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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  
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Cuprins: 
 2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul 

comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti 

 Servicii integrate gratuite pentru 300 de copii si adulti din grupuri vulnerabile din Ploiesti 

  Prezentare site www.anpd.gov.ro 

 Administratia Prezidentiala invita ONG-urile sa propuna criteriile pe care trebuie sa le 

indeplineasca viitoarele dezbateri pentru a putea fi desfasurate sub egida "Dezbaterii 

Nationale pentru Educatie si Cercetare - Romania educata" 

 Priorităţile strategice ale Ministerului Educaţiei şi planurile de acţ iuni 

sectoriale pentru anul 2016  

 Proiecte in dezbatere pe site MMFPSPV 

 Scrisoare catre copilul meu nenascut 

 Capitale culturale europene 2016 

 Cotizaţia RENINCO pentru anul 2016 

 

 
 

 2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi 

Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al 

tipografilor bisericeşti 

  

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 28-29 octombrie 2014, 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 drept Anul omagial al educaţiei 

religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim 

Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română. În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a 

elaborat un program-cadru naţional bisericesc care se va desfăşura după următoarele coordonate: 

http://www.anpd.gov.ro/
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 În primul semestru al anului 2016, sub genericul „Anul omagial al 

educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox”, vor fi evidenţiate formarea spirituală a tinerilor şi 

orientarea lor spre însuşirea valorilor perene prin intermediul Familiei, Bisericii şi Şcolii; educaţia 

creştină a tinerilor pentru misiune; importanța prezenței şi participării tinerilor la viaţa 

comunității creştine; cultivarea iubirii, a prieteniei şi a respectului faţă de aproapele, precum şi 

ajutorarea oamenilor nevoiaşi etc. 

  

În al doilea semestru al anului 2016, sub genericul „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir 

Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”, va fi evaluată moştenirea spirituală şi culturală a acestui 

sfânt, la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016), precum şi importanţa 

tiparului în dezvoltarea misiunii Bisericii. 

  

În toamna anului 2016, Patriarhia Română, împreună cu Arhiepiscopia Bucureştilor, va organiza 

oÎntâlnire internaţională a tineretului ortodox şi un Simpozion internaţional la care vor fi invitaţi 

reprezentanţi ai celorlalte Biserici Ortodoxe surori. Programul şi celelalte detalii de organizare vor fi 

publicateîntr-un ghid practic pentru participanţieditat de Patriarhia Română. 

  

Tot în anul 2016, Patriarhia Română, împreună cu Arhiepiscopia Bucureştilor, va organiza 

un Simpozion național dedicat Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al 

tipografilor bisericeşti, iar, în colaborare cu Academia Română, va organiza o expoziţie naţională 

dedicată operei acestui Sfânt Ierarh Martir. 

  

În ziua de 27 septembrie 2016, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, va fi 

oficiată Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim din Bucureşti, ctitoria sfântului, cu participarea 

ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a unor ierarhi ai Patriarhiei Georgiei şi altor 

ierarhi străini. 

  

Eparhiile şi instituţiile de învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organiza, în anul 

2016, conferințe, simpozioane, colocvii, seminarii etc. cu tema 2016 – Anul omagial al educaţiei 

religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim 

Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română. Aceste teme vor fi prezentate şi discutate, de 

asemenea, în timpul conferințelor pastoral-misionare semestriale de primăvară şi toamnă organizate în 

eparhiile Patriarhiei Române. 

  

Agenţia de pelerinaj BASILICA Travel şi centrele de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor organiza 

pelerinaje ale tineretului ortodox în ţară şi străinătate la biserici şi mănăstiri unde au viețuit mari 

duhovnici ai Ortodoxiei, precum şi la locurile legate de viaţa, martiriul şi moștenirea culturală a 

Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, inclusiv în Patriarhia Georgiei. 
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În luna octombrie 2016, la Patriarhia Română va avea loc şedinţa solemnă a Sfântului Sinod în care 

va fi prezentată o sinteză a evenimentelor organizate în eparhiile din ţară şi străinătate pe această 

temă. 

  

Manifestările organizate în 2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin 

ortodox şiAnul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor 

bisericeşti în Patriarhia Română – vor fi mediatizate de către Centrul de Presă BASILICA al 

Patriarhiei Române, mass-media bisericească eparhială şi presa laică receptivă la valorile credinţei 

creştine. 

 BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE 

 

 

 

 Servicii integrate gratuite pentru 300 de copii si adulti din grupuri 
vulnerabile din Ploiesti 

 

Organizatia Umanitara CONCORDIA a primit un grant in valoare 

de157.567,02 CHF din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene 

pentru Uniunea Europeana extinsa, destinat dezvoltarii serviciilor integrate 

pentru familiile din zonele dezavantajate din Municipiul Ploiesti. 

