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Comisarul pentru Educaţie, Androulla Vassiliou, vine în România
să lanseze Erasmus+
Comisarul european pentru Educaţie, Androulla Vassiliou, se va afla, între 10 şi 11
martie, în România unde va lansa programul Erasmus+ şi va solicita luarea de măsuri
pentru a sprijini tinerii care nu sunt încadraţi profesional, anunţă Comisia Europeană.

FOTO: www.evz.ro
Comisarul european pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret, Androulla
Vassiliou va efectua, în perioada 10-11 martie, o vizită la Bucureşti având ca temă
perspectivele de educaţie şi de angajare ale tinerilor din România.
La 10 martie, comisarul va ţine un discurs, în cadrul unui eveniment organizat de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Comisia Europeană, despre analizarea problemelor
cu care se confruntă tinerii care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează un
program educaţional sau de formare.
La 11 martie, Androulla Vassiliou va lansa Erasmus+, noul program de finanţare al UE
pentru educaţie, formare, tineret şi sport, care va oferi burse unui număr de 120.000
de români pentru a studia, a urma cursuri de formare, a dobândi experienţă
profesională sau a participa la acţiuni de voluntariat în străinătate în următorii şapte
ani. Conform CE, această cifră este cu 50 % mai mare decât în precedentele
programe ale UE.
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"Ca în multe alte ţări europene, rata şomajului în rândul tinerilor din România este
foarte îngrijorătoare şi reprezintă o risipă imensă de capacităţi umane. În pofida unor
progrese recente, proporţia persoanelor cu un nivel scăzut de competenţe în ceea ce
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De asemenea, comisarul european va vizita o serie de proiecte în favoarea romilor
organizate în Bucureşti, împreună cu filantropul de origine maghiară George Soros,
care "militează de mult timp pentru drepturile acestei comunităţi".

priveşte lectura, matematica şi ştiinţele, precum şi rata părăsirii timpurii a şcolii în
România sunt foarte ridicate. Această situaţie agravează problema tinerilor care nu
sunt încadraţi profesional şi nu urmează un program educaţional sau de formare.
Sistemele de educaţie şi de formare trebuie să promoveze medii de învăţare
favorabile, să pună accentul pe nevoile individuale ale elevilor şi să soluţioneze de
urgenţă problema inadecvării competenţelor", a declarat, vineri, Androulla Vassiliou,
înainte de vizita în România.
Comisarul a mai precizat că noul program Erasmus+ va acorda sprijin celor mai
vulnerabili tineri, ajutându-i astfel "să-şi întărească încrederea în sine".
România va primi aproape 52 de milioane de euro în 2014 în cadrul programului
Erasmus+, ceea ce înseamnă o creştere cu 11 % în comparaţie cu finanţarea primită
anul trecut prin programul pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi programul
"Tineret în acţiune". Nivelul de finanţare va creşte în fiecare an până în 2020.
România poate, de asemenea, beneficia de bursele Jean Monnet pentru studii privind
integrarea europeană realizate în instituţii de învăţământ superior şi pentru proiecte
transnaţionale în domeniul sportului.
Între 2007 și 2013, aproximativ 80.000 de studenţi, tineri, profesori, formatori şi
animatori pentru tineret din România au beneficiat de burse în cadrul programului UE
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi al programului "Tineret în acţiune", care a
fost înlocuit de programul Erasmus+.
Prin Erasmus+, CE îşi propune să remedieze unele lacune în materie de competenţe,
oferind unui număr de patru milioane de persoane posibilitatea de a studia, de a urma
cursuri de formare, de a dobândi experienţă profesională sau de a participa la
activităţi de voluntariat în străinătate.
Bugetul programului Erasmus+ pentru următorii şapte ani este de 14,7 miliarde de
euro, cu 40 % mai mult decât bugetul programelor anterioare din perioada 20072013. Fiecare stat membru va beneficia de o creştere semnificativă a finanţării pe
durata programului.
http://www.realitatea.net/comisarul-pentru-educatie-androulla-vassiliou-vine-in-romania-salanseze-erasmus_, 7 martie 2014

