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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. 15, anul 7, săptămâna 15 – 21 aprilie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Code for Romania lansează Civic Labs, generatorul de soluții de tehnologie civică al 

României 

 Cel mai avansat robot social din lume va fi prezent la Bucharest Tech Week 2019 

 Johnson & Johnson România lansează WiSTEM2D, un program de orientare în carieră 

pentru elevii din clasele gimnaziale și liceale 

 Evaluare computerizată pentru prevenirea escarelor 

 25 aprilie, Ziua internațională “Bring your kid to work day”  

 

 

 

                                                                Noutăți  
 

 A fost semnat semnat Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de 

activitate - învăţământ preuniversitar. 

 

Data publicării: 12 aprilie 2019 

 

Joii, 11 aprilie 2019, la sediul Ministerului Educației Naționale, a fost semnat Contractul colectiv de 

muncă unic la nivel de sector de activitate - învăţământ preuniversitar. 

 

Au participat ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, secretarii de stat Ionel Florian 

Lixandru, Petru Andea și Ioan Ștefan Groza, respectiv președinții federațiilor sindicale din 

învățământul preuniversitar: Simion Hăncescu (Federeația Sindicatelor Libere din Învățământ) și 

Marius Nistor (Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”).   

 

Documentul urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României (partea a V-a) și pe site-ul 

MEN.  

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7h05p8u6_zE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7h05p8u6_zE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/8fpMFA_r9JU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ExwexflcStk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ExwexflcStk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.facebook.com/Fsli-Romania-215912532487137
https://www.facebook.com/FSESPIRUHARET
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sursa:https://www.edu.ro/fost-semnat-semnat-contractul-colectiv-de-munc%C4%83-unic-la-nivel-de-sector-de-

activitate-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt 

 
 

 Acte normative în dezbatere (transparență decizională) pe site-ul 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS) 
 

I. 

Proiect de Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în 

domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019 

Publicat pe site: 11.04.2019-27.05.2019 

 

 Proiect de Ordin privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în 

domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019 

 

  Anexă 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la 

adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data 

publicării pe site, respectiv 11.04.2019-20.04.2019. 
sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5497-20190411-proiect-ordin-

metodologie-proiecte-pers-dizabilitati 

 

II. 

Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 11 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a 

drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

Publicat pe site: 10.04.2019 - 24.05.2019 

 Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 11 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor 

la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

 Notă de fundamentare 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la 

adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data 

publicării pe site, respectiv 10.04.2019 – 19.04.2019. 
sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5490-hotarare-privind-modificarea-

art-11-alin-1-din-anexa-la-hotararea-guvernului-nr-1017-2018 

 

 

 Code for Romania lansează Civic Labs, generatorul de soluții de 

tehnologie civică al României 
 

Pe 20 aprilie 2019, Code for Romania, cea mai mare organizație de tehnologie civică din România 

lansează programul Civic Labs, generatorul de soluții de tehnologie civică pentru problemele 

https://www.edu.ro/fost-semnat-semnat-contractul-colectiv-de-munc%C4%83-unic-la-nivel-de-sector-de-activitate-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt
https://www.edu.ro/fost-semnat-semnat-contractul-colectiv-de-munc%C4%83-unic-la-nivel-de-sector-de-activitate-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/2019/20190411-Ordin_metodologie2019.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/2019/20190411-Metodologie_proiecte_ONG-2019.pdf
mailto:dezbateri@mmuncii.gov.ro
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5497-20190411-proiect-ordin-metodologie-proiecte-pers-dizabilitati
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5497-20190411-proiect-ordin-metodologie-proiecte-pers-dizabilitati
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/2019/10042019hg_modif_hg_1017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/2019/10042019nota_de_fundamentare_hg_modif_hg_1017.pdf
mailto:dezbateri@mmuncii.gov.ro
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5490-hotarare-privind-modificarea-art-11-alin-1-din-anexa-la-hotararea-guvernului-nr-1017-2018
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5490-hotarare-privind-modificarea-art-11-alin-1-din-anexa-la-hotararea-guvernului-nr-1017-2018
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7h05p8u6_zE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7h05p8u6_zE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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sociale ale României. Programul își propune să susțină rezolvarea unor nevoi reale ale societății, 

printr-un amplu proces de cercetare și prin generarea de soluții cu impact la nivel sistemic și cu 

rezultate măsurabile pe termen lung. 

