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În fața unei mulțimi formată din circa 50.000 de credincioși adunați în Piața Sf. Petru, suveranul
pontif s-a abătut de la discursul său pentru a condamna, în cadrul slujbei tradiționale, atacul
sângeros din clubul de noapte din Istanbul soldat cu 39 de morți și cu rănirea altor 69 de persoane.
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Mesajul dramatic al Papei Francisc în prima zi a anului

"Din păcate, violența a lovit chiar și în noaptea aceasta a urărilor de bine și a speranței. Îndurerat,
îmi exprima solidaritatea cu poporul turc. Mă rog pentru numeroasele victime, pentru cei răniți și
pentru întreaga națiune aflată în doliu", a spus Papa Francisc. "Îl rog pe Dumnezeu să îi ajute pe toți
oamenii cu bune intenții să aibă curajul să își suflece mânecile și să înfrunte această plagă a
terorismului și această pată de sânge care acoperă lumea aducând umbra fricii și sentimentul
deznădejdii", a continuat liderul spiritual de la Vatican.
Papa Francisc a declarat în mesajul său de Anul Nou că anul 2017 va fi așa cum îl vor face oamenii.
"Anul va fi bun în măsura în care fiecare dintre noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, caută să facă bine în
fiecare zi", a spus suveranul pontif în fața credincioșilor adunați în număr mare în ciuda vremii reci.
În discursul ținut în ziua în care 1,2 miliarde de credincioși romano-catolici celebrează Ziua
Mondială pentru Pace, suveranul pontif a spus că pacea a fost construită spunând "Nu" în fața urii și
violenței și "Da" înfrățirii și reconcilierii.
Anterior, Papa Francisc a atras atenția că lipsa contactului fizic între oameni, urmare a mijloacelor
moderne de comunicare, "ne cauterizează inimile și ne face să ne pierdem capacitatea de a fi
sensibili și de a ne minuna, dar și de a simți milă și compasiune", mai arată sursa citată.
În mesajul tradițional adresat la 1 ianuarie anul trecut, Papa Francisc a urat tuturor "un an de pace"
și de "milostivire" și a criticat "indiferența" unei lumi suprainformate. De asemenea, el a făcut apel
la state să împiedice răspândirea conflictelor, să atenueze datoriile și să desfășoare o cooperare care
să respecte culturile și dreptul copiilor de a se naște.
sursa www.realitatea.net/mesajul-dramatic-al-papei-francisc-in-prima-zi-aanului_2017975.html#sthash.CxLZ9krG.dpuf, 1 ianuarie 2017

11 ianuarie - Ziua Internațională de mulțumire (International Thank You
Day)
Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc” a fost instituită în anul 1994.
A sărbători această zi înseamnă a arăta aprecierea pentru oameni care fac viața mai bună și mai
frumoasă. Un singur cuvânt poate face pe oameni mai fericiți!
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Din păcate, de multe ori uităm să arătăm recunoștința altora. Această zi este considerată ca fiind cea
mai politicoasă zi.
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15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale
Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale
a fost publicata in MO nr. 831 din 13 decembrie 2010.
Exista precedente pentru aceasta sarbatoare si in alte tari europene. Astfel, in Spania, Ziua Culturii a
fost aleasa in ziua mortii lui Miguel de Cervantes, iar in Portugalia, in ziua in care s-a nascut Luis
de Camoes. Si autoritatile din Republica Moldova au hotarat ca ziua de nastere a lui Mihai
Eminescu sa devina Ziua Culturii Nationale.

