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26 iunie - Ziua Drapelului Național

26 iunie - Ziua Drapelului – ştiută şi ca Ziua Tricolorului – a fost proclamată prin lege în 1998
pentru marcarea de către autorităţile publice prin organizarea unor programe şi manifestări culturaleducative, cu caracter evocator sau ştiinţific.
În 1834, voivodul Alexandru Ghica al Ţării Româneşti a atribuit Armatei ca steag tricolorul, cu cele
3 culori – roşu, galben şi albastru – consfinţirea steagului având loc prin decret în timpul Revoluţiei
paşoptiste - când s-a precizat că pentru stindard "culorile sunt albastru închis, galben deschis şi roşu
carmin”, dispuse vertical, aranjate în ordinea următoare: „lângă lemn vine albastru, apoi galben şi
apoi roşu fâlfâind“.
Ziua Drapelului Național a fost instituită în 26 iunie, prin Legea 96/1998.
http://www.calendarintercultural.ro/agenda.php?detalii=6100&eventdate=1403730000

Comunicat de presă - ședință de guvern - 68 milioane lei alocate pentru
susținerea integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale, în
învățământul de masă
Guvernul vine în sprijinul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale, în scopul
susținerii integrării lor în învățământul de masă, alocând, printr-o Hotărâre, suma de 68 milioane de
lei, pentru acest an. De asemenea, Guvernul a aprobat și metodologia de alocare a sumelor unităților
din învățământul de masă, pentru anul 2016.
În acest sens, se urmărește încurajarea copiilor cu cerințe educaționale speciale – respectiv copii cu
deficiențe de învățare, cu dificultăți de adaptare, cu dizabilități - să frecventeze învățământul
preuniversitar de masă, sporind în acest fel șansele pentru integrarea lor socială, garantându-le
libertatea de a alege parcursul educațional considerat cel mai potrivit, adaptat nevoilor fiecăruia.
Măsura are rolul să asigure accesul egal la educație al tuturor copiilor și să sprijine copiii și tinerii
cu probleme și nevoi educaționale speciale să urmeze învățământul public de masă. Aceste drepturi
ale copiilor cu cerințe educaționale speciale se finanțează pentru prima dată în acest an.
Menționăm că de aceste drepturi vor beneficia copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în
învățământul de masă și nu cei care beneficiază de o măsură de protecție specială potrivit Legii
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor.
Sumele repartizate se aprobă din bugetele județelor/bugetul municipiului București și vor fi folosite
pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale, pentru toate
zilele de școlarizare pe anul 2016, constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor
școlare, a îmbrăcămintei și a încălțămintei.
Fondurile sunt alocate pe fiecare județ, în funcție de numărul de beneficiari, în temeiul prevederilor
din legea educației naționale potrivit cărora copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale,
școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, beneficiază de asistență socială (art.48,
alin 3 din legea 1/2011).
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http://gov.ro/ro/media/comunicate/comunicat-de-presa-edinta-de-guvern-68-milioane-lei-alocate-pentru-sustinereaintegrarii-copiilor-cu-cerinte-educationale-speciale-in-invatamantul-de-masa&page=1

