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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. 21, anul 3, saptamana 8 – 14 iunie 2015 
 

 

 

Cuprins: 

 
 12 iunie - Ziua Mondială impotriva Exploatării Copiilor prin Muncă 

 13 iunie - Ziua internațională a sensibilizării oamenilor în legătură cu drepturile 

persoanelor atinse de albinism 

 Un profesor-robot a ţinut primul curs la o universitate din China 

 Noua Lege a Educaţiei. Ce schimbări sunt propuse şi cum arată calendarul şcolar 

 Peste 12.000 de copii, abuzaţi de părinţii lor 

 Un puşti de 13 ani a rezolvat problema cu care se confruntă 300 de milioane de 

oameni 

 Terapie gratuita pentru copiii cu TSA la Spitalul de Psihiatrie TITAN 

 Locomotiva cu aburi "Crăiţa" a fost repornită la 120 de la primul său şuier 

 Fundatia Orange lanseaza campania „Integrare prin comunicare" 

 Stiati ca ... 

 
 

 12 iunie - Ziua Mondială impotriva Exploatării Copiilor prin Muncă 
 

În anul 2002, Organizația Internaţională a Muncii de la Geneva a declarat ziua de 12 iunie drept 

Ziua Mondială Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă. 

 

Scopul urmărit prin acest demers este de a atrage atenţia lumii cu privire la consecinţele şi 

gravitatea folosirii copiilor în diverse activităţi lucrative, care sunt în fapt forme ale exploatării 

acestora. 
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 13 iunie Ziua internațională a sensibilizării oamenilor în legătură cu 

drepturile persoanelor atinse de albinism 
 

Printr-o rezoluție a Consiliului (Rezoluția A/HRC/26/L.7.) s-a recomandat Adunării Generale ONU 

proclamarea zilei de 13 iunie Ziua internațională a sensibilizării oamenilor în legătură cu drepturile 

persoanelor atinse de albinism și pentru promovarea protecției acestora.  
sursa: http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=778&inline 

 

 Un profesor-robot a ţinut primul curs la o universitate din China 

 

 

 

 

În timp ce preda, robotul "Xiaomei" (Frumușica) gesticula și se deplasa prin sală. 

 

Conceput de o echipă de cercetători din cadrul universității, acest robot poate preda lecțiile pentru 

care este programat și, de asemenea, poate stabili interacțiuni simple cu studenții din sală. 

 

Grupul de Inginerie informatică și robotică inteligentă din cadrul Universității Jiujiang este autorul 

acestui robot, proiect la care au lucrat timp de mai bine de o lună, după cum a explicat directorul 

său, Zhang Guangshun, presei locale. 

 

Roboții au mai lucrat în fabrici, au participat la treburile casei, la operațiuni de salvare, la 

explorarea spațială sau chiar ca ziariști, dar acum au adăugat o nouă profesie pe listă, cea de 

profesor. 
sursa: http://www.realitatea.net/un-profesor-robot-a-tinut-primul-curs-la-o-universitate-din-china_1713945.html 

 

http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=778&inline
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 Noua Lege a Educaţiei. Ce schimbări sunt propuse şi cum arată calendarul şcolar 
 

 

 
 

Examen de admitere la liceele cu număr de candidaţi mai mare decât locurile oferite, trei 

probe în plus la evaluarea de la clasa a VIII-a şi învăţământ profesional redus de la 3 la 2 ani 

sunt cuprinse în iniţiativa legislativă la care încep dezbaterile pentru modificarea Legii 

educaţiei. 

 

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că a fost lansat în dezbatere publică proiectul 

premergător Legii educației, care, la fel ca Legea familiei, arată Câmpeanu, trebuie să fie rezultatul 

unei dezbateri profunde, profesioniste și transparente. 

Proiectul Legii educaţiei a fost realizat în martie de un grup de parlamentari, iar ulterior au mai fost 

şi alte variante, una în aprilie, iar o ultima la sfârşitul lunii mai. Iniţiativa legislativă, aflată pe 

agenda Parlamentului, este punctul de plecare al dezbaterilor pentru noua Lege a educaţiei. 