 

 
 

Metodologia Civic Labs este o premieră pentru România și are la bază un proces complex de 

diagnostic de probleme și elaborare de soluții, pornind de la maparea problemelor sistemice din 

România și identificarea părților direct interesate, trecând prin etape de cercetare sociologică și 

tehnologică și oferind prototipuri ale soluțiilor digitale pornind de la concluziile cercetării. În etapa 

finală, prototipurile, însoțite de documentația tehnică și rezultatele cercetării, sunt prezentate într-o 

platformă online, de unde publicul larg le poate vedea, analiza și poate interacționa cu ele iar 

dezvoltatorii (companii, fundații sau furnizori de granturi) le pot alege pe cele pe care vor să le 

implementeze. 

 

Prin metodologia colaborativă Civic Labs, specialiști în tehnologie, organizații non-profit, 

reprezentanți guvernamentali, finanțatori, fundații și companii lucrează împreună la identificarea 

corectă a problemelor societății românești și definirea unor soluții viabile pentru ca investițiile să 

vizeze proiecte cu impact sigur și măsurabil, iar societatea civilă să beneficieze de soluții demne de 

secolul XXI. 

 

În premieră, pe 20 Aprilie, în cadrul evenimentului de lansare al programului Civic Labs ce va avea 

loc la TechHub București,începând cu ora 18:30, vor fi prezentate primele prototipuri ale soluțiilor 

digitale identificate în domenii precum managementul situațiilor de risc, acces la legislație, violența 

domestică, sănătatea mamei și a copilului și resursele umane în educație. 

 

Despre Code for Romania 
Code for Romania este o organizație neguvernamentală care activează în domeniul tehnologiei 

civice. Organizația dezvoltă soluții software, pro-bono, în sistem open-source, pentru rezolvarea 

unor probleme sociale, cu ajutorul unei comunități de peste 800 de voluntari din România și 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.15, anul 7, saptamana 15- 21aprilie 2019 

 

 

 

 

P
ag

e4
 

Diaspora. Code for Romania este parte a celei mai mari rețele internaționale de organizații de 

tehnologie civică, Code for All. 
sursa: Romania pozitiva, 12 aprilie 2019 

 

 

 Cel mai avansat robot social din lume va fi prezent la Bucharest Tech 

Week 2019 

 
Cea de-a patra ediție a Bucharest Tech Week aduce în atenția profesioniștilor din mediul de 

business cele mai noi tendințe în tehnologie, împărtășite de peste 30 de experți internaționali. Una 

dintre vedetele ediției va fi Furhat, un robot înzestrat cu inteligență artificială, cu abilități sociale, 

și capacitatea de a interacționa cu oamenii într-un mod empatic: vorbind, ascultând, exprimând 

emoții și menținând contactul vizual.  

 

Creat de laboratoarele Furhat Robotics, acest invitat special de la Bucharest Tech Week 2019 are 

aplicabilitate multiplă: poate fi trainer pentru angajați sau poate întâmpina turiștii în puncte de 

tranzit (aeroporturi, gări, hoteluri) prin oferirea de informații precise și orientare în urmărirea 

traseului dorit. 

 

 
 

În 21 și 22 mai, la Bucharest Tech Week, Furhat va interacționa cu participanții de la primele 

două conferințe de business din săptămâna tehnologiei de la Radisson Blu Hotel: 

 La Innovation Summit, în 21 mai, se va dezbate viitorul roboților sociali și cum platforma 

Furhat Robotics redefinește raportarea oamenilor la tehnologie. 

 La HR Masters Summit, în 22 mai, subiectul de discuție este recrutarea obiectivă (Unbiased 

Recruitment), Furhat Robotics dezvoltând un robot care reușește să rămână imparțial în 

situațiile de interviu cu persoane din culturi diferite decât cea a angajatorului. 

 

“Suntem încântați să ne alăturăm Bucharest Tech Week 2019. Un festival de tehnologie atât de 

amplu și divers este locul în care Furhat se integrează perfect, alături de profesioniști pasionați de 

tehnologie. Furhat este dovada că roboții sociali sunt nu doar o proiecție pentru viitor, ci sunt deja 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/8fpMFA_r9JU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/8fpMFA_r9JU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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o realitate concretă din ce în ce mai răspândită, perfecționându-și constant tehnologiile, ajungând 

astfel să fie folosiți în domenii de activitate din ce în ce mai diverse. Așteptăm cu nerăbdare să 

împărtășim viziunea cu pasionații de tehnologii inovatoare prezenți la festival. Ne vedem acolo!” 

ne-a împărtășit Varun Atrey, Directorul de Marketing al Furhat Robotics Labs din Stockholm. 