 

Valoarea totala a proiectului este de 178.067,02 CHF, acest lucru insemnand o sustinere financiara 

de 88,49% din partea Elvetiei si 11,51% (20.500,00 CHF) contributia financiara a Organizatiei 

Umanitare CONCORDIA. 

 

 
 

Proiectul este demarat in ianuarie 2016 si va fi implementat pe o perioada de 2 ani, adresandu-se 

unui numar de 300 de beneficiari, dintre care 60 de copii si tineri si 240 de adulti, aflati in situatii 

de saracie si vulnerabilitate sociala din Ploiesti, prin sprijin in integrarea lor sociala, educationala si 

profesionala. 

 

Proiectul isi propune furnizarea de servicii integrate pentru comunitate prin interventia timpurie in 

familie cu scopul de a preveni abandonul si prin oferirea de servicii specializate.  Aceste activitati 
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sunt desfasurate in cadrul Centrului de servicii pentru copii si familii Casa ALEXANDRA din 

Ploiesti, unde vom oferi suport educational pentru 40 de copii scolari, servicii de consiliere 

psihologica si logopedica, si consiliere si orientare profesionala pentru 20 de tineri si 240 de adulti. 

Furnizarea acestor servicii integrate pentru cei 300 de copii si adulti din grupuri vulnerabile din 

Municipiul Ploiesti se va asigura prin crearea si dezvoltarea la nivel local a unei retele de organizatii 

si institutii, functionala pe parcursul intregii perioade. 

 

Locuitorii Municipiului Ploiesti interesati de accesarea serviciilor se pot adresa Organizatiei 

Umanitare CONCORDIA, la Centrul de servicii pentru copii si familii Casa ALEXANDRA, situat 

in Ploiesti, str. Democratiei nr. 19, pot trimite solicitarile la adresa de email: 

camelia.baciu@concordia.org.ro, ori ne pot contacta telefonic la numarul 0720 990915. 

 sursa: www.stiriong.ro, 27.01.2016 

 

 

 

 Prezentare site www.anpd.gov.ro 
 
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) a fost desființată în iulie 2010 și a 

fost reînființată în decembrie 2014, sub denumirea de Autoritatea Națională pentru Persoanele 

cu Dizabilități (ANPD), prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea 

unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 920. 

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi este autoritatea centrală română desemnată 

să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 

2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010. 

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi are rolul de a duce la îndeplinire obligaţiile 

asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a 

urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Site-ul pe care găsiţi informaţii utile, legislaţie, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități şi alte lucruri legate de domeniul dizabilităţii este 

www.anpd.gov.ro 
 

 
 

 Administratia Prezidentiala invita ONG-urile sa propuna criteriile pe care 

trebuie sa le indeplineasca viitoarele dezbateri pentru a putea fi 

http://www.stiriong.ro/
http://www.anpd.gov.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 4, anul 4, saptamana 1 – 7 februarie 2016 

 

 

 

P
ag

e5
 

desfasurate sub egida "Dezbaterii Nationale pentru Educatie si Cercetare 

- Romania educata" 
 

 

In anul 2016, dezbaterea pentru educatie initiata de presedintele Klaus Iohannis are 

ca obiectiv "preluarea viziunii societatii", anunta Administratia Prezidentiala. Vor avea loc discutii 

cu ONG-uri, scoli si universitati, profesori, parinti, elevi, angajatori si experti, iar acestea se vor 

desfasura in trei modalitati: vor fi consultari online, dezbateri regionale organizate chiar de catre 

Administratia Prezidentiala, dar si evenimente organizate de terti sub egida dezbaterii nationale. 

Obiectivul este ca in anul 2018 sa existe o noua lege a educatiei sau modificari legislative in aceasta 

zona, ca urmare a dezbaterilor. 

 

Administratia Prezidentiala anunta ca Dezbaterea Nationala privind educatia si cercetarea, 

pe care o organizeaza, se va desfasura timp de 3 ani, din 2016 si pana in 2018.  

 

In 2016 se va desfasura prima etapa, si anume "Preluarea viziunii societatii (grup tinta: ONG-uri, 

actori educationali, scoli si universitati, profesori, parinti, elevi, angajatori, experti) si integrarea ei 

intr-o forma unitara, care va include obiective de tara pentru 2018-2030". 

Etapa a II-a va fi in 2017 si va insemna elaborarea strategiei si planului operational si lansarea in 

dezbatere publica.  

