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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 anul 2, nr. 1, info saptamana 22 – 26 ianuarie 2014 -  
 

La Mulți Ani, 2014! 
 
Cuprins: 

 
 2014 – informatii despre ... 

 "Anul Brâncoveanu" 

 RENINCO – membru asociat incluD-ed Europa  

 Proiectul Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în 

România, cu focalizare pe învățământul preșcolar și primar – Ministerul 

Educatiei Nationale - UNICEF - Asociatia RENINCO 

 Cursul pentru cadre didactice  "Pregatirea cadrelor didactice pe tematici 

europene" – Bucuresti, februarie 2014 

 Concurs: ”Implica-te. Salveaza Padurile!”  

 A inceput Shakespeare School Essay Competition! 

 Crucea Caraiman, în Cartea Recordurilor 

 
 

2014 .... 2014 ... 2014 ... 2014 .... 
 

 Anul 2014 este anul Calului de Lemn, potrivit horoscopului chinezesc. 
Potrivit caracterului acestui animal patron al lui 2014, anul care urmează 

se anunţă a fi unul plin de surprize şi stă în general, sub dorinţa de 
independenţă. 
 

 
 

 2014 este Anul International al Cristalografiei, desemnat astfel de 

Adunarea Generala a Natiunilor Unite iar UNESCO conduce si coordoneaza 
planificarea si implementarea activitatilor educationale, impreuna cu 
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Uniunea Internationala a Cristalografiei. Ceremonia de deschidere a Anului 
International al Cristalografiei a avut loc la sediul UNESCO, intre 20-21 

ianuarie 2014. 
sursa: UNESCO 

 

 Cu ocazia Zilei Internationale a Familiei care se aniverseaza in fiecare an 
pe data de 15 mai, COFACE, Confederatia Organizatiilor Familiale din 

Uniunea Europeana, care are peste 50 de organizatii cu statut de membru 
din mai multe state europene, a solicitat ca anul 2014 sa fie nominalizat ca 
“Anul European pentru Reconcilierea Vietii Profesionale cu Viata de 

Familie”. 
Sursa: www.coface-eu.org 
 

 Pentru a promova ideea aplicarii principiului durabilitatii in domeniul 

resurselor de hrana, deputatii din Parlamentul European au cerut ca anul 
2014 sa fie desemnat "An european impotriva risipei alimentelor". 
Pentru a reduce drastic pana in 2025 risipa de alimente, Statele Membre vor 

trebui sa introduca cursuri in unitatile de invatamant, care sa explice cum 
trebuie pastrate, gatite si aruncate la gunoi alimentele si, de asemenea, sa 

faca schimb de experienta in acest sens. 
sursa: www.9am.ro › International 
 

 2014 este Anul internațional al agriculturii familiale, organizat de 
Organizația Națiunilor Unite pentru a promova această activitate, atrăgând 

atenția lumii asupra rolului său la reducerea foamei și sărăciei, asigurarea 
securității alimentare și îmbunătățirea mijloacelor de subzistență, protejând 
în același timp mediul și biodiversitatea. 
www.cnproagro.ro 

 

 Anul 2014 va fi declarat "Anul Brâncoveanu" 

 

 
Anul 2014 va fi declarat "Anul Brâncoveanu" 

http://www.coface-eu.org/
http://www.9am.ro/tag/2014.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Business/International/207954/Pretul-alimentelor-a-impins-spre-saracie-44-milioane-de-oameni.html
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4Q6QUoADAB&url=http%3A%2F%2Fwww.9am.ro%2Fstiri-revista-presei%2FInternational&ei=_bzeUo-TG-bqywPW6YKQCA&usg=AFQjCNHGPehXcE9--7TgWY2evxGQM10fGQ
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Anul 2014 va fi declarat "Anul Brâncoveanu", pentru marcarea a 300 de ani de la 
martiriul Brâncovenilor, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, publicat în 

dezbatere publică pe site-ul Ministerului Culturii. 
 
Potrivit notei de fundamentare a proiectului, Ministerul Culturii a propus Guvernului 

declararea anului 2014 "Anul Brâncoveanu", având în vedere importanţa şi contribuţia 
majoră a domnitorului în istoria şi cultura naţională, precum şi faptul că în anul 2014 

se împlinesc 300 de ani de la martiriul lui Constantin Brâncoveanu şi a fiilor acestuia. 
 