 

Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale de comunicare: 

www.techweek.ro 

Facebook.com/TechWeekRO 

Facebook Event – Bucharest Technology Week 2019 
sursa: Romania pozitiva, 12 aprilie 2019 

 

 Johnson & Johnson România lansează WiSTEM2D, un program de 

orientare în carieră pentru elevii din clasele gimnaziale și liceale 

Peste 2.000 de elevi vor învăța despre Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică, Manufactură și 

Design (STEM
2
D) prin intermediul unor lecții interactive care să le stimuleze interesul de a se 

orienta către locuri de muncă din aceste domenii. 

 

http://www.techweek.ro/
https://www.facebook.com/Btechweek/
https://www.facebook.com/Btechweek/
https://www.facebook.com/events/227968398087237/
https://www.facebook.com/events/227968398087237/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ExwexflcStk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ExwexflcStk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 Alături de organizația non-guvernamentală Junior Achievement, în calitate de partener 

strategic, angajații din diviziile de produse farmaceutice, dispozitive medicale și produse 

pentru consumatori ale companiei Johnson & Johnson în România vor vizita 12 orașe și 

vor îndruma elevii din clasele gimnaziale și liceale spre domeniile STEM
2
D cu ajutorul 

instrumentelor de cercetare și experimentare. 

 Inițiativa internațională WiSTEM²D își propune să stimuleze interesul fetelor pentru 

domeniile și carierele STEM, acceptate în general ca fiind preferate de băieți. 

 

Programul educațional WiSTEM²D, lansat pe plan internațional de Johnson & Johnson în 2015, are 

ca scop cultivarea încrederii în sine și a interesului elevilor din clasele gimnaziale și liceale pentru 

domeniile și carierele STEM²D. În calitate de partener strategic, Junior Achievement, împreună cu 

o rețea de cadre didactice și angajații din diviziile de produse farmaceutice, dispozitive medicale și 

produse pentru consumatori ale Johnson & Johnson în România, va organiza sesiuni de învățare 

inovatoare bazate pe atenție, explorare, reflecție și elemente practice, pentru a-i inspira pe elevi să 

se orienteze spre domenii precum Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică, Manufactură și 

Design. 

 

Un element cheie al programului WiSTEM²D vizează implicarea fetelor în ateliere practice dedicate 

exclusiv acestora, încurajând, în același timp, viitoarele absolvente de liceu să urmeze o carieră în 

domeniile STEM²D, care sunt în general acceptate ca fiind preferate de băieți. 

„La Johnson & Johnson, încă de la fondarea companiei, de acum mai bine de 130 de ani avem o 

tradiţie în direcţia susținerii femeilor în carieră și le punem la dispoziție toate instrumentele, 

resursele și oportunitățile necesare pentru a atinge succesul profesional. În prezent, suntem mai 

dedicaţi decât oricând acestui demers. Întotdeauna am recunoscut că femeile au un rol mai mare 

decât acela de a avea grijă de cei din jurul lor şi de a fi mame. Ele sunt și oameni de știință, 

tehnologi, inovatori, mentori sau oameni de afaceri. Sunt lideri ai comunității și elementul esențial 

al procesului de menţinere şi dezvoltare a sănătății tuturorîn deceniile ce vin. La nivel global, ne 

dorim să obținem o reprezentare de 50% a femeilor în domeniile STEM
2
D din cadrul unităților 

operaționale ale Johnson & Johnson.”, a declarat Christian Rodseth, Managing Director Janssen 

Compania Farmaceutică a Johnson & Johnson în România.(...) 

 

WiSTEM²D se desfășoară în școli gimnaziale și licee din Apahida, Brașov, București, Buftea, 

Chitila, Cluj-Napoca, Constanța, Mogoșoaia, Oradea, Otopeni, Tulcea și Voluntari. Programul a 

fost dezvoltat în contextul în care experții în resurse umane indică faptul că aproape toate profilurile 

de locuri de muncă care vor avea cea mai rapidă creștere în următorul deceniu vor necesita 

cunoştinţe în domeniile STEM. Interacțiunea cu profesioniștii STEM²D le va permite tinerilor să se 

familiarizeze mai mult cu nivelul de educație, responsabilitățile și abilitățile necesare pentru 

viitoarele locuri de muncă. 

