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TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu 
dizabilităţi! proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România -

In saptamana 22 – 28 septembrie 2014, organizatiile (persoane juridice) -membre RENINCO – vor primi cate un 
chestionar la care sunt rugate sa raspunda. Chestionarul se aplica unui numar de peste 100 de organizatii ale 
persoanelor cu dizabilitati si urmareste sa identifice caile de colaborare si sprijin astfel incat  sa seconsolideze 
miscarea de reprezentare a  persoanelor cu dizabilitati din Romania iar politicile publice din 
domeniul dizabilitatii sa poata fi ameliorate substantial.

In situatia in care cunoasteti si interesul altor organizatii, nemembre RENINCO, pentru domeniul 
dizabilitatii, rugam sa ne anuntati  pentru a le include in aceasta ampla actiune.

Multumim si speram intr-o colaborare care sa aduca beneficii tuturor!
Echipa RENINCO–arr@reninco.ro, site: www.reninco.ro
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Ziua Limbilor Europei

Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul, 
învă�area limbilor străine pe durata vie�ii. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă 
aten�ia publicului asupra importan�ei învă�ării limbilor străine �i să îl sensibilizeze cu privire la 
existen�a �i valorea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învă�area lor.

Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a fost declarat de Consiliul Europei Anul european al 
limbilor vorbite. De atunci, în fiecare an, la 26 septembrie, în fiecare din cele 45 de state membre 
ale Consiliului Europei, se sărbătore�te Ziua limbilor vorbite.

În Europa se vorbesc 24 de limbi oficiale, dar există �i peste 60 de comunită�i autohtone care 
vorbesc o limbă regională sau minoritară. 
sursa://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Limbilor_Europei

Ziua europeana a limbilor si mediul de afaceri

In acest an, Ziua europeana a limbilor, care va fi aniversata in jurul datei de 26 septembrie, va 
prilejui o serie de evenimente axate pe intreprinderi si pe ocuparea fortei de munca.
Limbile straine stimuleaza afacerile. Acesta este mesajul principal pe care il transmite editia din 
acest an (2014) a Zilei limbilor. Angajatii cu competente lingvistice constituie o achizitie valoroasa 
pentru angajator, deoarece faciliteaza vanzarile in alte tari. Persoanele care isi cauta un loc de 
munca si, in acelasi timp, invata o limba straina, isi imbunatatesc sansele de angajare.
Ziua europeana a limbilor promoveaza invatarea limbilor straine la orice varsta. De asemenea, se 
doreste sensibilizarea populatiei cu privire la varietatea de limbi vorbite in Europa.

Anul acesta, la Bruxelles principalele evenimente au loc pe 23 si 24 septembrie. Fiecare tara a 
UE va gazdui manifestari in jurul datei de 26 septembrie – conferinte pe teme ca multilingvismul, 
traducerea si interpretarea, programe radio, concursuri on-line si quiz-uri, recitaluri de poezie, filme 
proiectate in limba originala, targuri pe teme lingvistice, cursuri si ateliere de descoperire a altor 
limbi. Pentru mai multe informatii, scrieti pe adresa fiorella.perotto@ec.europa.eu si consultati 
urmatoarele site-uri: Multilingvism; Birourile Comisiei de pe teritoriul UE; Comisarul Androulla 
Vass.
Sursa: site-ul Comisiei Europene
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Copiii nu vor mai putea fi instituţionalizaţi înaintea vârstei de 3 ani

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 17 septembrie 2014, cu 336 voturi ”pentru” şi o abţinere, 
proiectul de lege care prevede prelungirea de la 2 la 3 ani a vârstei copiilor care pot beneficia de 
plasament exclusiv în familia extinsă sau substitutivă, fiind interzis plasamentul acestora în regim 
rezidenţial.