Prin proiect sunt propuse mai multe modificări, unele fiind o revenire la sistemul existent cu mai 

mulţi ani ani în urmă, cum ar fi grupa pregătitoare la grădiniţă, dar şi evaluarea la finalul clasei a 

VIII-a la mai multe materii, cu unele probe susţinute în timpul anului şcolar. 

 

Astfel, potrivit proiectului iniţiat de un grup de parlamentari, sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar cuprinde: 

    - educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul 

preşcolar (3-6 ani), ce include grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare pregătitoare; 

    -  învăţământul primar, cu clasele I-IV; 
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    -  învăţământul secundar, cu învăţământul secundar inferior sau gimnazial (clasele V-VIII) 

    -  învăţământul secundar superior sau liceal (clasele IX-XII), ce include filierele teoretică, 

vocaţională şi tehnologică; învăţământul profesional, cu anii I şi II. 
Urmează învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde învăţământul postliceal, cu durata între 

unu şi doi ani. 

 

Evaluarile 
 

Proiectul prevede că rezultatele evaluării elevilor se exprimă, după caz, prin calificative, în 

învăţământul primar, respectiv prin note de la 1 la 10, în învăţământul secundar şi în învăţământul 

terţiar non-universitar sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale. 

 

În învăţământul secundar se acordă calificative la disciplinele educaţie fizică şi sport, religie, 

muzică şi desen. Prin excepţie, aceste discipline vor fi notate, după caz, cu note de la 1 la 10, în 

cadrul învăţământului vocaţional. 

 

La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, se realizează 

o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un 

punctaj, similar testelor internaţionale, au scris iniţiatorii proiectului de modificare a Legii 

educaţiei. 

 

La Evaluarea Naţională vor fi probe scrise la limba şi literatura română şi la limba maternă, precum 

şi o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe. La acestea se adaugă o probă orală la o 

limbă străină, o probă practică de utilizare a calculatorului şi o probă orală transdisciplinară de 

evaluare a competenţelor civice şi sociale, toate trei susţinute în timpul anului şcolar. 

 

Rezultatele testelor de la Evaluarea Naţională se înscriu în portofoliul educaţional al elevului. 
 

Admiterea la liceu sau la şcoala profesională se realizează prin concurs, în baza fişelor de opţiuni 

individuale depuse de candidaţi la înscriere. Fişa cuprinde opţiuni din oferta educaţională naţională 

exprimate în ordinea preferinţelor, conform acestei variante de proiect. 

În document se mai arată că, în cazul în care, la un liceu, numărul candidaţilor la un profil, potrivit 

primei opţiuni, este mai mare decât numărul locurilor oferite, liceul organizează, pentru acel profil, 

o probă de admitere. 

 

La examenul de bacalaureat vor fi susţinute: 

 

   -  proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română; 

   -  proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, 

pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; 

    - proba de evaluare a competenţei lingvistice la una sau două limbi de circulaţie 

internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal; 

    - proba de evaluare a competenţelor digitale 
 

Rezultatul evaluării la aceste probe se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului 
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European Comun de Referinţă pentru Limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului 

preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice 

în limbi străine, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la 

cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

 

Şi la proba de evaluare a competenţelor digitale, susţinută pentru diploma de bacalaureat, rezultatele 

evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în 

domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu 

recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi la 

echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei. 

 

Potrivit proiectului, toate cele patru probe se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de 

învăţământ, în timpul anului şcolar, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de 

învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţiile stabilite prin 

metodologie specifică. 

 

Iniţiatorii proiectului mai propun ca probele scrise de la examenul de bacalaureat să se susţină după 

încheierea cursurilor, în faţa unei comisii stabilite de către inspectoratul şcolar. 

 

Probe scrise vor fi susţinute la: 
 

Limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi 

specializările. 