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale așteaptă propuneri de proiecte care să marcheze
evenimentul.
Pe site-ul Ministerului a fost publicat următorul anunț public privind sesiunea de selecţie a
proiectelor şi acţiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale – 2017: „Având în vedere
prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 238/2010, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale alocă
suma de 200.000 lei pentru sprijinirea derulării proiectelor şi acţiunilor culturale dedicate Zilei
Culturii Naţionale, în anul 2017.
Solicitările se depun la Registratura Ministerului Culturii, din Bd. Unirii Nr. 22, Sector 3, Bucureşti,
cu menţiunea «Proiect Ziua Culturii Naţionale 2017» sau în format electronic la adresa de e-mail:
cabinet.ministru@cultura.ro până la data de 11 ianuarie 2017.”
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Comisia Europeana dedica anul 2017 eliminarii violentei impotriva
femeilor
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Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva
Femeilor (25 noiembrie 2016), o parte din comisarii europeni au redactat o
declarație comună în care este subliniată necesitatea lansării unei serii de acțiuni
pentru anul 2017, în vederea combaterii tuturor formelor de violență împotriva
femeilor și fetelor.
„Multe femei și fete din Europa și din lume sunt în continuare agresate: poate fi vorba despre
violență domestică, exploatare sexuală și economică, atacuri pe străzi sau la locul de muncă,
hărțuire în mediul on-line sau atunci când fac sport, viol, mutilare ori căsătorie forțată. În UE, una
din trei femei s-a aflat într-o astfel de situație. Nu putem ignora enormele consecințe pe care acest
lucru îl are asupra familiilor, comunităților, societăților și economiei.
Trebuie să luăm mai multe măsuri pentru a combate eficient violența împotriva femeilor.
Aproape un sfert din femeile și fetele din UE cu vârsta de peste 15 ani au fost agresate fizic și/sau
sexual de către un partener. Mai mult de 25 % din europeni consideră că relațiile sexuale fără
consimțământul femeii sunt uneori justificabile. Peste 20 % din europeni cred că deseori femeile
inventează sau exagerează faptele de abuz sau viol. În realitate, de multe ori, victimele actelor de
violență nici măcar nu depun plângere, iar martorii ezită uneori să intervină. Împreună trebuie să
punem capăt acestei situații, să eliminăm stereotipurile care nu lasă femeile să se facă auzite și să
arătăm că violența împotriva acestora este inacceptabilă și că nimeni nu o va mai tolera.
Femeile și fetele sunt cu atât mai vulnerabile în situații de conflict și de urgență, când se amplifică
actele de violență și de extorsiune și diverse forme de trafic, de exploatare și de violență împotriva
lor. Drept urmare, milioane de femei și fete sunt nevoite să-și părăsească casele. Însă, pe drum sau
în taberele de refugiați, ele riscă să fie agresate de alți migranți, de traficanți și chiar de
reprezentanții autorităților, în unele țări din afara UE. Aproape toate victimele traficului pentru
exploatare sexuală din UE sunt femei și fete tinere originare din țări terțe, ajunse într-o nouă țară
după o călătorie periculoasă.
Căutăm să punem capăt acestei situații. Proiectele noastre umanitare legate de violența bazată pe
gen vor aduce o schimbare în viața a circa 3,4 milioane de persoane din lume - fete și băieți, femei
și bărbați deopotrivă. În cadrul Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen în relațiile
externe (2016-2020), investim în continuare în femei și tinere din toată lumea cărora li se încalcă
drepturile, care sunt excluse din sistemul de educație, de pe piața muncii și din viața politică și care
se confruntă cu reguli și legi discriminatorii în materie de moștenire, cetățenie sau proprietate. În
2017, vom încerca să oferim sprijin victimelor actelor de violență din zonele cele mai retrase și
fragile.

Page

4

În același timp, vom lua măsuri pentru a garanta că femeile și fetele care ajung în UE pentru a fugi
din calea conflictelor, a persecuției sau a instabilității și sărăciei au acces la îngrijiri medicale,
asistență juridică și sprijin psihosocial și post-traumatic dacă au fost victime ale discriminării și
violenței.
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Comisia Europeană lansează o serie de acțiuni pentru 2017, menite să combată toate formele de
violență împotriva femeilor și fetelor. Am alocat 10 milioane de euro pentru a susține măsurile
locale de prevenire a violenței împotriva femeilor și pentru a oferi sprijin victimelor din Uniunea
Europeană. Vrem să aducem în prim-plan subiectul violenței împotriva femeilor. Ne adresăm atât
publicului larg, cât și profesioniștilor care pot contribui la schimbarea acestei situații: polițiști,
profesori, medici, judecători și nu numai.
Trebuie să spunem NU, o dată pentru totdeauna, acestei forme clare de încălcare a drepturilor
noastre fundamentale. Din acest motiv luăm astăzi poziție. Ne vom uni forțele cu statele membre
pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor. Toate femeile și fetele din Uniunea Europeană și
din întreaga lume au dreptul la o viață care să nu fie marcată de frică și violență.”
Declarația comună a inclus viziunea despre problematăcă a:
 Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei,
 Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate și vicepreședinte al Comisiei,
 Johannes Hahn, comisar pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind
extinderea,
 Neven Mimica, comisar pentru cooperare internațională și dezvoltare,
 Dimitris Avramopoulos, comisar pentru migrație, afaceri interne și cetățenie,
 Christos Stylianides, comisar pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor
 Věra Jourová, comisar pentru justiție, consumatori și și egalitate de gen,
 Tibor Navracsics, comisar pentru educație, cultură, tineret și sport,
 Julian King, comisar pentru uniunea securității.
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Informații suplimentare puteți găsi urmând linkul:
ec.europa.eu/romania/news/20162511_declaratie_comuna_eliminarea_violentei_impotriva_fe
meilor_ro
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Măsuri fiscal-bugetare în sprijinul studenților
OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor
acte normative a apărut în Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017.
Una dintre măsuri stabilește că studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în
instituțiile de învățământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern
feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.
Totodată, cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a
studenților se stabilește la 201 lei/ lună pe perioada derulării activităților didactice/student de la
învățământul cu frecvență, fără taxă de studii. În aceste sens, se modifică și se completează Legea
educației naționale nr. 1/2011.

ZILE LIBERE în 2017
Anul Nou
1 ianuarie 2017 – duminică
2 ianuarie 2017 – luni
Ziua Unirii Principatelor Romane
24 ianuarie 2017 – marţi
Paştele Catolic şi Paştele Ortodox
16 aprilie 2017 – duminică
17 aprilie 2017 – luni
Ziua Internaţională a Muncii
1 mai 2017 – luni
Ziua Copilului
1 iunie 2017 – joi
Rusaliile
4 iunie 2017 – duminică
5 iunie 2017 – luni
Adormirea Maicii Domnului
15 august 2017 – marţi
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Ziua Naţională a României
1 decembrie 2017 – vineri
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Sfântul Andrei
30 noiembrie 2017 – joi

Crăciunul
25 decembrie 2017 – luni
26 decembrie 2017 – marţi
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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