Copiii nu vor mai putea fi instituţionalizaţi înaintea vârstei de 3 ani

Proiectul de lege iniţiat de către deputatul PSD Gabriela Poda�că modifică legea privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului în sensul prelungirii vârstei până la care copiii pot beneficia de 
plasament exclusiv în familia extinsă sau substitutivă, respectiv de la 2 la 3 ani, fiind interzis 
plasamentul acestora într-un serviciu de tip rezidenţial, cu excepţia copiilor cu vârstă de până la 3 
ani cu handicap grav, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip rezidenţial specializate.

Camera Deputaţilor este for decizional la acest proiect. Legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2014 // Sursa: romaniatv.net

Muzeul Curtea Veche - Palatul Voievodal

Muzeul Curtea Veche este situat pe Strada Franceza din zona Lipscani/Centrul Vechi. 



RENINCO - Buletin Informativ nr. 25, anul 2, saptamana 22 – 28 septembrie 2014

Pa
ge

4

Cu toate ca pare mic, are o suprafata totala de 500 de metri patrati si iti va dezvalui marturii istorice 
din secolul ala IV-lea, pana in secolul al XIX-lea. Intrarea este gratuita in prima sambata din luna.
http://www.divahair.ro/timp_liber/top_5_muzee_din_bucuresti_de_care_nu_ai_auzit

Încep înscrierile la RIUF, cel mai mare eveniment educaţional din 
România

Romanian International University Fair revine în toamnă în trei oraşe: Bucureşti (4-5 
octombrie), Timişoara (7 octombrie) şi Iaşi (9 octombrie). Organizat de către Grupul 
EDUCATIVA şi aflat la cea de-a XV-a ediţie, RIUF reprezintă cel mai mare eveniment 
educaţional din România şi Europa de Est.

Începând de pe data de 11 septembrie, tinerii se pot înscrie pentru ediţia de toamnă a RIUF. 
Evenimentul se va desfăşura în trei oraşe ale ţării, iar la ediţia din Bucureşti sunt aşteptaţi 
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reprezentanţii a peste 50 de universităţi din întreaga lume. Mai mult decât atât, RIUF îşi propune să 
le ofere vizitatorilor oportunitatea de a explora o paletă cât mai largă de oferte din domeniul 
educaţional. Astfel, printre expozanţii de la această ediţie se numără, alături de universităţi, şi 
instituţii culturale, şcoli de limbi străine sau asociaţii studenţeşti.

Pe parcursul târgului, vizitatorii vor putea să afle informaţii cu privire la care sunt programele de 
licenţă sau de masterat pe care le au la dispoziţie în domeniile de interes pentru ei, date despre 
taxele de şcolarizare şi posibilităţile de finanţare, precum şi să discute cu studenţi şi absolvenţi 
români ai universităţilor internaţionale. În plus, vizitatorii vor putea participa 
la workshopuri susţinute de reprezentanţii universităţilor.

„Evenimentul şi-a propus încă de la început să creeze contextul în care participanţii să privească 
dincolo de cele mai simple răspunsuri. Participarea la târg le oferă oportunitatea de a pune întrebări, 
de a interacţiona direct cu viitori colegi sau profesori de la universităţi din ţară şi din străinătate şi 
de a îşi forma o imagine completă despre oferta educaţională actuală. Prin spectrul larg de instituţii 
educaţionale prezente şi prin consilierea gratuită oferită, RIUF poate reprezenta pentru un elev sau 
student punctul în care începe drumul său spre mai departe”, ne spune Alexandru Ghiţă, preşedinte 
al Grupului EDUCATIVA şi fondator RIUF.

Înscrierea pentru eveniment se face pe site-ul târgului www.riuf.ro şi oferă câteva avantaje pentru 
participanţi: în funcţie de domeniile de interes selectate, cei înscrişi vor putea primi informaţii 
personalizate de la universităţi şi vor rămâne la curent cu toate noutăţile despre eveniment şi despre 
studiile în străinătate. Mai mult, înscrierea online permite rezervarea unui loc la sesiunile de 
workshopuri organizate în cadrul târgului.
http://edu-news.ro/incep-inscrierile-la-riuf-cel-mai-mare-eveniment-educational-din-romania/