 

Limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi 

specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale. 

 

Alte două probe scrise vor fi diferenţiate, astfel: pentru profilul real din filiera teoretică, respectiv 

profilul militar din filiera vocaţională - matematică şi o probă la alegerea candidatului dintre fizică, 

chimie, biologie şi informatică; pentru profilul umanist din filiera teoretică, respectiv profilele 

pedagogic, teologic, artistic şi sportiv din filiera vocaţională - istorie şi o probă la alegerea 

candidatului dintre geografie, economie, sociologie, filozofie, psihologie şi pedagogie; pentru filiera 

tehnologică - matematică şi o probă la alegerea candidatului dintre fizică, chimie, biologie, 

informatică pentru profilurile tehnic şi resurse naturale şi protecţia mediului, respectiv din 

geografie, economie, sociologie, filozofie, psihologie pentru profilul servicii. 
sursa: http://www.realitatea.net/noua-lege-a-educatiei-ce-schimbari-sunt-propus-si-cum-arata-calendarul-

scolar_1712112.html#ixzz3c6oNRKdl Marţi, 2 Iunie 2015  

 

 

 Peste 12.000 de copii, abuzaţi de părinţii lor 
 

La finalul anului 2014 a fost sesizat oficial un număr total de 12.542 de situații de abuz asupra 

copilului, din care 11.721 (93%) au avut loc în cadrul familiei, conform datelor Autorităţii 

Naţionale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 

http://www.realitatea.net/noua-lege-a-educatiei-ce-schimbari-sunt-propus-si-cum-arata-calendarul-scolar_1712112.html#ixzz3c6oNRKdl
http://www.realitatea.net/noua-lege-a-educatiei-ce-schimbari-sunt-propus-si-cum-arata-calendarul-scolar_1712112.html#ixzz3c6oNRKdl
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Aceste cifre nu reflectă pe deplin realitatea, dată fiind utilizarea deficitară a mecanismelor de 

raportare către instituțiile de profil. 

 

Din totalul cazurilor de abuz asupra copiilor, 6.800 (54%) au fost înregistrate în mediul rural, iar 

5.742 (46%), în mediul urban. 

Grupele de vârstă cu riscul cel mai ridicat de abuz din partea părinților sunt preșcolaritea și 

pubertatea, adică acele etape de dezvoltare asociate în mod direct cu creșterea nevoii de autonomie 

și afirmare de sine a copilului, simultan cu contestarea regulilor și autorității parentale, precizează 

reprezentanţii Salvaţi Copiii. 

 

În ciuda faptului că, din perspectiva dezvoltării copiilor, aceste etape sunt extrem de importante, 

solicitând empatie și suport din partea adulților, reacțiile acestora se subscriu într-o măsură mai 

mare în categoria pedepselor și comportamentelor abuzive. 

„Cifrele prezentate mai sus nu pot fi decât normale într-o țară în care “bătaia este ruptă din rai” și 

“unde dă mama crește”. Foarte mulți părinți se sprijină pe exemplele de înțelepciune populară 

pentru a-și justifica atitudinea și comportamentul de pedeapsă față de copii. Ei au ca sistem de 

referință propria copilărie, în care au fost loviți, etichetați, certați de către părinții lor, iar bătaia le 

este extrem de familiară. Trebuie de asemenea ținut cont de faptul că, în România, rareori părinții 

primesc sprijin pentru a învăța cum să își educe corect și sănătos copiii.”, a afirmat Gabriela 

Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România. 

 

În plus, în ciuda percepției sociale, care arată că frecvența comportamentelor provocatoare este mai 

mare în rândul băieților, cu un risc ridicat de apariție a abuzului în relația părinte-copil, numărul 
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fetelor care cad victimă violenței în familie - 6.360 - este mai mare (51%), comparativ cu cel al 

băieților – 6.182 (49%). 