Muzeul
creativitate

Național

al

Țăranului

Român

(MNTR) -

Ateliere

de

RENINCO - Buletin Informativ nr. 8, anul 2, saptamana 10 - 16 martie 2014

Page

Luni: Ora:13.30 - 15.30 - Ateliere pentru fundații care se ocupă de copiii
defavorizați.
Participarea
la
aceste
ateliere
este
gratuită.
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Atelierul de creativitate al MNTR s-a pregătit cu teme noi pentru a primi grupuri de
copii din grădinițe, şcoli și licee, la lecţii de etnologie, desenat, pictat, inventat poveşti,
audiții
muzicale,
vizite
şi
lucru
în
sălile
muzeului.
Pana in iunie 2014, pentru anul școlar 2013 – 2014, Atelierul de creativitate propune
copiilor
următoarele:

Miercuri: Ora 14.00 - 15.30
Ateliere de etnologie, educație plastică și cusături pentru copii însoțiți de părinți (copii
de la 5 ani), cu Ruxandra Grigorescu
Joi: Ora 10.00 - 13.00
Ateliere de etnologie, educație plastică și cusături pentru grupuri școlare, cu Ruxandra
Grigorescu
Vineri: Ora 10.30 - 11.30
Povești cu urechi - pentru grupuri școlare (copii de la 10-14 ani), cu Călin Torsan
Biletul la aceste ateliere este de 4 lei.
Informații și înscrieri la telefoanele: 021.317.96.59 (de luni până vineri, între orele
10.00 și 14.00).
Ateliere ținute de artiști invitați
Marți:Ora: 16.00
Țesut și cusut după modele vechi pentru copii de la 7 ani, cu Lidia Stareș (informații și
înscrieri la telefonul:0722.798.284)
Miercuri:Ora:10.00
Țesut și cusut după modele vechi pentru copii de la 7 ani și mămici, cu Lidia Stareș
Joi:Ora: 16.00
Țesut și cusut după modele vechi pentru adulți, cu Lidia Stareș
Sâmbătă:Ora 11.00 - 13.00
Pictură pe sticlă, cu Bogdan Herăscu (informații și înscrieri la telefonul:0726.23.73.76)
Atelier cu dată variabilă
Atelier de hârtie manuală cu Răzvan Supuran - informații și înscrieri la tel:
0728.51.68.00.
Biletul la atelierele susținute de artiștii invitați: 15 lei
Înscrierile se fac de luni până vineri, între orele 10.00 și 14.00.
Sursa: newsletter@muzeultaranuluiroman.ro, 4 martie 2014

NASA publică mai multe imagini incredibile din spațiu
NASA a dat publicitatii, pe contul de Flickr, o serie de imagini din spatiu, surprinse de
pe statia spatiala internationala.
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Seria de imagini este, probabil, cea mai spectaculoasa lansata de NASA in ultimii ani.
Vedeti mai multe detalii pe GadgetReport.ro.
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sursa: www.realitatea.net/nasa-publica-mai-multe-imagini-incredibile-din-spa-iu_ , 5 martie
2014

De ce este marul regele fructelor. Beneficii pentru sanatate,
noutati, precautii
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Beneficii pentru sanatate:
Merele sunt pline de fibre solubile care reduc problemele intestinate, inclusiv
diverticulita, hemoroizii si unele tipuri de cancer. Ajuta la controlul nivelului de
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Marul este un super-aliment care nu a stat degeaba la baza celebrei zicale “Cu un mar
pe zi, doctorul departe il tii”. Foarte multi copii aud aceasta vorba de la mama lor cand
sunt incurajati sa consume mere. De ce este marul un fruct atat de important pentru
viata?