POCU: Calendarul estimativ al lansarilor in consultare a Ghidurilor
Solicitantului
A fost publicata o varianta actualizata a calendarului estimativ al lansarilor in cadrul Programului
Operational Capitalul Uman. Spre deosebire de variantele anterioare, acesta prezinta data de
publicare spre consultare publica a ghidurilor specifice si nu data de lansare a apelurilor.
Calendarul a fost prezentat in cadrul intalnirii Comitetului de Monitorizare POCU.
Astfel, pentru principalele tipuri de proiecte, ghidurile specifice aferente sunt asteptate sa fie lansate
in consultare publica in urmatoarele perioade:
• Axele 1 & 2 – Proiecte de ocupare si formare pentru tinerii NEETs – Iunie/Iulie;
• 3.1 & 3.5 – Proiecte de ocupare si formare pentru someri, cu accent pe persoanele cu dizabilitati
– Iulie;
• 3.8 & 3.9 – Proiecte destinate managementului resurselor umane (August) si outplacementului
(Octombrie);
• 3.12 – Training pentru proprii angajati – Iulie/August;
• 4.4 – Masuri pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile (persoane private de libertate,
in probatiune si fosti detinuti) – August;
• 4.8 – Formare pentru medici in sectoarele prioritare de sanatate – Iunie;
• 4.9 – Programe de screening prenatal (August), pentru mama si copil (August) si pentru
depistarea cancerului (Iulie);
• 6.2 – Masuri destinate cresterii participarii la invatamantul prescolar – Iunie/Iulie;
• 6.3 – Masuri desintate elevilor pentru reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii,
formarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar (6.6), inclusiv dezvoltarea ofertelor
educationale (6.5) – Iulie;
• 6.7 – Masuri de sprijin pentru studenti (burse de studii etc.), inclusiv formarea personalului
didactic (6.9) si diversificarea ofertelor educationale (6.10) – Iulie;
• 6.12 – Furnizarea de programe de formare profesionala – Septembrie;
• 6.13 & 6.14 – Programele de internship si ucenicie – in cursul anului 2016;
De asemenea, proiectele finantate prin POCA, prin care ONG-urile pot propune alternative la
politicile publice, sunt asteptate sa fie lansate in luna Iulie.
http://www.finantare.ro/pocu-calendarul-estimativ-al-lansarilor-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului.html, 16 iunie
2016
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Următoarele proiecte de acte normative:
 Memorandum privind Măsuri de simplificare și de coordonare a procedurilor
administrative din administrația publică centrală de specialitate, disponibil
la: http://sgg.gov.ro/legislativ/
 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
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Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic: Pachetul de măsuri
legislative pentru debirocratizare, în dezbatere publică

111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, disponibil
la: http://www.mmuncii.ro/
 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind simplificarea procedurilor de obținere a
ajutorului de șomaj, disponibil la: http://www.mmuncii.ro/
 Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice
centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, afișată în consultare publică,
ca expresie a bunei practici a echipei Guvernului, disponibil
la: http://www.sgg.ro/legislativ/domeniu.php?id=42.
se află în consultare publică până vineri, 24 iunie 2016, ora 16:00.
În februarie 2016, Guvernul a lansat platforma online www.maisimplu.gov.ro cu scopul de a
consulta cetăţenii şi societăţile comerciale cu privire la procedurile administrative pe care le găsesc
împovărătoare sau care arată o lipsă de coordonare între diverse instituții publice, deținătoare ale
unor seturi de informații necesare accesării unui serviciu public.
http://gov.ro/ro/stiri/ministerul-pentru-consultare-publica-i-dialog-civic-pachetul-de-masuri-legislative-pentrudebirocratizare-in-dezbatere-publica, 17 iunie 2016

Ce este MyKoolio?
Mykoolio este o platformă de e-learning dezvoltată împreună cu un colectiv de 20 de profesori
români coordonați de prof. Radu Gologan (Coordonator al Lotului Olimpic de Matematică). Partea
foarte frumoasă la acest proiect, este că în dezvoltarea platformei au fost implicați peste 30 elevi!
Platforma cuprinde peste 200 de lecții interactive și exerciții pentru disciplinele
română șimatematică aferente claselor I-VIII într-o primă fază, urmând ca în viitor să acopere
toate disciplinele predate în ciclul gimnazial.
Important: Toate materialele disponibile pe mykoolio.ro sunt realizate în conformitate cu
programa școlară în vigoare.

