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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

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

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 20, anul 3, saptamana 1 – 7 iunie 2015 
 

 

Cuprins: 

 
 5 iunie – Ziua invatatorului 

 Ghidul copiilor pentru adulţi 

 Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de 

creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate 

 Peste 1000 de copii, abandonaţi în spitale 

 Cine este românca desemnată "Studenta Anului pe alte continente" 

 Descoperire incredibila in Marea Neagra 

 ONG-uri le cer educaţie sexuală în şcoli. Câte fete sub 15 ani devin mame în România? 

 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 

2015 - 2020 și planul strategic de acțiuni 

 7 iunie – Duminica parintilor si copiilor 

 Copilaria ... 

 

 

 
 

 5 iunie  - Ziua Învăţătorului 

 
Ziua Învăţătorului a fost instituită ca manifestare festivă educaţională, cu caracter naţional, apolitic 

si cultural, anual, pe data de 5 iunie, conform Legii nr. 289/2007 privind instituirea Zilei 

Învăţătorului, in vigoare de la 8 noiembrie 2007. 
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 Consiliul Național al Elevilor, susţinut de ANPDCA şi UNICEF, a lansat 

Ghidul copiilor pentru adulţi   
 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) şi Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, alături de Consiliul Național al 

Elevilor și UNICEF – România au sărbătorit joi, 28 mai 2015, Ziua Internațională a Copilului, în 

cadrul evenimentului ”Azi vorbim noi!”. 

 

Cu această ocazie, Consiliul Național al Elevilor, susţinut de ANPDCA şi UNICEF, a lansat Ghidul 

copiilor pentru adulţi. 

ANPDCA a folosit acest prilej pentru a susţine lansarea documentului, care conţine mesaje ale 

copiilor structurate pe mai multe domenii - piaţa muncii, educaţie, sănătate, violenţa asupra 

copilului, participarea copilului, voluntariat, copilul şi mass media, relaţia copilului cu familia, 

România noastră peste 20 de ani, numit “Ghidul copiilor pentru adulţii care decid viitorul lor - 

politicieni, guvernanţi, lideri formali sau informali”. Ghidul poate fi găsit pe site-ul www.copii.ro 

 

Prezentă la eveniment, doamna Rovana Plumb, ministrul Muncii, a declarat: „Felicit Consiliul 

Național al Elevilor pentru tot ceea ce face! Cred că acesta a fost doar un prim exerciţiu, prin care 

invit tânăra generația să participe, de acum încolo, la luarea deciziilor care au legătură cu viitorul 

lor. Chiar îi propun domnului prim-ministru Ponta să distribuim ghidul tuturor membrilor 

Cabinetului.” 

La fel, preşedintele ANPDCA, doamna Gabriela COMAN, şi-a exprimat speranţa că manifestarea 

de ieri şi realizarea ghidului sunt doar un prim pas al colaborării ANPDCA cu Consiliul Naţional al 

Elevilor. 

„Ghidul lansat este un rezultat concret al colaborării noastre, pe care ANPDCA şi l-a propus încă 

din momentul în care a fost luată decizia de a avea un parteneriat constant cu Consiliul Elevilor. De 

altfel, chiar astăzi am semnat un acord de parteneriat în beneficiul copiilor noştri, cărora le spun, cu 

drag, astăzi, “La mulți ani!” şi îi asigur că vom face tot ce ţine de noi pentru a le asigura o copilărie 

mai frumoasă”, a declarat preşedintele ANPDCA. 

 

La rândul său, doamna Sandie Blanchet s-a arătat bucuroasă că a avut oportunitatea de a asculta 

opiniile copiilor români şi mai ales pentru că, în ultimii ani, aceştia au redevenit o prioritate pentru 

România. 

“Asistăm la o investiție tot mai mare în beneficiul copiilor din România şi am dori ca aceasta să se 

concentreze asupra serviciilor universale, bazate pe comunitate, adresate în mod special celor 

vulnerabili și familiilor lor.”, a adăugat, cu acest prilej, reprezentantul UNICEF în România. 

