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Incepând cu anul 2016, se sărbătorește Ziua Brâncuși, la 19 februarie, amintind de data nașterii
marelui sculptor român, respectiv 19 februarie 1876.

Doar 1% dintre elevii din lume reuşesc această performanţă: reuşita unei eleve
românce

O elevă de clasa a XI-a de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța a
obținut punctajul maxim la proba de matematică a testului SAT, situând-se în procentul de
1% al elevilor din lume care reușesc această performanță.
Roxana Vătămanu a susținut testele SAT, echivalentul american al Bacalaureatului românesc, în
luna ianuarie și a obținut la matematică, considerată cea mai dificilă materie, un punctaj de 800,
maximum posibil, "situându-se în procentul de unu la sută al elevilor din întreaga lume care reușesc
acest lucru", au declarat reprezentanții Liceului Teoretic Internațional de Informatică din Constanța
pentru agenția Mediafax.
Roxana vrea să se specializeze în domeniul Inginerie Chimică, preferând în special mediul
academic din Statele Unite ale Americii, și s-a pregătit pentru acest examen timp de o lună și
jumătate. Subiectele testului nu se aseamănă cu exercițiile din programa românească, este de părere
eleva.
"Timpul este scurt, de aproximativ un minut pe exercițiu, și astfel de foarte mare importanță este
ideea de rezolvare, mai mult decât abilitățile de calcul, pentru care se poate folosi un calculator", a
declarat, pentru Mediafax, Roxana Vătămanu.
"Roxana, elevă de 10 și în sistemul de învățământ românesc, a venit special de la Brăila, unde a
studiat primii opt ani de școală, pentru a-și continua studiile la Liceul Internațional de Informatică,
unde are posibilitatea de a se pregăti și de a-și construi portofoliul ideal, pentru a putea fi admisă la
colegii și universități din străinătate", a precizat consilierul de imagine al unității de învățământ,
Ioana Stochiță.
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Eleva a început deja pregătirile pentru Olimpiada județeană de chimie, pentru proiectarea stației
spațiale pentru Concursul NASA, dar și pentru Concursul Internațional InfoMatrix.

complementară programelor școlare de liceu din România și pe care trebuie să îl susțină oricine
dorește să studieze într-o facultate americană.
sursa: http://www.realitatea.net/doar-1prc-dintre-elevii-din-lume-reusesc-aceasta-performanta-reusita-unei-eleveromance_1889859.html#ixzz40gH7keLv

Singurele școli din România cu catalog electronic. Părinții primesc notele și absențele
prin SMS
Share pe Facebook Share pe Twitter

Numărul absenţelor va scădea semnificativ, cred profesorii din două colegii din Târgovişte,
care au implementat la nivelul unităţilor şcolare "catalogul electronic", un sistem prin care
părinţii sunt la curent cu tot ce fac elevii.
Cu ajutorul unei aplicaţii instalate pe tabletă, profesorii le pot comunica părinţilor, în timp real,
notele pe care elevii le iau sau dacă absentează. Practic, părinţii primesc un SMS sau un Email cu
notele şi absenţele copiilor lor.
Catalogul electronic a fost implementat la Colegiul Economic „Ion Ghica” şi Colegiul Naţional
„Constantin Cantacuzino”.
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Părinţii pot, în acest fel, să comunice mult mai uşor cu profesorii şi au posibilitatea de a şti la timp
dacă copiii lor întâmpina dificultăţi la şcoală, dacă absentează, dacă se îmbracă provocator etc.
Fiecare profesor are o tabletă, cumpărată din contribuţiile părinţilor.

