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 A fost lansat primul manual de educatie juridica din Romania 

 

Judecatorul Cristi Danilet a lansat online primul manual de educatie juridica din 

Romania, intitulat „Educatia juridica pentru liceeni. Ghid practic despre drepturi si 

justitie". 

 

Manualul de educatie juridica „cuprinde exemple practice din cauze civile si penale 

cu minori solutionate de instantele din Romania, atentioneaza asupra unor date 

statistice ingrijoratoare", transmite autorul. 

 

Astfel, manualul va ajuta adolescentii  „care lasa in urma copilaria si se pregatesc sa devina 

adulti", sa isi insuseasca niste cunostinte juridice primare necesare in activitatile lor cotidiene, fara 

a-i transforma in studenti la drept. Mai mult, tinerii dobandesc deprinderi practice pentru a-si 

valorifica drepturile si respecta obligatiile si adopta o atitudine civica in legatura cu respectarea 

legilor si autoritatilor, implicarea lor in viata comunitatii, apararea altor membri ai societatii. 

 

http://edu-news.ro/au-inceput-inscrierile-la-super-festivalul-de-filme-facute-de-adolescenti/
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Manualul poate fi descarcat de la adresa: http://educatiejuridica.ro/carti/romana/romana.pdf 

Manualul a fost realizat in cadrul proiectului "Educatie pentru Justitie si Democratie - un program 

de formare cetateneasca in scoli", implementat de CRPE si LiderJust, finantat prin granturile 

Spatiului Economic European 2009 - 2014, Fondul ONG in Romania.  
sursa: www.stiriong.ro, 26 feb 2016 

 

 

 Comisia de tăiat hârtii a Guvernului dă roade: 2.300 de propuneri, în primele zile 

 

Ministrul Dragoş Tudorache a explicat că, prin intermediul Comisiei pentru tăiat hârtii, Guvernul îşi 

doreşte să identifice documentele care îngreunează atât activitatea persoanelor fizice şi juridice în 

relaţia cu administraţia, cât şi comunicarea dintre instituţiile statului. Iar românii au reacţionat 

imediat la propunerea Executivului. 

 

"Succesul a fost uriaș. Am ajuns în cinci zile la 2.284 de propuneri concrete: 26% de la cetățeni, 

74% din mediul de afaceri. Am identificat deja pe baza propunerilor făcute de cetățeni primele cinci 

măsuri propuse de ei pentru a fi analizate", a declarat Dragoș Tudorache.  

Şeful cancelariei premierului a explicat şi de ce s-au plâns cei mai mulţi dintre românii care au făcut 

sesizări pe platforma Comisiei de tăiat hârtii. 

 

Un alt chin pentru români este timbrul fiscal, care ba nu se găseşte când ai nevoie de el, ba este de 

valoare mai mare decât îţi trebuie. 

 

"Știm cu toții cât de mult ne enervează astfel de solicitări și e clar că va trebui să vedem cum putem 

să îl plătim online sau să găsim alte metode de a împlini acea cerință administrativă", a mai spus 

Dragoș Tudorache.  

 

http://educatiejuridica.ro/carti/romana/romana.pdf
http://www.stiriong.ro/
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Ministrul a explicat şi cum ar putea dispărea o parte din birocraţie. 

"S-au investit foarte mulți bani în ultimii ani în crearea de platforme IT. Ar fi păcat să nu le folosim 

la maximum", a adăugat Tudorache.  

 

Primele măsuri nu vor întârzia să apară, după cum a explicat şeful cancelariei. 

"În următoarele două-trei săptămâni vrem să dăm un prim semnal cu una dintre măsuri. Cred că 

prim-ministrul a anunțat deja trei măsuri săptămâna trecută. Una din ele prevedea cele trei dosare 

separate, pe care mamele trebuie să le depună pentru a beneficia de diverse tipuri de ajutor social 

sau de maternitate și modul în care putem să integrăm aceste trei dosare. Din punctul meu de 

vedere, cred că va fi prima în care putem să arătăm și un exemplu concret", a detaliat Tudorache.  