RENINCO - Buletin Informativ nr. 22, anul 4, saptamana 20 - 26 iunie2016

Page

Întâi trebuie să îți faci un cont gratuit.
O călătorie prin Universul Cunoașterii pentru copil. În această călătorie, va învăța cum să-și
folosească cunoștințele actuale și cum să dobândească multe altele în plus. Koolio îl ajută să
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Ce oferă MyKoolio?

evolueze și îl transformă dintr-un simplu ascultător al lecțiilor, într-un explorator în căutare de noi
informații.
O echipă de profesori foarte bună pentru a-ți ajuta copilul să evolueze și să obțină rezultate mai
bune la școală. Echipa și-a folosit toată priceperea și dăruirea pentru a crea lecții ușor de parcurs și
de asimilat.
Misiunile de pe platforma mykoolio.com sunt 100% online. Nu ai nevoie de un computer
performant, de o unitate CD/DVD și nici de anumite aplicații preinstalate. Singurul lucru de care ai
nevoie este o conexiune la Internet.
Fie că ai tabletă, smartphone, laptop sau desktop, copilul tău poate intra de oriunde în
mykoolio.com pentru a rezolva misiunea zilei. Deci Koolio poate merge cu voi în vacanță, la
restaurant, la cumpărături sau în orice alt loc.
Profesorul Koolio este… extraterestru :D

Numele Koolio a fost inspirat din cuvântul școală (koulu), în limba finlandeză (știți că Finlanda are
unul din cele mai performante sisteme de învățământ, da?). Ideea platformei mykoolio.com a plecat
de la un gând simplu, dar foarte important, unul avut și de filosoful Constantin Noica: “De învățat
înveți multe și de la toți. Dar profesor nu e decât cel care te învață să înveți.”
Koolio este un profesor care vine de pe o planetă unde extratereștrii (koolienii) și-au atins
potențialul maxim al inteligenței. Pentru a putea progresa, planeta lor are nevoie de înțelepciune. Iar
pământenii par a fi singurii care îi pot ajuta acum. Acest lucru este posibil deoarece potențialul
uman este mult mai mare decât cel extraterestru. Tocmai de asta el îi va învăţa pe elevi, iar aceştia
vor crea neuroni noi pe care Koolio îi copiază și îi colecționează pentru a-i duce pe planeta lui.
Pentru că neuronii trebuie să fie testați în orice condiții, iar galaxia lor este foarte asemănătoare cu a
noastră, elevii se vor plimba pe diverse planete pentru a vedea dacă acești noi neuroni rezistă în
orice condiții.
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sursa: http://cristianchinabirta.ro/2016/06/16/mykoolio/

Concursul Enescu 2016

Anna Țifu, Valentin Răduțiu, Ștefan Tarara, Josu de Solaun, Eun-Sun Hong, David Geringas, Peter
Donohoe, Florin Croitoru, alături de Filarmonica „George Enescu” și de dirijorii Horia Andreescu,
Alex Bloch, Christoph Poppen și John Axelrod sunt doar câțiva dintre artiștii care vor interpreta pe
scena Ateneului Român în cadrul Concursului Enescu 2016, între 3 și 25 septembrie. Li se alătură
peste 200 dintre cei mai talentați tineri muzicieni ai momentului din peste 40 de țări, care intră în
concurs și evoluează în recitaluri și concerte cu orchestră în fața publicului pentru a-și trăi visul de a
deveni mari muzicieni ai lumii.
Provocarea pe care o lansează Concursul Enescu 2016 (3-25 septembrie, București) nu doar pentru
artiști, ci și pentru public este „Trăiește-ți visul!”. Pornind de la valorile în care credea George
Enescu, această ediție invită la o recunoaștere și sărbătorire a visurilor care duc societatea mai
departe.
Timp de 22 de zile, publicul este așteptat în Sala Mare a Ateneului Român să îi asculte și să îi
susțină pe tinerii muzicieni în drumul către visul lor de a deveni mari muzicieni ai lumii. Într-un nou
concept, în cadrul Concursul Enescu 2016, tinerilor artiști li se alătură muzicieni consacrați, membri
ai juriului Concursului, foști laureați ai Concursului Enescu, precum și laureații ai ediției 2014, întro serie de peste 19 recitaluri extraordinare și concerte cu orchestră.
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Pianistul Peter Donohoe, “integru și plin de inteligență” (The Guardian), Ștefan Tarara, un copilulminune al viorii, violoncelista stabilită la Berlin Eun-Sun Hong, dar și pianistul spaniol îndrăgostit
de George Enescu, Josu de Solaun sunt doar câțiva dintre artiștii care vor susține recitaluri
extraordinare în cadrul Concursului Enescu 2016. Gala de deschidere a Concursului Enescu 2016 va
aduce pe scena Ateneului Român, pe 3 septembrie, Triplul Concert de Beethoven în interpretarea a
trei laureați ai Concursului, astăzi nume cu rezonanță în muzica clasică internațională: Anna Țifu
(vioară), Valentin Răduțiu (violoncel) și Mihai Ritivoiu (pian), alături de Orchestra Filarmonicii
George Enescu, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu. În a doua parte a aceluiași concert,
publicul va putea asculta în premieră și lucrarea Tektonum, compusă de Serbastian Androne,
câștigătorul Secțiunii Compoziție a Concursului Enescu 2014. La Galele Finale ale fiecărei secțiuni
de concurs - Vioară, Violoncel, Pian - publicul se va putea bucura de trei concerte cu orchestră ale