"Începând cu semestrul al doilea vom implementa acest catalog electronic. Este o alternativă la
catalogul clasic, un instrument care va merge în paralel cu catalogul vechi. Îmi place mie să văd
dacă tehnologia modernă ne aduce beneficii. Vedem acest instrument ca o modalitate de cooperare
şi colaborare. Pote el va reuşi să scurteze distanţa dintre şcoală şi familie. Poate ne va pune pe noi
profesorii cu părinţii în legătură, astfel încât să facem cu toţii ceea ce este mai bine pentru copii.
Deja profesorii au tablete pe care introduc notele sau absenţele. Pot introduce mesaje pentru părinţi,
comunicări pe care doresc să le facă. Totul se face în timp real. După ce profesorul scrie pe tabletă,
părinţii primesc pe telefon un mesaj din care află despre ce este vorba. Nu ne dorim să promovăm
acest catalog ca un intrument care să îi sperie pe elevi", a spus prof. Suzana Ilie, directorul
Colegiului Economic "Ion Ghica" din Târgovişte, pentru Adevărul.
Cei mai mulţi dintre elevii de la Economic au primit cu entuzism noutatea din sistemul şcolar, însă,
sunt şi tineri care şi-ar dori ca părinţii lor să nu afle chiar totul.
În plus, de la începutul acestui an şcolar, a fost demarat un proiect-pilot privind implementarea
catalogului electronic în școlile din sectorul 3 al Bucureştiului. Profesorii își vor folosi laptopul sau
tableta pentru a introduce în catalogul electronic notele și absențele elevului, iar părinții vor primi
imediat SMS și un mail, la numărul și la adresa dorită.
În plus, toți părinții vor avea un nume de utilizator și o parolă cu care vor putea accesa, oricând
doresc, catalogul electronic. Singurii care vor edita catalogul sunt profesorii, părinții și elevi putând
doar analiza documentul.
sursa: http://www.realitatea.net/singurele-coli-din-romania-cu-catalog-electronic-parin-ii-primesc-notele-i-absen-eleprin-sms_1887795.html#ixzz40PEYEFEW

Comoară descoperită în Dâmbovița!
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Tezaur descoperit în Dâmboviţa. Doi tineri care obişnuiesc să caute relicve folosind detectoare
de metale au scos la lumină o adevărată comoară. Trei ulcele cu peste 6.000 de monede de
argint au găsit cei doi într-o pădure, potrivit Realitatea TV.

Descoperirea din Dâmboviţa impresionează prin numărul mare al monedelor descoperite. 6.000 de
piese otomane din secolele 17 şi 18 stăteau sub pământ, în trei ulcele. Comoara ar fi prada unor
haiduci.
"A fost un semnal care nu lăsa loc de interpretare. Am început să sap şi, am simţit în vârful
cazmalei hârâitul, că am atins ceva. A apărut ulcica, prima ulcică. Sentimentul ăla rămâne cu tine
toată viaţa", povestește Daniel Matei, unul dintre tinerii care a găsit comoara.
Cei doi tineri au predat comoara Muzeului de Istorie din Târgovişte. Angajaţii de aici cred că
tezaurul datează de la sfârşitul secolului 18, începutul secolului 19.
"Sunt în aceste pungi câte 1000, 1000 de parale. Piesa cea mai importantă este aceasta, o piesă de
40 de parale emisă de sultanul Selim al III-lea în 1792. Un tezaur foarte mare, un tezaur
impresionant, similar cu cel de monede româneşti emis de Mircea cel Bătrân. Înseamnă aproape
jumătate din colecţia actuală a muzeului de istorie", afirmă muzeograful Irina Cârstina.
"Odată restaurate, ele vor putea fi vizionate de către cei care doresc în cabinetul numismatic al
muzeului", a declarat directorul Complexului Muzeal “Curtea Domnească” din Târgovişte, Ovidiu
Cârstina.
Reprezentanţii muzeului spun că vor trimite şi o echipă de arheologi în zona în care a fost
descoperit tezaurul pentru a vedea dacă terenul mai ascunde şi alte comori.
sursa: http://www.realitatea.net/comoara-descoperita-in-dambovi-a-cum-au-gasit-doi-tineri-6-000-de-monede-dinargint_1890802.html#ixzz40jjID8Ey

Proiect de lege în dezbatere – Ministerul Sănătății
Pe site-ul Ministerului Sănătății - http://www.ms.ro/?pag=22 – se află în dezbatere Legea privind
asistența medicală comunitară – care se refera la serviciile ce pot fi desfășurate în Centrul
Comunitar Integrat.

