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Ziua Internațională a Bolilor Rare – 28 februarie 2017
Sloganul Campaniei: „IMPLICAREA PACIENTULUI: CERCETARE”
Tema campaniei din anul acesta a Zilei Internaționale a Bolilor Rare – Cercetarea în domeniul
bolilor rare este crucială, deoarece oferă pacientului răspunsurile și soluțiile de care au
nevoie, fie că este vorba de tratamente sau de îmbunătățirea îngrijirii.
La 28 februarie 2017, persoanele care suferă de o boală rară, familiile acestora, organizațiile de
pacienți, politicienii, profesioniştii din sistemul sanitar, cercetătorii, se reunesc în spirit de
solidaritate pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu bolile rare.
Anul 2017 marchează cel de-al zecelea an în care comunitatea internațională a bolilor rare
celebrează Ziua Bolilor Rare.
Obiective:
 La 28 februarie 2017, a zecea ediție a Zilei Bolilor Rare, mii de oameni din întreaga
lume se reunesc pentru a pleda pentru mai multe cercetări privind bolile rare. De-a
lungul ultimelor decenii, fondurile dedicate cercetarii de boli rare au crescut. Dar se
dorește o creștere și mai mare a fondurilor pentru cercetare.
 Prin urmare, rare Ziua Bolilor 2017 este o oportunitate de a face apel la cercetători,
universități, studenți, companii, factorii de decizie politica si medicii de a face mai
multe cercetari si pentru a le face conștienți de importanța cercetării pentru
comunitatea de boli rare.
 Pacienții cu boli rare și familiile, organizațiile de pacienți, politicieni, îngrijitori,
personalul medical, cercetătorii și industria se vor alătura pentru a crește gradul de
conștientizare a bolilor rare prin mii de evenimente din întreaga lume.
Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură finanţarea, coordonarea,
analiza şi evaluarea rezultatelor Campaniei.
Lista materialelor suport ce pot fi folosite în această campanie se gasesc postate la adresa:
insp.gov.ro/sites/cnepss/boli-rare/
sursa: insp.gov.ro/sites/cnepss/ziua-internationala-a-bolilor-rare-28-februarie-2017/

TELUS International Romania Community Board a dat startul
inscrierilor pentru finantari ale proiectelor non-guvernamentale in
valoare de 100.000 dolari!
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TELUS International Europe a lansat la sfarsitul anului trecut fundatia TELUS International
Romania Community Board, o iniţiativă de responsabilitate socială derulată de TELUS la
nivel global, prin care compania va distribui anual până la 100.000 dolari către organizaţii
non-profit din România, începând cu anul 2017.
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TELUS International Romania Community Board va oferi finanţare pentru programe sociale
dedicate familiilor şi tinerilor, care se concentrează pe cel puțin unul dintre următoarele domenii:
sănătate, educaţie şi mediu. Consiliul este format din lideri de marcă ai comunităţii, precum şi
membri ai echipei TELUS International Europe, conduşi de către Preşedintele acestui consiliu, Eric
Stab, CEO al Engie România.
Principalele criterii pentru a aplica pentru finantarea oferita de TELUS International Romania
Community Board sunt urmatoarele: organizatiile neguvernamentale trebuie sa fie inregistrate
in Romania, sa propuna un program specific care sa implice tinerii sau familiile si sa utilizeze
inovatia sociala in abordarea unei probleme importante pentru societate. Valoarea proiectului
trebuie sa nu depaseasca 5000 USD, iar proiectul propus trebuie sa se deruleze pe durata anului
2017 (atat termenul de lansare, precum si cel de incheiere sa fie in 2017).
Programele care au nevoie de finanţare pot fi înscrise printr-o platformă online dedicată, disponibila
pe site-ul http://community.telus.com/. Membrii consiliului vor analiza cu atenţie aplicaţiile şi vor
selecta acele programe cu cel mai mare impact asupra comunităţii locale.
Fondurile se vor aloca in 3 transe pe parcusul anului 2017, termenele limita pana la care se pot
trimite aplicatiile fiind 24 februarie, 5 mai si respectiv 1 septembrie.
Organizatiile neguvernamentale sunt invitate sa trimita propuneri de proiecte pana la data de 24
februarie 2017, completand formularul online disponibil aici. Proiectele care vor beneficia de
finantare in urma primei evaluari vor fi anuntate pana sfarsitul lunii martie 2017.
Pentru intrebari si claficari, puteti contacta reprezentantii fundatiei la
adresa luisa.grigore@telusinternational.com

sursa: www.stiriong.ro, 20 feb 2017
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TELUS International Romania Community Board este o initiativa de responsabilitate sociala
derulata de TELUS International la nivel global si sustine filosofia companiei de ―a darui acolo
unde traim‖ care s-a tradus, in ultimii 12 ani, in donarea a peste 52.75 milioane de dolari si
implicarea a peste 40.000 de voluntari care au avut un impact asupra a 2.1 milioane de copii si
tineri.