Antibiotice naturale
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Usturoiul
De ani de zile, usturoiul a ocupat primul loc în topul agenţilor curativi. Usturoiul are un efect 
miraculos asupra problemelor respiratorii, răcelii, temperaturii ect. Are proprietăţi terapeutice ce fac 
foarte bine organismului.
În Primul Război Mondial se făceau cataplasme cu usturoi ce preveneau infectarea rănilor. În 
aceeaşi perioadă, usturoiul era folosit împotriva timusului şi sepsisului (septicemiei). În anii ce au 
urmat, oamenii au observat beneficiile usturoiului şi în cazurile de atac de cord, hipertensiune, 
anumite forme de cancer, probleme cardiace, tromboza, tromboflebita, diabet, infecţii ale pielii şi 
multe altele.
Alicina din usturoi este o substanţă antimicrobiană ce acţionează ca un antibiotic natural. Această 
substanţă este eliberată atunci când usturoiul este zdrobit. Nicio altă plantă medicinală nu a atins 
multiplele beneficii precum usturoiul.
Ceapa
Şi ceapa face parte din aceeaşi familie ca usturoiul, îmbrăţişează proprietăţi medicinale, fiind bogată 
în flavonoide. Ceapa are calităţi diuretice şi antiinflamatorii, precum şi antioxidanţi puternici care 
ajută sănătăţii sistemului circulator, este duşman al diabetului, colecterolului ridicat, problemelor 
cardiace şi menţine buna funcţionare a tractului digestiv. Îşi face bine datoria şi împotriva răcelii şi 
tusei, şi este un bun dezinfectant dacă te-a înţepat vreo insectă sau un animal.
Ghimbirul

De peste două mii de ani, ghimbirul a fost unul dintre principalele ingrediente folosite în medicina 
alternativă. Asta pentru că constituenţii excepţionali din ghimbir - shogaol, zingeron şi gingerol, işi 
fac treaba ca agenţi antiinflamatori şi antibacterieni. Constituenţii au abilitatea de a ne ajuta la 
eliminarea mucusului, prevenind astfel problemele gastrointestinale sau respiratorii. Consumul 
regulat de ghimbir ajută la eliminarea stărilor de oboseală, ajută circulaţiei, stabilizează nivelul de 
zahăr din sânge, ajută sistemul imunitar, combate cancerul, acţionează ca analgezic etc.
Mierea
Mierea a fost folosită dintotdeauna ca un antibiotic natural în tratarea diverselor afecţiuni sau boli. 
Datorită proprietăţilor antivirale, antiseptice, antiinflamatoare, enzimelor antibacteriene, mierea 
previne multiplicarea şi dezvoltarea anumitor bacterii. Potrivit unor cercetări recente, albinele 
includ un factor proteic cunoscut sub numele de defensin-1 în miere.
Turmenicul
Turmenicul, condimentul auriu, prin prezenţa curcuminei - ingredientul său forte -, are efecte 
puternice ca antibiotic şi antiseptic. Substanţele antiinflamatorii protejează organismul de invazia 
unor bacterii specifice. Este bun împotriva tăieturilor, rănilor grave, lepră, psoriazis, eczeme, scabie, 
cancer, este bun pentru ficat, inimă, tractul digestiv. Turmenicul previne şi dezvoltarea tumorilor.
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Ceaiul verde
Bogat în EGCG (epigallocatechin gallate), ceaiul verde este un alt antibiotic natural ce oferă 
numeroase beneficii favorabile organismului. Epigallocatechinele gallate (EGCG) ajută la 
moderarea pierderilor de energie pe parcusul unei zile.
Cercetători de la Universitatea Northwestern spun că polifenolii din ceaiul verde dizolvaţi în apă cu 
puţină sare pot produce elemente antiobiotice non-toxice. Atunci când întâlnesc o bacterie, o 
distrug. Elementele antioxidante din ceaiul verde fortifică sistemul imunitar şi ajută organismul să 
lupte împotriva infecţiilor. Ceaiul verde combate E-coli şi Streptococcus în combinaţie cu alte 
antibiotice.
sursa: http://www.realitatea.net/antibioticele-naturale-din-bucataria-
ta_1529391.html#ixzz3Dva9qfAK

Confectioneaza singur Semne de carte pentru coltul paginii
Ai nevoie de:
- hartie colorata mai groasa sau carton si hartie simpla, colorata;
- foarfeca;
- rigla;
- creion mecanic;
- lipici;
- creioane colorate, markere, abtibilde, sclipici etc.

