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Ziua de 2 Aprilie a fost declarata, la data de 18 decembrie 2007, de catre Natiunile
Unite, Ziua Internationala pentru Constientizarea Autismului.
Ligt It Up Blue este o actiune internationala prin care, in 1 si 2 aprilie se ilumineaza in
albastru cladiri importante din intreaga lume - Empire State Building din New York
City, Turnul CN din Toronto, Turnul Effel din Paris.
Pentru al saselea an consecutiv, vor fi luminate in albastru si cladiri din Romania in
aceasta actiune de constientizare a autismului.

Ziua internationala a cartilor pentru copii
Incepand cu anul 1967, in fiecare an, pe 2 aprilie (data nasterii scriitorului Hans
Christian Andersen) in intreaga lume se sarbatoreste Ziua internationala a cartii
pentru copii si tineret. Scopul acestei zile este de a insufleti dragostea de carte si de a
indrepta atentia copiilor catre carti.
Printre evenimentele desfasurate in aceast zi se numara expozitii de carte, de reviste
scolare si de filatelie, intalniri cu autorii, concursuri de scris, momente artistice,
ateliere de desen si de integrame, intreceri sportive si jocuri cu zmeie si masti.
Sursa: http://www.ceasulcuc.ro/eveniment.php?uid=1266751921510

Carte pentru copii: Domnişoara Poimâine şi joaca de-a Timpul

Autor: Adina Rosetti, ilustrații Cristiana Radu, Editura Curtea Veche, 2014
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Cartea se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani şi îşi doreşte să
răspundă, într-o manieră ludică şi creativă, întrebărilor pe care le pun cei mici despre
timp. Domnul Azi, bătrâna doamnă Ieri, domnişoara Poimâine, vrăjitoarea Niciodată şi
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Copiii care vor neapărat să afle „de ce azi e azi şi cum se transformă în mâine“, dacă
„a trecut ieri sau urmează să vină“ sau „ce-i aia poimâine şi de ce nu vine mai repede“
pot face cunoştinţă cu personajele cărţii Domnişoara Poimâine şi joaca de-a Timpul de
Adina Rosetti, cu ilustraţii de Cristiana Radu.

spiriduşul Vreodată îşi dau întâlnire într-o poveste amuzantă, în care timpul începe să
curgă mai repede ca de obicei, aşa cum fantazează toţi copiii când sunt mici şi
nerăbdători să crească mai repede.
Sursa: http://www.curteaveche.ro/domnisoara-poimaine-si-joaca-de-a-timpul.html

Tabără de vară pentru cercetaşi la Predeal
Ministerul Apărării Naţionale a lansat marţi, 26 martie, concursul naţional de selecţie
pentru participarea elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal la cea de-a opta ediţie
a taberei de vară pentru cercetaşi "Fii cel mai bun! Fii la înălţime!".
Ediţia din acest an se va desfăşura, în perioada 27 iulie – 3 august, la Predeal, cu
sprijinul Statului Major al Forţelor Terestre. La tabără se pot înscrie elevii care sunt, la
momentul desfăşurării concursului, în clasele VI-VII şi IX-XI, se arată într-un
comunicat de presă al Ministerului Apărării Naţionale.
Tabăra îşi propune să dezvolte şi să valorifice calităţile fizice şi morale ale tinerilor
participanţi, spiritul de competiţie şi de echipă. Programul taberei va cuprinde
activităţi aplicativ - militare, întreceri sportive, vizite la obiective militare şi turistice.
Concursul de selecţie cuprinde două etape, în cadrul acestora testându-se cunoştinţele
elevilor despre Armata României, NATO şi UE. În prima etapă (26 martie – 20 aprilie),
echipe constituite din câte doi elevi vor trebui să completeze un formular de
înregistrare şi să răspundă la 20 de întrebări tip grilă. Pentru cea de-a doua etapă (21
aprilie – 11 mai), echipele care au răspuns corect la cel puţin 15 întrebări ale primei
etape se califică, acestea urmând să răspundă la un nou set de întrebări. În perioada
12 - 18 mai, juriul concursului va evalua răspunsurile trimise de echipele calificate în
cea de-a doua etapă, 21 dintre acestea (primele 10 echipe din învăţământul gimnazial
şi primele 11 echipe din învăţământul liceal) urmând să participe la tabăra de
pregătire.
sursa://adevarul.ro/educatie/scoala/tabara-vara-cercetasi-predeal-organizata-ministerulapararii-nationale-1_533299f70d133766a83d17ba/index.html
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Pe 8 aprilie, in Bucuresti, vino alaturi de specialisti Microsoft sa inveti
cum poti sa fii mai eficient utilizand solutiile cloud si cum iti poti activa gratuit donatia
de Office 365 pentru organizatia ta neguvernamentala.
Vor fi alaturi de noi practicieni in domeniul IT si reprezentanti ai ONG-urilor care
folosesc deja Office 365 in organizatiile lor. Ei te vor ajuta sa intelegi si sa inveti cum
poti folosi Office 365 pentru a organiza conferinte online, a coordona voluntari sau a
lucra oricand in echipa, online si offline.
Inscrierea la Conexiuni 2014 este gratuita si deschisa oricarui angajat sau voluntar al
unei organizatii neguvernamentale, membre in comunitatea TechSoup, in limita
locurilor disponibile. Agenda completa a evenimentului si detalii suplimentare sunt
disponibile pe conexiuni2014.eventbrite.com.
Conexiuni este cel mai mare eveniment gratuit de invatare a tehnologiei pentru
organizatii neguvernamentale. Conferinta este organizata anual de TechSoup
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Conferinta Conexiuni 2014 – Office 365 pentru ONG-uri