Anii domniei lui Brâncoveanu au fost marcaţi de un progres economic şi cultural-

artistic, de iniţiative de modernizare a aparatului statal, de reformare a sistemului 
fiscal. A organizat cancelaria statului în vederea întreţinerii raporturilor cu puterile 

străine. Epoca brâncovenească s-a deschis influenţelor occidentale care au început să 
prevaleze asupra celor orientale. Astfel s-a creat o sinteză originală naţională, prin 

aportul tradiţiei răsăritene şi a celei occidentale. 
Principalele direcţii ale politicii lui Constantin Brâncoveanu au fost: întărirea rolului 
domniei; reorganizarea sistemului fiscal; promovarea unor relaţii strânse cu Moldova 

şi Transilvania. 
Până în anul 1709, Constantin Brâncoveanu a reuşit să menţină o politică echilibrată 

între Imperiul Otoman, căruia îi era vasal, şi Sfântul Imperiu Roman (Habsburgic), a 
cărui expansiune ajunsese până la hotarele Ţării Româneşti (după cucerirea 
Transilvaniei, recunoscută de Poarta Otomană prin tratatul de pace de la Karlowitz, 

din 1699). 
În perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, cultura românească a cunoscut o 

perioadă de înflorire, domnitorul fiind un fervent sprijinitor al culturii. În cei 26 de ani 
de domnie, Brâncoveanu s-a dovedit un gospodar desăvârşit şi bun administrator al 
avuţiilor ţării, instaurând o epocă de prosperitate şi de pace 

Acţiunile şi manifestările din cadrul Programului naţional "Anul 2014 - Anul 
Brâncoveanu " se vor desfăşura sub înaltul patronaj al primului-ministru. 

 
Pentru buna desfăşurare a acestor evenimente se va constitui Comitetul de 
coordonare "Anul Brâncoveanu", care va fi format din: primul-ministru (preşedinte de 

onoare al comitetului); ministrul Culturii (preşedinte executiv); preşedintele Academiei 
Române (preşedinte executiv); ministrul Educaţiei Naţionale; ministrul Afacerilor 

Externe; ministrul Finanţelor Publice; ministrul Tineretului şi Sportului; ministrul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; ministrul Afacerilor Interne; ministrul 
delegat pentru pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism; 

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte; preşedintele Institutului 
Cultural Român; preşedintele Comisiei pentru cultură, culte, arte şi mijloace de 

informare în masă a Senatului; preşedintele Comisiei pentru cultură, culte, arte şi 
mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor; preşedintele Uniunii Scriitorilor 
din România; preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor; preşedintele Uniunii 

Artiştilor Plastici; preşedintele UNITER; preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor 
Judeţene; preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune; preşedintele Societăţii 

Române de Televiziune. 
Sursa: Mediafax, www.realitatea.ro 

 

 

 

http://www.realitatea.ro/
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 RENINCO – membru asociat incluD-ed Europa 
 

Ne bucuram sa anuntam ca Asociatia RENINCO, ai carei membri suntem, a fost 
invitata sa participe ca membru asociat la Reteaua Europeana pentru Educatie 

Incluziva si Dizabilitate – IncluD-ed , ceea ce reprezinta o recunoastere deosebita 
pentru munca si cunoasterea de exceptie in domeniul educatiei incluzive. 

 

 

  

 

  
incluD-ed welcomes its first six Associated 

Members! 
  

  

The University of Akureyri in Iceland, queraum. 

cultural & social research from Austria, Association 
RENINCO from Romania, Centre for Studies on 
Inclusive Education (CSIE) from the UK, the FIRAH  

  

(International Foundation of Applied Disability Research) from France and Inclusion 
Ireland from Dublin (Ireland) have been invited as Associated Members for their 

outstanding work and knowledge in the field of inclusive education. Since autumn 
2013, they have supported and disseminated the key messages, objectives and 

main results of incluD-ed and provided knowledge and best practices to the 
network, supporting the work of incluD-ed founding partners (Fundación ONCE as 
leader, Kynnys ry, APF and Rytmus). 

The incluD-ed network aims to invite and integrate at least one organization and /or 
researcher from all 28 countries of the European Union. 