 

Despre Johnson & Johnson: Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi: https://www.jnj.com/  
sursa: Romania pozitiva, 11 aprilie 2019 

 

 

 

 

 

https://www.jnj.com/
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 Evaluare computerizată pentru prevenirea escarelor 
 

  Fundația Vodafone România şi Fundația 

Motivation România anunță introducerea unui nou serviciu gratuit pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii - evaluarea computerizată a presiunii exercitate în poziția așezat. Serviciul folosește un 

echipament unic în România, BodiTrak, și are drept scop prevenirea escarelor și a altor 

complicații medicale la care sunt expuși utilizatorii de scaune rulante. Echipamentul a fost 

achiziționat de Fundația Motivation România ca parte a proiectului „Abilitățile contează - sănătate 

și viață activă în scaun rulant” finanțat de Fundația Vodafone România cu 169.000 de lei prin 

runda de finanțare Fondul pentru Fapte Bune.   

  

În perioada aprilie - august 2019 sunt planificate sesiuni gratuite de testare a presiunii în diferite 

localități din țară. Programarea la evaluare poate fi făcută prin apel gratuit la Telefonul 

utilizatorului de scaun rulant – 0800 030 762, de luni până vineri, în intervalul 09.00 – 16.00. 

  

Sistemul de testare a presiunii BodiTrak crește gradul de conștientizare a riscurilor de apariție a 

escarelor în rândul persoanelor cu leziune medulară care participă la programele Motivation. 

Sistemul este conectat la display-ul unui calculator și oferă persoanelor care fac testul o 

reprezentare vizuală a presiunilor înregistrate în poziția așezat. Specialiști Motivation care fac 

evaluarea și prescrierea de scaune rulante potrivite, conform recomandărilor Organizației Mondiale 

a Sănătății, folosesc rezultatele evaluării pentru a corecta poziția utilizatorilor prin ajustarea 

scaunelor rulante sau a pernelor și contribuie astfel laîngrijirea și menținerea sănătății persoanelor 

care folosesc scaune rulante. 
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Din decembrie 2018 și până în prezent, sistemul de testare a presiunii BodiTrak a fost folosit 

în  București pentru evaluarea a 35 de persoane cu leziune medulară. Acestea au devenit utilizatoare 

de scaune rulante ca urmare a unor accidente și sunt expuse riscului de a dezvolta escare care, 

netratate corespunzător, pot duce la complicații severe și chiar la deces. 

  

Până în prezent, în cadrul proiectului „Abilitățile contează - sănătate și viață activă în scaun 

rulant”  au fost donate peste 140 de scaune rulante adaptate personalizat pentru persoane cu 

dizabilități locomotorii din București și județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Ialomița, Dâmbovița, 

Călărași, Buzău, Teleorman, Constanța. Peste 70 de utilizatori de scaune rulante, alături de asistenți 

personali și specialiști din domeniul sănătății au luat parte la sesiuni de instruire pentru sănătate și 

viață activă organizate de echipele Motivation în comunitate și în centre de recuperare din București 

și din țară. Aceste sesiuni includ discuții despre importanța unui scaun rulant potrivit, prevenirea 

complicațiilor medicale asociate utilizării unui scaun rulant și sesiuni practice de manevrare corectă 

și în siguranță a scaunului rulant. Toate acestea au un rol important în dezvoltarea abilităților de 

viață independentă și în reluarea rolurilor de membri activi ai comunității. 

  

În cei 18  ani de colaborare, Fundația Vodafone România a contribuit cu 2.154.874 de lei la 

programele dezvoltate de Fundația Motivation România pentru îmbunătățirea vieții persoanelor cu 

dizabilități. 
sursa: www.stiriong.ro, 11 aprilie 2019 

 

 

 25 aprilie, Ziua internațională “Bring your kid to work day”  

 

Ce se pregătesc companiile din România pentru 25 aprilie, ziua “Bring Your Kid to Work” 

Evenimentul “Bring your kid to work day”, în care cei mici vizitează locul de muncă al părinților, 

are loc în fiecare an, în ultima zi de joi din luna aprilie. Anul acesta, pe 25 aprilie, se estimează că 

peste 37 de milioane de copii vor păși pragul companiilor din întreaga lume. 