Romania si Microsoft Romania.
Pentru ca numarul de locuri este limitat, din partea unei organizatii poate participa un
singur reprezentant. Costurile pentru cazare, masa si transport nu sunt acoperite.
Sursa: www.stiriong.ro, 27 martie2014

Atelier de benzi desenate la Academia Motanov
Academia Motanov organizeaza la Bucuresti un atelier de benzi
desenate pentru tineri intre 12 si 16 ani, cu inscrieri pana pe 15
aprilie 2014.
Atelierul ii va familiariza pe tineri cu universul BD si cu modul in care
sunt gandite BD-urile. Participantii vor invata sa construiasca o poveste
cu un personaj bine conturat, sa o sparga in cadre, sa o deseneze si sa
o coloreze. Prima parte a atelierului se concentreaza pe poveste, a doua pe desen. Se
vor da teme aproape dupa fiecare intalnire, dar nu va fi un efort, asa e cu activitatile
placute.
BD-ul face legatura dintre scris si vizual, face povestea sa fie mai atragatoare. Banda
desenata ne invata sa ne structuram, sa etapizam si sa prioritizam – deci e vorba si
de competente transversale, aplicabile apoi in orice activitate, nu doar de
competentele artistice – poveste si desen.
Atelierul se va desfasura in perioada 26 aprilie – 1 iunie si va cuprinde 12 sedinte de
cate doua ore, sub indrumarea a doi creatori de benzi desenate : Robert Obert si
Diana Necsulescu. Costul atelierului este de 800 de lei si include cate un album BD
pentru fiecare participant + revista editata si tiparita cu BD-urile realizate la atelier +
materialele pe care le vor folosi participantii + diploma.
Academia Motanov este un proiect al asociatiei culturale si educative Brain Fitness.
Academia organizeaza ateliere pentru copii si adolescenti, cu o durata de cel putin o
luna, coordonate de profesionisti pasionati.
www.stiriong.ro, 27 martie 2014
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MISTERUL PIRAMIDEI de la Râşnov
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Pietre paralelipipedice, cu muchii şlefuite milimetric. Lespezi mari, în spatele cărora se
deschid grote. Sînt îmbinate perfect, iar între ele, nimic. Straturile de piatră
alternează cu straturi de pietricele, ca o zidărie din cărămizi şi mortar. Deşi pare să fie
vorba de o construcţie omenească, nu e exclusă nici posibilitatea ca totul să fie un joc
al naturii.
Valentin Tîrcă e convins că descoperirea lui este o construcţie realizată cu tehnologie
necunoscută, acum 18 milioane de ani. Doar cercetările ştiinţifice la faţa locului vor
demonstra dacă sîntem sau nu în faţa unei descoperiri arheologice importante.
Valentin Tîrcă e pasionat de istoria secretă a Ţării Bîrsei. O istorie care merge pînă
departe, acum mai bine de un miliard de ani. Brăneanul e convins că prin părţile
noastre o civilizaţie extraterestră a lăsat zeci de piramide, construcţii în care alienşii
şi-au amenajat cîndva laboratoare şi locuinţe. Aceste piramide sînt astăzi munţi şi
dealuri artificial împădurite, aşa încît nimeni n-ar mai bănui că sub stratul de pămînt
se ascund încăperi şi tunele.
În zona Rîşnovului, sînt cel puţin şapte piramide aliniate, începînd cu cea pe care e
aşezată cetatea şi pe care, după cum a observat Valentin într-o litografie din secolul
XIX, a fost doar piatră, ca dovadă că dealul a fost cîndva piramidă. A făcut
descoperirea la a şaptea piramidă începînd de la cetate către Pîrîul Rece. E mai mică,
de numai 30 de metri înălţime, dar plină de surprize. Ceea ce a găsit brăneanul este
un perete format din cărămizi de gresie, îmbinate cu mortar. Aşezarea lor regulată
pare să conducă la ipoteza că e vorba de o zidărie făcută de mîna omului.
"Printr-o tehnologie necunoscută, de înaltă performanţă. Sînt pietre tăiate cu precizie
de ordinul micronilor. Piatra a fost topită la temperaturi de mii de grade Celsius şi
tăiată cu laserul. Pe fiecare piatră se poate observa un fel de smalţ lucios, aşa cum
arăta iniţial piramida la exterior. Acest smalţ nu se confundă cu depunerile de
aluviuni", explică arheologul amator, convins că din acelaşi tip de material de
construcţie sînt făcute şi celebrele piramide de la Şona. „Pietrele cu pereţi concavi se
îmbină perfect cu pietrele cu pereţi convecşi. Natura nu are matriţe pentru aşa ceva.
Aveau
dacii
sau
medievalii
flexuri?“,
se
întreabă
el,
ironic.
Profesorul Dumitru Romulus Tîrziu, de la catedra de pedologie a Facultăţii de
Silvicultură Braşov, e convins că ciudatele pietre sînt banale roci de gresie.
sursa://www.realitatea.net/misterul-piramidei-de-la-rasnov-aveau-dacii-flexuri_1406947.html