Nova roşie luminoasă descoperită la Observatorul Astronomic al Muzeului
„Vasile Pârvan” din Bârlad
Nova roşie luminoasă descoperită la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din
Bârlad, județul Vaslui, are un nume oficial de catalog: M101 OT2015-1.
Acum doi ani, pe 10 februarie 2015 la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan‖ din
Bârlad, județul Vaslui, s-a realizat o descoperire istorică deosebit de importantă, nu numai pentru
astronomia românească, dar şi pentru comunitatea ştiinţifică internaţională.
În tot această perioadă de timp mai multe observatoare astronomice mari din lume au studiat acest
obiect, catalogândul ca fiind unul extrem de rar şi totodată neobişnuit pentru categoria sa.
website: www.astrobarlad.wordpress.com
sursa: Romania pozitiva, 20 feb 2017

Chestionar: cum se implica in advocacy ONG-ul tau
Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (AISEC) realizează un
studiu care are drept scop identificarea nivelului de implicare a organizaţiilor nonguvernamentale din România în procesul de dezvoltare a politicilor publice. Cu ocazia aceasta, poți
și tu să contribui la analiza felului în care ne implicăm în dezvoltarea societății.
Prin intermediul acestuia se urmăreşte identificarea modului în care organizaţiile nonguvernamentale cunosc procesul de dezvoltare şi aprobare a politicilor publice, măsura în care se
implică în dezvoltarea acestora, competenţele pe care le deţin, calitatea relaţionării dintre societatea
civilă şi autorităţi. Rezultatele chestionarului vor fi folosite la dezvoltarea unor măsuri de creştere a
participării ONG-urilor în elaborarea propunerilor legislative.

sursa:www.stiriong.ro, 22 februarie 2017
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Chestionarul se adresează personalului de conducere şi angajaţilor din cadrul organizaţiilor nonguvernamentale şi este disponibil la adresa: https://goo.gl/forms/5bttRIHNpFtU1VSo1
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Chestionarul are 20 de întrebări şi este disponibil până la data de 15.03.2017.

Raportul Amnesty International pe 2016
Amnesty International şi-a publicat raportul anual 2016/2017. Acesta poate fi
lecturat la adresa:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/POL1048002017ENGLISH.PDF
sursa: www.stiriong.ro, 23 februarie 2017

Răspunsul dat de „antrenorul olimpicilor”, matematicianul Radu
Gologan, Academiei Române: „Îi putem ține pe copii în țară, arătându-le
că pot fi respectați”

Profesorul Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice, a comentat propunerea prin
care Academia Română vrea să îi oblige pe absolvenții de facultate să rămână în țară, în contul
studiilor plătite de stat.
„Cred că e un grup la Academie care a rămas încremenit într-un proiect vechi. Nu se poate pune
problema în ziua de astăzi de așa ceva. Probabil că oamenii aceia nu au înțeles că suntem într-o
Europă care s-a globalizat deja și care funcționează cu foarte multe pârghii comune‖, a spus
profesorul Gologan la Digi24.
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El a mai vorbit și despre existența unei alte condiții; „Trebuie ca și atmosfera politică în care trăim
să le dea acestor copii speranța că trăiesc într-o țară curată. Într-o țară în care chiar dacă faci niște
eforturi și chiar dacă valoarea lor nu este răsplătită material, așa ca-n alte părți, ei să rămână, să
rămână pentru că își iubesc țara și vor s-o facă să funcționeze și vor să vadă că oamenii care îi
conduc îi înțeleg și nu se ascund pe după perdele noaptea ca să-și scape ei pielea‖.
Academia Română a scris în "Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani" că,
„pentru a reduce pierderile de capital uman cu pregătire superioară, prin părăsirea ţării, credem că
se impune ca orice absolvent de învăţământ superior, beneficiar al subvenţiei de la buget, să fie
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Coordonatorul lotului național olimpic de matematică a arătat că există alte căi prin care tinerii pot
fi determinați să rămână în țară. „Sigur că-i putem ține pe copii în țară, arătându-le că pot fi
respectați și arătându-le că se poate și aici. Și problema nu e neapărat să-i ținem în țară de la
început, ci să-i facem să se întoarcă după un anumit moment când devin specialiști. Lucrurile astea
au început să se întâmple. Nu marea majoritate care pleacă nu mai au de-a face cu țara‖, a declarat
Radu Gologan.

obligat să lucreze în ţară un interval de timp egal cu durata studiilor subvenţionate sau să deconteze
cheltuielile cu pregătirea profesională".
https://republica.ro/raspunsul-dat-de-profesorul-gologan-academiei-romane-zii-putem-tine-pe-copii-in-tara-aratandule-ca-pot?utm_source=newsletter&utm_medium=li4623

Aplica la un grant de calatorie pentru a strabate Europa
Dacă ești tânăr (între 17 și 27 de ani) și interesat să vizitezi Europa, să cunoști
oameni noi și să înțelegi culturi diferite, atunci aplică la grantul de călătorii
al Fundației Schwarzkopf până pe 19 martie. Grantul oferit este în valoare de 550€.