celor mai bine clasați tineri artiști din Concurs, urmând ca la final să afle în timp real cine este
câșitgătorul ediției 2016 a Concursului Enescu. Din programul de evenimente speciale a
Concursului Enescu 2016 vor mai face parte și lansări de CD-uri și sesiuni de autografe.(...)
sursa: http://www.realitatea.net/concursul-enescu-2016-biletele-i-programul-complet-disponibile-i-la-caselelibrariilor-humanitas_1948049.html#ixzz4C0WVMtdY

Ce șomaj primesc absolvenții de liceu sau facultate care nu au loc de muncă
Absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, pot beneficia de o
indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează ca persoană în
căutarea unui loc de muncă, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii,
informează Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM).
Indemnizația de șomaj acordată absolvenților promoției 2016 reprezintă 50% din valoarea
indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în
vigoare.
"Indemnizația de șomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în
care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare și consiliere
profesională, medierea muncii, formare profesională)", se menționează în comunicatul AMOFM.
Pentru a putea primi această indemnizație, absolvenții trebuie să se înregistreze la agenția de
ocupare a forței de muncă din raza căreia își au domiciliul.
Actele necesare pentru înregistrarea absolventului la Agențiile Locale de sector, ca persoană în
căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate, în original și copie; actele de studii și de
calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie; adeverința medicală
din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții
medicale. (...)
sursa: http://www.realitatea.net/ce-omaj-primesc-absolven-ii-de-liceu-sau-facultate-care-nu-au-loc-demunca_1946744.html#ixzz4BOBPRd7b

Ghidul Consultare publică eficientă la nivelul administrației centrale și
locale – ghid practic pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică
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Ghidul Consultare publică eficientă la nivelul administrației centrale și locale – ghid practic
pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, este disponibil online la:
http://dialogcivic.gov.ro/2016/06/consultarea-publica-eficienta-la-nivelul-administratiei-centralesi-locale-pentru-aplicarea-legii-nr-522003-privind-transparenta-decizionala-in-administratiapublica

Ghidul este realizat și susținut de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic și de
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Demersul se încadrează în eforturile
Guvernului de simplificare, eficientizare și transparentizare a procesului decizional, conform
angajamentelor asumate de către actualul executiv și, pe termen lung, prin mai multe documente
programatice (Parteneriatul pentru o guvernare deschisă, Strategia privind mai
buna reglementare 2014-2020, Strategia privind consolidarea administrației publice 2014-2020,
Strategia națională anticorupție).

Știați că?
Un melc poate dormi trei ani.
Greutatea tuturor furnicilor de pe Terra este mai mare decât greutatea tuturor oamenilor.
Crocodilul "nou-născut" este de trei ori mai mare decât oul din care a ieşit.
Inima unei balene albastre este la fel de mare cât o maşină.
Zilnic, avem în jur de 70.000 de gânduri.
Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi, decât toate telefoanele din
lume.
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Buletinul RENINCO intra in vacanta.....