Inedit: Festival de teatru în case şi apartamente
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Pe Jean Lorin Sterian l-am cunoscut acum vreo şase ani, mai întâi prin cartea lui,
Lorgean, pe care am cumpărat-o la plesneală, din Gara de Nord. Am râs mult în tren
citind-o, e o carte bună! Iar când am aflat că am fost şi colegi de liceu – el fiind cu un
an mai mare – mi-am dorit să-l cunosc. Aşa am ajuns la o piesă de teatru, jucată în
apartamentul lui, de lângă Cişmigiu, în cadrul Lorgean Theatre. Cum se desfăşoară? E
chiar o piesă de teatru, cu unu-doi actori, cu regie, sonorizare, lumini şi scenografie.
Cu spectatori necunoscuţi, îngrămădiţi pe saltele. Apoi, după spectacol, se poate
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Există, cel puţin în Bucureşti, proiecte culturale de negăsit prin alte ţări, chiar şi cele
dezvoltate, la care ne uităm cu jind. Unul dintre ele, care s-a dezvoltat frumos, şi la
care am participat ca spectator de vreo câteva ori, este şi TEATRUL DE APARTAMENT,
desfăşurat anul acesta într-un adevărat festival urban de teatru.

discuta chiar cu actorii, dacă piesa a fost sau nu reuşită, dacă a plăcut sau nu. Se pot
lega chiar prietenii. Social, cultural, civilizat, de bun-simţ. Ei bine, spectacolele sunt
un succes, pentru că prin apartamentul lui Lorin au trecut peste 1000 de spectatori
(numai eu am fost de vreo patru ori). Şi lucrurile nu s-au oprit aici, cum se
obişnuieşte, în mare parte, cu proiectele, prin România noastră.
Ce e HomeFest? Pentru că, între timp, acestei idei i s-au alăturat şi alte apartamente
bucureştene, cu spectacole de teatru şi dans contemporan, anul acesta a apărut
HomeFest – un adevărat festival de teatru desfăşurat numai în case şi apartamente
private. Între 12 şi 20 aprilie. HomeFest, ce îşi propune să aducă arta în spaţiul
domestic, să transforme sufrageriile şi dormitoarele în scene, să ofere un bun prilej
pentru oameni de a-şi intâlni vecinii şi în altă parte decât pe scara blocului sau la
piaţă. Festivalul are deja o echipă, are deja o parte din finanţare ce acoperă costurile
pentru jumătate din cele peste 20 de evenimente pe care şi le propune, în cât mai
multe cartiere. Cum putem contribui fiecare Şi poate ajunge în şi mai multe case /
apartamente, cu ajutorul oamenilor care doresc să se implice contribuind cu sume de
bani, în cadrul campaniei de crowdfunding de pe platforma potsieu.ro. Banii vor fi
folosiţi pentru a plăti artiştii, pentru a acoperi costurile de producţie, recuzita a realiza
câteva materiale de promovare în cartier (flyere, postere, obiecte inscripţionate).
sursa://adevarul.ro/cultura/teatru/inedit-festival-teatru-case-apartamente1_532f60b00d133766a82a7e4f/index.html