insulina, eliberand incet zaharul in sange. Curata si detoxifica, elimina metalele grele
din organism. Pectina din mere contribuie la reducerea colesterolului prin diminuarea
secretiei de insulina.
In doua studii, cercetatorii au descoperit ca mancand 5 mere pe saptamana se reduce
semnificativ riscul afectiunilor respiratorii precum astmul.
Conform medicinei chineze, merele intaresc inima, lubrifiaza plamanii, cresc fluidele
corpului si scad productia de mucus.
 Otetul de mere impiedica formarea pietrelor la rinichi.
 Studiile arata ca un consum zilnic de mere reduce problemele de piele.
 Conform unui studiu brazilian, mancatul unui mar pe zi inainte de masa ajuta
femeile sa piarda cu 33% mai multa greutate decat cele care nu mananca.
 Un mar are doar 50-80 calorii si nu are grasimi sau sodiu.
 Merele sunt pline de vitaminele C, A si flavonoizi, dar si de fosfor, fier si calciu,
desi in cantitate mai mica.
 Merele sunt o sursa puternica de potasiu, ceea ce sustine sanatatea inimii.
Ce nu stiai despre mere:
 In lume exista mai mult de 7500 specii de mere.
 Copacul mar este membru al familiei trandafirilor.
 25% din volumul unui mar este aer si aproape 90% din densitatea sa este apa.
 Merele au 5% proteine.
 Copacul mar poate trai pana la 100 de ani.
 Cel mai mare mar din lume a cantarit 1,5 kilograme.
 In Grecia, cand un barbat cerea o femeie in casatorie, el ii arunca un mar iar
daca ea decidea sa il prinda, inseamna ca accepta.
 Proverbul original despre a manca un mar pe zi a venit in 1866 si era asa:
“Mananca un mar inainte sa te duci la culcare si vei impiedica medicul sa isi
castige painea”.
 Este nevoie de energia a 50 frunze ca sa se produca un mar.
Ce sa stii ca sa obtii maximum de beneficii si energie din mar:
Mananca merele cu coaja cu tot ca sa obtii toti nutrientii; multi din ei sunt in piele sau
imediat sub piele (cum ar fi vitamina C si A).
Merele sunt printre fructele cele mai contaminate cu pesticide, cum ar fi permethin si
DDT. Merele non-organice sunt deseori stropite cu aceste pesticide care fac rau la
digestie si sanatate. Incearca sa cumperi mere organice sau spala bine de tot merele
normale in chiuveta astfel: umpli chiuveta jumatate cu apa si pui o cana de otet si lasi
acolo merele (precum si alte fructe pe care le mananci cu coaja) pentru 10 minute.
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http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/alimentatie-sanatoasa/de-ce-este-marul-regelefructelor-beneficii-pentru-sanatate-noutati-precautii
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Precautii in cazul merelor:
Semintele de mar sunt toxice daca sunt consumate in cantitati mari, de aceea este
bine sa fie evitate de femeile gravide, de femeile care alapteaza si de copii.
Concentratul de suc de mere poate fi plin de arsenic daca nu este organic, conform
unei cercetari prezentate de dr Oz. In sucul organic nu s-a gasit urma de arsenic. De
aceea, este mai bine sa produci sucul de mar in casa.
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Dreptul la viaţă. 2014, anul copilului prematur – Republica
Moldova
Deşi datele statistice arată că mortalitatea infantilă şi mortalitatea copiilor sub 5 ani sa diminuat în ultimii ani, numărul micuţilor născuţi prematur în Republica Moldova
este unul în continuare impunător.
Cu toate acestea, nivelul mortalităţii perinatale, neonatale şi infantile este aproximativ
de trei ori mai înalt în comparaţie cu cel din statele Uniunii Europene. Pentru
reducerea fenomenului, Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova a lansat iniţiativa
"Anul 2014 – an al copilului prematur" cu genericul "Şi eu am dreptul la viaţă".
Mai puţine naşteri premature
Iniţiativa vine după ce, în anul 2012, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a lansat
Raportul global de acţiuni în cazul naşterii premature. Astfel, activităţile incluse în
Planul de acţiuni ale Ministerului Sănătăţii prevăd: fortificarea serviciului naţional de
diagnostic şi supraveghere neonatală, fortificarea sistemului de referire a copiilor
prematuri, realizarea măsurilor de educare şi suport pentru părinţi şi intensificarea
cooperării internaţionale în domeniul dat.
Toate aceste activităţi vor contribui la prevenirea naşterilor premature, micşorarea
morbidităţii, deficienţelor de dezvoltare şi a mortalităţii nou-născuţilor prematuri.
Cauzele majore ale mortalităţii nou-născuţilor actualmente rămân prematuritatea şi
malformaţiile congenitale.
Drama femeilor care-şi pierd copiii
Psihologii susţin că mamele care-şi pierd copiii de pe urma naşterilor premature
reprezintă o adevărată dramă feminină: "În primul rând, o femeie se realizează, se
defineşte atunci când devine mamă. În momentul în care îşi pierde micuţul, trăieşte
un eşec personal peste care trece cu greu. Începe să se compare cu alte femei care
sunt în stare să dea naştere unor copii sănătoşi, apare invidia şi răutatea faţă de alte
cupluri. Simte că este nedreptăţită, pentru că, până la urmă, primordial în viaţa ei
este maternitatea", explică Irina Novac, psiholog la Clinica de medicină estetică
"Sancos". Aceasta mai afirmă că bărbaţii suportă mai uşor pierderea copiilor. "Ei se
conectează la ceea ce este pozitiv, în timp ce femeia îşi deteriorează imaginea de
sine", adaugă Novac.
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Republica Moldova a atins înainte de termen ţintele finale pentru anul 2015 referitoare
la reducerea mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub 5 ani, stabilite în
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.
Din momentul asumării angajamentelor în anul 2000, mortalitatea infantilă s-a
micşorat de la 18,3 până la 9,3 cazuri la 1.000 de născuţi vii, iar mortalitatea copiilor
sub 5 ani s-a diminuat de la 23,3 până la 11,9 decese la 1.000 de născuţi vii.
,,Succesele obţinute se datorează în mare parte eforturilor considerabile ale
specialiştilor antrenaţi în prestarea asistenţei medicale mamelor şi copiilor,
suportului financiar şi asistenţei tehnice acordate de partenerii de dezvoltare:
RENINCO - Buletin Informativ nr. 8, anul 2, saptamana 10 - 16 martie 2014
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Mortalitatea infantilă, de trei ori mai mare decât în Europa