   

Reteaua Europeana pentru Educatie Incluziva si Dizabilitate – IncluD-ed  
doreste bun venit primilor 6 membri asociati. Universitatea Akureyri din Islanda, 

Centrul de cercetari culturale si sociale Queraum din Austria, Asociatia RENINCO 
Romania, Centrul de studii in educatia incluziva (CSIE) din Marea Britanie si FIRAH 

(Fundatia Internationala pentru cercetare aplicativa in dizabilitate, Franta) au fost 
invitate ca membri asociati, pentru munca si cunoasterea de exceptie in domeniul 
educatiei incluzive. Din toamna anului 2013, ei au sprijinit si diseminat mesajele cheie 

si principalele rezultate ale muncii membrillor fondatori ai IncluD-ed (Fundatia ONCE, 
Spania, ca lider, Kynnys ry din Finlanda, APF, Franta si Rytmus din Cehia).   Reteua 

IncluD – ed are ca obiectiv sa invite si sa integreze cel putin o organizatie si/sau un 
cercetator din toate cele 28 de tari ale Uniunii Europene. 
Sursa:  https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?retry_ssl=1# - 21.04.2014 

 
 

https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?retry_ssl=1
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 Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES 

în România, cu focalizare pe învățământul preșcolar și primar 

In colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale si UNICEF, Asociatia RENINCO a 
inceput desfasurarea proiectului Promovarea educatiei incluzive pentru copii cu 

dizabilitati si CES in Romania, cu focalizare pe invatamantul prescolar si primar. 
 
In perioada 20-21 ianuarie 2014 a avut loc o intalnire de lucru cu scop consultativ 

care a avut ca obiective: 
- Consultarea participantilor cu privire la proiectul “Strategie privind invatamantul 

pentru persoane cu CES in contexte incluzive – 2008 (publicat pe site-ul MECTS 
in 2010 - http://www.edu.ro/index.php/articles/13615) 

- Identificarea si dezbaterea unor modalitati de colectare si valorificare a unor 

bune practici in educatia incluziva din Romania 
 

Informatii detaliate vor urma in Buletinul Informativ nr. 2, saptamana 27 ianuarie – 2 
februarie 2014. 

 

 Cursul pentru cadre didactice  "Pregatirea cadrelor didactice pe 
tematici europene" – Bucuresti, februarie 2014 

Institutul European din Romania (IER) in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale 
(MEN) organizeaza un program acreditat de formare profesionala a cadrelor didactice 

in domeniul afacerilor europene, finantat de Comisia Europeana prin Reprezentanta 
Comisiei Europene in Romania. 

 
Acest program de formare se adreseaza cadrelor didactice din toate cele trei cicluri de 
invatamant: primar, gimnazial si liceal care predau discipline scolare in care tematica 

Uniunii Europene este subiect de lectie sau parte a unor lectii de geografie, istorie, 
educatie civica, cultura civica si orice alta disciplina scolara din curriculum-ul optional. 

 
In cadrul acestui program se va organiza cate o sesiune de formare de doua zile in 
fiecare din centrele: Bucuresti, Bacau, Timisoara, pentru fiecare din cele trei cicluri de 

invatamant: primar, gimnazial, liceal. 
 

Primele sesiuni vor avea loc in centrul de formare din Bucuresti in perioada 2-8 
februarie 2014. Termen limita pentru inscrieri: 24 ianuarie 2014. 
Pentru detalii suplimentare referitoare la agenda cursului, procedura de inscriere, 

criterii de eligibilitate accesati linkul: 
http://www.ier.ro/stiri/selec%C5%A3ie-cadre-didactice-pentru-cursul-

preg%C4%83tirea-cadrelor-didactice-pe-tematici-europene-bucu 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 Concurs: ”Implica-te. Salveaza Padurile!”  