Ministrul a mai spus că Guvernul este conştient de aşteptările pe care le au românii de la această 

comisie. 
sursa: http://www.realitatea.net/comisia-de-taiat-hartii-a-guvernului-da-roade-2-300-de-propuneri-in-primele-

zile_1897071.html#ixzz41j2VsuIX  

 

 

 

 S-a lansat proiectul pilot „Regiuni mai putin dezvoltate” 

 
 

Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a lansat la Bucuresti, in premiera 

europeana, proiectul pilot„Regiuni mai putin dezvoltate”. 

 

Prin acest proiect, Comisia Europeana va sprijini regiunile avand un PIB sub 50% din media UE 

pentru a identifica si depasi blocajele cu care acestea se confrunta, prin analize, expertiza si 

consiliere furnizate autoritatilor. 

 

„Peste 231 de miliarde de euro au fost disponibile prin politica de coeziune pentru regiunile mai 

putin dezvoltate ale Europei in perioada 2007 – 2013. Realitatea ne arata insa ca aceste regiuni au 

inregistrat evolutii diferite. Regiuni similare, care beneficiaza de sprijin asemanator din partea 

Uniunii, au cai diferite de dezvoltare: unele prospera, altele raman in urma”, a declarat comisarul 

european pentru politica regionala la lansarea proiectului. 

 

In cadrul proiectului, care se adreseaza pentru inceput regiunilor Nord-Vest si Nord-Est din 

Romania, experti ai Directiei Generale pentru Politica Regionala din Comisia Europeana (DG 

http://www.realitatea.net/comisia-de-taiat-hartii-a-guvernului-da-roade-2-300-de-propuneri-in-primele-zile_1897071.html#ixzz41j2VsuIX
http://www.realitatea.net/comisia-de-taiat-hartii-a-guvernului-da-roade-2-300-de-propuneri-in-primele-zile_1897071.html#ixzz41j2VsuIX
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REGIO) vor gasi, impreuna cu autoritatile romane, pentru fiecare regiune in parte, cele mai bune 

solutii pentru implementarea cu succes a proiectelor cu finantare europeana, in beneficiul direct al 

cetatenilor. Expertii Comisiei vor analiza caracteristicile macroeconomice, stadiul reformelor 

administrative, guvernanta locala si investitiile din regiunile cuprinse in proiect. 

„O prea mare parte din populatia Romaniei se lupta cu saracia si este departe de standardul de 

viata occidental. Din acest motiv, acest proiect reprezinta o prioritate a mandatului meu. Incercam 

sa identificam, alaturi de autoritatile nationale si locale, problemele structurale care impiedica sau 

incetinesc dezvoltarea acestor regiuni. Solutiile propuse vor asigura succesul proiectelor europene, 

care vor genera crestere economica si locuri de munca”, a subliniat comisarul Corina Cretu. 

Romania este primul stat membru in care este pus in practica acest proiect pilot, in regiunile Nord-

Vest si Nord-Est, unde efectele unei economii slabe se simt direct la nivelul cetatenilor. In functie 

de rezultate, proiectul va fi extins ulterior pentru a include si alte regiuni din Romania (Sud, Sud-

Vest si Sud-Est), precum si in Polonia. 

sursa: Reprezentanta Comisiei Europenehttp://www.finantare.ro/s-a-lansat-proiectul-pilot-regiuni-

mai-putin-dezvoltate.html, 4 martie 2016 

 

 

 
 

 

Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a 

ONU. 
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 Iată ce iese când bărbaţii se apucă de croşetat!  

 

 

Ideea aparţine unor designeri tineri din cadrul companiei olandeze „Demakersvan”. Lor li s-

au părut gardurile de plasă urâte şi plictisitoare, motiv pentru care au decis să rezolve această 

problemă printr-o metoda originală. 