Guvernul Elveţiei, Guvernul Japoniei, UNICEF, Organizaţia Mondială a Sănătăţii,
Fundaţia Soros şi alţii", se arata într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii. Începând
cu anul 2008, supravieţuirea copiilor cu greutatea corporală la naştere sub 1.000 de
grame a crescut până la 50%, iar a celor cu greutatea sub 1.500 de grame până la
85%.
Nou-născuţi cu probleme
Potrivit datelor oferite de Ministerul Sănătăţii, ponderea prematurilor în mortalitatea
perinatală din Republica Moldova reprezintă 67% (2013), iar invaliditatea neurologică
din cauze perinatale constituie 50%. În prezent, dizabilităţile afectează circa 10% din
copii, iar afecţiunile cronice se întâlnesc la circa 30% dintre ei. Din anul 2008, la
Institutul Mamei şi Copilului a fost creat Serviciul republican de diagnostic şi
supraveghere a nou-născutului. Anual, în Republica Moldova sunt înregistrate
aproximativ 1.700 de naşteri premature, care preponderent sunt asistate în Centrul
perinatal de nivelul 3 din cadrul Institutului Mamei şi Copilului (în jur de 500, inclusiv
200 cu greutatea sub 1.500 de grame) şi în Centrele perinatale de nivelul 2 din
municipiul Chişinău şi la spitalele raionale.
http://www.evz.ro/detalii/stiri/evz-chisinau-dreptul-la-viata-2014-anul-copilului-prematur,
EVZ.ro, autor: Elena Stegari

Descoperire uluitoare despre structura de la Stonehenge
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Monoliții din piatră care formează ansamblul monumental megalitic de la Stonehenge
au fost aleși special pentru proprietatea lor acustică cu totul specială, întregul
ansamblu funcționând ca un veritabil "clopot" sacru, conform unui nou studiu,
transmite publicația britanică The Independent.
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Calitatea sonoră a monoliților folosiți pentru ridicarea acestui monument, în perioada
cuprinsă între anii 3000 î.Hr. și 1600 î.Hr. poate explica de ce aceștia au fost
transportați de la o distanță de peste 300 de kilometri, din apropiere de
Pembrokeshire, Țara Galilor, cu mijloace rudimentare, deși puteau fi folosite alte
stânci aflate mult mai aproape de Stonehenge, scrie Agerpres.
Paul Devereux, expert în arheo-acustică și coordonatorul Proiectului Peisaj și Percepție
(Landscape and Perception Project), a explicat unicitatea monoliților de la Stonehenge
pentru BBC.
"Am ajuns la concluzia că trebuie să fie ceva special cu privire la aceste roci. Altfel de
ce le-ar fi transportat atâta drum, de aici (Țara Galilor), până la Stonehenge? Până
acum nimeni nu s-a gândit că sunetul ar fi putut fi răspunsul", a declarat el.
Echipa de cercetători de la Royal College of Art din Londra a încercat să descopere "ce
ar fi văzut și ce ar fi auzit" oamenii din preistorie la Stonehenge. Concluziile lor au fost
publicate sub forma unui studiu în ultimul număr al revistei Journal of Time & Mind.
Cercetătorii au primit acces în cariera preistorică de piatră de la Carn Menyn, în sudvestul Țării Galilor, de unde au fost extrase o mare parte a stâncilor de la Stonehenge.
Ei au observat că dacă lovesc aceste stânci cu niște mici ciocane se produc niște
sunete metalice, asemănătoare celor de clopot sau de gong.
"Sunt foarte multe tonalități diferite și este posibil chiar și să interpretezi o melodie
bătând în aceste pietre. Noi chiar am apelat la un percuționist care a reușit să facă
aceste pietre să cânte", a precizat Paul Devereux.
O parte din monoliții de la Stonehenge păstrează urme de lovire, iar unii dintre acești
monoliți au încă o acustică distinctă, deși diminuată de faptul că sunt îngropați mai
adânc în sol, în urma trecerii timpului, a mai susținut Devereux, în urma
experimentelor realizate pe rocile care compun monumentul.
Arheologul Tim Darvill, profesor la Universitatea din Bournemouth, autor al mai multor
studii despre monumentul de la Stonehenge, nu a exclus posibilitatea ca aceste
concluzii să fie corecte. "Nu știm încă dacă au transportat acești monoliți până aici
doar pentru că sunau frumos, dar lovirea rocilor pentru a genera anumite tonalități
reprezintă o constantă în mai multe culturi preistorice", a susținut el.
sursa:http://www.realitatea.net/descoperire-uluitoare-despre-structura-de-la-stonehenge

Eseul incredibil scris de o elevă la simularea examenului de
bacalaureat
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Elevii claselor a XI-a si a XII-a au dat simularea examenului de bacalaureat si ca de
fiecare data ne ies in fata lucrari care mai de care mai bizare.
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Iata ce a scris o eleva in lucrarea sa, potrivit blogului domnului Profesor Ovidiu
Ivancu.
“Nu am studiat comedia la clasă, dar pot să prezint relația între un elev și oricare
profesor. Nu vreau să generalizez, așa că o să profit de ocazia asta și o să spun un
secret.
Nu mă interesează atât de mult materia pe care o predă cineva, cât mă interesează
omul din fața mea. Am o profesoară care, în cele 50 de minute petrecute la clasă pe
săptămână, nu zâmbește absolut deloc. Sunt aproape doi ani de când se întâmplă
asta și la un moment dat prezența ei a devenit epuizantă. Am ajuns să fac tot posibilul
să-i evit orele, astfel încât să evit depresia în care intru după oră. Sunt o persoană
mai sensibilă, totul în jur mă afectează. Doamna dirigintă a intrat la oră într-o zi și,
după ce s-a uitat puțin la noi, ne-a cerut să nu mai fim atât de veseli. Poate că
exagerez, poate o să mă aleg cu o pedeapsă mare pentru tot ce-am scris aici. Dar a
fost o vreme în care și dumneavoastră ați trăit adolescența, știți cum e. Poate vă
aduceți aminte de momentele de tristețe sau de pasele proaste. Țin să vă anunț că
există și acum, iar data viitoare, când o să mergeți într-o clasă, uitați-vă mai atent la
sufletele prezente și nu uitați că nu pentru toți e ușor și uneori tot ce ne lipsește e o
privire încurajatoare. Știu că fericirea nu e o materie și nu doriți să predați așa ceva.”
Ne amintim de fiecare om care a trecut prin liceu; vrem sa ne amintim de bine. Nu o
sa-mi amintesc definitia romanului sau a schitei, dar o sa-mi aduc aminte de acea zi in
care v-ati permis sa lasati materia deoparte pentru a ne cunoaste, pentru a ne aminti
ca nu e prea tarziu sa vedem fiinta umana", a scris eleva in lucrarea sa.
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"Da, stim cum e adolescenta, insa o cunoastem acum doar teoretic. Memoria noastra
e usor disfunctionala; ne imaginam intotdeauna ca am fost adolescenti mai
responsabili decat voi, ne inchipuim ca toata adolescenta noastra a fost petrecuta prin
biblioteci, ca eram cuprinsi de o sete nemarginita de cunoastere. Daca am fi sinceri cu
noi insine, ar trebui sa admitem ca nu eram deloc asa. Asadar, invata sa iti ignori
profesorii atunci cand iti cer sa nu mai fii vesela. Invata sa fii selectiva. Nu te
impovara cu propriile noastre depresii, atunci cand, nemaireusind sa le facem fata, le
aducem in fata clasei. Sensibilitatea e o calitate si daca vreunul dintre noi, profesorii,
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RASPUNSUL PROFESORULUI LA ESEUL ELEVEI

