mamelor minore, care plasează România pe primele locuri din Europa, este unul 

complex, ale cărui consecințe afectează atât mama, cât și copilul. Astfel, potrivit ultimei analize a 

Salvați Copiii România, cinci din zece mame cu vârsta sub 18 ani nu au fost niciodată la control 

ginecologic, ceea ce a dus la o rată de patru ori mai mare a nașterilor premature. Mai mult, rata 

de vaccinare a copiilor născuți de mame adolescente sau aflate la vârsta pubertății este cu 10% 

mai scăzută decât în rândul copiilor născuți de mame majore. 

 

Există o corelație directă între vârsta precoce a mamei, care înseamnă și o dezvoltare emoțională, 

dar și socială, încă incomplete, și lipsa accesului la educație sanitară și la servicii medicale 

constante. Astfel, datele Salvați Copiii România, obținute în urma unei anchete sociologice de teren, 

arată că șase din zece mame adolescente nu au avut niciodată acces la informații privind sănătatea 

reproducerii sau educației sexuale, iar șapte din zece nu au beneficiat niciodată de planificare 

familială. 

 

Absența unei îngrijiri adecvate a sarcinii nu afectează însă, doar mama, cât mai ales nou-născutul: 

patru din zece adolescente care devin mame au născut prematur, o pondere de patru ori mai mare 

decât în rândul mamelor majore incluse în eșantion. 

 

La fel de îngrijorător este că acoperirea vaccinală a copiilor născuți de adolescente este cu peste 

10% mai scăzută decât în rândul copiilor născuți de mame majore. Contextul socio-medical al 

copiilor-părinți nu este unul marginal, ci are efecte în lanț, cu consecințe nefaste asupra educației și 

dezvoltării psiho-sociale a mamei și a copilului pe care îl are în grijă.  

 

Faptul că 40% dintre mamele minore apreciază că veniturile nu le ajung pentru strictul necesar, un 

procent semnificativ mai ridicat comparativ cu celelalte persoane din comunitate, este definitoriu 

pentru incluziunea socială și pentru exercitarea deplină a dreptului la educație. 

 

“Fenomenul copiilor cu copii este un fenomen social, pentru că efectele nu se limitează la situația 

unei mame sau a unei comunități, ci vizează, în lanț, sănătatea fizică și emoțională a unor copii 

care se nasc într-un mediu vulnerabil și supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore 

sunt mai predispuse să nască prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale 

mortalității infantile”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii 

România. 

 

Condițiile socio-economice, în care aceste mame încă adolescente sunt nevoite să își aducă pe lume 

propriii copii, să îi îngrijească și să le asigure un climat de siguranță, sunt unele precare. Astfel, 
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studiul a constatat ca aglomerarea locuinței caracterizează în principal gospodăriile defavorizate și 

cele cu mamă minoră, aproximativ un sfert dintre acestea având o singură cameră de locuit. 

Analizând numărul mediu de persoane din gospodărie raportat la numărul mediu de camere de 

locuit, observăm că, în cazul gospodăriilor defavorizate, trei persoane împart aceeași cameră, 

comparativ cu 1,6 persoane pe cameră în cazul gospodăriilor în media localității și 2,5 persoane pe 

cameră în cazul gospodăriilor cu mame adolescente. 

 

La nivelul întregului eșantion, doar o treime dintre respondenți afirmă că au grup sanitar în locuință. 

Procentul este semnificativ mai scăzut în cazul gospodăriilor defavorizate sau al acelora cu mamă 

minoră. Alimentarea cu apă curentă nu este disponibilă în cazul a peste 60% din gospodăriile cu 

mame sub 18 ani și a aproape 80% dintre gospodăriile defavorizate. 

  

Date tehnice: Cercetarea a fost efectuată pe un eșantion neprobabilistic, pe cote, după: statusul de 

gravidă sau mamă a unui copil cu vârsta sub 5 ani, gravide sub și peste 18 ani, surse de venit ale 

gospodăriei. Au fost intervievate 1.268 persoane, astfel: 635 din gospodării defavorizate, 558 din 

gospodării în media localității și 75 de mame minore, în perioada martie–iunie 2017. 

(...) 

România înregistrează o rată a nașterilor în adolescență mai mare decât în 9 țări africane. 

Potrivit unui raport al organizaţiei internaţionale Save the Children, care include un index global al 

ţărilor unde copilăria este mai mult sau mai puţin ameninţată, România ocupă locul 52 din 172, 

situându-se sub țări că Ucraina, Kazahstan, China, Serbia, Oman, Muntenegru, Liban, Tunisia, 

Bulgaria, Mauritius, Iordania (medie superioară României). 