Ca urmare a raportării cazurilor de abuz, 9.307 copii au rămas în familie (74%), iar 3.042 au primit 

măsură de plasament de urgență din partea DGASPC (25%). În cazul a 528 de copii s-a decis 

începerea urmăririi penale, iar pentru 191 dintre aceștia, instanța a dispus plasament de urgență. 

 

Tipurile de abuz raportate sunt următoarele: 

Potrivit Studiului sociologic la nivel național - “Abuzul şi neglijarea copiilor” - realizat de 

Organizaţia Salvaţi Copiii, cu sprijinul Direcţiei pentru Protecţia Copilului, din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, nivelul abuzului fizic uşor şi moderat, 

în rândul populaţiei de părinţi, are o incidenţă cuprinsă între 38 (din mărturiile părinților) și 63 (din 

mărturiile copiilor) de procente. În acelaşi timp, aproximativ 20% dintre părinţi (la care se adaugă şi 

alte persoane care au copii în îngrijire) apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de corecţie. 

 

Aceste cifre sunt îngrijorătoare și arată că, în ciuda interzicerii prin lege, de peste 10 ani, a oricărei 

forme de violenţă asupra copiilor, în cadrul familiei, părinţii nu numai utilizează în continuare 

pedeapsa corporală în practica educaţională de zi cu zi, însă un procent semnificativ dintre ei 

apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de educare a copilului. 

 

Actele de abuz fizic sever 
În ceea ce priveşte actele de abuz fizic sever, se remarcă diferenţe radicale între răspunsurile oferite 

de părinţi şi cele oferite de copii. 

Spre exemplu, aproximativ 1% dintre părinţi afirmă că s-a întâmplat (în ultimul an) să îşi bată 

copilul folosind un obiect (curea, băţ, nuia), comparativ cu aproximativ 30% dintre copii, care au 

răspuns afirmativ la aceeași întrebare. 

În ceea ce priveşte sancţionarea comportamentelor inadecvate în familie, cei mai mulţi părinţi 

afirmă că preferă să anuleze copilului anumite privilegii, să lase copilul să suporte consecinţele care 

decurg din fapta sa sau să îi retragă sprijinul pentru activităţile pe care acesta le preferă. Analizând 

răspunsurile oferite de copii, observăm că principalele pedepse sunt interzicerea accesului la 

calculator (47% din cazuri), neacordarea permisiunii de a ieși afară la joacă (31%) sau 

restricţionarea accesului la televizor (6%). 

 

Când este pedepsit copilul? 
Totodată, 48% dintre părinţi afirmă că în familia lor copilul este pedepsit doar în situaţii 

excepţionale, 12% că este pedepsit de fiecare dată, iar 40% că nu este sancţionat niciodată. 

Principalele pedepse menţionate de părinţi pot fi grupate, după frecvenţa apariţiei, astfel: 

interzicerea unor activităţi (acces la calculator, televizor, telefon mobil), restricţionarea ieşitului la 

joacă, închiderea copilului în camera sa, restricţionarea banilor de buzunar, bătaie (cu 

palma/cureaua). 

19% dintre părinţi afirmă că „au folosit ameninţări pentru a convinge” copilul să îi asculte, 

comparativ cu 34% dintre copii care declară acelaşi lucru. În acelaşi timp, însă, abuzul verbal, în 

familie, este situat între aproximativ 2 şi 5 procente în populaţia studiată, iar abuzul emoţional, în 

jurul valorii de 3%. 
sursa: http://www.realitatea.net/peste-12-000-de-copii-abuzati-de-parintii-lor_1714762.html#ixzz3cCkKFLYI, 5 mai 

2015  

 

http://www.realitatea.net/peste-12-000-de-copii-abuzati-de-parintii-lor_1714762.html#ixzz3cCkKFLYI
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 Un puşti de 13 ani a rezolvat problema cu care se confruntă 300 de 

milioane de oameni. O companie de miliarde i-a cumpărat ideea 
 

 

 
 

 

 

Shubham Banerjee are doar 13 ani, dar este recunoscut în lumea întreagă ca unul dintre cei mai 

promiţători antreprenori. Tânărul născut în Belgia este CEO al Braigo Labs, o companie care 

produce imprimante pentru oamenii orbi. 