Scopul Fundaţiei Heinz-Schwarzkopf este de a sprijini dezvoltarea tinerilor astfel încat să aibă o
conştiinţă politică, să fie personalităţi responsabile şi să sprijine procesul european. Motivația
aplicanților trebuie să fie legată de dorința acestora de a explora Europa și voința de a documenta
această experiență.
Aplicanții trebuie să aibă între 17 și 27 de ani și să fie rezidenți permanenți în una din cele 47 de
state Europene. Sunt încurajați să aplice toți tinerii interesați, indiferent de mediul din care vin.
Călătoria în mod normal va ține între trei și șase săptămâni. Pentru tinerii aflați deja într-un
internship sau program de mentorat organizatorii pot oferi perioade mai scurte pentru călătorie de
două săptămâni.
Pentru mai multe detalii legate de această oportunitate, accesați pagina oficială la adresa:
http://schwarzkopf-stiftung.de/en/awards/reisestipendien/
sursa: www.stiriong.ro, 21 feb 2017
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Media minimă de admitere la studii de masterat a crescut de la cinci, în 2016, la șase, conform unei
decizii adoptate de Senatul Universității din București, care a aprobat Metodologia organizării și
desfășurării concursului de admitere 2017, pentru studii universitare de masterat.
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Universitatea București: Se modifică media minimă de admitere la studiile de
masterat

"Noutatea majoră a metodologiei de admitere la studiile de masterat 2017 o reprezintă creșterea
mediei minime de admitere, de la cinci (5), în 2016, la șase (6), în 2017. 'Media minimă de admitere
va fi stabilită de consiliul facultății, dar nu poate fi mai mică decât 6 (șase)', se arată în documentul
aprobat ieri de Senatul Universității din București", conform unui comunicat de presă.
Vor fi scutiți de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată, în cadrul Universității din
București, candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament
familial, dar și copiii personalului didactic în activitate și cel pensionat, precum și copiii
personalului încadrat în instituției.
Admiterea la programele masterale se desfășoară în sesiunea Iulie — Septembrie 2017, pe locuri
finanțate de la buget și pe cele cu taxă, atât pentru învățământul cu frecvență, cât și pentru cel cu
frecvență redusă, a informat Universitatea București.
La concursul de admitere se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia,
iar admiterea este deschisă atât cetățenilor români, cât și cetățenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în
condiții prevăzute de lege.
Pentru facilitarea procesului, facultățile vor putea dezvolta platforme online pentru înscriere,
potrivit metodologiilor proprii.
Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană,
pe bază de procură.
Potrivit metodologiei, un student poate urma concomitent cel mult două programe de studii,
indiferent de ciclul de studii. Pe de altă parte, Universitatea asigură finanțarea de la buget pentru un
singur program de master.
Similar cu procedurile aferente admiterii la studiile de licență, candidații la studiile masterale nu vor
fi nevoiți să depună copiile legalizate ale diplomelor și ale celorlalte acte necesare, acestea urmând
să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale, de către membrii comisiei de admitere.
Structura examenului de admitere, pe facultăți, precum și calendarul admiterii la studii de masterat
vor fi aprobate într-o ședință de Senat viitoare, a menționat Universitatea București.
sursa://www.realitatea.net/universitatea-bucure-ti-se-modifica-media-minima-de-admitere-la-studiile-demasterat_2035809.html#sthash.VVMATIfJ.dpuf

Satul, unic în lume, unde toate casele sunt pictate cu motive florale
Zalipie este un sat unic în Polonia, dar şi în lume, datorită picturilor vii ce dau viaţă caselor
de aici.
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Satul Zalipie se află la aproximativ 7 km vest de Olesno şi 68 km est de capitala Cracovia. El este
cunoscut în lume datorită picturilor colorate ce împodobesc fiecare lucru existent din zonă.
Zalipie atrage anual turiştii dorinici să vadă cum se păstrează tradiţia picturilor de peste 100 de ani.
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Culorile folosite sunt vii, proaspete şi parcă însufleţesc lucrul pictat.
Privit de la distanţă, satul Zalipie poate fi considerat un imens tablou la care artistul a muncit cu
trudă ani de zile pentru a-şi definitiva opera de artă.
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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Tradiţia se păstrează de mai bine de 100 de ani, de când fumul de la sobe murdărea tavanul casei,
iar femeile încercau să acopere cu var alb. Când au observat că tot se mai văd urme de murdărie,
localnicele au început să picteze flori peste pete.
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