Omul poate distinge cel puțin 1.000 miliarde de mirosuri diferite
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Oamenii de știință apreciază de câteva decenii că nasul uman nu poate detecta decât
10.000 de mirosuri, spune Leslie Vosshall, director al laboratorului de neurogenetică
de la Universitatea Rockefeller din New York, coautor al studiului publicat în revista
americană Science. 'Este numărul general acceptat, însă cercetarea noastră arată o
capacitate umană mult mai mare de a distinge variații de miros decât se credea',
subliniază cercetătoarea.
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Omul poate distinge cel puțin 1.000 miliarde de mirosuri diferite, mult mai mult decât
cifra de 10.000 avansată până acum de știință, arată un studiu american preluat
vineri de AFP.

Ea este de părere că ar fi fost surprinzător ca mirosul uman să fi fost atât de limitat,
ținând seama că celelalte simțuri sunt mult mai dezvoltate. Astfel, ochiul, cu trei
receptori de lumină, poate vedea până la 10 milioane de culori, iar urechea umană
distinge 340.000 de sunete. Deși are 400 de senzori olfactivi, se credea că nasul ar
putea simți doar 10.000 de mirosuri. 'Oamenii de știință au evaluat capacitățile
noastre vizuale și auditive, dar nu au testat până acum potențialul nostru olfactiv',
afirmă Leslie Vosshall.
sursa: http://www.realitatea.net/omul-poate-distinge-cel-pu-in-1-000-miliarde-de-mirosuridiferite_1403901.html#ixzz2wu88Eyn8

Huffington Post, despre cascada din Romania: "E UN LOC MAGIC,
DESPRINS DIN BASME"
Dacă anul trecut site-ul The World Geography declara cascada Bigăr din Caraş Severin
drept cea mai frumoasă din lume, acum Huffington Post spune despre aceasta că este
"un loc desprins din basme".
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Pe versanţii din jurul drumului naţional 57 care trece prin Cheile Minișului și leagă
Bozoviciul de Anina și Reșița, scurgerea apelor a fost oprită şi încleştată de frigul şi
gerul din ultima perioadă. Pe zeci de metri, scurgerile de apă şi Cascada Bigăr s-a
transformat în perdele de gheaţă.
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Cascada Bigăr este locul prin care trece Paralela 45 de grade latitudine nordică şi tot
de aici porneşte minunatul palat de cleştar al "Prinţesei gheţurilor". Perdele imense de
ţurţuri de gheaţă au transformat stâncile din jurul cascadei într-un adevărat palat de
cleştar, scrie infocs.ro.

Autoritățile și nici un investitor nu sunt interesați de această perlă dintre munți. Și nici
nu prea pot să o facă fiindcă întreaga zonă este rezervație și face parte din Parcul
Național Cheile Nerei- Beușnița.
"Este una dintre cele mai frumoase cascade din România, unica in mod in care apa se
imprastie si cade pe un damb plin de muschi verde. Cascada este situata exact la
Paralela 45, iarasi un fapt unic", scrie The World Geography. Cascada Bigar se afla in
Muntii Aninei, pe Valea Minisului.
sursa: http://www.realitatea.net/huffington-post-despre-cascada-din-romania-unica-ineuropa-e-un-loc-magic-desprins-din-basme_1409319.html#ixzz2xLVNKJhU

DESCOPERIRE arheologică de exceptie, în judeţul Tulcea
Un fragment din bordul unei ambarcațiuni otomane datând cel mai probabil din secolul
al XVIII-lea a fost descoperit săptămâna aceasta în Dunăre, pe raza satului Sfântu
Gheorghe.

Fragmentul, potrivit unui comunicat difuzat de Direcția Județeană pentru Cultură, a
fost descoperit și recuperat din Dunăre în timpul unei operațiuni de dragare. Primele
cercetări efectuate de Direcția Județeană pentru Cultură și Institutul de Cercetări EcoMuzeale relevă că epava din care provine fragmentul datează cel mai probabil din
secolul al XVIII-lea, deși este plauzibilă și o datare în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, iar starea bună de conservare a artefactului este în măsură să ofere
informații științifice despre navigația la gurile Dunării din acea perioadă.
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sursa:http://www.realitatea.net/descoperire-arheologica-de-exceptie-in-judetul-tulcea