 

Ideea i-a venit în urmă cu doi ani, atunci când a găsit un flyer care promova o strângere de fonduri 

pentru oamenii orbi. Întrebându-se cum pot aceştia citi, el a aflat despre limbajul Braille şi cât de 

complicat este procesul de printare a cărţilor pentru cei care suferă de această deficienţă. 

 

"Când am aflat cât costă o imprimantă Braille, nu mi-a venit să cred", a povestit Banerjee celor de 

la Business Insider. "Am vrut să îi ajut pe oameni, aşa că am încercat să construiesc un dispozitiv 

din materialele pe care le aveam la dispoziţie." Aceste materiale erau piese de Lego, cu care tânărul 

a reuşit să dezvolte prima parte a proiectului său, de aici venind şi numele companiei Braigo: 

Braille şi Lego. Părinţii l-au ajutat să cumpere restul materialelor şi Banerjee a testat, cu succes, 

imprimanta sa. 
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În lume există aproape 300 de milioane de persoane ce nu pot vedea, iar 90% dintre ei trăiesc în 

state în curs de dezvoltare. Costul actual al unei imprimante Braille este de aproape două mii de 

dolari, dar prototipul lui Banerjee este de patru ori mai ieftin. Acest lucru a atras atenţia mai multor 

publicaţii de specialitate, el primind premiul The Tech Awards 2014 şi o invitaţie la Casa Albă 

pentru un eveniment dedicat tinerilor antreprenori şi inventatori. 

 

Compania Intel a fost impresionată de idee şi a decis să investească în dezvoltarea produsului. 

Astfel, Banerjee a devenit cel mai tânăr antreprenor în care o companie de venture capital să 

investească. "Nu am crezut că o companie mare va fi interesată de proiectul meu", povesteşte 

tânărul. "A fost o surpriză extraordinară". 

 

 
 

Cu finanţarea primită, Banerjee spune că vrea ca Braigo Labs să dezvolte un alt prototip care să 

semene cu o imprimantă normală. El vrea ca produsul să intre pe piaţă până la sfârşitul anului 2015. 
http://www.businessmagazin.ro/galerie-foto/business-hi-tech/un-pusti-de-13-ani-a-rezolvat-problema-cu-care-se-

confrunta-300-de-milioane-de-oameni-o-companie-de-miliarde-i-a-cumparat-ideea-14314309, autor Bogdan 

Angheluta, 22 mai 2015 

 

http://www.businessmagazin.ro/galerie-foto/business-hi-tech/un-pusti-de-13-ani-a-rezolvat-problema-cu-care-se-confrunta-300-de-milioane-de-oameni-o-companie-de-miliarde-i-a-cumparat-ideea-14314309
http://www.businessmagazin.ro/galerie-foto/business-hi-tech/un-pusti-de-13-ani-a-rezolvat-problema-cu-care-se-confrunta-300-de-milioane-de-oameni-o-companie-de-miliarde-i-a-cumparat-ideea-14314309
file:///C:/autor/bogdan-angheluta
file:///C:/autor/bogdan-angheluta
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 Terapie gratuita pentru copiii cu TSA la Spitalul de Psihiatrie TITAN 

 

Asociatia Help Autism in parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie TITAN "Dr. 

Constantin Gorgos", Institutul de Analiza Aplicata a Comportamentului din 

Norvegia si Liga Romana pentru Sanatate Mintala, au organizat miercuri, 3 iunie, o 

conferinta de lansare a proiectul "Imbunatatirea serviciilor de diagnostic, evaluare si recuperare 

pentru copiii cu TSA".  

Proiectul imbunatateste serviciile conexe actului medical oferite de Spitalul de Psihiatrie TITAN 

"Dr. Constantin Gorgos" cu sanse reale la recuperare copilului cu tulburare din spectrul autist. 

