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15 februarie - Ziua Internationala a copilului bolnav de cancer
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In 2003, Confederatia Internationala a Organizatiilor Parintilor cu Copii Bolnavi de Cancer a
declarat 15 februarie ca fiind Ziua Internationala a Copilului cu Cancer.
Scopul acestei zile este:
 sa atraga atentia asupra celor 200.000 de copii cu cancer de pretutindeni, depistati în fiecare
an, din care doar 20% primesc tratamentul adecvat;
 sa se informeze publicului despre cancerul la copii;
 sa se organizeze evenimente, cu strangere de fonduri, pentru organizatiile de parinti cu copii
bolnavi de cancer pentru a-si finanta programele la nivel local;
 sa se promoveze proiectele si activitatile desfasurate de organizatiile de parinti cu copii
bolnavi de cancer, locale.
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In 2002, parinti din toata lumea s-au unit pentru prima oara pentru o cauza comuna: toti copiii
bolnavi de cancer sa primeasca cel mai bun tratament si ingrijire.

Confederatia Internationala a Organizatiilor Parintilor cu Copii Bolnavi de Cancer reprezinta
parintii si familiile copiilor cu cancer din 78 de tari ale lumii (in total 132 de organizatii de parinti,
membre a ICCCPO).
In Romania, Asociația P.A.V.E.L. (Primind Ajutor, Viata Este Luminoasa) a organizat in fiecare an
evenimente cu aceasta ocazie pentru copiii bolnavi si famiile lor, la sectiile de oncopediatrie si
hematologie din Bucuresti. Asociata P.A.V.E.L. este asociatia parintilor cu copii bolnavi de cancer,
leucemii si anemii grave si este o asociate caritabila, non-profit, neguvernamentala, apolitica şi fara
afiliere religioasa, inregistrata la 10 mai 1996. Mai multe detalii despre activitatea Asociatiei puteti
gasi pe http://www.asociatiapavel.ro

Schimbare importantă anunţată de Ministerul Educaţiei: mai puţine specializări la
universităţi

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului
privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim
de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018. Conform proiectului, 30 de
specializări de la opt universităţi intră în lichidare.
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La Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management, de la domeniul de licenţă "Ingineria mediului", intră în lichidare specializarea
"Ingineria şi protecţia mediului în industrie", în timp ce de la domeniul de licenţă "Inginerie
industrială" dispare specializarea "Ingineria şi managementul calităţii".
Tot la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, la Facultatea de Istorie şi Geografie, domeniul
de licenţă "Istorie" în anul universitar 2017-2018 nu va mai exista specializarea "Muzeologie".
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Astfel, la Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, domeniul de licenţă "Arte vizuale", vor intra
în lichidare specializarea "Arte plastice (sculptură)" şi "Conservare şi restaurare".
La aceeaşi universitate, dar la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman” , de la
domeniul de licenţă "Teologie" va fi eliminată specializarea "Teologie ortodoxă, asistenţă socială".

La Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice din
Braşov, domeniul de licenţă "Economie şi afaceri internaţionale", vor intra în lichidare
specializările "Economie şi afaceri internaţionale învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu
frecvenţă redusă (IF şi IFR), în timp ce de la domeniul de licenţă "Finanţe", vor dispărea
specializările "Finanţe şi bănci - învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă (IF şi IFR).
La aceeaşi universitate, la Facultatea de Istorie, dispare specializarea "Istorie" (IF şi IFR), în timp ce
la Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca, domeniul de licenţă "Administrarea
afacerilor", nu va mai fi specializarea "Economia comerţului, turismului şi serviciilor" (IF şi IFR).
Totodată, la Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu, domeniul de licenţă "Geografie", nu va
mai fi specializarea "Geografia turismului".
În acelaşi timp, de la Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara, domeniul de
licenţă "Administrarea afacerilor" , va dispărea specializarea "Economia comerţului, turismului şi
serviciilor" (IF şi IFR).
La Universitatea "Titu Maiorescu” din Bucureşti intră în lichidare specializarea "Ştiinţe politice" de
la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste, precum şi specializarea "Limbi moderne
aplicate".
De la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice - Târgu Jiu a Universităţii "Titu Maiorescu” din
Bucureşti, domeniul de licenţă "Administrarea afacerilor", va dispărea specializarea "Economia
comerţului, turismului şi serviciilor", la fel şi "Economia mediului", din domeniul de licenţă
"Economie".
La Univeristatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Economie şi Administrarea
afacerilor, domeniul de licenţă Finanţe, vor fi lichidate specializările Finanţe şi bănci (IF şi ID), în
timp ce de la Facultatea de Relaţii internaţionale şi Administraţie, cu domeniul de licenţă "Ştiinţe
administrative" , dispare specializarea "Poliţie locală".
În acelaşi timp, la Universitatea “Bioterra” din Bucureşti, Facultatea de Management Agroturistic
din Alexandria, domeniul de licenţă "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală",
va fi lichidată specializarea "Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism".
Potrivit proiectului pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Educaţiei, de la Universitatea
“Sapientia” din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti din
Miercurea Ciuc, domeniul de licenţă "Biotehnologii", va fi eliminată specializarea "Biotehnologii
pentru industria alimentară".
La fel, la Fundaţia "Academia Comercială” din Satu Mare, domeniul de licenţă "Contabilitate" nu
vor mai exista, din anul universitar 2017-2018, specializarea "Contabilitate şi informatică de
gestiune", precum şi specializările "Management" şi "Finanţe şi bănci".
De asemenea, Universitatea Politehnica din Bucureşti nu va organiza admitere în anul universitar
2017 - 2018 la specializările sau programele de studii universitare de licenţă: Inginerie medicală,
Inginerie mecanică (în limba germană), ci doar pentru cele în limba franceză şi engleză.
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sursa://www.realitatea.net/schimbare-importanta-anuntata-de-ministerul-educatiei-mai-putine-specializari-launiversitati_2031049.html#sthash.CBLmnvXe.dpuf, 9 feb 2017
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Consultarea publică durează până în 24 februarie.