Pasii pe care trebuie sa ii urmezi:
1. Pe o hartie A4, deseneaza un patrat cu latura de 5 cm, folosind rigla. Deseneaza apoi inca doua 
patrate, unul lipit de latura dreapta a primului si al doilea lipit de cea superioara, avand aceleasi 
dimensiuni. La sfarsit, vei avea o forma de "L" creata din trei patrate identice.
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2. Folosind rigla si un creion, traseaza o diagonala in patratul de sus, din coltul stanga jos spre coltul 
dreapta sus. Repeta acelasi pas cu patratul din dreapta si hasureaza jumatatile patratelor indreptate 
spre exterior. Pe acelea nu le vei folosi.

3. Taie partile hasurate, iar forma care rezulta ar trebui sa fie un patrat cu doua triunghiuri atasate de 
doua laturi. Acesta este sablonul tau.

4. Ia forma din hartie si foloseste-o pentru a-i trasa conturul pe hartia colorata groasa sau pe carton, 
apoi decupeaz-o si pe aceasta.

5. Cu ajutorul riglei, traseaza in forma de carton laturile care unesc patratul cu triunghiurile.

6. Fie folosind hartie decorata frumos, cumparata din magazin, fie pe cea imprimata acasa cu 
modelul dorit, taie un patrat de dimensiunea celui care intra in alcatuirea formei de carton si lipeste-
l de aceasta.

7. Indoaie unul dintre tringhiuri inspre patrat, dupa aceea unge-l cu lipici pe cealalalt si lipeste-l 
peste el. Poti folosi apoi aceeasi hartie decorata sau imprimata pentru a orna si triunghiul format.
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8. Aceasta este forma de baza, pe care o poti decora dupa propriul tau plac. Poti sa ii adaugi ochi, 
dinti sau orice alte elemente haioase care iti trec prin minte. Buzunarasul se foloseste ca semn de 
carte pentru coltul paginii ca in imagine.

sursa: 
http://www.divahair.ro/timp_liber/3_semne_de_carte_pe_care_ti_le_poti_face_singura/2/ autor 
Alexa Galgau

Bucuresti 555

După încheierea Zilelor Bucure�tiului, atmosfera ora�ului va rămâne colorată �i veselă, pentru că 
între 22 �i 28 septembrie are loc Bucharest Comedy Week, primul festival interna�ional de 
comedie organizat în Capitală.
Organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucure�ti, în parteneriat cu Asocia�ia 
Carousel, festivalul este inclus în seria de evenimente din cadrul proiectului aniversar Bucure�ti 
555.
Festivalul promite un program diversificat de comedie contemporană: momente de stand-up 
comedy, reprezenta�ii stradale, filme, spectacole de teatru, activită�i umoristice, improviza�ii, 
glume �i farse le vor oferi bucure�tenilor o săptămână plină de umor. Comedia va coborî de pe 
scenă, printre oameni, iar săli de cinema �i de spectacol, teatre, terase, parcuri �i chiar străzi vor 
găzdui momente umoristice la care bucure�tenii vor avea ocazia să participe activ, putând fi 
transforma�i din simpli privitori în personaje ale ac�iunii din spectacole.
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Mai multe informa�ii despre Bucharest Comedy Week sunt disponibile pe site-ul oficial al 
evenimentului: www.bucharestcomedyweek.ro
sursa: http://www.bucuresti555ani.ro/

Toamna frumoasa va dorim!

Toti pentru unul, unul pentru toti!


