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 Romania primeste 5 miliarde de euro de la Comisia Europeana pentru 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
 

Comisia Europeană a aprobat in 25 februarie a.c., Programul Operațional Capital Uman 2014 - 

2020, acesta fiind cel de al patrulea program care va fi coordonat direct de Ministerul Fondurilor 

Europene, care a fost adoptat. (...) 

 

Programul Operațional Capital Uman, cu o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din 

care 4,3 miliarde de euro contribuție UE) stabilește prioritățile de intervenție ale României în 

domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei. Obiectivul major urmărit îl 

reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare 

profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a 

excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate. 

 

La nivelul Axei Prioritare 1 „Inițiativa locuri de muncă pentru tineri” (cu o alocare financiară 

UE de aproximativ 212 milioane de euro) și al Axei Prioritare 2 „Îmbunătățirea situației 

tinerilor din categoria NEETs” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 362 milioane de euro), 
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sunt prevăzute pachete integrate de măsuri care vizează integrarea pe piața muncii a tinerilor 

NEETs (care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de învățământ sau de formare 

profesională) cu vârste între 16-24 ani, înregistrați la ANOFM. Pachetele integrate de măsuri 

urmează să fie stabilite în funcție de profilul (nivel de pregătire, experiență profesională etc.) 

fiecărui tânăr și vor include: consiliere, orientare profesională, instruire, prime de mobilitate, 

acordarea de stimulente angajatorilor în vederea creării de locuri de muncă dedicate tinerilor 

NEETs, scheme de ucenicie etc. 

 

 Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,1 

miliarde de euro) cuprinde măsuri care au ca scop, pe de-o parte, integrarea pe piața muncii a unor 

categorii defavorizate (șomeri și inactivi, lucrători vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane care 

aparțin minorității roma etc.), prin măsuri active de ocupare, iar pe de altă parte, măsuri care vizează 

adaptarea managementului resurselor umane la dinamica pieței muncii, instruirea persoanelor 

angajate în domeniile cu potențial competitiv etc. 

 

 Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” (cu o alocare financiară UE de 

aproximativ 940 milioane de euro) vizează măsuri integrate în vederea sprijinirii comunităților 

dezavantajate, în special cele cu populație aparținând minorității roma, pentru a diminua riscul de 

excluziune socială. Având în vedere caracterul multidimensional al sărăciei, măsurile integrate vor 

viza mai multe domenii de intervenții, precum: educație, acces la servicii de sociale și sănătate, 

ocupare etc. De asemenea, vor fi sprijinite și anumite grupuri vulnerabile (persoane fără adăpost, 

persoane victime ale violenței domestice, persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane 

care suferă de forme de dependență, persoane private de libertate sau aflate în perioada de 

probațiune, foștii deținuți, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități aflate în situații de 

dependență sau în risc de excluziune socială) prin măsuri personalizate care se doresc a răspunde 

corespunzător nevoilor acestora, în vederea depășirii stării de vulnerabilitate. Complementar, în 

cadrul acestei axe sunt incluse și măsuri care vizează creșterea accesului persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile la servicii sociale și de sănătate de calitate. 

 

Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” (cu o alocare 

financiară UE de aproximativ 201 milioane de euro) vizează reducerea numărului de persoane aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin măsuri integrate din 

domenii precum educație, ocupare, sănătate etc. care sunt complementare cu acțiuni ce vizează 

dezvoltarea infrastructurii. 

 

 Axa Prioritară 6 „Educație și competențe” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,2 

milioane de euro) oferă sprijin pentru reintegrarea tinerilor NEETs în cadrul sistemului de 

învățământ, reducerea părăsirii timpurii a școlii, îmbunătățirea accesului la educația terțiară pentru 

grupurile dezavantajate, facilitarea tranziției de la sistemul de educație la piața muncii, atât prin 

corelarea ofertei educaționale cu dinamica pieței muncii, cât și prin încurajarea învățării la un 

potențial loc de muncă, precum și măsuri care promovează învățarea pe tot parcursul vieții etc. 

 

 Axa Prioritară 7 „Asistență Tehnică” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 265 milioane 

de euro) sprijină implementarea întregului program prin susținerea atât a instituțiilor implicate în 
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implementarea intervențiilor, cât și a potențialilor beneficiari. Totodată, prin intermediul acestei axe 

va fi asigurată informarea la nivelul întregului program. 
sursa: Agerpres 

 

 

 

 Zilele babelor 
 

Fiecare ar trebui să avem o babă, indiferent care ne-o alegem. Dacă ne aducem aminte în pragul 

începutului de martie atunci fiecare își alege Baba preferată, urmând a aștepta să ajungă la ziua și la 

Baba aleasă pentru a putea ști cum îi va fi viitorul. De regulă, Baba se alege în funcţie de ziua de 

naştere. De exemplu dacă eşti născut pe ziua de 10 se face calculul: 1+0=1, iar ziua aleasă va fi 1 

Martie. 