Salvati Copiii lanseaza un concurs scolar pentru combaterea fenomenului
de bullying
Trei din 10 copii sunt marginalizați de colegii de școală, fiind excluși din grupuri și
astfel izolați. Mai grav chiar, unul din patru copii a fost umilit public, în fața altora,
iar trei din 10 elevi sunt amenințați cu bătaia de către alți colegi, potrivit unui studiu naţional despre
fenomenul de bullying, realizat de organizaţia Salvaţi Copiii în 2016 (postat la:
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Salvati%20Copiii_Raport%20bullying.pdf)
Datele indică intensificarea discursului instigator la ură (DIU) față de grupuri vulnerabile din
societate, mai ales în mediul online. Astfel:
 73% dintre copii au fost martorii unei situaţii de bullying în mediul şcolar,
 58% au asistat la astfel de situații de hărțuire și umilire în propria clasă,
 46% au asistat la astfel de situații de hărțuire și umilire în grupul de prieteni,
 69% au asistat la astfel de situații de hărțuire și umilire în mediul online.
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„Toleranța și acceptarea celorlalți sunt lecții esențiale, care garantează, pe termen lung,
integrarea emoțională și socială a copilului. Copiii au praguri de sensibilitate nebănuite, iar
izolarea, marginalizarea, hărțuirea lor pe orizontală, venind așadar din partea altor copii, sunt
cumplite și cu mari repercusiuni. Prin această campanie integrată, continuăm demersurile
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Pentru a combate fenomenul de bullying în grupurile de copii, indiferent de forma în care se
produce, Organizația Salvaţi Copiii România lansează o competiţie de proiecte adresată elevilor,
desfăşurată sub titulatura „Fără ură, cu toleranţă.” Aflat la a şaptea ediţie, concursul derulat cu
ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe Internet se încadrează în mişcarea globală de combatere
a discursului instigator la ură No hate speech movement.

educaţionale desfăşurate în cadrul programelor Ora de Net şi Drepturile Copilului, contribuind în
acelaşi timp la facilitarea procesului de învăţare”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte
Executiv al Organizației Salvaţi Copiii România.