In 2018 va avea loc etapa a III-a si ultima, in care Administratia Prezidentiala vorbeste despre un 

"ansamblu de politici si un model de guvernanta in educatie si cercetare", precum si de "sprijinirea 

adoptarii unitare a modificarilor normative (daca se impun)". 

 

In cadrul acestei dezbateri vor avea loc si evenimente organizate de terti, iar Departamentul 

Educatie si Cercetare al Administratiei Prezidentiale lanseaza in dezbatere publica o serie de criterii 

pe care trebuie sa le indeplineasca viitoarele dezbateri initiate de cei interesati, pentru a putea fi 

desfasurate sub egida "Dezbaterii Nationale pentru Educatie si Cercetare - Romania educata".  

In acest fel, "orice eveniment cu rezultate relevante pentru acest demers va putea fi inclus in cadrul 

dezbaterii publice lansata de Administratia Prezidentiala, in conditiile in care respecta un set de 

criterii transparente", se arata in comunicat.  

 

Criteriile puse in dezbatere, pe care evenimentele organizate de terti ar trebui sa le indeplineasca 

pentru a putea avea loc sub egida dezbaterii prezidentiale: 

 

1. Evenimentul este incluziv si non-discriminatoriu 

"Evenimentul promoveaza dreptul cetatenilor de participare neingradita la consultare publica, 

incurajand participarea si exprimarea oricarei parti interesate, indiferent de varsta, gen, etnie, 

apartenenta religioasa sau politica". 

 

2. Evenimentul este apolitic si non-partizan 
"Organizatorul si partenerii evenimentului nu sunt afiliati politic si nu sustin in dezbatere un partid 

politic". 

 

3. Evenimentul este gratuit pentru participanti, iar sursele de finantare a evenimentului 
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corespund criteriilor de legalitate si integritate 
"Organizatorii si partenerii acestora nu vor percepe nicio taxa de participare pentru persoanele care 

iau parte la eveniment si nu se va obtine niciun profit in urma derularii acestuia. Organizatorii si 

partenerii acestora nu au antecedente penale, iar finantarea provine din surse transparente, legale si 

apolitice". 

 

4. Evenimentul este relevant pentru Dezbaterea Nationala pentru Educatie si Cercetare 
"Tema evenimentului propus raspunde nevoii de conturare a unei viziuni si a unor obiective de tara 

pentru educatie si cercetare. Formatul si modalitatea de organizare incurajeaza dezbaterea 

argumentata, afirmarea echilibrata a tuturor opiniilor si respectul, fara a aduce atingere sau 

prejudicii vreunei categorii de persoane." 

 

5. Candidatura respecta termenul de inscriere si derulare, respectiv de transmitere a 

raportului final, iar propunerea de organizare a evenimentului este fezabila 

"Organizatorul se angajeaza ca detine la momentul depunerii candidaturii resursele necesare 

(resurse umane, de timp, financiare etc.) care sa permita derularea evenimentului in conditii optime. 

De asemenea, organizatorul se va asigura ca sunt respectate termenele de inscriere si derulare in 

acord cu calendarul agreat". 

 

6. Diseminarea rezultatelor evenimentului si a informatiilor despre Dezbaterea nationala 

"Pe durata evenimentului, participantii vor fi informati asupra Dezbaterii Nationale pentru Educatie 

si Cercetare, asupra existentei instrumentelor de consultare si vor fi incurajati sa se implice activ in 

dezbateri. De asemenea, organizatorii si partenerii acestora se angajeaza sa disemineze rezultatele 

evenimentului si in comunitatea locala". 

 

Punctele de vedere pot fi trimise pe adresa educatie@presidency.ro, pana la data de 7 februarie 

2016, informeaza Administratia Prezidentiala. 
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In comunicat se arata ca Dezbaterea Nationala pentru Educatie si Cercetare, initiata de presedintie, 

"se bazeaza pe o abordare noua, inclusiva, de jos in sus, care pleaca de la nevoile societatii si de la 

bunele practici existente. Ne dorim ca, in baza unui set de criterii transparente, orice eveniment cu 

rezultate relevante pentru tema anului 2016, respectiv viziunea si obiectivele de tara pentru educatie 

si cercetare in 2018 -2030, sa poata fi inclus in dezbaterea publica lansata de Administratia 

Prezidentiala, pentru a fructifica astfel intreaga experienta existenta". 