 

Tot ieri, domnul Horia Șerban Oniță, președinte al Consiliului Național al Elevilor, a salutat 

receptivitatea de care au dat dovadă atât Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului şi Adopţie, cât şi Ministerul Muncii și, în acelaşi timp, şi-a exprimat speranța într-o 

colaborare viitoare cât mai strânsă cu cele două instituţii publice. 

Alături de copiii invitaţi la Palatul Victoria au fost prezenţi prim-ministrul României, domnul Victor 

Ponta, președintele Camerei Deputaților, domnul Valeriu Zgonea şi reprezentantul UNICEF în 

http://www.copii.ro/
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România, doamna Sandie Blanchet, dar şi mai mulţi ambasadori, senatori şi deputaţi în Parlamentul 

României, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
sursa: www.copii.ro 

 

 Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a 

modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în 

străinătate 
 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea 

Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă 

în străinătate, precum și serviciile de care aceștia pot beneficia și a Metodologiei de lucru privind 

colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice 

de asistență socială, precum și modelul standard al documentelor elaborate de catre acestea pot fi 

transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.ro  în termen de 20 zile calendaristice de la data 

publicării pe site (18.05.2015 - 15.06.2015). 
sursa: www.copii.ro 

 

 

 Peste 1000 de copii, abandonaţi în spitale 
 

Peste o mie de românce şi-au abandonat copiii în spitale anul trecut. Cei mai mulţi au fost părăsiţi în 

maternităţi, imediat după ce au fost născuţi. 

 

 
 
 

mailto:dezbateri@mmuncii.ro
http://www.copii.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 20, anul 3, saptamana 1 – 7 iunie 2015 

 

 

 

P
ag

e4
 

 

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, doar o 

treime au fost integraţi în familiile din care proveneau. 

 

Astfel, datele arată că 1.213 copii au fost abandonaţi anul trecut în unităţile medicale. Dintre 

aceştia, 738 au fost părăsiţi în maternităţi, 441 în secţiile de pediatrie şi 34 în alte secţii în care 

fuseseră internaţi. 

 

Mai puţin de jumătate dintre ei au fost integraţi în familie. Aproape 500 au fost plasaţi la asistenţi 

maternali profesionişti. Alţi 45 de copii au fost duşi în centre de plasament. Iar 23 în centre de 

primire în regim de urgenţă. 

 

Numărul copiilor abandonaţi în spitale este în uşoară scădere faţă de anii trecuţi. Acum trei ani, de 

exemplu, aproape 1.500 de copii au fost părăsiţi în unităţile medicale. 
sursa: http://www.realitatea.net/peste-1000-de-copii-abandonati-in-spitale-cati-bebelusi-si-au-gasit-o-

familie_1705607.html#ixzz3bAin8D7y  

 

 

 Cine este românca desemnată "Studenta Anului pe alte continente" 

 

 

 

Liga Studentilor Români din Străinătate a desemnat-o pe buzoianca Viorica Raluca Contu 

“Studenta Anului pe alte continente”. 

  

http://www.realitatea.net/peste-1000-de-copii-abandonati-in-spitale-cati-bebelusi-si-au-gasit-o-familie_1705607.html#ixzz3bAin8D7y
http://www.realitatea.net/peste-1000-de-copii-abandonati-in-spitale-cati-bebelusi-si-au-gasit-o-familie_1705607.html#ixzz3bAin8D7y
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Ea a studiat cauzele bolii Parkinson, iar distinctia i-a fost acordată în urma jurizării realizate de 

peste o mie de personalități din mediile academic, cultural, public si privat din peste 50 de țări. 

 

Boala Parkinson este o boala degenerativă ce apare în urma distrugerii lente si progresive a 

neuronilor. Tulburările apar cel mai adesea între 50 si 70 ani. Spre deosebire de alte afectiuni 

neurologice grave, boala Parkinson este tratabila, iar tratamentul este medicamentos si chirurgical. 
sursa: http://www.realitatea.net/cine-este-romanca-desemnata-studenta-anului-pe-alte-

continente_1709044.html#ixzz3bdRWwces , reporterbuzoian.ro 

 

 

 

 Descoperire incredibila in Marea Neagra 

 
Epava unei nave medievale bizantine de mari dimensiuni a fost descoperită de scufundători în 

dreptul orașului Sevastopol din Crimeea. La bordul ei se află zeci de amfore din secolul al X-lea 

e.n., a anunțat șeful expediției submarine ruse. 