 

Ei au luat schiţele unor modele de croşetat şi au început să transforme gardurile în adevărate opere 

de artă. Vă invităm să admiraţi invenţia şi talentul lor. 

 
sursa: http://www.realitatea.net/iata-ce-iese-cand-barbatii-se-apuca-de-crosetat-nu-ai-vazut-niciodata-a-a-

ceva_1895973.html#ixzz41cvoAb1z  

 

 

http://www.realitatea.net/iata-ce-iese-cand-barbatii-se-apuca-de-crosetat-nu-ai-vazut-niciodata-a-a-ceva_1895973.html#ixzz41cvoAb1z
http://www.realitatea.net/iata-ce-iese-cand-barbatii-se-apuca-de-crosetat-nu-ai-vazut-niciodata-a-a-ceva_1895973.html#ixzz41cvoAb1z
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 Au început înscrierile la Super, festivalul de filme făcute de adolescenţi 
 

 
 

Până pe 10 aprilie, tinerii pasionaţi de cinematografie se pot înscrie pentru participarea la cea de-a 

patra ediţie a Festivalului Super, singurul festival de filme făcute de adolescenţi.  

 

Super va avea loc între 19 şi 22 mai la Cinema Elvira Popescu şi Green Hours, iar ediţia din acest 

an va fi precedată de trei workshop-uri: unul de film independent, unul de film de acţiune şi unul de 

film documentar. 

 

Dacă ai între 14 şi 19 ani, încă eşti la liceu, şi eşti atras de film, poţi să-ţi încerci norocul în ale 

cinematografiei prin intermediul festivalului Super. Trimite-ţi scurt-metrajul pe 

super@outlook.com până pe 10 aprilie. 

La ediţia din acest an a festivalului poţi să participi şi la workshop-uri şi ateliere, 

unde poţi învăţa mai multedespre filme, dar şi să realizezi unul. Vor fi trei workshop-uri: 

film independent (4-6 martie), film de ficţiune şifilm documetar. 

 

„Cu cât Super creşte (şi este incredibil cât poate creşte în fiecare an), cu cât aud mai mulţi oameni 

de festival, cu atât tinerii vor fi mai interesaţi de film. Vor învăţa despre 

cinematografie şi vor realiza scurt-metraje,fiindcă vor şti că există un spaţiu informal 

unde să îşi prezinte ideile şi lucrările şi să le discute. De astasperăm că apelul 

Super să ajungă către tot universul- pământeni sau nu, toată lumea merită să afle despre 

festival şi să se apuce să facă film”, a declarat Luca Istodor, directorul festivalului. 

 

http://edu-news.ro/au-inceput-inscrierile-la-super-festivalul-de-filme-facute-de-adolescenti/
http://superfestival.ro/ro/
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Creat în 2013 la iniţiativa unor regizori adolescenţi, Super vrea să încurajeze filmul şi educaţia 

cinematografică în licee, în contextul lipsei unor cursuri pe aceste teme.  

Ediţia precedentă a strâns zeci de filme din Europa şi America şi sute de 

spectatori la proiecţiile din Bucureşti şi Cluj. 
sursa://edu-news.ro 

 

 Sfaturi de la mama  

         Mâna celei care ţi-a dat viaţă, 

Te-a crescut frumos, te-a făcut trunchi, 

Mâna ce te-a legănat, copile, 

N-o uita, sărut-o în genunchi. 

 

Mâna bună care-ţi pune masa, 

Ce te spală,  aşteaptă s-o cinsteşti, 

Să-ţi ajuţi măicuţa la nevoie, 

Este mâna sfântă, s-o iubeşti. 

 

Mâinii care ţi se-ntinde caldă, 

Mâinii de prieten sau de frate, 

Să-i răspunzi la fel cum ţi se-ntinde, 

Merită această bunătate. 

 

Mâna care ţi-a făcut un bine 

S-o păstrezi în minte-n orice zi, 

Este mâna dragostei de oameni 

Ţi s-a-ntins de rău a te feri. 

 

Mâinii însă care se fereşte 

Firul tău de gând să nu-l ascunzi, 

Eşti destul de mare, ştii din viaţă 

Cum este mai bine să-i răspunzi…  

 

Virgil Carianopol, poet român născut 29 martie 1908, Caracal - decedat 6 aprilie 1984, București. 

 

 Toti pentru unul, unul pentru toti! 

https://ro.wikipedia.org/wiki/29_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1908
https://ro.wikipedia.org/wiki/Caracal
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1984
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti

