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O floare rara pentru oameni curajosi!
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Tu vrei (r)evolutie? Vino la ONGFest!
Iata cum arata cea mai frumoasa casa in forma de gheata din lume
AUR pentru romani. Medici de la Colentina, medaliaţi cu aur la Geneva
BACALAUREAT 2014. A fost lansată prima platformă de pregătire live
Veste bună pentru românii cu boli rare

8 mai - Ziua Internationala a Crucii si Semilunii Rosii
www.crucearosie.ro

9 mai - Ziua Europei
Pe continentul european, Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității în
Europa. Sunt două date pentru sărbătorirea acestei zile: 5 mai pentru Consiliul
Europei și 9 mai pentru Uniunea Europeană (UE). Pentru UE, această zi este de
asemenea cunoscută ca Ziua Schuman, comemorând declarația istorică a ministrului
de externe francez, Robert Schuman.
Ziua Consiliului Europei reflectă propria înființare în 1949, în timp ce Uniunea
Europeană celebrează propunerea CECO în 1950.
sursa:ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Europei

10 mai - Ziua Pasarilor si Arborilor
Ziua pasarilor si a arborilor a fost creata de catre iubitorii de natura implicati direct in
serviciile de protectie si conservare a mediului. Obiectivul acestei zile este mai mult de
natura educativ-informativa, de trezire a dorintei oamenilor de a fi mereu in armonie
cu natura.
Fie ca este vorba de excursii in natura, de expozitii de desene si fotografii cu tematica
sau de recitaluri de versuri, de intruniri, simpozioane si conferinte, aceasta zi nu
trebuie sa treaca neobservata. Mai multi oameni pot fi mai bine informati cu privire la
problemele de mediu si la actiunile si evenimentele organizate pentru protejarea lui.
surse: Ecoghid.ro si Ecomagazin.ro
www.lumeaeducatiei.ro/eveniment.php?uid=1267830157224

12 mai - Ziua Mondiala a Surorilor Medicale
Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali, creat în anul 1899, a decretat ca ziua de
naştere a lui Florence Nightingale – 12 mai -, să devină Ziua Internaţională a
asistenţilor medicali din întreaga lume.
Memoria lui Florence Nightingale a fost omagiată deoarece ea a fost fondatoarea
primei şcoli laice de asistente medicale din lume, cea care a dat o identitate acestei
nobile profesii şi a făcut ca ea să fie respectată şi valorizată de comunitate. Intr-o
vreme în care spitalele erau insalubre, cunoştinţele despre îngrijirea pacientului
aproape nule iar îngrijirea bolnavilor nu era o activitate demnă şi onorabilă pentru o
doamnă de societate, Florence Nightingale a trecut toate aceste obstacole implicânduse şi dăruindu-se în totalitate ideii de a ajuta.
sursa:ro.wikipedia.org/wiki
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Ministrul Educației, Remus Pricopie, a anunțat la Iași că dascălii care vor dori să
urmeze cursurile unei a doua facultăți o vor putea face gratuit.
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A doua facultate pentru cadre didactice
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FOTO: nuttygrad.com

Vorbim, conform estimărilor realizate de liderii sindicatelor din învățământul
preuniversitar din toată țara, de aproape 13 mii de profesori care intenționează să
obțină o a doua diplomă de licență. Statul va finanţa cea de-a doua specializare, iar
facilitatea nu se aplică şi pentru orice altă persoană care doreşte încă o diplomă de
licenţă, ci numai pentru cadre didactice, scrie digi24.ro.
Numai în Iași peste 2500 de dascăli își doresc să urmeze o a doua facultate. În acest
fel ar putea preda o a doua materie."Încercăm o formulă împreună cu universitățile nu
doar pentru zona Iașului ci pentru toată țara de obținere a celei de-a doua calificări.
Există posibilitatea legală. Conform legii există posibilitatea să parcurgi trei sau patru
semestre pentru a doua calificare", a explicat Remus Pricopie, ministrul Educației.
sursa: /www.realitatea.net/toti-profesorii-din-romania-au-un-motiv-de-bucurie-anuntul-a-fostfacut-de-ministrul-educatiei_1431141.html#ixzz30XyFbuqd, joi, 1 mai 2014

Curs de muzicoterapie – RENINCO
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Daca doriti sa combinati activitatea cu placerea, va asteptam la deschiderea unui curs
pilot inovativ, de initiere in tehnicile muzicoterapiei, organizat de Asociatia
RENINCO Romania in data de 10 mai a.c., la sediul din strada Elena si Vasile
Cojocaru nr. 5, sector 5, Bucuresti.
Pentru participare, tinuta obligatorie este o cerinta imperativa. Aceasta trebuie sa fie
formata din pantofi „protocolari” lejeri, ideal sport, pantaloni la dunga de trening si
orice alta tinuta in care iubiti sa faceti miscare.
Pentru desfasurarea activitatilor, recomandam ca instrumente de lucru: o esarfa uni, o
sapca, orice tip de instrument muzical sau pseudoinstrument (ex. Cheilede la
masina/apartament)
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Se spune ca muzica este terapia pentru suflet, minte si corp. De ce nu ar fi si o
metoda de perfectionare a muncii?
Asociatia RENINCO Romania este mereu atenta la metode si tehnici de perfectionare,
de aceea va propune cele mai diverse si mai experimentale tehnici muzicoterapeutice.
Excelenta rezultatelor este garantata de experienta profesionistilor nostri in cadrul
celor 3 ani de parteneriat cu Centre International de Musicoterapie din Paris.
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Cum dupa miscare necesitatea unui pranz sanatos este imperioasa, pentru a putea sa
va satisfacem aceasta dorinta, suntem nevoiti sa percepem o taxa de participare de
75 lei/persoana.
Intrucat numarul de locuri disponibile este limitat, va rugam sa ne transmiteti
confirmarea participarii pana miercuri, 7 mai 2014, pe mail: arr@reninco.ro

Porți deschise la Opera Națională București
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Programul se va desfășura pe parcursul a două zile - vineri, 9 mai și duminică, 11 mai
- și va reuni o serie de ateliere și lecții deschise derulate în cadrul Studioului pentru
copii și tineret.
Astfel, participanţii vor putea opta pentru ateliere de creativitate având la bază tehnici
specifice meseriilor și artelor spectacolului muzical, atelierul tematic de prezentare a
spectacolului "Lacul lebedelor" sau o lecţie deschisă de canto, cu participarea unui
grup din cadrul Corului de copii al Operei Naţionale Bucureşti. Totodată, aceștia vor
avea oportunitatea de a beneficia de un tur interactiv al instituției, având acces atât în
foaierele și sala de spectacol a instituției, cât și în partea nevăzută a teatrului, în
culise și săli de repetiție.
Invitația se înscrie într-o serie mai amplă de evenimente organizate de instituțiile lirice
de gen cu ocazia Zilelor Europene ale Operei, o manifestare menită să celebreze
Opera și spectacolul de operă într-un cadru interactiv.
Organizată pentru prima dată în anul 2007, de către Opera Europa, principala
organizație dedicată companiilor profesioniste de operă și festivalurilor de gen din
Europa, și RESEO - Rețeaua europeană pentru educaţie în operă şi balet, această
inițiativă reunește în 2014, cu ocazia celei de-a 8-a ediții peste 90 de companii de
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Opera Națională București își va deschide porțile, pe 9 şi 11 mai, pentru un program
de evenimente și activități educaționale gratuite, menite să ofere publicului larg - copii
și adulți deopotrivă - oportunitatea de a descoperi, în compania artiștilor instituției,
parte din tainele scenei lirice.

operă din 23 de țări. Opera Naţională Bucureşti este membră a rețelei Opera Europa şi
este singura insituţie lirică din România care participă la acest program.
Accesul la evenimente este liber, în baza înscrierii prealabile și a confirmării din partea
organizatorilor. Studioul pentru Copii şi Tineret al Operei a fost înfiinţat în anul 2013
având drept scop propunerea și implementarea de proiecte socio-culturale și
educaționale adresate copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, respectiv 7 și 11 ani,
precum și tinerilor adolescenţi, în vederea educării și fidelizării publicului viitor,
precum şi pentru a încuraja participarea la spectacole şi evenimente ale instituţiei ca
activitate de familie.
sursa://www.realitatea.net/por-i-deschise-la-opera-na-ionala-bucureti_1431636.html#ixzz30d7ZMepl

Cum arată şi ce dotări au noile metrouri din București

Trenurile au câte 6 vagoane, o lungime de 114 m, o capacitate de 1.200 de pasageri
şi pot circula cu o viteză maximă de 80 de km pe oră. Garniturile sunt dotate cu zone
de acces pentru persoanele cu dizabilităţi. (...)
sursa://www.realitatea.net/cum-arata-si-ce-dotari-noile-metrouri-din-bucureti_1431652.html#ixzz30d7yNJOp

De ce este Kiwi un fruct-minune
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De regula, punem kiwi in salatele de fructe si rareori il mancam si separat. Insa,
proprietatile exceptionale pe care le are ar trebui sa ne determine sa mancam kiwi
zilnic, caci este, intr-adevar, un fruct-minune.
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Kiwi abunda in vitamina C si are puternice proprietati antioxidante, care contribuie la
buna functionare a sistemului imunitar si inlesnesc protectia si repararea celulelor.
Este bogat in fibre si in potasiu, motiv pentru care este de mare ajutor pentru a pastra
sanatatea inimii si a aparatului respirator. De altfel, cercetatorii au descoperit ca kiwi
poate ajuta la tratarea copiilor cu probleme respiratorii, cum este astmul sau bronsita
asmatiforma.
Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care kiwi isi merita locul in randul
fructelor-minune!
Dar kiwi mai contribuie la un aspect esential al vietii omului: la somn. Suferi de
tulburari de somn? Adormi greu? Sau poate te trezesti fara motiv in timpul noptii si tie greu sa adormi la lor?
Daca mananci doua fructe kiwi cu o ora inainte sa te culci calitatea somnului tau va fi
imbunatatita. Cum? Nu te vei mai trezi noaptea, iar somnul iti va fi mai linistit, asadar
mai odihnitor. Mai mult, consumat cu o ora inainte de culcare, adormi mai usor si nu
te mai zvarcolesti in pat.
sursa: http://www.realitatea.net/de-ce-este-kiwi-un-fructminune_1412819.html#ixzz2xpnj60bZ

Un bistriţean a descoperit ceea ce credea că este un sigiliu de
breaslă medieval....
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Sigiliul nu aparţinea unei bresle, ci era chiar sigiliul cetăţii, datând probabil din
secolele XIV – XV şi având o valoare foarte mare, scrie bistriteanul.ro. După ce a
participat la ecologizarea pădurii Codrişor propusă de Asociaţia Bistriţa Civică, Daniel
Georgiu – specialist IT şi pasionat, între altele de comorile istorice aflate sub
pământuri, care pot fi scoase la lumină cu ajutorul detectoarelor de metale – a
descoperit un sigiliu medieval despre care credea că aparţine breslei fierarilor şi
potcovarilor.
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După ce s-a prezentat însă cu obiectul descoperit la George Marinescu, cercetător în
cadrul Complexului Muzeal Judeţean, s-a confruntat cu o surpriză de proporţii.
Nu era vorba despre un simplu sigiliu medieval de breaslă, ci despre însăşi pecetea cu
simbolul cetăţii Bistriţei – struţul, care apare reprezentat şi pe stema Bistriţei
medievale.
Sigiliul datează din epoca medievală, posibil secolele XIV – XV, sau chiar XVI, XVII şi
este o raritate, deoarece struțul este înfăţişat cu capul spre dreapta, şi nu spre
stânga, aşa cum apărea în reprezentările acelor vremuri. "Din câte ştiu, nu cred că
mai există un alt sigiliu al Bistriţei la Muzeul Judeţean, dar vom cerceta colecţiile mai
vechi, din anii '50 - '60, pentru a avea o confirmare", a spus specialistul George
Marinescu.
Stema cu struţ apare încrustată şi pe vechea Poartă a Lemnelor iar un fragment din
stemă poate fi admirat şi la Muzeul Judeţean, a mai spus George Marinescu pentru
Bistriţeanul.ro.
sursa://www.realitatea.net/surpriza-uriasa-pentru-un-bistritean-descoperirea-uluitoare-facutacu-un-detector-de-metale_1410807.html#ixzz2xkuoRauP
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Copiii de 2 – 5 ani ar putea fi incluși în sistemul educaţional
obligatoriu
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Extinderea sistemului educaţional obligatoriu, prin includerea copiilor de 2 - 5 ani în
pregătirea preşcolară, este una dintre preocupările Ministerului Educaţiei din România,
dar şi a altor ţări din Europa, mai ales în cazul copiilor din familii defavroizate, a
declarat ministrul Remus Pricopie.
Ministrul Educaţiei a declarat pentru MEDIAFAX că incluziunea timpurie a copiilor romi
în sistemul de învăţământ este o temă care preocupă întreaga comunitate europeană,
aşa cum au arătat specialiştii prezenţi la conferinţa pentru Educaţie a Băncii Mondiale,
"Consolidarea sistemelor de educaţie timpurie a copiilor pentru asigurarea unui proces
de învăţare eficient", organizată în Capitală in zilele de 7-8 aprilie 2014.
Pricopie a spus că Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) doreşte să extindă, din 2015,
învăţământul obligatoriu la vârsta de 5 ani, iar apoi, gradual, spre 3 ani.
Pentru comunităţile rome sunt importante şi proiectele de învăţare pe tot parcursul
vieţii, întucât, pe lângă faptul că sunt copii care nu sunt cuprinşi în nicio formă de
pregătire, sunt şi părinţi care au doar câteva clase, a arătat ministrul.
Incluziunea şi crearea şanselor egale la educaţie pentru copiii romi au reprezentat
unul dintre subiectele importante discutate de participanţi la conferinţa Băncii
Mondiale. Accentul s-a pus în mod special pe politicile pe care Marea Britanie şi
Ungaria le-au adoptat în privinţa incluziunii timpurii a copiilor romi în sistemul de
învăţământ, însă, s-au alăturat discuţiei şi experţi din Norvegia şi Rusia.
Grupurile dezavantajate şi susceptibile a nu fi incluse în sistemul naţional de educaţie
sunt reprezentate, în medie, de copiii proveniţi din mediul rural şi de cei proveniţi din
familiile sărace. Aceştia nu reuşesc, până la vârsta de 3 ani, să îşi dezvolte un
vocabular de peste 1.000 de cuvinte, aşa cum ar fi normal, după cum demonstrează
studiile realizate de specialiştii în educaţie.
Tot mai multe ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est apreciază că educaţia timpurie a
copiilor reprezintă un pas determinant în stabilirea parcursului şcolar şi doresc să
extindă sistemul educaţional obligatoriu, prin includerea copiilor de 2 - 6 ani în
pregătirea preşcolară (creşă, grădiniţă), s-a arătat în cadrul conferinţei.
În Europa, învăţământul obligatoriu de la 4 ani (grădiniţă) este implementat în Cipru,
Luxemburg, Irlanda de Nord, Elveţia - în 14 cantoane. Ţări în care învăţământul
obligatoriu începe de la 5 ani (grădiniţă) sunt Grecia, Letonia, Ungaria, Malta, Olanda,
Polonia, Marea Britanie, Turcia şi Elveţia.
Conferinţa Băncii Mondiale a fost organizată în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale, UNICEF şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă.
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-04-08/Copiii+de+2+

Un nou proiect in Bucuresti: Cainii de terapie ajuta copiii cu
autism

RENINCO - Buletin Informativ nr. 13, anul 2, saptamana 5 – 11 mai 2014

Page

De noul proiect de terapie asistată de cățeii Vier Pfoten beneficiază 8 copii, cu vârste
între 3 şi 8 ani, care au fost diagnosticați cu tulburări din spectrul autist. Aceștia sunt
incluși în programul Centrului de consiliere și asistență specializată pentru copiii cu
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Cațeii știu, pot și, mai ales, vor sa ajute oamenii. Mulan, Țuca, Richie și Tibi, cei patru caței
foști maidanezi din echipa de terapie asistata de animale a Vier Pfoten, desfașoara un nou
proiect, de aceasta data dedicat copiilor cu autism. Acesta se adauga proiectelor cu "vechime"
ale echipei: cel pentru copiii cu dizabilitați de la centrul "Sfantul Andrei" din Capitala și cel
dedicat
batranilor
de
la
complexul
"Floare
Roșie"
din
Sectorul
6.
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"Avem cazul unui copil diagnosticat ADHD (tulburare hipekinetică cu deficit atențional)
care nu se putea concentra și inițial evita contactul cu câinele. Pe parcursul terapiei,
copilul a devenit mult mai atent și conectat, iar capacitatea de concentrare a
crescut. A început sa aibă contact vizual mai des și să răspundă activ diverselor sarcini
pe care le-a primit. Părinții copiilor din program ne-au spus ca au început deja să
observe schimbări în comportamentul acestora. Mai mult, copiii au arătat interes și
față de alte animale decât câinii de terapie, ceea ce nu se întâmpla anterior. Asta
înseamnă că abilitățile învățate cu câinele de terapie sunt transferate căre alți câini",
explică Victor Chitic, psihologul echipei "Câini pentru Oameni".
Lansat in 2004, proiectul Vier Pfoten "Câini pentru oameni" înregistrează rezultate
remarcabile în susținerea terapiilor pentru copiii cu dizabilități din România. De 2 ani,
cățeii de terapie se fac utili și pentru seniori, fiind așteptați săptămânal, cu mare
nerăbdare, de către vârstnicii de la Centrul "Floare Roșie" din Sectorul 6. Mulan, Țuca,
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autism, derulat de DGASPC Sector 6, București. Terapia constă în întâlniri regulate, o
dată pe săptămână, între câinii de terapie însoțiți de instructori și copiii din program.
Doi psihologi monitorizează permanent starea copiilor și interacțiunea acestora cu
câinii.
"Copii autiști sunt speciali și vulnerabili. Terapia pe care o facem cu ei este o
provocare pentru noi, dar și o mare satisfacție că putem fi de ajutor. Începem deja să
vedem niște rezultate și remarcăm, încă o dată, că maidanezii sunt buni la toate",
subliniază Anca Tomescu, coordonator al proiectului "Câini pentru Oameni".
Noul proiect de terapie, care a debutat de anul trecut, se concentrează asupra
dezvoltării abilităților sociale, având în vedere că, în cazul copiilor cu tulburări din
spectrul autist, cea mai afectată este funcția socială. Copiii cu deficiențe de
comunicare și socializare riscă întârzieri de dezvoltare pe toate planurile, pentru că ei
se adaptează foarte greu la o curriculă școlară obișnuită. Unii copii au probleme în a
relaționa cu ceilalți oameni și în a recunoaște expresii faciale. Terapia cu câinele îi
ajută să-și îmbunătățească, în primă instanță, comunicarea non-verbală. Ulterior,
copilul va dori singur să comunice și verbal pentru a striga câinele pe nume și a-i da
comenzi. Câinele devine practic un intermediar care-l învață să comunice la un nivel
primar, non-verbal. În timp, abilitățile de comunicare dobândite cu ajutorul câinelui
pot fi transferate către oameni.

Richie și Tibi sunt toți căței maidanezi salvați de pe stradă sau din adăposturi, care au
fost selectați și antrenați special pentru programele de terapie.
http://www.romaniatv.net/un-nou-proiect-in-bucuresti-cainii-de-terapie-ajuta-copiii-cuautism_137232.html#ixzz2yMqCxrIj

Albinele fac MINUNI pentru SĂNĂTATE. Vezi de ce BOLI te poţi
vindeca prin apiterapie
Folosirea veninului de albine pentru combaterea sclerozei în plăci, a polenului pentru
favorizarea digestiei şi a mierii ca cicatrizant sunt tratamente ce fac parte din terapia
alternativă cunoscută sub numele de apiterapie, practicată în România şi care îşi are
rădăcinile în antichitate.

În România, albinele vin în ajutorul medicinei
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"La mine în sat, străbunica mea era vindecătoare şi folosea produsele stupului. Ea m-a
inspirat", îşi aminteşte Dr. Mariana Stan, medic alopat clasic timp de mai mulţi ani, ea
practicând în prezent la Bucureşti apiterapia, "ce dă rezultate mai lent, dar acestea
sunt mai durabile şi mai profunde".
România este una dintre puţinele ţări unde apiterapia a fost inclusă în pregătirea
medicală de bază. Extractul de propolis creat de ICDA a fost recunoscut oficial ca
medicament. În India, China şi în Egiptul antic, propolisul a fost apreciat pentru
calităţile sale cicatrizante şi antiseptice.
Creat în anul 1974, acest institut are în prezent 105 angajaţi. Pe lângă activitatea de
cercetare pentru protejarea sănătăţii coloniilor de albine, el comercializează circa 30
de tratamente omologate. O nouă gamă de terapii de acest fel permite şi tratarea
câinilor şi pisicilor cu ajutorul apiterapiei.
"România este o campioană a apiterapiei, pe care a recunoscut-o de mult timp drept o
componentă a medicinei ştiinţifice", explică pentru AFP profesorul american Theodor
Charbuliez, preşedintele Comisiei pentru apiterapie de la Apimondia, organizaţie ce
regrupează mii de apicultori din întreaga lume.
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În Grecia antică, Hipocrate folosea mierea pentru a trata rănile şi romanii descriau
polenul drept "praful care dă viaţă". "Stupul este cea mai veche farmacie
naturală şi cea mai sănătoasă", explică Cristina Mateescu, directoarea generală a
Institutului român de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură (ICDA).