Miza asumată a concursului este cea a conștientizării efectelor pe care situaţiile de bullying le au
asupra tuturor celor implicaţi, fie că vorbim despre victimă, despre agresor sau despre martor.
La concurs pot participa elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar. Concursul se va derula
în perioada 7 februarie – 24 martie 2016, iar copiii şi adolescenţii vor putea participa potrivit
categoriei de clasă în care se încadrează:
1. Categoria I : elevi clasele 0 – IV;
2. Categoria II : elevi clasele V – VIII;
3. Categoria III : elevi clasele IX – XII.
Înscrierea în concurs se va face accesând pagina Ora De Net, unde se regăseşte şi regulamentul
complet.
Autorii proiectelor câștigătoare vor primi diplome din partea Ministerului Educației Naţionale.
Recompensarea claselor câştigătoare va fi sprijinită de AllView şi Telekom România și va consta în
echipamente care vor facilita procesul educațional.
sursa: www.stiriong.ro, 7 feb 2017
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Peste 500 de cercetători au inițiat și semnat o petiție prin care solicită Ministerului Cercetării și
Inovării, Consiliului Național al Cercetării Științifice și Consiliului Național de Etică a Cercetării
Științifice să nu reorganizeze organismele consultative de pe lângă minister.
(.....)
Redăm conținutul integral al acesteia:
„Domnule ministru al Cercetării și Inovării,
Domnule prim ministru,
Am primit la Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), din care fac parte, o adresă prin
care am fost înștiințați că, citez
“Avand in vedere schimbarile efectuate in structura Guvernului, precum si deciziile necesar [sic] a
fi luate pentru ducerea la indeplinire a masurilor cuprinse in Programul de guvernare aprobat prin
Hotararea Parlamentului nr.1/2017 pentru acordarea increderii Guvernului, va informam ca
Ministerul Cercetarii si Inovarii urmeaza sa emita Ordinele de ministru pentru reorganizarea
organismelor consultative ale acestuia”.
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564 de cercetători spun NU reorganizării organismelor consultative ale
Ministerului Cercetării și Inovării

Aceste organisme consultative ale ministerului Cercetării și Inovării, respectiv ale ministerului
Educației Naționale (printre care menționez Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și
Inovare – CCCDI; Consiliul Național al Cercetării Științifice – CNCS; Consiliul Național de Etică
a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării – CNECSDTI; Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare – CNATDCU) au fost înființate în
mod transparent și democratic, iar membrii lor au fost numiți prin Ordin de Ministru pentru o
perioadă predeterminată. Reorganizarea acestor organisme consultative, la nici un an de când au
fost înființate, nu este justificată de venirea la putere a unui nou guvern;aceste organisme sunt
entități profesionale apolitice. Ne temem – semnatarii acestei petiții – că măsura de reorganizare a
acestor organisme este de fapt parte a planului mai larg de ‘restaurație’, impus în mod ilegal și
nedemocratic de PSD și aliații săi după câștigarea votului popular în decembrie. Una din țintele
principale este, foarte probabil, CNATDCU, pentru a împiedica analiza și sancționarea cazurilor de
abatere de la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv cazuri de plagiat, cu care se confruntă
clasa politică a României. Ne temem, de asemeni, că reorganizarea CNCS este motivată de dorința
de a re-crea un organism care sa favorizeze, în mod discreționar, clientela politică a partidului de
guvernământ.”
http://www.romaniacurata.ro/564-de-cercetatori-spun-nu-reorganizarii-organismelor-consultative-ale-ministeruluicercetarii-si-inovarii/8 februarie 2017

MARTISORUL ROMANESC AR PUTEA INTRA IN CURAND IN PATRIMONIUL
UNESCO
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Romania imparte mandria tesutului scoartelor cu
vecinii de peste Prut. Martisorul are o traditie precrestina si a fost raspandit in intreg Imperiu
Roman. Obiceiurile s-au pastrat insa mai ales in sud-estul Europei, in mod special in tara noastra si
Republica Moldova.
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Martisorul romanesc ar putea intra in curand in patrimoniul UNESCO. Vestea vine la doua luni de
cand traditia tesutului covoarelor la razboi, cunoscute sub numele de „scoarte”, a fost inclusa in
patrimoniul cultural mondial.

Ecaterina Janeta Ciocan, etnolog: „1 Martie in vechime insemna anul nou, dupa altii inseamna o
lupta intre bine si rau. Mamicile aveau grja ca niciun copil sa nu fie prins de razele soarelui fara
sa poarte la mana sau la picior acest fir impletit alb-negru la inceput, dupa alb-albastru si recent
alb-rosu.”
Dosarul „Martisorului”, depus la UNESCO, este coordonat de Romania, iar o decizie privind
trecerea acestor obiceiuri stravechi in patrimoniul mondial va fi luata la sfarsitul anului 2017.
Pana atunci insa avem alte motive de mandrie. Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta
si Cultura a inclus in Patrimoniul Mondial Imaterial „Mestesugul covoarelor traditionale de perete
din Romania si Republica Moldova”.
Opt tesatoare din Maramures au fost incluse pe aceasta lista, alaturi de altele din Botosani, Buzau,
Dolj, Neamt, precum si de comunitatile de maici de la manastirile Agapia, din Neamt, si Horezu.
Celelalte elemente romanesti de folclor din Patrimoniu Mondial Imaterial UNESCO sunt Calusul,
ceramica de Horezu, Doina si Colindatul de ceata barbateasca.
sursa: www.mediasinfo.ro/martisorul-romanesc-ar-putea-intra-curand.., 7 feb 2017