 

 

 
 

"Putem spune că este o descoperire unică", a spus într-un comunicat istoricul Viktor Lebedinski, 

șeful expediției care a dus la găsirea epavei, reperate la o adâncime de 82 de metri, pe fundul Mării 

Negre. 

 

Potrivit primelor ipoteze, nava s-ar fi putut scufunda după ce a intrat în coliziune cu un alt vapor, 

ale cărui urme s-ar putea afla tot pe fundul mării. Se poate să fie cea mai mare epavă a unui vas 

bizantin descoperit până în prezent. 
sursa: http://www.realitatea.net/descoperire-incredibila-in-marea-neagra_1708041.html#ixzz3bdVJjBRd  

http://www.realitatea.net/cine-este-romanca-desemnata-studenta-anului-pe-alte-continente_1709044.html#ixzz3bdRWwces
http://www.realitatea.net/cine-este-romanca-desemnata-studenta-anului-pe-alte-continente_1709044.html#ixzz3bdRWwces
http://www.realitatea.net/descoperire-incredibila-in-marea-neagra_1708041.html#ixzz3bdVJjBRd
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 ONG-uri cer educaţie sexuală în şcoli. Câte fete sub 15 ani devin mame în România? 
 

Un grup de 13 ONG-uri au publicat o scrisoare deschisă miniştrilor Educaţiei, Sănătăţii şi 

Externelor, prin care le cere să introducă educaţia sexuală în şcoli, aşa cum a recomandat anul 

trecut şi Comitetul ONU. 

 

 

 

 

Scrisoarea este transmisă cu ocazia Zilei Internaţionale de Acţiune pentru Sănătatea Femeilor, 

care se celebrează pe data de 28 mai şi solicită susţinerea în forurile multilaterale includerea 

dreptului la sănătate sexuală şi reproductivă în Agenda de dezvoltare post-2015 a ONU, respectând 

astfel drepturile tuturor femeilor la sănătate, demnitate şi integritate corporală. 

 

Conform Propunerii Grupului Deschis de Lucru privind Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă, se 

doreşte ca, până în 2030, guvernele să garanteze accesul universal la servicii de sănătate sexuală şi 

reproductivă, inclusiv planificare familială, informare şi educaţie şi să integreze sănătatea 

reproductivă în programe şi strategii naţionale, amintesc ONG-urile semnatare ale scrisorii 

deschise.  

 

Reprezentanţii societăţii civile mai amintesc şi de raportul despre România emis în 28 noiembrie 

2014 de Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale, care recomandă 

Guvernului român să introducă educaţia sexuală obligatorie în şcoli, să faciliteze accesul 

adolescentelor la avorturi şi să reducă numarul de medici care refuză să execute avorturi. 
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„Cu toate acestea, statisticile arată că România mai are un traseu lung de parcurs până la realizarea 

acestor obiective: 69% dintre femeile cu vârste cuprinse între 15 şi 49 ani utilizează o formă de 

contracepţie, iar doar 53% utilizează metode moderne de contracepţie. De asemenea, dintre femeile 

din intervalul de vârstă menţionat anterior, 12% declară că nevoia lor de contracepţie nu este 

satisfacută. Îngrijorător este şi numărul ridicat de sarcini în rândul adolescentelor: România ocupă 

prima poziţie în UE la numărul de fete sub 15 ani care devin mame şi locul doi privind sarcinile în 

rândul adolescentelor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani. Credem că una dintre cauzele principale 

ale acestor probleme este lipsa unui program naţional coerent, strategic şi de lungă durată de 

educare a tinerilor privind sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive”, se arată în scrisoare. 