8

"Avem de a face cu o descoperire excepțională, în primul rând prin prisma rarității
acestui gen de bunuri arheologice —până în prezent unicat în sectorul Dunării
Inferioare", se arată în comunicatul semnat de directorul DJC, Iulian Vizauer,
potrivit agerpres.ro.
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Se schimbă CĂRŢILE DE IDENTITATE
Cărţile biometrice de identitate vor fi puse în circulaţie începând cu 1 aprilie.
Aceste buletine noi vor conţine mai multe elemente de particularizare.
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Datele cu caracter vizibil care există şi în prezent sunt: numele şi prenumele
titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografă a a
titularului, imaginea facială, CNP şi adresa de domiciliu.
În afara acestora, noile cărţi de identitate electronice vor mai conţine: datele din
formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului, prenumele părinţilor
titularului, certificate şi certificate calificate, date biometrice ale titularului constând în
imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete.'Cartea de identitate
va avea încorporat un cip cu interfaţă contact, iar Cartea electronică de identitate
(CEI) şi Cartea electronică provizorie vor avea încorporate un cip cu dublă interfaţă,
cu contact şi contactless. Cip-urile includ microcontrolere integrate, cu capabilităţi de
procesare criptografică, memorie internă şi au implementate intern măsuri de
protecţie avansată împotriva accesului neautorizat şi a copierii/alterării informaţiilor
conţinute (...) Asigurarea confidenţialităţii datelor transmise/primite între CEI/CER şi
cititor se face prin utilizarea metodelor criptografice şi/sau a unei infrastructuri de chei
publice', se arată în nota de fundamentare.
Totodată, accesul la datele necesare creării semnăturilor digitale va fi permis numai
după o validare suplimentară de către titularul CEI cum ar fi un număr personal de
identificare (PIN).
Procedurile de preluare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de
identitate se realizează numai în prezenta titularului, la sediul serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor sau al Direcţiei, cu excepţia situaţiei în care
persoana este netransportabilă, respectiv la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului
consular care înregistrează cererea pentru eliberarea cărţii electronice de identitate.
În acelaşi timp, imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii
electronice de identitate şi stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a
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Noile cărţi de identitate vor fi puse în circulaţie de la 1 aprilie
Foto: romaniatv.net

persoanelor se şterg prin procedură automată, imediat după ridicarea cărţii electronice
de identitate sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni

de la data programată pentru eliberarea acesteia.
'Procedurile de ştergere asigură imposibilitatea recuperării parţiale sau totale a
datelor şterse', se precizează în proiect.
Cărţile de identitate electronice vor fi făcute de Direcţia Generală de
Paşapoarte, prin Centrul National Unic de Personalizare a Paşapoartelor
Electronice.
sursa: http://www.romaniatv.net/buletinele-biometrice-vor-fi-puse-in-circulatie-de-la-1aprilie_133402.html#ixzz2wu9I49Nz

Adio facturi: Studenţii români au inventat casa care se întreţine
singură
Adio facturi la lumină, gaze şi apă. Mai mulţi studenţi au inventat casa care se
întreţine singură. În plus, ea are şi o grădină interioară. Noile locuinţe se pretează
perfect în locul clădirilor părăsite din oraş.

Casa EFdeN
Foto: EFdeN

Casa viitorului se numeşte EFdeN şi costă 120.000 de euro, însă inventatorii ei ne
asigură că nu vom mai plăti niciodată nicio factură.
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Casa poate fi construită de 30 de studenţi în doar 9 zile, este proiectată pentru 50 de
ani şi, poate cel mai important, rezistentă la cutremure mari.
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"Energia electrică o avem asigurată prin panouri fotovoltaice, cu încălzirea apei şi a
prototipului prin panouri solare (...) Sera este un alt element pentru încălzirea
prototipului in timpul iernii, folosind efectul de seră", a explicat Mihai Toader,
managerul proiectului.