Lege privind asistenta medicala comunitara
Contact: Lidia Onofrei
021.3072.664
Afisat de la 15-02-2016 pana la 25-03-2016
EXPUNERE MOTIVE Legea asistentei comunitare
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Legea asistentei medicale comunitare
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului
proiectului de act normativ

28 februarie - Ziua Bolilor Rare 2016
Ziua mondială a bolilor rare este marcată în ultima zi a lunii februari și are ca scop conștientizarea
factorilor de decizie, pacienților și familiilor lor despre impactul acestor boli asupra vieții.
Tema 2016 : Vocea pacienţilor
Slogan 2016 : Veniți alături de noi să facem auzită vocea pacienţilor cu boli rare
Anul 2016 marchează cel de-al nouălea an în care comunitatea internațională a bolilor rare
celebrează Ziua Bolilor Rare.

Alianța Națională pentru Boli Rare România
Alianța Națională pentru Boli Rare a lansat saptamana trecuta Campania: Ziua Internationala a
Bolilor Rare.
Temele abordate in evenimentele noastre vor fi concentrate pe: Acreditarea Centrelor de Expertiză,
Rețele Europene de Referință în Bolile Rare, Managementul Bolilor Rare, Circuitul Pacienților cu
Boli Rare în sistemul sanitar, social și educațional din România, Îngrijirea integrată în bolile rare,
Strategia Națională de Sănătate și Bolile Rare, Servicii sociale adresate pacienților cu boli rare,
Accesul la informații de calitate, HelpLine, Îmbunătățirea accesului la tratament și servicii etc.
Peste 7000 de boli rare diferite au fost identificate până în prezent. Acestea afectează în mod direct
viața pacienților și a familiilor lor. Mai mult de 30 de milioane de oameni din Europa suferă de o
boală rară și mai mult de un million dintre aceștia trăiesc în România. Majoritatea sunt încă
nediagnosticați.
Campania de Ziua Internațională a Bolilor Rare 2016 are ca tema: Vocea pacienților și sloganul:
Uniți, vom fi auziți! Vor fi organizate și în acest an evenimente în toată țara, timp de o lună. Tema
selectată pentru cea de-a noua campanie organizată de ANBRaRo și EURORDIS recunoaște rolul
crucial pe care pacienții îl au în exprimarea nevoilor lor și în stimularea schimbărilor legislative
care le pot determina îmbunătățirea calității vieții pacienților.
Vă invităm alături de noi!
Uniți, vom fi auziți!
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Alianța Națională pentru Boli Rare
www.bolirareromania.ro

office@bolirareromania.ro
tel: +4 0260 610033

CONCURS JURNALISTIC
Alianța Națională pentru Boli Rare România a lansat un nou concurs jurnalistic pe tema Centrelor
de expertiză pentru boli rare, la Conferința ColaboRARE – Colaborare pentru managementul
bolilor rare, odată cu lansarea Campaniei: Ziua Internațională a Bolilor Rare 2016 cu tema: Vocea
pacienților și slogaul: Uniți, vom fi auziți!
Jurnaliștii care realizează materiale pe tema ,,Centrele de expertiză în bolile rare” sunt invitați să se
înscrie la concurs. Va fi premiat cel mai bun material jurnalistic publicat în perioada 1 februarie – 1
martie 2016. Jurnaliștii care realizează materiale jurnalistice (scrise, audio, video) pe acest subiect
și le publică până la data de 1.03.2016 inclusiv, pot participa la concurs. Premiul va fi în valoare de
500 euro.
Condiții de participare:
o
Tema materialului jurnalistic să fie legată de centrele de expertiza în bolile rare necesitatea înființării lor, importanța includerii centrelor în rețelele europene de referință;
Tuesday, 2 February, 2016
surse: http://www.bolirareromania.ro/, http://www.rarediseaseday.org/country/ro/romania
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