La Bucureşti există din anul 1984 un centru medical pentru apiterapie, primul de acest
fel deschis pe plan mondial. Doina Postolachi, în vârstă de 34 de ani, vine aici de două
ori pe săptămână pentru a face injecţii cu venin de albine (apitoxină), care îi dă
speranţe în lupta cu scleroza în plăci. "Cu un an în urmă, nu mai puteam să merg şi
nici să intru în cadă. Picioarele mele erau lipite de sol, dar astăzi tratamentul cu venin
mi-a redat puterea în picioare, pot să merg, pot să fac un duş", explică bucuroasă
această poetă cu ochii albaştri, care nu a dorit niciodată tratamentele chimice
obişnuite "ce sunt însoţite de numeroase efecte secundare".
În ciuda reticenţelor unor medici alopaţi, numeroşi pacienţi din lumea întreagă
apelează la această terapie alternativă, inclusiv în Statele Unite. Dar industria
farmaceutică ar putea să nu vadă cu ochi buni tratamentele cu produse oferite de
albine, mai ales că acestea sunt foarte accesibile.
Veninul este recoltat uşor, fără să provoace moartea albinelor. În anul 2013,
universitatea americană Washington din Saint Louis a publicat un studiu asupra
eficacităţii melitinei (toxina din veninul de albine) împotriva virusului SIDA. În Franţa,
mii de pacienţi au beneficiat de pansamentele cu miere la secţia de chirurgie digestivă
a spitalului din Limoges. De asemenea, produse precum lăptişorul de matcă sunt tot
mai mult folosite în cosmetică, pentru că "ele pot întârzia semnele îmbătrânirii pielii”,
explică Nelly Pfeiffer, care deţine la Bucureşti un salon specializat în apicosmetică.
Peste tot în România se pot găsi numeroase produse apicole. Ceea ce atrage este
imaginea naturală a acestor tratamente, care au fost mereu prezente în medicina
tradiţională a acestei ţări cu o natură sălbatică şi traversată de Munţii Carpaţi, notează
AFP. "În România avem şansa unei naturi bine conservate", subliniază Cornelia
Dostetan, apicultoare şi membră a Societăţii naţionale de apiterapie. Penuria din
perioada comunistă a împiedicat folosirea pesticidelor. Astăzi flora este încă foarte
diversificată ca urmare a absenţei unor zone extinse cu monoculturi agricole, precum
cele din Europa Occidentală.
Certificată bio, compania română Apiland exportă polen în Statele Unite, Franţa şi
Marea Britanie. Conform ultimului recensământ agricol din anul 2010, România are
42.000 de apicultori şi 1,3 milioane colonii de albine. "Aceste fiinţe minuscule fac
minuni", conchide Doina, care este foarte recunoscătoare albinelor.
sursa: http://www.romaniatv.net/albinele-fac-minuni-pentru-sanatate-vezi-de-ce-boli-te-potivindeca-prin-apiterapie_137948.html#ixzz2yaejcZnt

Singurul loc din România unde se pot găsi pietre preţioase în
munţi sau în albiile râurilor
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Comuna Colti, judetul Buzau, este singura localitate din Romania in care se gaseste
chihlimbar in albiile raurilor sau in stancile muntilor, scrie stiridebuzau.ro.
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In casa cu etaj ridicata in anii 70 de comunitatea locala, se afla singura colectie de
romanit din lume. Aici se afla cel mai vechi chihlimbar ce dateaza de acum 60 de
milioane de ani.
Asemanat cu misterioasul orichalc sacru la atlanti dupa unii istorici, chihlimbarul de la
Colti a primit in urma cu un secol medalia de aur in cadrul unei expozitii de la Paris.
Mai mult decat atat, Buzaul mai detine un ravnit record recunoscut in toata lumea.
Cea mai mare piatra de romanit din lume se afla expusa la Muzeul judetean iar cea
de-a doua ca greutate la muzeul din Colti.
Apreciat chiar si de cuplul Ceausescu, din chihlimbarul de Buzau se zvoneste ca si
celebrul Stalin avea confectionata o pipa. Muzeul chihlimbarului de la Colti, contine pe
langa colectia de chihlimbar si colectii de flori de mina, roci, fosile si pietre
semipretioase. Tot aici se mai afla documente privind exploatarea chihlimbarului,
proprietatea asupra pamantului, atestarea documentara a localitatii Colti.
Chihlimbarul, cunoscut inca din antichitate, se gaseste in putine locuri din lume, iar in
Romania, singurul loc de unde s-a extras vreodata este comuna Colti. Este considerat
cel mai vestit din lume pentru diversitatea de culori in care se gaseste. Cercetatorii au
descoperit pana acum 160 de nuante.
La Colti au existat opt mine de exploatare a chihlimbarului iar acestea au dat doua
bucati de chihlimbar de dimensiuni impresionante, de aproximativ 2 si respectiv 3,5
kilograme, care acum sunt expuse in muzee.
Si astazi sunt destui cei care cutreiera muntii cu tarnacopul in spate. Oamenii din sat ii
recunosc de departe: sunt cautatorii de chihlimbar. Florin Carabus este unul dintre ei.
Cunoaste secretele muntilor si sapa exact in locurile potrivite.O bucata de chihlimbar
depaseste extrem de rar 400 de grame, majoritatea avand intre 3 si 50 de grame.
Florin a gasit o nestemata de aproape 900 de grame.

De la inceputul primaverii si pana toamna tarziu, muscatele curgatoare
infrumuseteaza balcoanele si terasele iubitorilor de natura. Aceste plante se bucura de
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Muscatele curgatoare
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sursa:http://www.realitatea.net/singurul-loc-din-romania-unde-se-pot-gasi-pietre-pretioasein-munti-sau-in-albiile-raurilor_1417610.html#ixzz2ybBM5Dsq

aprecierile generale datorita faptului ca infloresc in permanenta si din abundenta, au
flori intr-o paleta coloristica variata si sunt usor de intretinut.
Ele sunt originare din Africa de Sud si au ajuns in Europa abia in secolul al XVII-lea.
Denumirea stiintifica a muscatei este Pelargoniumeste.