"Duplexul are jos partea de zi, sus partea de noapte. Partea de zi include partea de
dinning şi bucătarie, zona de living şi sera (...) Sus, două dorimitoare şi baie", spune
Alina Stoian, coordonatorul departamentului de urbanism.
Interesant este că în interiorul casei, studenţii au proiectat chiar şi o mini seră care se
udă singură.
"Are multiple funcţii - avem un spaţiu de relaxare, în varianta industrializată ea
devine un spaţiu de socializare (...) eu am o seră, vecinul alta, ne întâlnim - uite eu ce
am sădit, tu ce ai sădit, îţi dau şi eu o roşie. îmi dai şi tu un pătrunjel (...) Pe lângă
asta are şi o funcţie tehnică - iarna are buffer termic, ceea ce înseamnă că aici aerul
se preîncălzeşte şi este tras în casă".
Locuinţa inteligentă va fi expusă în parcarea unui mall din capitală la începutul lunii
mai, iar la vară va studenţii îşi vor expune creaţia la Solar Decathlon Europe,
cea mai importantă competiţie de arhitectură şi inginerie din întreaga lume.
sursa: http://www.romaniatv.net/adio-facturi-studentii-romani-au-inventat-casa-care-seintretine-singura_133532.html#ixzz2wuB6hIg1

9 plante de interior magice care atrag dragostea, bucuria şi
prosperitatea

Page
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Este binecunoscut faptul ca florile dintr-un apartament sau birou sunt excelente
pentru sanatate. Iata 9 plante de interior magice care atrag dragostea, bucuria si
prosperitatea. Foto: www.aliexpress.com
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1. Bambusul
Este cunoscut pentru faptul ca atrage bucuria si prosperitatea. Ofera protectie si
noroc, ceea ce inseamna ca vor creste sansele ca dorintele tale sa se implineasca
odata cu achizitionarea acestei plante. Despre bambus se mai spune ca mareste
flexibilitatea mentala, ofera ajutor in dezvoltarea spirituala si aduce prosperitatea.
Daca esti depresiv, plata este excelenta pentru ca te ajuta sa te eliberezi de
sentimentele negative.
2. Busuioc
Busuiocul aduce dragostea, pasiunea, succesul si frumusetea in casa ta. Iar daca pui
in mancare planta crescuta chiar in casa ta se spune ca poti trezi pasiunea in oricine
consuma aceea mancare. In plus, busuiocul este recunoscut pentru ca este
antidepresiv, antiseptic si antibacterial.
3. Trifoiul
Planta in cauza aduce banii in casa ta si, in plus, ofera protectie. Unele persoane
considera ca florile trifoiului puse langa frunte imbunatatesc puterea fizica. Iar mirosul
acestei plante iti ascute intuitia. Pe deasupra, nectarul acestei plante este extraordinar
de gustos.
4. Iasomia
Iasomia atrage atat dragostea cat si banii in casa ta si, in acelasi timp, favorizeaza
visele profetice. Uleiul de iasomie este unul dintre cele mai puternice afrodisiace, ceea
ce o transforma intr-un instrument eficace pentru oricine doreste mentinerea flacarii
aprinse intr-o relatie de cuplu.
5. Lamaiul
In afara faptului ca aduce fericire si lumina in casa, lamaiul este un lucru extraordinar
pe care sa-l ai in casa. Este simbolul purificarii si al prieteniei, de asemenea se spune
ca daca bei ulei de lamaie diluat intr-o seara cu luna plina atunci iti va creste mult
nivelul energetic. In plus, nu este minunat sa ai propriul lamai pentru a face bauturi si
dressing pentru salate.
6. Levantica
Mirosul acestei plante este cunoscut pentru faptul ca imbunatateste buna dispozitie si
are proprietati de calmare. Cativa stropi de levantica pe perna te va ajuta sa adormi la
fel de repede ca un prunc. Despre mirosul de levantica se crede ca are puterea de a
atrage barbatii, asa ca femeile singure au tot interesul sa aiba o astfel de planta in
casa.
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8. Rozmarin
Aceasta planta creste puterea creierului, te poate ajuta sa te odihnesti mai bine
noaptea si te mentine tanar. Rozmarinul atrage dragostea si creste dorinta sexuala. In
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7. Orhidee
Orhideea nu numai ca este o planta frumoasa insa este si foarte usor de ingrijit.
Aceasta planta reprezinta dragostea: atrag dragostea, te inalta sufleteste si intareste
prieteniile. In grecia antica oamenii asociau orhideea cu fertilitatea si virilitatea, ceea
ce le face un cadou minunat pentru cei care isi doresc copii.

plus, despre aceasta planta se crede ca ofera protectie si ajuta la purificare si poate fi
folosita si in exorcism.
9. Salvie
Salvia este recunoscuta pentru calitatile sale protective. De asemenea, ea reprezinta
imortalitatea, longevitatea, intelepciunea si implinirea dorintelor. Bineinteles, daca
cresti salvie o poti folosi si in mancaruri.
sursa: http://www.realitatea.net/9-plante-de-interior-magice-care-atrag-dragostea-bucuria-siprosperitatea_1406092.html#ixzz2wzX5KVLj