 

 
 

Daniela Bololoi - presedinta Asociatiei Help Autism, initiatorul proiectului, a detaliat procesul 

terapeutic prin care trece copilul cu TSA si impactul proiectului asupra lui: „Dupa diagnosticul pus 

de medicii spitalului, parintele nu mai trebuie sa caute solutii pentru evaluare psihologica si 

interventie terapeutica. Medicul psihiatru ii va directiona catre specialistii nostri care isi vor 

desfasura activitatea in cadrul spitalului, iar copilul va veni zilnic la terapie individualizata." 

Daniela Bololoi a mai precizat ca astfel de servicii integrate pot fi oferite doar in parteneriat. 

„Experienta asociatiei in parteneriate cu institutiile publice si expertiza institului din Norvegia au 

dus la parteneriatul Help Autism cu spitalul Titan unindu-si fortele pentru a aduce o schimbare 

reala in procesul de recuperare al copiilor cu TSA in Romania.", a declarat Daniela Bololoi. 

 

Mariana Besoiu, Manager Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos", a precizat in 

deschiderea conferintei ca spitalul se afla la al treilea proiect de absorbtie a fondurilor straine. 

„Proiectul vine sa completeze serviciile medicale pe care le oferim in cadrul spitalului pentru o 

continuare a terapiei copilului cu tulburare din spectrul autist." 
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In Bucuresti sunt 846 de copii cu autism incadrati in grad de handicap, numarul celor care sunt 

diagnosticati sau care nu au inca diagnostic este mult mai mare, incidenta mondiala fiind de 1 la 68 

de copii. 

Obiectivul principal al proiectului este cresterea accesibilitatii la serviciile de recuperare in vederea 

integrarii sociale a copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA), prin dezvoltarea de servicii conexe 

actului medical. Incepand cu 1 iulie, 100 de copii vor fi introdusi in evaluare si programe 

terapeutice de recuperare, atat din Bucuresti cat si din tara. Totodata, proiectul urmareste reducerea 

riscurilor de excluziune sociala a familiilor lor, prin dezvoltarea de programe de consiliere 

psihologica si sprijin. 

 

Dr. leana Botezat-Antonescu, Director Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog, a 

punctat importanta acestui demers: „Acest proiect este o experienta si o dovada a serviciilor 

integrate care trebuie sa caracterizeze de acum toate proiectele destinate sanatatii mintale." 

 

In cadrul conferintei de lansare a proiectului "Imbunatatirea serviciilor de diagnostic, evaluare si 

recuperare pentru copiii cu TSA", au luat cuvantul si Mihaela Ungureanu, Presedinte - Secretar de 

Stat al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) si Adina Codres de la 

Directia Generala Protectia Copilului care au laudat initiativa parteneriatului si au vorbit despre 

primele rezultate ale grupului interministerial constituit pentru a dezvolta strategia pe autism. 

„Tocmai pentru ca ne-am dorit si se impune necesitatea adoptarii unor masuri specifice, la nivelul 

Ministerului Muncii am demarat un grup de lucru coordonat de ANPD in colaborare cu ANPC, cu 

scopul de a identifica masuri concrete care pot fi transpuse in plan legislativ. Din acest grup fac 

parte Ministerul Sanatatii, al Educatiei, Colegiul Medicilor si Colegiul Psihologilor", a mai 

precizat Mihaela Ungureanu care a asigurat ca masurile identificate vor fi transpuse in Planul 

Operational al Strategiei Nationale pe Dizabilitate si vor fi implementate in masuri legislative 

concrete. 

  

Obiectivul principal al proiectului este cresterea accesibilitatii la serviciile de recuperare in vederea 

integrarii sociale a copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA), prin dezvoltarea de servicii conexe 

actului medical, introducerea in evaluare si programe terapeutice de recuperare a 100 de copii, atat 

din Bucuresti cat si din tara, si reducerea riscurilor de excluziune sociala a familiilor lor, prin 

dezvoltarea de programe de consiliere psihologica si sprijin. 