  
Fundatia TERRA Mileniul III si Asociatia Alma-Ro invita elevii de gimnaziu si de liceu 

preocupati de protectia mediului sa participe la cea de-a doua editie a competitiei 
europene ”Implica-te. Salveaza padurile!”. 

http://www.edu.ro/index.php/articles/13615
http://www.ier.ro/stiri/selec%C5%A3ie-cadre-didactice-pentru-cursul-preg%C4%83tirea-cadrelor-didactice-pe-tematici-europene-bucu
http://www.ier.ro/stiri/selec%C5%A3ie-cadre-didactice-pentru-cursul-preg%C4%83tirea-cadrelor-didactice-pe-tematici-europene-bucu
http://www.stiriong.ro/
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“Implica-te. Salveaza Padurile!” este un concurs european de bune 
practici pentru consumul responsabil al resurselor padurilor, la care 
pot participa scoli si licee din Romania, Italia, Malta, Spania si 

Polonia. 
Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie sa se organizeze 

in grupuri de cel putin 4 elevi si sa compuna un mesaj care sa reflecte necesitatea de 
a salva si proteja padurile. Mesajul poate fi transmis sub forma de desene, colaje, 
filme, fotografii, blog, sau o combinatie dintre acestea. 

Concursul are doua sectiuni de varsta: gimnaziu (11 – 14 ani) si liceu (15 – 18 ani). 
Termenul limita pentru trimiterea lucrarilor si a formularelor este 23 Februarie 2014. 

 
Modalitatea de inscriere in competitie  
Pentru a intra in competitie, elevii trebuie sa parcurga 3 pasi simpli: 1. Sa se 

organizeze in echipe de cel putin 4 elevi 2. Sa realizeze o lucrare sub forma de 
desene, colaje, filme, fotografii, blog, sau o combinatie dintre acestea 3. Sa trimita 

lucrarea (sau o fotografie a acesteia), impreuna cu Formularul de inregistrare 
completat, la adresa sido.istvan@yahoo.com.   
 

Premii de 250 de euro pentru echipele castigatoare  
Echipele castigatoare la fiecare sectiune de varsta vor primi un premiu in valoare de 

250 euro, suma ce va fi folosita pentru a implementa activitatile din cadrul campaniei 
de comunicare. Castigatorii vor fi anuntati in data de 7 aprilie 2014, cand rezultatele 

concursului vor fi publicate pe site-ul proiectului www.forestintheworld.org. 
Vor fi acordate 5 premii, cate unul pentru fiecare tara din competitie, la fiecare 
categorie de varsta. Cele mai bune 6 lucrari, 3 de la sectiunea gimnaziu si 3 de la 

sectiunea liceu, din fiecare tara vor fi publicate pe site-ul proiectului. 
 

Mesaje pentru salvarea padurilor  
Prin participarea la concurs, elevii au ocazia sa isi foloseasca imaginatia si 
creativitatea pentru a elabora mesaje pentru sensibilizarea oamenilor in ceea ce 

priveste protectia padurilor. Fie ca vor fi elaborate sub forma de blog, selectie de 
imagini, sau filmulet, participantii pot face referire la una sau mai multe dintre 

urmatoarele tematici: 

 Padurile ca un bun comun al umanitatii 
 Drepturile popoarelor indigene care traiesc in paduri 
 Protectia biodiversitatii 

 Combaterea defrisarilor si schimbarilor climatice 
 Combaterea comertului ilegal de lemn 

 Consumul responsabil al produselor forestiere (de ex: hartie, lemn) 
 Padurile si dezvoltarea durabila 

Formularul de inregistrare si regulamentul de participare sunt disponibile pe 

www.forestintheworld.org/contest.   
Gasiti mai multe detalii despre competitie pe site-ul Fundatiei TERRA Mileniul III. 
  

Concursul este organizat de mai multe organizatii neguvernamentale din Europa – 
CISV, COSPE, GVC din Italia, Fundatia TERRA Mileniul III, Asociaţia Alma-Ro si 

mailto:sido.istvan@yahoo.com
http://www.forestintheworld.org/contest
http://terramileniultrei.ro/articole-terra-mileniul-trei/a-inceput-o-noua-editie-a-concursului-%E2%80%9Cimplica-te-salveaza-padurile%E2%80%9D/
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Asociatia Rhododendron din Romania, Polish Green Network din Polonia si ACSUR Las 
Segovias din Spania, KOPIN din Malta. 

Sursa: www.stiriong.ro 

 

 
 A inceput Shakespeare School Essay Competition! 