 

Educaţia sexuală poate reduce sarcinile nedorite ONG-urile cred că programul de educaţie sexuală 

în şcoli ar avea o serie de efecte pozitive: în timp ar conduce la reducerea sarcinilor nedorite, în 

special în rândul adolescentelor, la reducerea numărului de avorturi şi utilizarea acestora ca metode 

de contracepţie, la îmbunatăţirea stării de sănătate a femeilor şi a copiilor, la reducerea numărului 

de persoane care contractează infecţii cu transmitere sexuală, la inserţia mai multor femei în câmpul 

muncii şi, implicit, la creştere economică. 
sursa: http://www.realitatea.net/ong-uri-cer-educatie-sexuala-in-scoli-cate-fete-sub-15-ani-devin-mame-in-

romania_1707975.html#ixzz3bdX5XaGD , 27 mai 2015 

 

 

 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 

pentru perioada 2015 - 2020 și planul strategic de acțiuni 
 

Printr-o Hotarare adoptata in data de 27 mai 2015, Guvernul a aprobat Strategia nationala privind 

incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020 si Planul strategic de 

actiuni pentru perioada 2015-2020. Documentele creeaza cadrul legal si strategic in domeniu si 

indeplinesc o conditionalitate ex-ante a Romaniei, stabilita de Comisia Europeana pentru accesarea 

fondurilor structurale aferente perioadei de programare 2014-2020. 

 

Strategia urmareste doua linii generale de actiune – reducerea saraciei si promovarea incluziunii 

sociale – avand doua domenii distincte de politici: politici care vizeaza persoanele (ocuparea fortei 

de munca, prestatii de natura sociala, acces la finantare, educatie, sanatate, locuinte) si politici 

zonale (zonele rurale si comunitatile urbane marginalizate, inclusiv cele de romi). 

 

Principalele rezultate vizate prin implementarea Strategiei sunt: 

 Cresterea gradului de ocupare a persoanelor sarace si vulnerabile prin programe de 

activare pe piata muncii; 

 Cresterea sprijinului financiar pentru persoanelor cu venituri reduse (venitul minim de 

insertie – VMI) si introducerea stimulentelor pro-activare; 

 Promovarea incluziunii sociale a comunitatilor marginalizate printr-o abordare integrata, 

concentrata asupra copiilor; 

 Imbunatatirea functionalitatii serviciilor sociale; 

 Integrarea beneficiilor de asistenta sociala, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare si 

a altor servicii publice prin transformarea asistentului social intr-un „integrator” cu o 

atributie solida de management de caz; 

http://www.realitatea.net/ong-uri-cer-educatie-sexuala-in-scoli-cate-fete-sub-15-ani-devin-mame-in-romania_1707975.html#ixzz3bdX5XaGD
http://www.realitatea.net/ong-uri-cer-educatie-sexuala-in-scoli-cate-fete-sub-15-ani-devin-mame-in-romania_1707975.html#ixzz3bdX5XaGD


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 20, anul 3, saptamana 1 – 7 iunie 2015 

 

 

 

P
ag

e8
 

 Investitii intr-un sistem de e-asistenta sociala 

 Cresterea rolului economiei sociale; 

 Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare si evaluare. 

 

Informatii suplimentare:  
Persoanele si/sau familiile sarace sunt cele al caror venit anual este sub 60% din venitul mediu, 

exprimat per echivalent adult. In anul 2008, in acest grup se aflau aproape 5 milioane de romani. 

Saracia absoluta a crescut in Romania, in perioada 2008-2012, de la 23,4% in 2008, la 27,7% in 

2012. De asemenea, in 2013, 40,4% din populatia tarii era expusa riscului de saracie si excluziune 

sociala. La nivelul anului 2012 (ultimul pentru care exista date), saracia era de trei ori mai mare in 

zonele rurale decat in cele urbane, iar o treime dintre copiii Romaniei traiau in saracie. 

 

Obiectivul Guvernului este ca, prin masurile aplicate, din 2012 pana in 2020, cel putin 400.000 de 

persoane sa fie scoase din categoria populatiei sarace. 
sursa: Guvernul Romaniei 

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=16745 

 

 

 Duminica părinţilor şi copiilor, sărbătorită pentru prima dată în Patriarhia Română 
 

În acestă săptămână, pe data de 7 iunie, în bisericile ortodoxe se va sărbători pentru prima dată 

Duminica părinţilor şi copiilor.  