 

Administratia Prezidentiala precizeaza ca evenimentele organizate de cei interesati de reforma in 

educatie pot fi incluse sub egida "Dezbaterii Nationale pentru Educatie si Cercetare" de catre orice 

persoana, grup de initiativa sau organizatie interesata de domeniul educatiei si cercetarii (sindicate, 

patronate, ONG-uri, coalitii de ONG-uri, mediu privat, institutii publice etc.), "care doreste sa aduca 

mesajul dinspre cetateni si comunitatea scolara catre Administratia Prezidentiala". 

 

Inscrierea evenimentelor se va realiza in perioada 1 martie - 1 septembrie 2016, pentru activitatile 

care se vor desfasura in perioada 1 aprilie-1 octombrie 2016. Candidatura pentru inscriere trebuie sa 

fie transmisa pe adresa educati@presidency.ro cu minimum o luna inainte de derularea efectiva a 

evenimentului, prin completarea unui formular standard care va fi pus la dispozitie de catre 

Departamentul Educatie si Cercetare din cadrul Administratiei Prezidentiale, se arata in comunicat. 
sursa: www.stiriong.ro, 21 ian2016 

 

 

 

 Priorităţile strategice ale Ministerului Educaţiei şi planurile de 

acţiuni sectoriale pentru anul 2016   
 

Priorităţile strategice ale Ministerului Educaţiei şi planurile de acţ iuni sectoriale 

pentru anul 2016 sunt postate la adresele:  

 

http://www.edu.ro/index.php/articles/23874 

 

http://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/16-01-21-12-14-26MENCS_Harta_Strategiei.pdf 

 

 

La data de 26 ianuarie 2015, MECS a postat Proiectul de Hotărâre de Guvern privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate 

din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru 

toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional 

acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional  

sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/23943 

 

 

 

http://www.stiriong.ro/
http://www.edu.ro/index.php/articles/23874
http://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/16-01-21-12-14-26MENCS_Harta_Strategiei.pdf
http://www.edu.ro/index.php/articles/23943
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 Proiecte in dezbatere pe site MMFPSPV 
 

Pe site-ul MMFPSPV sunt puse in dezbatere mai multe initiative de acte normative: 

 

1. proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de 

tip centre de zi şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate 

în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din 

comunitate” 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-

mail dezbateri@mmuncii.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe 

site (28.01.2016-06.02.2016) 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4265-2016-01-28-hg-

anpd-pin 

  

2. proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2016 - 2018  

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-

mail dezbateri@mmuncii.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe 

site (28.01.2016-06.02.2016) 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4266-2016-01-28-h 

 

3. proiect de  HOTARARE pentru aprobarea programelor de interes național în domeniul 

egalității de șanse între femei și bărbați și violenței în familie pentru perioada 2016-2018 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-

mail dezbateri@mmuncii.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe 

site (26.01.2016-04.02.2016). 
sursa: www.mmuncii.ro 

 

 
 Scrisoare catre copilul meu nenascut 

  

Dragul meu, 

Chiar daca nu ne-am cunoscut „oficial”, vreau sa stii cat de mult insemni pentru mine. In curand, 

te voi tine in brate, te voi alinta si iti voi oferi toata dragostea mea. Inainte de a veni in viata mea, 

am luat decizia sa iti ofer o „bucata" din gandurile mele de acum. 

mailto:dezbateri@mmuncii.ro
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4265-2016-01-28-hg-anpd-pin
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4265-2016-01-28-hg-anpd-pin
mailto:dezbateri@mmuncii.ro
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4266-2016-01-28-hg-anpdca-pin
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2016/2016-01-26_HG_ANES-PIN.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2016/2016-01-26_HG_ANES-PIN.pdf
mailto:dezbateri@mmuncii.ro
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Sper sa iti placa viitorul tau nume, astfel iti va aminti de fiecare data ca chiar tu ai dat din 

picioruse la auzul lui. Eu si cu tati nu ne-am putut hotari la unul, asa ca am decis sa iti cerem 

parerea. Le-am rostit pe toate, iar tu ai lovit in burtica la cel care ti s-a parut cel mai frumos, dupa 

cum te rugasem. Nu stiu daca a fost cea mai buna metoda, dar asa am simtit ca trebuie sa facem in 

acel moment. 

 

Vreau sa stii ca nu am vazut in tine niciodata o lunga lista de responsabilitati, ci o implinire 

imensa. Din momentul in care am aflat de tine, golul din sufletul meu s-a umplut. Tu dai sens vietii 

mele, asa ca te voi considera intotdeauna o binecuvantare. Te-am dorit inca din prima clipa, sa nu 

ai nicio indoiala in acest sens. 