Scoala Digitala pentru ONG-uri revine cu noi ateliere online, primul fiind
dedicat celor interesati de grafica
O organizație #rezistenta trebuie să aibă și abilităti digitale. Reîncepe Școala
Digitală pentru ONG-uri și #continua să te pregătească să produci și mai multă
schimbare în România.
Începând din 7 februarie 2017, te poți înscrie la ediția a doua a ONG Online: Școala Digitală
pentru ONG-uri. Primele traininguri online ale ediției debutează pe 21 februarie și vor continua
până în iulie 2017.
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Ce vei învăța la Școala Digitală în 2017?
În 2017, Asociația Techsoup invită cei mai buni specialiști în tehnologie, marketing digital, SEO și
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Școala Digitală pentru ONG-uri este un program anual creat de Asociația Techsoup pentru a
ajuta angajații și voluntarii organizațiilor neguvernamentale din România și Republica Moldova să
beneficieze de training profesionist și la îndemână online în utilizarea tehnologiei sau soluțiilor
online disponibile lor. (...)

SEM, branding, social media, comunicare online, design, antreprenoriat și afaceri online să susțină
cursuri gratuite pentru angajații și voluntarii organizațiilor nonprofit care se înscriu în ONG Online:
Școala Digitală pentru ONG-uri.
Școala Digitală pentru ONG-uri și-a propus și anul acesta să ajute organizațiile nonprofit
să identifice, selecteze și implementeze soluții și servicii online care să le ușureze sau eficientizeze
managementul de proiecte, comunicarea cu comunitățile online de susținători sau strângerea de
fonduri, dar și să le pregătească mai bine pentru a-și îndeplini misiunea într-o lume mult mai
tehnologizată.
Înscrie-te acum la primul webinar din ONG Online 2017: Introducere în design grafic pentru
ONG-uri de pe 21 februarie, ora 17.00.
Împreună cu Ioana Popa, co-fondator ReWire, vei afla cum să construiești identitatea vizuală a
ONG-ului tău, când poți să folosești elemente vizuale ca să comunici mai eficient, ce trebuie să ai în
vedere când discuți cu o agenție sau un studio de creație sau ce instrumente și resurse gratuite și nu
numai poți folosi chiar și tu pentru a crea materiale vizuale de impact în comunitățile online ale
organizației tale.
sursa: www.stiriong.ro, 7 feb 2017

MÂINILE – celebrul tablou al lui Albrecht Durer
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În ciuda condiţiei lor nevoiaşe, doi dintre copiii familiei, cei mai mari, voiau să-şi urmeze visul lor,
acela de a-şi valorifica talentul pentru desen. Ei erau conştienţi de faptul că tatăl lor nu-şi permitea
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În secolul al XV-lea, într-un oraş micuţ locuia o familie care avea 18 copii. 18!
Pentru a-şi întreţine familia tatăl, bijutier de profesie, era nevoit să lucreze chiar şi 18 ore pe zi
pentru a le oferi mâncare. În plus, se mai ocupa şi cu orice altceva găsea de lucru prin vecinătate.