iti spune ca nu e asa, ignora-l! Fara agresivitate, fara revolta exterioara, doar cu
zambetul superior al aceluia care intelege ca noi, profesorii, avem automatismele
noastre, rigiditatile noastre.
Nicio pedeapsa nu trebuie sa te faca sa-ti pierzi libertatea interioara de a gandi asa
cum vrei, asa cum crezi! Limba si Literatura Romana, ai dreptate, nu se reduce la
definitia romanului si a schitei. Trebuie sa vi le dictam in caiete pentru ca unii
considera ca ele sunt esentiale si le-au trecut in programa de bacalaureat. Literatura
romana e un obiect care trebuie sa iti stimuleze sensibilitatea, nu s-o inhibe. Daca nu
reusim sa o predam asa, inseamna ca noi suntem cei vinovati, nu materia in sine.
Daca suntem si preferam sa ne comportam ca niste dinozauri, nu ne lua in seama!
Dinozaurii isi imagineaza ca lumea le apartine, insa, in cele din urma, ea apartine
celor ca tine!
Fericirea nu poate fi predata de catre noi. Prin natura meseriei, prin faptul ca trebuie
sa ne ducem existenta cu salarii cuprinse intre 200 si 400 de euro (lucru de care voi
nu va faceti vinovati!) si, nu in ultimul rand, prin faptul ca, pur si simplu, suntem mai
batrani, noi ne aflam in situatia nu de a preda fericirea, ci de a o invata de la voi. De
data asta, voi sunteti profesorii! Daca vedeti ca suntem prea incapatanati ca sa
invatam ceva de la voi, procedati asa cum facem si noi. Treceti-ne cate un doi in
catalogul vostru personal, incercati sa ne faceti sa intelegem ceva, iar daca nu vom
reusi, lasati-ne corigenti si mergeti mai departe! Lumea noastra e aproape de apus, a
voastra abia daca a trecut de rasarit", a scris Ovidiu Ivancu.
Sursa: http://www.realitatea.net/eseul-incredibil-scris-de-o-eleva-la-simularea-examenuluide-bacalaureat