Aceasta este una dintre zilele speciale instituite în Patriarhia Română, în conformitate cu hotărârea 

aprobată în ultima şedinţă de lucru a Sfântului Sinod din zilele de 25-26 februarie 2009.  

La toate parohiile vor fi organizate, în prima duminică după data de 1 iunie, programe şi acţiuni 

speciale pentru familii. 
http://www.ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/duminica-parintilor-si-copiilor-sarbatorita-pentru-prima-data-

patriarhia 

 

 

 

 Copilaria ... 
 

 

1. „Copilaria e o lume aparte: pentru noi - o lume ciudata, fantastica, ireala, pentru cei ce fac 

parte din ea, dimpotriva, una reala si plina de armonie." Eugen Herovanu 

2.  „Copilaria este inima tuturor varstelor." Lucian Blaga 

3.  „Daca pastrezi copilaria mereu cu tine, nu vei imbatrani niciodata."Tom Stoppard 

4. „Un copil poate oricand sa-l invete pe un adult trei lucruri: cum sa fie multumit fara motiv, 

cum sa nu stea locului niciodata si cum sa ceara cu insistenta ceea ce isi doreste." Paulo 

Coelho 

5. „Copilaria este regatul unde nu moare nimeni." Stephanie Meyer 

 

http://www.divahair.ro/fitness_si_sport/secretul_longevitatii:_cum_sa_traim_sanatos/
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6. „Copilaria este suvoiul de apa care izvoraste limpede si curat din adancurile fiintei si la care 

omenirea alearga fara incetare sa-si potoleasca setea idealurilor sale de dragoste, de 

bunatate, de frumusete, de perfectiune." Francesco Orestano 

7. „Copilaria e cadoul pe care ni-l da viata." Horatiu Malaele 

8. „Copilaria este o lume de miracole si de uimire a creatiei scaldate in lumina, iesind din 

intuneric, nespus de noua si proaspata si uluitoare." Eugen Ionescu 

9. „Copilaria. Singurul paradis pierdut." Valeriu Butulescu 

10. „Cu cat imbatranesc, cu atat simt mai profund ca putinele bucurii ale copilariei sunt cele mai 

bune pe care ti le poate da viata." Ellen Glasgow 

 

 
 

11. „Obiectele din casa copilariei se prefac, cu timpul, in icoane." Paul Louis Lampert 

12. „Si trece trenul copilariei si nu se opreste decat la vamile cerului." Ionut Caragea 

13. „Fiecare copil este un artist. Problema este cum sa ramana un artist si dupa ce va creste." Pablo 

Picasso 

14. „Dorintele ce-si au originea in copilarie reprezinta forta motrice indispensabila pentru formarea 

viselor." Sigmund Freud 

15. „In sufletul meu nu a fost niciodata loc pentru invidie - nici pentru ura, ci numai pentru acea 

bucurie, pe care o poti culege de oriunde si oricand. Consider ca ceea ce ne face sa traim cu 

adevarat este sentimentul permanentei noastre copilarii in viata." Constantin Brancusi 

16. „Copilaria este lumea miracolului si a magiei. Copilaria se termina in momentul in care lucrurile 

inceteaza sa mai fie uluitoare." Eugen Ionescu. 

17. „Copilaria este locul in care Dumnezeu poate fi inlocuit cu un simplu suras." Costel Zagan 

18. „Cand nu mai esti copil, ai murit demult." Constantin Brancusi 

19. „Copilaria este locul de refugiu al problemelor insolubile." Marin Preda 

20. „Cel ce a avut o copilarie luminoasa si fericita si-a adunat comoara nesecata in care se gaseste 

mangaierea si in cele mai dureroase clipe ale vietii." Wilhelm Wundt 

http://www.divahair.ro/timp_liber/cele_mai_frumoase_20_de_citate_despre_copilarie 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 

http://www.divahair.ro/timp_liber/cele_mai_frumoase_20_de_citate_despre_copilarie
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