 

Cel mai mult contează cum e vremea în ziua aleasă şi nu în ce zi pică. 

Dacă ziua aleasă este frumoasă și caldă sau însorită, atunci Baba va fi veselă, iar dacă este o zi 

posomorâtă, atunci Baba este supărată. 
http://www.realitatea.net/traditii-si-obiceiuri-de-martisor_1639330.html#ixzz3SgGzcmWW  

 

 

 

 

 Runda a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de 

grant pentru ONG-uri – termen 19 martie 2015, 17:00 ora locala 
 

Prin intermediul celei de a doua runde a Cererii de propuneri de proiecte, 5.000.000 CHF sunt 

disponibili, din care 1.000.000 CHF pentru Componenta Mediu si 4.000.000 CHF 

pentru Componenta Social.  

 

Doua tipuri de granturi sunt disponibile: granturi mici, intre 10.000 CHF si 75.000 CHF si granturi 

mari, cuprinse intre 75.001 CHF si 250.000 CHF disponibile doar in cadrul Componentei Social. 

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare pentru ambele Componente este: 19 martie 

2015, 17:00 ora locala. 

 

Pentru mai mult informatii despre Schema de grant pentru ONG-uri din cadrul Fondului Tematic 

pentru Participarea Societatii Civile si documentele necesare depunerii se gasesc pe 

http://www.fdsc.ro/participarea-societatii-civile 
sursa: www.stiriong.ro, 15 ian 2014, www.fdsc.ro 

 

 

 

 Secretul din spatele viorilor Stradivarius, descoperit după sute de ani 
 

http://www.realitatea.net/traditii-si-obiceiuri-de-martisor_1639330.html#ixzz3SgGzcmWW
http://www.stiriong.ro/
http://www.fdsc.ro/
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După ani de studii, cercetătorii au aflat lucruri extrem de interesante despre cele mai 

cunoscute viori din lume, viorile Stradivarius. 

 

Instrumentele care ajung să coste milioane de euro în lumea întreagă dețin supremația pe piața 

muzicală de câteva sute de ani, iar oamenii de știință au încercat să afle secretul din spatele lor și de 

ce au un sunet mai bun decât celelalte viori, create în alte ateliere celebre. 

 

Aceste viori au fost inventate dintr-o simplă greşeală, spun cercetătorii, iar experţii acustici au 

analizat sute de viori create în atelierul lui Stradivarius, ca să afle ce anume le conferă sunetul 

aparte și atât de apreciat. 

 

Ei au ajuns la concluzia că forma și lungimea orificiilor de sunet în forma literei „f” de pe aceste 

viori prin care circulă aerul sunt secretele viorilor Stradivarius, iar creatorul lor, Antonio 

Stradivarius, a reușit să ajungă la sunetul perfect la instrumentele sale din greșeală și nu intenționat.  
sursa: http://www.realitatea.net/secretul-din-spatele-viorilor-stradivarius-descoperit-dupa-sute-de-

ani_1633233.html#ixzz3Ryq9XQ4I, 16 februarie 2015 

 

 

 Gest uluitor: ce a făcut un oraş întreg pentru un băieţel autist, de ziua sa 

Un baietel de 6 ani din SUA a avut parte de cea mai frumoasa petrecere aniversara, chiar daca niciunul dintre cei 16 

colegi de scoala nu au venit sa-l sarbatoreasca. 

 

http://www.realitatea.net/secretul-din-spatele-viorilor-stradivarius-descoperit-dupa-sute-de-ani_1633233.html#ixzz3Ryq9XQ4I
http://www.realitatea.net/secretul-din-spatele-viorilor-stradivarius-descoperit-dupa-sute-de-ani_1633233.html#ixzz3Ryq9XQ4I


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 9, anul 3, saptamana 2 - 8 martie 2015 

 

 

 

P
ag

e5
 

 

 

Glenn Buratti este un băiețel de 6 ani din Florida, Statele Unite ale Americii, care suferă de 

epilepsie și autism. De ziua lui, mama i-a pregătit o petrecere de zile mari, cu tort și un castel 

gonflabil, însă niciunul dintre cei 16 copii de la școală nu au venit la el acasă.  

 

"De când s-a trezit a vrut să știe câte minute mai sunt până vin prietenii săi. Niciunul dintre părinții 

copiilor invitați nu mi-au răspuns, însă tot am sperat să apară la petrecere", a povestit mama sa 

pentru un zial local. 