Ce trebuie sa stii despre ingrijirea muscatelor curgatoare?
Daca vrei sa te bucuri cat mai mult timp de inflorescentele acestor plante, nu uita sa
le oferi apa si lumina din belsug; muscatele se tin in jardiniere, care se atarna in
afara balconului sau in ghivece suspendate.
Chiar daca au nevoie de multa lumina, muscatele curgatoare nu se vor tine in razele
directe ale soarelui (risca sa se usuce), iar in privinta udarii trebuie sa ai grija sa nu le
uzi direct pe frunze. Fiind plante cu perisori pe frunze, muscatele sunt sensibile la apa
directa. Vara, acestea trebuie udate la fiecare doua zile (chiar zilnic in zilele
caniculare), cu apa fiarta si racita, adica apa cu continut redus de fluoruri.
Pentru muscatele curgatoare este nevoie de un sol care sa asigure o buna drenare.
Daca iti doresti o planta armonioasa, care sa creasca frumos si cu multe flori, este
important de retinut ca la muscatele curgatoare se practica ciupirea. Adica, varfurile
plantei se ciupesc, pentru a stimula inflorirea- practice i se permite sa faca noi flori
fara a-si consuma inutil seva.

Bolile si daunatorii muscatelor curgatoare
Muscatele curgatoare pot fi afectate de putregaiul cenusiu – provocat de ciuperca
Botrytis cinerea. Printre simptomele care iti indica ca muscata a fost afectata de
putregaiul cenusiu se numara aparitia unor pete de culoare gri pe spatele frunzelor.
Poti combate aceasta afectiune prin tratamente cu fungicide, insa ai grija mai bine a
il previi (putregaiul cenusiu apare mai ales in conditiile excesului de umiditate).
Daunatorii cei mai des intalniti la muscate sunt afidele si paduchii lanosi. Acestia se
pot combate cu insecticide din florarii sau din magazinele specializate.
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sursa: http://www.marya.ro/muscatele-curgatoare/#sthash.Eduss7vs.dpuf
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Cum se inmultesc muscatele curgatoare?
Muscatele se pot planta primavara, dar in momentul in care trece pericolul de inghet,
sau pot fi inmultite prin butasi pe toata perioada verii. Alege pentru plantat un loc
insorit si solul usor umed. Fertilizeaza solul la fiecare patru-sase saptamani sau ia in
calcul varianta de a adauga la plantare un ingrasamant cu dispersie intarziata.
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Tu vrei (r)evolutie? Vino la ONGFest!
Pe 9-11 mai facem apel la (r)evolutie. (R)evolutia catre mai bine in
orice domeniu ce ne priveste pe fiecare dintre noi. Catre si pentru
celebrarea diversitatii, respectarea drepturilor omului, sanse egale
pentru fiecare, protejarea mediului si a patrimoniului, implicare si
participare in decizii ce ne privesc.
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Tema evenimentului de anul acesta este combaterea discursului urii. Va rugam,
asadar, sa fiti alaturi de noi si sa redati aceasta tema in activitatile pregatite pentru
targ. Printr-o activitate nonformala, un obiect din stand, o dezbatere, un moment
artistic sau alte modalitati prin care organizatiile participante sau vizitatorii din parc sa
fie implicate in combaterea discursului urii. Pregatim si noi o serie de momente pe
aceasta tema.
9 mai – resurse noi pentru (r)evolutie
Deschiderea ONGFest 2014 are loc la Palatul Parlamentului intr-un eveniment
dedicat ONG-urilor. Participa reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale din
Romania, alaturi de organizatii din cele 14 tari in care programul Fondul ONG se
desfasoara. Vor fi alaturi de noi si reprezentanti ai institutiilor publice, companiilor si
organizatiilor prietene si partenere, ce ne sprijina in organizarea acestei editii. In cea
de-a doua parte a zilei au loc 4 sesiuni pe teme in care e nevoie de (r)evolutie –
implicarea civica, integrarea persoanelor de etnie roma, educatia pentru diversitate,
protectia mediului in contextul dezvoltarii urbane si protejarii patrimoniului.
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Va invitam sa participati la ONGFest 2014 ce are loc intre 9 – 11 mai la Bucuresti.
Pe 9 mai, la Palatul Parlamentului si nu numai, dezbatem si schimbam bune practici
pentru (r)evolutie. Este ziua dedicata networking-ului si dezbaterilor. Pe 10 și 11 mai,
in Parcul Herastrau, intrarea dinspre piata Charles de Gaulle, ne prezentam in fata
publicului larg si chemam oamenii sa fie alaturi de noi in (r)evolutie.

10 si 11 mai – suntem (r)evolutie
In Parcul Herastrau, la intrarea dinspre piata Charles de Gaulle, ne sustinem cauzele
si spunem si altora sa fie alaturi de noi. Pentru ca impreuna suntem (r)evolutie.
Dezbaterile continua, alaturi de evenimente nonformale, trupe si artisti ce canta pe
scena. Ca in fiecare an, cei ce doresc sa organizeze o dezbatere, sa sustina un
eveniment sau o reprezentatie la scena sunt poftiti sa o faca.
Si tot pentru (r)evolutie, pregatim un nou site ONGFest. Cu o campanie in care stim
ca vreti si dorim sa va implicati cu totii. Mai multe detalii, in curand!
Pentru informatii suplimentare: 021.310.01.77, persoana de contact Iuliana
Rada, Coordonator ONGFest.
Evenimentul este organizat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si
finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, programul Fondul ONG in Romania.
http://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente-1/tu-vrei-revolutie-vino-la-ongfest