Radu Beligan, recompensat cu premiul Gopo pentru întreaga
carieră
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Actorul Radu Beligan, în vârstă de 95 de ani, maestru al teatrului şi al filmului
românesc, a primit, luni seară, premiul pentru întreaga sa cariera în cadrul celei de-a
opta ediţii a galei Gopo, informeaz Mediafax.
„După cum bine ştiţi am împlinit de curând 95 de ani, o vârstă la care - dacă o apucă oamenii apreciază viaţa cu multă înţelepciune. Fiecare zi, fiecare rază de soare e un
cadou ceresc. Iată de ce premiul pe care ilustrul festival Gopo mi-l acordă în această
seară este un dar pe care Dumnezeu mi-l face prin intermediul dumneavoastră. Vă
mulţumesc”, a spus Radu Beligan pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, după ce
actorul Marius Manole i-a oferit distincţia.
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Radu Beligan, recompensat cu premiul Gopo pentru întreaga carieră: „La vârsta mea,
fiecare zi, fiecare rază de soare e un cadou ceresc.”
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În ediţiile anterioare, premiul pentru întreaga carieră a Galei Gopo a fost înmanat mai
multor actori importanţi din cinematografia românească precum: Mitică Popescu, Iurie
Darie, Ion Besoiu, Draga Olteanu-Matei, Marin Moraru şi Jean Constantin.
Radu Beligan, născut la 14 decembrie 1918, este unul dintre cei mai importanţi actori
români, cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste 7 decenii. În anul 2004, Radu
Beligan a devenit membru de onoare al Academiei Române. De asemenea, în 2013,
actorul român a fost inclus în Cartea Recordurilor primind distincţia pentru cel mai
longeviv actor încă în activitate pe scena unui teatru.
Radu Beligan a ocupat funcţia de director al Teatrului de Comedie din Bucureşti în
perioada 1961 şi 1969, precum şi cea de director al Teatrului Naţional Bucureşti, în
perioada 1969 - 1990. Totodată, Radu Beligan este autor a trei cărţi „Note de
insomniac” - 2001, „Luni, Marţi, Miercuri...” - 1978 şi „Pretexte şi subtexte” - 1968. În
cadrul Galei premiilor Gopo, Călin Peter Netzer a obţinut luni seară premiul pentru cel
mai bun regizor cu filmul „Poziţia copilului”. Totodată, pelicula a fost răsplătită şi cu
premiul pentru cea mai bună peliculă. Gala premiilor Gopo 2014 este organizată de
Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR) şi Transilvania Film, cu
sprijinul Babel Communications, al Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), ArCub
şi
al
Primăriei
Municipiului
Bucureşti.
sursa:http://adevarul.ro/cultura/teatru/radu-beligan-recompensat-premiul-gopo-intreagacariera-la-varsta-mea-zi-raza-soare-e-cadou-ceresc1_5330b5f80d133766a8326b84/index.html

RENINCO - Buletin Informativ nr. 11, anul 2, saptamana 31 martie – 6 aprilie 2014

Page

Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic
pentru Parteneriate si Experti format KEK-CDC Consultants, Fundatia
pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat anunta lansarea
celei de-a doua runde a Schemei de grant pentru Parteneriate.
Principalul obiectiv al Schemei de grant pentru Parteneriate consta in promovarea si
consolidarea parteneriatelor institutionale dintre partenerii romani si elvetieni, pentru
a contribui la solutionarea provocarilor specifice dezvoltarii, la intarirea capacitatii si
structurilor partenerilor institutionali romani, pentru a beneficia de valoarea adaugata
elvetiana si a contribui la intarirea parteneriatelor.
In cadrul celei de-a doua runde de cereri de propuneri de proiecte, va fi alocat un
buget total de 3.183.641,76 CHF impartit in granturi mici, intre 10.000 CHF si
100.000 CHF si granturi mari, cuprinse intre 100.001 CHF si 250.000 CHF.
Vor putea solicita finantare organizatiile neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal
si cu sediul in Romania, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare
cu privire la organizatiile neguvernamentale, autoritatile romane locale si centrale,
institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local,
sindicatele si patronate reprezentative si recunoscute la nivel national.
Pentru a putea obtine finantare nerambursabila in cadrul acestei cereri de propuneri
de proiecte este necesara stabilirea unui parteneriat cu (cel putin) o organizatie sau
institutie din Elvetia. Parteneri elvetieni pot fi: organizatii neguvernamentale si
nonprofit, inregistrate conform legislatiei in vigoare in aceasta tara, organizatii publice
sau guvernamentale, entitati teritoriale, sindicate si patronate.
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A fost lansata a doua runda de finantare in cadrul Fondului
Tematic pentru Parteneriate si Experti