 

Imi imaginez deseori cum arati, cu cine semeni mai mult si ce trasatura de caracter va fi 

dominanta. Tu nu trebuie sa iti faci griji pentru nimic. Te voi iubi oricum pentru ca esti copilul 

meu. Voi fi langa tine de fiecare data cand vei avea nevoie de sprijinul meu, asa ca nu trebuie sa te 

temi niciodata de nimic. Indiferent de problemele pe care le vei intampina in viata, vreau sa stii ca 

poti sa vorbesti cu mine despre orice. Sunt o persoana deschisa, asa ca ne vom intelege de minune. 

Sa iti spun cateva cuvinte despre mine. Sunt o fire grijulie, asa ca te voi stresa uneori, dar sunt si 

amuzanta si plina de viata, ceea ce inseamna ca ne vom distra de minune impreuna. Imi place sa 

citesc romane de dragoste si sa ascult muzica latino. Probabil ai observat asta deja pentru ca se 

numara printre obiceiurile mele zilnice. Dar am vorbit cam mult despre mine. Stai sa-l cunosti pe 

tatal tau! Este minunat si il iubesc enorm. Si tu il vei iubi. Nu am nicio indoiala. 

In incheiere, iti mai spun un singur lucru: de-abia astept sa ne petrecem viata impreuna! 

Cu drag, mama ta 
http://www.divahair.ro/mama_si_copilul/scrisoare_catre_copilul_meu_nenascut?utm_source=newsletter_divahair&ut

m_medium=email&utm_campaign=from_divahair 

 

 

 Capitale culturale europene 2016 
 

Inițiat în 1985 de către ministrul grec al Culturii de la acea vreme, Melina Mercouri, programul 

capitalelor culturale europene este una dintre cele mai populare inițiative culturale din Europa. 

Orașele sunt selectate în baza unui program cultural cu o dimensiune europeană puternică, ce 

stimulează participarea și implicarea activă a locuitorilor lor și contribuie la dezvoltarea lor pe 

termen lung. 

 

Orașele Wrocław (Polonia) și San Sebastián (Spania) sunt capitalele culturale europene ale 

anului 2016. Programul de activități va demara oficial în perioada 15- 17 ianuarie la Wroclaw și 20-

23 ianuarie la San Sebastián. 

         

Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: 

"Statutul de capitală culturală europeană ajută orașele să dezvolte un sentiment de comunitate și 

aduce beneficii de durată pentru locuitorii și economia lor. Le doresc orașelor Wrocław și San 

Sebastián mult succes în prezentarea programelor culturale pregătite pentru anul în curs." 
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Motto-ul evenimentelor de la Wrocław este "Spaces of beauty" (Spațiile 

frumosului) și se bazează pe ideea de metamorfoză și diversitate, fiind inspirat de istoria unică a 

transformărilor prin care a trecut acest oraș. Programul va debuta cu aproape 100 de evenimente 

culturale precum concerte, expoziții și spectacole. El va include și manifestările legate de Capitala 

Literară Mondială UNESCO 2016, Ziua Internațională a Jazz-ului, Festivalul de Cântece 

Europene și Olimpiada Internațională de Teatru. 

 

Programul activităților desfășurate la Donostia/San 

Sebastián 2016 are ca deviză "Cultura para la convivencia" (Cultură pentru coexistență) și are ca 

principal scop promovarea existenței în comun prin artă și cultură. Trei faruri maritime vor reflecta 

valorile fundamentale ale programului cultural: Farul vieții (reprezentând individul și societatea), 

Farul păcii (axat pe respect și coexistență) și Farul vocilor (pentru diversitate și înțelegere 

reciprocă). 
http://cpescmd2.blogspot.ro/2016/01/capitale-culturale-europene-2016.html 

 
 Cotizatia RENINCO - 2016 

 

Cuantumul cotizatiei a ramas neschimbat pentru anul 2016, astfel: 

- 50 lei/an pentru persoane fizice 

- 100 lei/an pentru persoane juridice. 

 

Contul in care poate fi achitata cotizatia este urmatorul:   

Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001 

BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti 

Cod fiscal RENINCO: 10791077 

Membrii sunt rugati sa anunte plata cotizatiei prin mail – arr.reninco.ro 

Cotizatia se poate achita si in cash, la sediul organizatiei din incinta Scolii nr. 1 Sfintii Voievozi 

(langa Hotel Ibis, Gara de Nord).  

 

De asemenea, membrii au posibilitatea de a primi publicatii RENINCO! 

Multumim! 

 

      Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://cpescmd2.blogspot.ro/2016/01/capitale-culturale-europene-2016.html