Iata cum arata cea mai frumoasa casa in forma de gheata din
lume

RENINCO - Buletin Informativ nr. 13, anul 2, saptamana 5 – 11 mai 2014

Page

In ciuda exteriorului neobisnuit, casuta in forma de gheata, construita chiar de catre
cei doi proprietari, este o locuinta in toata regula, avand la parter o baie cu suprafata
destul de generoasa, un living si o bucatarie open space, la intersectia carora se afla
un superb semineu din piatra naturala, iar la mansarda un dormitor de poveste, cu un
pat imens asezat sub bolta de grinzi din lemn ce imbraca tavanul. Toate finisajele si
piesele demobilier sunt lucrate manual, in interior predominand piatra naturala,
lemnul masiv si fierul forjat, elemente care ajuta in definirea stilului rustic in care a
fost amenajata casa de vacanta cu design unic.
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In extremitatea nordica a celei mai mari dintre insulele ce alcatuiesc Noua Zeelanda
se afla una dintre cele mai simpatice si bizare pensiuni din intreaga lume – casa in
forma de gheata. Inedita constructie, cuibarita in inima unei livezi de nuci, apartine
sotilor Judy si Steve Van-Den Yssel-Richards, renumiti in Noua Zeelanda pentru
cafeneaua eco deschisa in urma cu mai bine de 20 de ani, dar si pentru crescatoria de
anghile, o specie de pesti rapitori asemanatori serpilor.

Turistii cazati in bocancul urias beneficiaza si de o mica terasa amenajata in exteriorul
casei, unde se pot relaxa in fotoliile din fata unui semineu rustic.
Casuta in forma de gheata este locatia ideala pentru petrecerea unui week-end sau
chiar a unei vacante. Ce-i drept, pretul de peste 180 de Euro pentru o singura noapte
de cazare o incadreaza in categoria destinatiilor de lux.
sursa://www.casadex.ro/2014/04/iata-cum-arata-cea-mai-frumoasa-casa-in-forma-de-gheatadin-lume-galerie-foto/

AUR pentru ROMÂNI. Medici de la Colentina, medaliaţi cu aur la
Geneva
O echipă de medici de la Spitalul Colentina din Capitală a câştigat medalia de aur la
Geneva, pentru realizarea unui simulator destinat instruirii practice a medicilor
rezidenţi şi specialiştilor urologi care efectueaza intervenţii chirurgicale minim invazive
de înlăturare a litiazei renale.

Medicii Victor Cauni, Cristian Persu şi Felix Voinea au realizat un model artificial pentru
simularea nefrolitotomiei percutanate, un simulator destinat instruirii practice a
medicilor rezidenţi şi specialiştilor urologi care efectuează intervenţii chirurgicale
minim
invazive
de
înlăturare
a
litiazei
renale.
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"Această cerere de brevet cu care am participat la Salonul internaţional de inventică
de la Geneva 2014 se referă la un dispozitiv, un model artificial care este adresat
instruirii practice a medicilor rezidenţi şi a specialiştilor tineri în urologie, în efectuarea
unor intervenţii chirurgicale minim invazive de aport percutanate asupra rinichiului.
Aceste intervenţii chirurgicale minim invazive, traduse nefrolitotomie percutanată,
sunt intervenţii deosebit de delicate, care necesită o curbă destul de mare de învăţare.
Acest model fizic, acest simulator reprezintă un segment din corpul uman, pe care,
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Cei trei medici de la Spitalul Colentina din Bucureşti au primit pentru această invenţie
medalia de aur la Salonul de inventică de la Geneva, dar şi premiul Technopol
Moscova
şi
premiul
Arabia
Saudită.

respectând toate ţesuturile - începând de la piele, ţesut celular subcutanat, strat
muscular, rinichi, ureter, vezică şi întreg aparatul urinar - se poate simula operaţia de
nefrolitotomie percutanată şi de extragere a calculilor de la nivelul rinichiului", a
declarat pentru MEDIAFAX medicul Victor Cauni, şeful Secţiei de urologie de la Spitalul
Colentina.
Potrivit medicului, în prezent, operaţii de acest fel sunt simulate pe fructe, cum ar fi
spre exemplu, mere, pere sau gutui. "Cred că un aparat care reproduce organismul
uman şi care ajută medicul să înveţe mai uşor tehnicile chirurgicale în acest tip de
boală este foarte important. În lume mai existau simulatoare pentru alte tipuri de
intervenţii, dar pentru acest tip de intervenţie şi la modul în care există acest
simulator, considerăm că este o premieră mondială, de aceea ne-a fost acordat
premiul",
a
mai
spus
Cauni.
(..)
Chirurgul speră ca simulatorul să fie pe piaţă în cel mult doi ani. El a precizat că, din
nefericire,
multe
brevete
rămân
expuse
în
cabinetele
medicilor.
sursa: http://www.realitatea.net/aur-pentru-romani-medici-de-la-colentina-medaliati-cu-aurla-geneva_1419526.html#ixzz2yl62j8hC

BACALAUREAT 2014. A fost lansată prima platformă de pregătire
live
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Primul proiect lansat sub platforma BacLive este un site dedicat pregătirii la Limba
Română și Matematică pentru Bacalaureat și examenul de Evaluare Națională.
BacLive este prima platformă de pregătire live dezvoltată integral în România,
inițiativa noastră propunându-și să îmbunătățească sistemul de învățământ din
Romania prin oferirea de lecții accesibile și atractive pentru elevi", a declarat
Laurențiu Faur, Project Manager BacLive.
El a precizat că, începând cu 15 martie, data de când platforma a devenit activă,
programul a fost testat de mai mulți elevi din țară, fiind apreciat și primit cu mare
interes și entuziasm atât de elevi și părinți, cât și de profesori, platforma fiind
îmbunătățită și adaptată nevoilor reale ale elevilor din România.
Potrivit reprezentantului LiveStudies, Cosmin Pachiu, "LiveStudies asigură suportul
tehnologic pentru buna desfășurare a programului BacLive, prin platforma online care
oferă comunicare față în față între participanți aflați la distanță, care astfel au
posibilitatea de a se conecta și a colabora în aceeași cameră virtuală, utilizând
tehnologii moderne".
"Tehnologia și soluțiile de colaborare dezvoltate de LiveStudies schimbă modul de
interacțiune online. Misiunea noastră este de aduce oamenii împreună în mediul
online, facilitând interacțiunea și colaborarea din locații diferite, în mod natural și
intuitiv", a precizat Pachiu.
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BacLive - prima platformă de pregătire live, la distanță, pentru Bacalaureat, pentru
elevii din România, a fost lansată de Centrul Pregătire Bac și Live Studies, la Sala
Elvira Popesco a Institutului Francez.