Tinerii pot depune, din 10 martie, cereri de FINANȚARE de 10.000
euro pentru afaceri
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Tinerii intreprinzatori vor putea depune din 10 martie 2014 cereri pentru finantare
nerambursabila de pana la 10.000 de euro, data la care Departamentul pentru IMMuri, mediul de afaceri si turism deschide si inscrierea pentru programul de sustinere a
femeilor manager din firmele mici si mijlocii.
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Debutantii in afaceri, cu varsta de pana la 35 de ani, pot sa depuna online cererile
incepand cu data de 10 martie, ora 10.00, pana la epuizarea bugetului, in valoare da
21 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Departamentul pentru IMM-uri, mediul
de afaceri si turism, citate de Mediafax.
Tinerii vor beneficia prin intermediul programului pentru stimularea infiintarii si
dezvoltarii microintreprinderilor de alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel
mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a
cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de
cofinantare.
De asemenea, Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si
Mijlocii va garanta pentru creditele contractate de firmele infiintate de tineri in
vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Departamentul pentru IMM-uri,
Mediul de Afaceri si Turism, cu pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat,
in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei.
Mai mult, beneficiarii programului vor fi scutiti de la plata contributiilor de asigurari
sociale datorate de angajatori, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4
(patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata.
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O saptamana mai tarziu, la 17 martie, este programata deschiderea inscrierilor pentru
programul Start, care are in vedere facilitarea accesului la finantare a tinerilor
intreprinzatori. In cadrul acestui program cererile pot fi depuse pana pe 26 martie, ora
20:00. Bugetul alocat programului pentru anul bugetar 2014 este de 13 milioane de
lei, iar prin implementarea acestuia se estimeaza acordarea de finantare
nerambursabila unui numar de minim 130 de beneficiari.
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Tot la 10 martie va fi deschisa inscrierea online pentru programul pentru dezvoltarea
culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM-urilor. Inscrierile
se pot face pana pe 16 martie, ora 20:00.
Programul finanteaza implementarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de
femeile antreprenor, valoarea alocatiei financiare nerambursabile fiind de maxim 90%
din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi
suma de 41.500 lei/beneficiar. Bugetul programului pentru anul 2014 este de 500.000
lei si se estimeaza acordarea de ajutor unui numar de minimum 12 beneficiari.

Prin Programul Start se finanteaza implementarea planurilor de afaceri, in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute, prin acordarea de finantari nerambursabile de
maximum 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult
de 100.000 lei/beneficiar. Intreprinzatorii trebuie sa contribuie cu restul banilor din
surse proprii.
Intreprinzatorii mici si mijlocii care vor sa obtina finantare pentru dezvoltarea si
modernizarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata vor
putea depune cererile in perioada 24 aprilie - 3 mai. Bugetul alocat programului este
de 18 milioane de lei si va fi utilizat pentru acordarea de alocatii financiare
neramursabile pentru minim 225 beneficiari.
Beneficiarii eligibili primesc finantari nerambursabile de maximum 80% pentru
microintreprinderi , 70% pentru intreprinderi mici si 60% pentru intreprinderi mijlocii
din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maxima a
grantului nu poate depasi 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.
sursa: http://www.realitatea.net/tinerii-antreprenori-pot-depune-din-10-martie-cereri-pentrugranturi-de-10-000-euro, 7 martie 2014
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Comisia Europeană a lansat o campanie de informare paneuropeană pentru a ajuta
cercetătorii din Uniunea Europeană (UE) să găsească consiliere profesională şi locuri
de muncă prin intermediul portalului EURAXESS. Campania va ajunge pe 26 martie şi
la Bucureşti.
Manifestarea „EURAXESS – Cercetători în mişcare” va vizita 29 de oraşe europene din
22 de ţări pentru a oferi cercetătorilor şi celor interesaţi de cariere ştiinţifice consiliere
cu privire la locuri de muncă, construirea CV-ului şi drepturile de încadrare în muncă,
se arată într-un comunicat de presă al Comisiei Europene.
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Comisia Europeană a lansat o campanie prin care îi ajută pe
tinerii cercetători din UE să-şi găsească un loc de muncă
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EURAXESS le oferă cercetătorilor o gamă variată de informaţii concrete şi consiliere,
de la găsirea unui loc de muncă până la oportunităţile de finanţare. Cu mai mult de
40.000 de locuri de muncă publicate anual şi mai mult de un milion de solicitări de
informaţii privind mobilitatea tratate în ultimii patru ani, EURAXESS reprezintă o
resursă esenţială într-un moment în care rata şomajului este cea mai mare provocare
economică”, a declarat comisarul european pentru cercetare, inovare şi ştiinţă, Máire
Geoghegan-Quinn. Proiectul este susţinut de 40 de ţări participante din întreaga
Europă. Peste 7.700 de organizaţii de cercetare (întreprinderi, universităţi şi IMM-uri)
sunt înregistrate în prezent în baza de date cu locuri de muncă a EURAXESS. Scopul
manifestării itinerante este de a încuraja o participare şi mai largă.
sursa:adev.ro/n1ve54