De asemenea, este posibil si parteneriatul cu entitati de pe teritoriul Romaniei.
Acestea pot fi: organizatii neguvernamentale si nonprofit, autoritati romane locale si
centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local,
entitati teritoriale romane, parteneri sociali romani (sindicate si patronate
representative si recunoscute la nivel national).
Un solicitant poate depune maxim 1 (una) cerere de finantare, indiferent de tipul de
grant vizat, iar durata proiectelor poate fi de minim 18 luni si maxim 36 luni.
Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare la sediul FDSC este 26 iunie
2014, orele 17:00, ora locala.
Intrebarile pot fi adresate prin e-mail la adresa partnership@fdsc.ro sau prin fax la
numarul 021-310-01-80, nu mai tarziu de 20 iunie 2014. Mai multe detalii pe
www.fdsc.ro.
Sursa: www.stiriong.ro

CURS OPEN: Manager in Responsabilitate Sociala

RENINCO - Buletin Informativ nr. 11, anul 2, saptamana 31 martie – 6 aprilie 2014

Page

Competente profesionale dobandite:
 Planificarea sistemului de manangement in responsabilitate sociala;
 Organizarea sistemului de management in responsabilitate sociala;
 Administrarea sistemului de management in responsabilitate sociala;
 Evaluarea si raportarea performantei de responsabilitate sociala;
 Dezvoltarea profesionala in domeniul responsabilitatii sociale;
 Implementarea principiilor apartinand principalelor standarde din domeniu: ISO
26000, SA 8000, Global Reporting Initiative (GRI) si Global Compact.
Cursul se adreseaza atat celor care au experienta de lucru in domeniu, oferind o
perspectiva structurata si instrumente de lucru utile in activitatea de zi cu zi, precum
si celor interesati sa inteleaga domeniul si conceptele cu care opereaza in intreaga lor
complexitate.
Cursul de Manager in Responsabilitate Sociala se finalizeaza cu sustinerea unui
examen scris si a unei prezentari.
Participantii la acest curs vor primi certificare dubla:
Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, insotit de suplimentul descriptiv
care atesta competentele dobandite pentru specializarea „Manager in Responsabiliate
Sociala”.
Certificat de absolvire eliberat de Centrul de Resurse pentru Cetatenie Activa ce
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In perioada 4 – 6 aprilie 2014 si 11 -13 aprilie 2014, Reteaua „Actionam
responsabil!” in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Cetatenie
Activa (CRCA) este acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari,
pregateste in Bucuresti o noua serie de cursuri de Manager in Responsabilitate
Sociala.
Definirea rolului pe care un manager in responsabilitate sociala ar trebui sa il aiba si
formarea profesionala in acest domeniu reprezinta aspecte cheie pentru stimularea
implicarii sociale a organizatiilor si promovarea initiativelor de responsabilitate sociala.
In acest sens, cursul contribuie semnificativ la dezvoltarea unei abordari integrate a
principiilor responsabilitatii sociale in strategia fiecarei organizatii.

dovedeste participarea si absolvirea cursului de „Manager in Responsabilitate Sociala”.
Pentru mai multe informatii despre continutul cursului si modalitatea de inscriere,
accesati www.actionamresponsabil.ro sau pe email la
secretariat.tehnic@actionamresponsabil.ro.

Patru elevi români au fost premiaţi de NASA

Premianţii, Victor Badea, Cristian Voica, Ionuţ Drăghici şi Alexandra Dobrica sunt elevi
în clasa a XI-a la Colegiul Naţional “Ion Minulescu” din Slatina. Cei patru tineri au
realizat proiectul ”PHARAS”. Este vorba de o staţie spaţială ce ar putea găzdui până la
30 de mii de persoane.
Pentru construirea navei, ar fi nevoie de 250 de miliarde de dolari, spun liceeni.
La competiţia “NASA Space Settlement Contest” , sponsorizată de NASA Ames şi
Societatea Spaţială Naţională (NSS), pot participa elevi cu vârste de până la 18 ani de
oriunde din lume.
Anul trecut, la aceeaşi competiţie, Adrian Vulpe Grigoraşi, elev la Colegiul Naţional
“Radu Greceanu” din Slatina, a obţinut premiul al doilea.
http://edu-news.ro/patru-elevi-romani-au-fost-premiati-de-nasa/
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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Săptămâna 7–11 aprilie 2014 va fi dedicată
activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului
numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