La rândul său, Ritu Cazacu, Project Manager al Centrului Pregătire BAC, a susținut că
"rata de reușită la examenul de Bacalaureat din anul 2013 pentru elevii care au ales
Centru Pregătire BAC a fost de 97%".
"La acest rezultat au contribuit interacțiunea cu elevii, metodele avansate de
pregătire, precum și sesiunile de consiliere în carieră, nutriție și discuțiile cu un
psiholog pentru depășirea obstacolelor. Următorul pas în dezvoltarea Centrului
Pregătire Bac este acela de a oferi elevilor din orice parte a țării posibilitatea de a
beneficia de programul nostru, acest demers fiind acum posibil online prin platforma
BacLive. Sistemul a fost deja accesat și testat cu succes de către 15 elevi", a apreciat
Ritu Cazacu. El a spus că "tehnologic vorbind, platforma suportă 100 de elevi",
menționând însă că "preferă" lucrul cu șase elevi.
În prezent pentru BacLive lucrează 16 profesori, 4 fiind efectiv înscriși în program.
Site-ul www.baclive.ro este disponibil începând cu 15 martie și oferă un curriculum
complet pentru cele două materii, combinând elemente vizuale și interactive pentru a
face procesul de învățare cât mai eficient și plăcut. Programul include 35 de ședințe de
pregătire live în care elevii pot interacționa în timp real cu profesorul, toate sesiunile
fiind arhivate iar elevii putând revedea și repeta lecțiile în cazul în care doresc să
aprofundeze anumite elemente.
Centru Pregătire BAC(www.centrupregatirebac.ro) este un centru privat de studiu,
care oferă o abordare individuală a pregătirii elevului, folosind metode educaționale
adaptate fiecărui copil. Metodele de predare și curriculumul iau în calcul nivelul de
pregătire al fiecărui elev și includ ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat
2014 (matematică, limba română, geografie, biologie, chimie, etc), consultanță în
nutriție și psihologie, precum și ore de consiliere în carieră. Echipa CPB de profesori,
consilieri și psihologi lucrează îndeaproape cu elevii și părinții de-a lungul sesiunii de
pregătire, ajutându-i să depășească obstacolele inerente unui program intensiv de
pregătire.
LiveStudies este un start-up pentru dezvoltarea de sisteme tehnologice, care au ca
scop folosirea mediului virtual pentru a genera și împărtăși idei. Aplicațiile dezvoltate
sub umbrela LiveStudies transformă spațiile uni-dimensionale în spații de lucru
colaborative și interactive și creează o singură lume prin unificarea dimensiunilor reale
și virtuale.
sursa: http://www.realitatea.net/bacalaureat-2014-a-fost-lansata-prima-platforma-depregatire-live_1421321.html#ixzz2yyLLwzn6

Veste bună pentru românii cu BOLI RARE
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Pacienţii cu boli rare vor avea din luna mai acces la medicamente orfane, a declarat
joi într-o conferinţă de presă ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu.
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"Am reuşit să terminăm Hotărârea de Guvern privind modificarea HG 720/2008 care
prevedea lista de medicamente compensate. În baza regulamentului UE nr
142/2001 care este foarte clar, reglează medicamentele orfane destinate
tratamentului bolilor rare, suntem în măsură să spunem că putem fi gata să dăm
acces pacienţilor cu afecţiuni fără alternativă de tratament la aceste medicamente
mult aşteptate. Iată că din luna mai vor avea acces", a spus ministrul.
El a afirmat că această măsură se ia fără o implicare financiară suplimentară, impactul
bugetar fiind de aproximativ 40 de milioane de lei. "Impactul bugetar nu este foarte
mare, este undeva spre 40 de milioane de lei, este mult mai mic decât am plătit anul
trecut pentru decontarea derivatelor de Ginkgo sau Nurofenul. Ministerul Sănătăţii
împreună cu CNAS au găsit varianta financiară, chiar în bugetele proprii, în bugetul
CNAS. Era doar o chestiune de a drămui mai bine banii pe care îi aveam şi putem da
un acces mult mai rapid decât se aştepta toată lumea. Aceste medicamente orfane
sunt cele care se referă la afecţiuni care pun în pericol viaţa sau reprezintă afecţiuni
grave ale organismului iar pentru ele nu există altă metodă de diagnosticare,
prevenire sau tratament autorizat în UE", a explicat ministrul, potrivit Agerpres.
Bănicioiu a precizat că HG va fi pus în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului
Sănătăţii. Potrivit ministrului, afecţiunile pentru care sunt destinate medicamentele
orfane sunt: epilepsie, boli endocrine, oncologice, hipertensiune pulmonară, boli
neurologice degenerative, sindrom de imunodeficienţă primară, transplant medular.
(...).
La rândul său, preşedintele ANMDM, Marius Savu, a spus că este vorba de 17
medicamente care au statutul de medicament orfan la nivelul UE. În momentul de faţă
sunt peste 7.000 de pacienţi cu boli rare înregistraţi la nivelul ţării.
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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sursa: http://www.romaniatv.net/veste-buna-pentru-romanii-cu-boli-rare-vezi-ce-anunt-afacut-ministrul-sanatatii_139518.html#ixzz2zUzsZtrd