 

Activitatea in cadrul proiectului a inceput cu recrutarea personalului psihologic implicat, pregatirea 

lui in programe de formare teoretica si practica. Pentru inceput, 100 de copii vor beneficia de 

serviciile de terapie 1-la-1 pentru recuperare. Acestia vor fi directionati de catre medicii specialisti 

ai spitalului si trebuie sa corespunda urmatoarelor criterii: simptome de intarziere in dezvoltare, nou 

diagnosticati cu tulburare de spectru autist sau intra pentru prima oara in programul de evaluare, cu 

precadere din Bucuresti, dar si din tara. 

sursa: www.stiriong.ro, 4 iunie 2015 

 
 
 

http://www.stiriong.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 21, anul 3, saptamana 8 – 14 iunie 2015 

 

 

 

P
ag

e1
2

 

 Locomotiva cu aburi "Crăiţa" a fost repornită la 120 de la primul său 

şuier 

 

 

 
 

 

„Crăiţa”, cum îi spun zlătnenii locomotivei cu aburi, a fost restaurată şi a fost repusă în funcţiune în 

prima zi a celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional al Filmului Etnografic de la Zlatna. 

 

Restaurarea „Crăiţei”, va continua cu adăugarea a încă două vagoane construite în jurul anului 

1900. 
sursa: http://www.realitatea.net/locomotiva-cu-aburi-craita-a-revenit-pe-sine-dupa-30-de-ani-pe-unde-trece-

mocanita_1715607.html#ixzz3cOCSRBm0, autor Dan Izvoreanu, 7 iunie 2015 

 

 
 

 Fundatia Orange lanseaza campania „Integrare prin comunicare" 

 

Pentru ca „unii dintre noi simt lucrurile altfel", Fundatia Orange a initiat 

campania de constientizare „Integrare prin comunicare" prin care isi propune 

sa atraga atentia asupra nevoii de integrare sociala a persoanelor cu 

dizabilitati senzoriale. 

http://www.realitatea.net/locomotiva-cu-aburi-craita-a-revenit-pe-sine-dupa-30-de-ani-pe-unde-trece-mocanita_1715607.html#ixzz3cOCSRBm0
http://www.realitatea.net/locomotiva-cu-aburi-craita-a-revenit-pe-sine-dupa-30-de-ani-pe-unde-trece-mocanita_1715607.html#ixzz3cOCSRBm0
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Campania este menita sa aduca in prim-plan povesti reale de viata ale unor tineri cu deficiente de 

vedere sau de auz care si-au construit riguros traseul din fiecare zi prin munca, pasiune si dedicare, 

devenind printre cei mai buni in domeniile in care activeaza. Aceste povesti inspirationale ale unor 

persoane cu dizabilitati vizuale sau auditive sunt prezentate si intr-o sectiune speciala de pe website-

ul Fundatiei Orange.  

 

Aceasta campanie face parte dintr-o initiativa mai ampla de sprijin pentru integrare sociala a 

persoanelor cu dizabilitati vizuale si auditive, ce a inclus si o cercetare realizata de Institutul pentru 

Politici Publice (IPP) la solicitarea Fundatiei Orange. Cercetarea a fost derulata in 7 judete din 

Romania, unde exista centre de educatie speciala pentru tineri cu deficiente de vedere sau de auz. 

La studiu au fost invitati sa participe reprezentanti ai autoritatilor, ai scolilor speciale, ai Asociatiei 

Nationale a Nevazatorilor si ai Asociatiei Nationale a Surzilor, institutii private si de stat si tineri cu 

dizabilitati. 

 

Studiul a relevat gradul redus de integrare a persoanelor cu dizabilitati vizuale si auditive atat pe 

piata muncii, cat si in societate, in general, si a aratat ca reticenta publicului larg vine in principal 

din lipsa de interactiune cu aceste persoane si in consecinta din lipsa de incredere in aptitudinile lor 

profesionale. Astfel, in judetele investigate, doar 1 din 5 tineri cu dizabilitate auditiva, respectiv 1 

din 15 tineri cu dizabilitate vizuala aveau un loc de munca, in general fiind vorba de posturi de 

executie, majoritatea angajatorilor privati intervievati declarand ca nu considera ca o persoana cu 

dizabilitati ar face fata cerintelor din companie. 