 

Ashlee Buratti nu a mai putut suporta să-și vadă copilul dezamăgit și a publicat un mesaj pe un grup 

de Facebook, în care a explicat toată situația. Nu și-a imaginat nici o clipă ce avea să urmeze. 

Impresionați de povestea tristă a băiețelului, 25 de părinți de pe respectivul grup s-au oferit să vină 

cu copiii lor la petrecerea micuțului Glenn, pentru a-i oferi una dintre cele mai frumoase aniversări.  

 

Surprizele nu s-au oprit aici. Polițiștii de la secția locală au sunat-o pe mamă și i-au spus că un 

elicopter va zbura pe deasupra casei lor, drept cadou pentru Glenn. Nici pompierii din oraș nu au 

putut sta deoparte, așa că a doua zi după aniversarea lui i-au făcut o vizită și i-au urat "La mulți 

ani". 
sursa: http://www.realitatea.net/gest-uluitor-ce-a-facut-un-oras-intreg-pentru-un-baietel-autist-de-ziua-

sa_1640241.html#ixzz3SpVEGepz  
 

 
 
 
 

http://www.realitatea.net/gest-uluitor-ce-a-facut-un-oras-intreg-pentru-un-baietel-autist-de-ziua-sa_1640241.html#ixzz3SpVEGepz
http://www.realitatea.net/gest-uluitor-ce-a-facut-un-oras-intreg-pentru-un-baietel-autist-de-ziua-sa_1640241.html#ixzz3SpVEGepz
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 Cea mai înaltă clădire din lume 
 

 

 

Inaugurată în ianuarie 2010, Burj Khalifa - impresionanta construcție din Dubai, Emiratele 

Arabe Unite - măsoară 828 metri înălțime și a fost construită pe parcursul a cinci ani. 

 

Lucrările au început la 21 septembrie 2004 și au fost finalizate la 1 octombrie 2009. Inaugurarea 

oficială a avut loc ceva mai târziu, la 4 ianuarie 2010, în prezența mai multor oficialități, șeicul 

Dubaiului fiind cel care a deschis ceremonia printr-un foc de artificii fabulos, care a înconjurat 

turnul până în vârf, un spectacol de lasere și un dans al fântânilor aflate în fața clădirii. 

 

Designul construcției este inspirat din arhitectura islamică, incluzând elemente istorice și culturale 

proprii regiunii. Turnul este alcătuit din trei elemente, dispuse în jurul unui miez central, iar 

amprenta la sol are forma literei Y (trei lobi), forma ideală atât pentru hoteluri, cât și pentru 

construcții rezidențiale, deoarece aceste aripi ale clădirii permit o maximă priveliște exterioară și 

maximum de lumină naturală în interior. 

 

În interior au fost folosite materiale precum: sticla, oțelul inoxidabil, pietrele șlefuite, argintul, 

lemnul, pardoseli din travertin, stuc venețian pentru pereți și covoare lucrate manual. 

Pentru întreaga construcție au fost folosiți 330.000 de metri cubi de beton, 39.000 de tone de oțel și 

26.000 de panouri de sticlă, costurile totale ale proiectului ridicându-se la suma de 1,5 miliarde de 

dolari. În fiecare zi, clădirea Burj Khalifa are nevoie de 946.000 litri de apă, iar pentru a spăla cele 

24.348 de ferestre au fost instalate, în dreptul etajelor 40, 73 și 109, mașini speciale aflate pe niște 

platforme orizontale. 
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Burj Khalifa este, totodată, și construcția cu cele mai multe etaje, respectiv 160, cele mai rapide 

lifturi (18 m/s), cel mai înalt etaj locuit, are cea mai înaltă platformă exterioară de observație, la 452 

m (etajul 124), moscheea situată la cea mai mare înălțime (etajul 154), piscina situată la cea mai 

mare înălțime (etajul 76), restaurantul situat la cea mai mare înălțime (etajul 122) și clubul situat la 

cea mai mare înălțime (etajul 144). 

 

Turnul poate fi observat de la 95 de km distanță și găzduiește 900 de apartamente private luxoase cu 

1,2,3 și 4 camere, situate între etajele 19 și 108, spații de birouri, care ocupă 37 de etaje, hotelul 

Armani cu 160 de camere, 5 restaurante, piscine și spa-uri, spații de joacă pentru copii, o bibliotecă, 

un club, o sală de festivități, un magazin — Burj Khalifa Gourmet Market și parcare cu valet. 
sursa: http://www.realitatea.net/care-este-cea-mai-inalta-cladire-din-lume_1639760.html#ixzz3SpX2LI2N , 25 

februarie 2015 

 

 

 

 

 
 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://www.realitatea.net/care-este-cea-mai-inalta-cladire-din-lume_1639760.html#ixzz3SpX2LI2N