 

Dintre toţi indicatorii urmăriţi în raport, mortalitatea infantilă şi rata naşterilor înregistrate în rândul 

adolescentelor sunt cele mai îngrijorătoare. Ţara noastră se numără printre ţările europene cu cel 

mai ridicat număr de decese ale copiilor sub 5 ani (11,1 la mie), iar din 1.000 de adolescente între 

15 şi 19 ani, 34 sunt mame. 

 

Efect al lipsei accesului la îngrijire şi educaţie pentru sănătatea sexuală şi a reproducerii, rata 

naşterilor înregistrate în rândul adolescentelor între 15 şi 19 ani este cea mai îngrijorătoare, 

România înregistrând aşadar 34 de naşteri la 1.000 de adolescente. În Europa, doar două state 

prezintă o situaţie relativ mai gravă: Bulgaria şi Georgia, cu valori de 36,8, respectiv 38,3 de 

naşteri. 

 

Este un semnal de alarmă faptul că România se confruntă cu un număr mai mare de naşteri în 

adolescenţă decât state precum Rwanda (25,6), Trinidad Tabago (30,8), Emiratele Arabe Unite 

(30,1), Uzbekistan (17,6), Albania (21,8), Bahamas (28,7), Botswana (31), Burundi (27,9), Djibouti 

(21), India (23,3) și Mauritius (28,3). 
https://www.stiri.ong/ong/sanatate/organizatia-salvati-copiii-romania-a-lansat-studiul-analiza-situatiei-gravidelor-

mamelor-si-copiilor-din-mediul-rural, 3 mai 2018 

  

 

 Spălarea banilor și antiterorism: Luni, 7 mai, Ministerul Justiției dezbate 

cu ONGurile noi propuneri de modificare a OG26/2000 

https://www.stiri.ong/ong/sanatate/organizatia-salvati-copiii-romania-a-lansat-studiul-analiza-situatiei-gravidelor-mamelor-si-copiilor-din-mediul-rural
https://www.stiri.ong/ong/sanatate/organizatia-salvati-copiii-romania-a-lansat-studiul-analiza-situatiei-gravidelor-mamelor-si-copiilor-din-mediul-rural
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Propunerile de modificare au stârnit deja criticile ONGurilor din cauza obligativității de a 

raporta datele de identificare ale tuturor persoanelor sprijinite de societatea civilă. 
  

Așa cum a atras atenția APADOR-CH la începutul lunii martie, Oficiul Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor a publicat un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi pentru modificarea mai multor acte normative, printre care şi OG nr. 26/2000. În 

încercarea de a transpune Directiva europeană nr. 2015/849/UE privind prevenirea utilizării 

sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, proiectul însă transcende 

prevederile legislației europene și adaugă și organizațiile neguvernamentale în rândul entităților 

vizate de noile măsuri de raportare. Ca o consecință directă, asociațiile și fundațiile ar trebui să 

raporteze anual Ministerului Justiției (sau mai des, la maxim 15 zile după ce intervine orice 

schimbare) datele de identificare ale beneficiarilor lor reali. Nerespectarea acestei prevederi rezultă 

în amendă de până la 5000 de lei și ulterior, în dizolvare. 

În înțelesul acestei legi, prin beneficiar real se înțelege "orice persoană fizică ce deţine sau 

controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia 

se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate." 

În cazul asociațiilor și fundațiilor, noțiunea include cel puțin: 

"1. membrii în consiliul director pentru asociaţii; 

  2. fondatorii și membrii în consiliul director pentru fundaţii; 

 3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei, în 

temeiul art. 26 și, respectiv, art. 29 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii și fundaţii; 

 4. persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane 

fizice în al căror interes principal asociaţia sau fundaţia a fost înfiinţată sau funcţionează; 

 5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra 

asociaţiei sau fundaţiei." 

  

Ultima variantă a modificărilor propuse este disponibilă pe siteul Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor 

(www.onpcsb.ro/pdf/proiect%20LEGE%2029%20MARTIE%202018%20FINAL%20D4.pdf) 

 La solicitarea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile în baza Legii 52/2003, Ministerul 

Justiției organizează o dezbatere publică a tuturor modificărilor propuse prin acest act 

normativ și care vizează funcționarea ONGurilor, luni, 7 mai, între orele 13:00 – 14:30.  
sursa: www.stiriong.ro, 2 mai 2018 

 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.apador.org/guvernul-foloseste-o-directiva-europeana-ca-nou-pretext-pentru-desfiintarea-de-ong-uri/#_ftn2
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