 

„Din momentul in care am aflat aceste povesti impresionante de viata, traite de persoane cu 

deficiente de vedere sau de auz, care au reusit prin propriile eforturi sa-si urmeze visele sau sunt pe 

cale sa si le indeplineasca, am decis sa le facem cunoscute tuturor. Astfel, a luat nastere campania 

"Integrare prin comunicare", o invitatie adresata publicului larg de a-i descoperi pe semenii nostri, 

prin care ne-am propus sa aratam ca si persoanele cu deficiente senzoriale sunt modele pentru cei 

http://www.fundatiaorange.ro/oameni-minunati/
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din jur: cu pasiunile, calitatile, realizarile si provocarile care fac parte din viata fiecaruia. Este o 

campanie de constientizare a necesitatii crearii unei societati incluzive, cu o abordare egalitara.", a 

declarat Dana Deac, Presedinte al Consiliului Director al Fundatiei Orange. 

 

Campania „Integrare prin comunicare" se deruleaza in perioada mai - iunie 2015 si include un spot 

TV, comunicare in presa scrisa si in online. Strategia campaniei (creatie si productie) a fost 

dezvoltata cu sprijinul Publicis, iar strategia de PR este realizata impreuna cu Golin Romania.  

sursa: www.stiriong.ro, 5 iunie 2015 

 

Stiati ca? ... 
 

  

Primul autovehicul perfect aerodinamic, asa cum il stim noi astazi, a fost realizat de un roman in 

1920, respectiv de Aurel Persu.. 

  

 Cainii nu disting culorile.. 

 

In vocabularul eschimosilor nu exista cuvantul "razboi" iar la japonezi nu exista "bacsis".. 

  

Cel mai lung cuvant din limba romana (care, citit invers, reprezinta acelasi lucru) este "aerisirea"... 

  

Serpii nu pot auzi.... 

  

Un pui de elefant are nevoie de 14 litri de lapte pe zi... 

  

Ingredientul "minune", recent descoperit, care se gaseste in compozitia cimentului din Marele Zid 

Chinezesc era faina de orez... 

  

Cel mai vechi muzeu din Romania este muzeul Bruckenthal din Sibiu... 

 

Numele complet al marelui pictor Picasso este: Pablo Diego Jose Santiago Francisco de Paula Juan 

Nepomuceno Crispin Crispiniano de los Remedios Cipriano de la Santisima Trinidad Ruiz Blasco y 

Picasso Lopez.... 

 

O cartita daca nu mananca timp de 24 ore moare... 

  

Un ou de strut cantareste aproximativ 2 kilograme... 

  

Triunghiul Bermudelor (format din punctele Miami-Puerto Rico-Bermude) se vede din spatiu ca o 

zona cu puncte luminoase.... 

  

 Respiratia unui melc mare este atat de puternica incat poate clatina chiar flacara unei lumanari... 

  

Numele capitalei Egiptului, Cairo (El Cair) inseamna Marte. Ca o completare, pe planeta Marte s-au 

fotografiat recent cateva forme de relief interesante, in care una seamana cu un cap de sfinx iar in 

http://www.stiriong.ro/
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apropiere apare silueta unei piramide.... 

  

Delfinii traiesc pana la 30 ani.... 

  

Cuvantul din limba romana care contine 5 consoane consecutive este "optsprezece"... 

  

Un roman a escaladat Turnul Eiffel chiar in ziua inaugurarii.... 

  

Omul zambeste in medie de 18 ori intr-o zi.... 

 

 

 

Buletinul RENINCO ia vacanta si doreste sa va reintalneasca cu bine 

cand va reveni ....! 
 

 
 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 