Consiliul Europei publica Bookmarks - manual de combatere a
hate speech prin educatia drepturilor omului
Un nou instrument in campania No Hate Speech Movement,
manualul Bookmarks este util in orice proces de invatare care
vizeaza eliminarea acestui tip de discurs din spatiul public.
Dincolo de informatii despre campanie si principii de actiune, el descrie in detaliu 21
de activitati educative care pot fi utilizate in lucrul cu tineri intre 13 si 18 ani. Autorii
considera insa ca metodele prezentate pot fi usor adaptate si altor categorii de varsta.
Disponibil deocamdata doar in limba engleza, el poate fi descarcat de pe site
www.stiriong.ro.
Sursa: www.stiriong.ro, 6 martie 2014

TTR - Cel mai mare eveniment din Romania dedicat industriei
turismului

Targul de Turism al Romaniei, organizat de Romexpo de doua ori pe an, reuneste elita
firmelor
de
profil
atat
din
tara,
cat
si
din
intreaga
lume.
Editia de primavara a TTR va avea loc in perioada 13 - 16 martie 2014, in
Paviloanele C1, C2, C3, C4, C5, C6.

Cotizatia anuala RENINCO
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Pentru anul 2014, cuantumul cotizatiei a ramas neschimbat, astfel:
- 50 lei/an pentru persoane fizice
- 100 lei/an pentru persoane juridice.
Contul in care poate fi achitata cotizatia este urmatorul:
Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001
BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti
Cod fiscal RENINCO: 10791077
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Stimati membri, revenim cu anuntul referitor la necesitatea achitarii anuale a
cotizatiei.
Cotizatia reprezinta una dintre sursele de finantare a organizatiei dar si de
angajament pentru atingerea obiectivelor noastre!

Plata cotizatiei se poate face si la sediul organizatiei din incinta Scolii nr. 1 Sfintii
Voievozi (langa Hotel Ibis, Gara de Nord).
Odata cu plata cotizatiei, membrii pot primi, gratuit, urmatoarele publicatii :
Educatia integrata a copiilor cu handicap, UNICEF si RENINCO, noiembrie 1998
 Ghid pentru cadre didactice de sprijin, UNICEF, MECTS si RENINCO, Vanemonde,
2005
 Premisele educatiei incluzive in gradinite, RENINCO, UNICEF, Ministerul Educatiei,
Tineretului si Soprtului, 2010
 Educatia incluziva in gradinita : dimensiuni, provocari si solutii, RENINCO, UNICEF,
MECTS, Alpha MDN Buzau, 2012
 Sa intelegem si sa raspundem la cerintele copiilor in clasele incluzive, UNESCO,
tradusa si publicata de UNICEF, 2002
 Modele si forme de sprijin educational in contexte incluzive, Editura Terra, RENINCO
si Ambasada Frantei la Bucuresti, 2011
 Promovarea educatiei incluzive in invatamantul primar ; Ghid pentru cadre didactice,
alti profesionisti, manageri scolari si parinti, UNICEF, RENINCO si MECTS, 2013
 Pasi spre educatia incluziva in Romania (2000-2008), RENINCO, Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului si UNICEF, Vanemonde, 2008
 Sa comunicam cu placere, UNICEF si RENINCO, Bucuresti 2002
 SET de instrumente, probe si teste de evaluare educationala a copiiilor cu
dizabilitati, UNICEF si RENINCO, Marlink, Bucuresti 2003
De asemenea, pot achizitiona:
 Sa invatam cu placere. Fise de exercitii logopedice in comunicarea orala si scrisa,
Editura Arlequin, 2007, 2011 (30 lei)
 Invatarea scrisului, Editura Arlequin, 2011 – (30 lei)
 Ghid de stimulare, J. Dale, Editura Arlequin, 2013 - (30 lei)
 Dificultatile de invatare in scoala, Editura V@ INTEGRAL, 2012 - (24 lei)
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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