Acest eveniment promovează principii sănătoase de work-life balance și crește interesul generațiilor 

tinere pentru formarea și dezvoltarea profesională. 

 

Cum a apărut “Bring your kid to work day”? 

Acesta este un eveniment cu tradiție, care a apărut pentru prima dată la New Yorkul anilor ‘90, sub 

denumirea “Take Our Daughters to Work Day”. 

Sub influența mișcării feministe de la vremea respectivă, inițiativa viza doar fetele, dar acest lucru 

s-a schimbat în 2003 când programul evenimentului a fost modificat să includă și băieți, luând 

numele de “bring your kid to work day”. 

După ce a luat amploare în toate Statele Unite, evenimentul s-a răspândit în întreaga lume, inclusiv 

în România. 

 

Care sunt cele mai populare activități pentru “Bring your kid to work day”? 

În această zi companiile organizează activități distractive pentru copii în propriul sediu. În open 

space sau în sala de ședințe, angajatorii găzduiesc piese de teatru, ateliere de creație sau activități de 

pictură pe față. 

 

http://www.stiriong.ro/
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Iată câteva dintre aceste activități: 

Turul companiei: 

Turul companiei și prezentarea activităților sunt motivele pentru care copiii au venit, așa că vor fi 

nerăbdători să descopere cu ce se ocupă părinții lor. 

“Nu este întotdeauna ușor pentru angajatori să prezinte activitatea pe care o desfășoară într-un 

mod care să le trezească interesul celor mici. Animatorii le pot veni în ajutor cu idei și costume 

care vor transforma prezentarea într-un adevărat spectacol.” afirmă Alexandra Timofte, Manager 

BluParty. 

Activitatea “Reinventează logo-ul companiei”: 

Cei mici au aptitudini de artiști, pe care angajatorii le pot pune în valoare cu o activitate de redesign 

a logo-ului companiei. 

Jocul “Fii directorul companiei”: 

Un exercițiu de imaginație pentru cei mici ar fi un joc în care sunt puși în postura de director al 

companiei. Ideile lor pot fi amuzante, dar și demne de implementat. 

Tablou cu amprentele micuților: 

Cei mici își pot lăsa amprenta în companie, la propriu, pe un tablou realizat la o activitate de pictură 

cu degetele. 

Înainte de a selecta activitățile pentru programul zilei “bring your kid to work”, BluParty le 

recomandă angajatorilor să facă o medie de vârstă a copiilor invitați și să se asigure că activitățile 

alese se potrivesc tuturor. 

Companiile din România care organizează evenimente “bring your kid to work day” preferă servicii 

precum numere cu animatori, spectacole de teatru și ateliere de creație, dar și accesorii precum 

candy bar-ul, mașina de popcorn sau cabina foto. 

Ce beneficii are “bring your kid to work day”? 

Această inițiativă promovează conceptul de work-life balance, așa că multe companii o includ în 

programele de well-being pentru angajați. 

Timp de o zi, angajații se decontectează de la îndatoririle profesionale și se relaxează alături de 

copii și de colegii de muncă. 

Cei mici pot vedea o latură independentă a părinților și îi pot privi pentru prima oară ca pe 

adevărate modele profesionale. Părinții vor fi extrem de mândri să vadă că cei mici sunt cu adevărat 

interesați de munca lor. 

Mai mult decât atât, această primă întâlnire cu câmpul muncii poate influența alegerile pe care 

copiii le fac în ceea ce privește educația și viitoarea lor carieră. 

BluParty încurajează companiile din România să includă evenimente “bring your kid to work day” 

în calendarul lor, pentru că acestea contribuie la bunăstarea angajaților și la dezvoltarea profesională 

a celor mici. 
sursa: Romania pozitiva, 9 aprilie 2019 

Floriile 

Iată zile-ncalzitoare 

După aspre vijelii! 

Vin Floriile cu soare 

Şi soarele cu Florii. 

https://www.bluparty.ro/
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Primăvara-ncântătoare 

Scoate iarba pe câmpii 

Vin Floriile cu soare 

Şi soarele cu Florii. 

Lumea-i toată-n sărbătoare, 

Ceru-i plin de ciocârlii. 

Vin Floriile cu soare 

Şi soarele cu Florii. 

 

Vasile Alecsandri (1821-1890) 

 

 

 
 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