 
Astazi s-a lansat cea de-a 6-a editie a concursului national de creatie 
in limba engleza Shakespeare School Essay Competition, organizat 

de Asociatia Shakespeare School pentru Educatie. Tinerii intre 11 si 
20 de ani sunt provocati sa scrie un text creativ si original pe care sa il inscrie gratuit 

in concurs. Ei pot castiga astfel tabere de doua saptamani in Marea Britanie, in 
campusurile unor universitati sau colegii de top. 
Shakespeare School Essay Competition isi propune sa stimuleze gandirea creativa, 

spiritul de inovatie si originalitatea si sa motiveze tinerii sa isi perfectioneze limba 
engleza. Concursul le ofera sanse egale tinerilor din intreaga tara de a experimenta 

viata intr-un campus universitar britanic de top si de a studia limba engleza la cele 
mai inalte standarde. 

Concursul se bucura deja de cativa ani de un mare succes printre tinerii din toata tara. 
In fiecare an se inscriu 4000-5000 de tineri din toate judetele. Shakespeare School 
Essay Competition isi propune sa ii motiveze pe elevi si studenti sa fie cat mai creativi 

si sa obtina performanta la limba engleza. 
Competitia este organizata pe doua categorii de varsta, 11-14 ani si 15-20 de 

ani. Participantii pot inscrie gratuit eseurile online pe site-ul 
www.shakespeare-school.ro pana pe 31 martie. Dupa selectia celor mai bune 30 
de eseuri, profesorii Shakespeare School stabilesc ierarhia finala in urma unor scurte 

interviuri cu finalistii. 
Concursul este inclus in Calendarul Activitatilor Educative al Inspectoratului Scolar al 

Municipiului Bucuresti. Ambasadorul competitiei este Lorand Soares Szasz, business 
coach, trainer, speaker si antreprenor, un exemplu remarcabil de succes in cariera, a 
carui perseverenta va fi o inspiratie pentru tineri. 

Anul acesta participantii sunt invitati sa redacteze un eseu despre un sistem 
educational ideal, pornind de la discursul TED al unui adolescent despre cum scoala ar 

trebui sa ne invete sa fim fericiti si sa avem succes. 
 Mai multe detalii despre tema si regulament se gasesc pe www.stiriong.ro 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 

 Crucea Caraiman, în Cartea Recordurilor 

 
Crucea Caraiman, un monument istoric construit între anii 1926 şi 1928 şi situat pe 
Vârful Caraiman, a fost desemnată cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf 

montan, potrivit site-ului Guinness World Record. 

http://www.shakespeare-school.ro/
http://www.stiriong.ro/
http://www.stiriong.ro/
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Crucea Caraiman, în Cartea Recordurilor / FOTO: wikipedia.org 
 

Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, situată pe Vârful 
Caraiman din Munţii Bucegi, este un monument istoric clasat în grupa A (de valoare 

naţională şi universală), potrivit Listei Monumentelor Istorice alcătuite de Ministerul 
Culturii, scrie Mediafax.ro. 
Crucea Caraiman este situată la altitudinea de 2.291 metri, conform Guinness World 

Record. Monumentul are o înălţime de 39,5 metri şi include un soclu din ciment de 8 
metri. 

Cunoscut şi sub denumirea Crucea Eroilor, monumentul a fost ridicat pentru a cinsti 
memoria românilor care au murit în Primul Război Mondial. 
Monumentul a fost verificat de către experţii Guinness pe 14 august 2013. 

Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial este situată în şaua 
masivului Caraiman, chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă, la altitudinea de 

2.291 de metri, fiind unică în Europa atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin 
dimensiuni, conform site-ului dedicat acestui monument. 
Crucea este executată din profile de oţel, fiind montată pe un soclu din beton armat 

placat cu piatră, înalt de 8 metri. În interiorul acestuia se află o încăpere care a 
adăpostit iniţial generatorul de energie electrică ce alimenta cele 120 de becuri de 500 

W de pe conturul Crucii. 
Monumentul a fost realizat prin grija Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria ai României, 
în perioada 1926 - 1928, "întru slava şi memoria eroilor prahoveni căzuţi în Primul 

Război Mondial, 1916-1918, pentru apărarea patriei", aşa cum stă scris pe placa 
comemorativă fixată pe partea nordică a soclului. 
Sursa: http://www.realitatea.net/crucea-caraiman-in-cartea-recordurilor  

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.mediafax.ro/life-inedit/crucea-caraiman-in-cartea-recordurilor-este-cea-mai-inalta-cruce-din-lume-amplasata-pe-un-varf-montan-11867228
http://www.realitatea.net/crucea-caraiman-in-cartea-recordurilor