să-i trimită să studieze la Academia de la Nürenberg.
După lungi discuţii, noaptea în patul lor aglomerat, cei doi au stabilit un pact. Vor da cu banul, iar
cel care va pierde, va munci la mină şi va câştiga bani pentru a-l susţine pe celălalt să studieze la
Academie. Apoi, după ce fratele care va câştiga va termina Academia, după 4 ani, îl va susţine pe
celălalt să-şi completeze studiile, fie prin vânzarea operelor sale, fie muncind de asemenea la
mină. Apoi, într-o duminică, după slujba de la biserică, au dat cu banul, iar Albrecht Dürer a
câştigat şi a plecat la Nürenberg. Albert a plecat în minele periculoase şi timp de patru ani şi-a
susţinut fratele cu bani.
Lucrările fratelui sau au făcut imediat senzaţie. Gravurile lui, sculpturile şi pânzele cu ulei erau mai
bune decât ale multor profesori, iar atunci când a absolvit, ajunsese să câştige sume importante.
Când s-a întors în satul sau, familia a dat o cină pentru a-i sărbători triumfala întoarcere acasă. După
o masă lungă şi memorabilă, din care n-au lipsit muzică şi râsul, Albrecht s-a ridicat din capul
mesei pentru a ţine un toast pentru cel mai iubit dintre fraţii săi, pentru anii de sacrificiu pe care i-a
îndurat pentru ca el să-si îndeplinească visul. Şi cuvintele de încheiere au fost: “Si acum, Albert, cel
mai binecuvântat frate al meu, acum e rândul tău. Acum te poţi duce la Nürenberg să-ţi urmezi
visul şi eu voi avea grijă de tine." Toate capetele s-au întors cu nerăbdare spre celălalt capăt al
mesei, unde stătea Albert. Lacrimile îi curgeau pe faţă palidă, iar capul plecat şi-l mişcă dintr-o
parte în alta, în timp ce repeta în continuu nu, nu, nu. În final, Albert s-a ridicat şi şi-a şters
lacrimile de pe obraji şi a privit spre figurile care îi erau dragi. Apoi, ţinându-şi mâinile aproape de
obrazul drept, a spus blând. Nu, frate, nu pot să merg la Nürenberg. Este prea târziu pentru mine.
Uite, uite ce au făcut cei 4 ani de muncă în mină mâinilor mele. Oasele de la fiecare deget au fost
strivite cel puţin o data, iar, în ultimul timp, sufăr de artrită care mi-a afectat atat de rău mâna
dreaptă, încât nu pot nici măcar să ţin paharul pentru a toasta cu tine, cu atât mai mult să fac linii
delicate pe pânză, cu pensula sau creionul. Nu frate, pentru mine e prea târziu.
Într-o zi, pentru a-i aduce un omagiu lui Albert pentru tot sacrificiul sau, Albrecht Dürer i-a pictat
fratelui sau mâinile muncite cu palmele şi degetele subţiri îndreptate spre cer. Şi-a denumit opera
simplu Mâini, dar lumea întreagă şi-a deschis imediat inimile spre capodoperă sa şi a redenumit
tributul iubirii mâini în rugăciune. Data viitoare, când vezi o copie a acestei creaţii emoţionante,
mai priveşte-o odată. Da-i voie să-ţi amintească, dacă mai aveai nevoie, că nimeni, nimeni nu
reuşeşte singur.
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În ziua de 27 ianuari 2017, s-a desfășurat Adunarea Generală RENINCO.Una dintre hotărârile AGA
se referă la cuantumul cotizatiei pentru anul 2017, care a rămas neschimbat față de anii anteriori,
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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Cotizatia RENINCO - 2017

Membrii sunt rugati sa anunte plata cotizatiei prin mail – arr.reninco.ro
Cotizatia se poate achita si in cash, la sediul organizatiei din incinta Scolii nr. 1 Sfintii Voievozi
(langa Hotel Ibis, Gara de Nord). De asemenea, membrii au posibilitatea de a primi publicatii
RENINCO!

Bernard Shaw și câteva dintre gândurile sale
Bernard Shaw (1856 – 1950) este cel mai important scriitor irlandez, laureat al premiului Nobel
pentru literatură în 1925, considerat cel mai mare dramaturg de limbă engleză de la William
Shakespeare.
Shaw s-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru, cât şi în calitate de critic de artă şi
publicist politic. El a scris 63 de piese, câteva romane, lucrări critice, eseuri și peste 250.000 de
scrisori. A primit premiul Oscar pentru scenariul filmului „Pygmalion".
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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Citate Bernard Shaw:
o Lumea este formată din leneși, care doresc să fie bogați fără să lucreze, și din proști, care
sunt gata să lucreze fără să se îmbogățească.
o Acum, când am învățat să zburăm prin aer ca păsările și să înotăm pe sub apă ca peștii,
avem nevoie de încă un lucru: să învățăm să trăim pe pământ ca oamenii.
o Dacă noi doi avem câte un măr și facem schimb de mere, atunci ambii vom avea în
continuare câte un măr. Iar, dacă eu am o idee, tu ai o idee, cu care facem schimb
între noi, atunci fiecare va avea câte două idei.
o Cel mai mare păcat în ceea ce privește atitudinea față de aproapele tău nu este
ura, ci indiferența. Aceasta este adevărata culme a inumanității.
o Străduiți-vă să obțineți ceea ce iubiți. În caz contrar, va trebui să iubiți ceea ce ați primit.
o Unica lecție, pe care o putem extrage din istorie, constă în faptul că oamenii nu învață din
istorie nimic.
o Democrația este ca un balon, care atârnă deasupra voastră și vă determină să priviți în sus, în
timp ce alții vă scotocesc prin buzunare.
o Învățați să nu povestiți nimic, nimănui. Doar atunci, totul va fi bine.
o Omul este ca o cărămidă: arzându-se, el devine mai puternic. A meritat TOT ce a primit...

