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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  

- info saptamana 20 – 26 mai 2013 – 

Cuprins: 
 

 21 mai – Sfintii Imparati Constantin si Elena 

 Omul – o perpetua provocare. Dimensiuni psihologice, pedagogice si sociale – 

24-26 mai 2013, Constanta 

 21 mai – Ziua mondiala pentru diversitate culturala, pentru dialog şi dezvoltare 

 22 mai – Ziua internationala a bio-diversitatii 

 Programul MOL de promovare a talentelor – POT AJUTA? 

 Program de educatie financiara pentru copii, Brasov 

 24 mai – Ziua europeana a pasarilor 

 Mesaj RENINCO 

 

 
Sfintii Imparati Constantin si Elena 
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Sfintii Constantin si Elena, "cei intocmai cu Apostolii", sunt pomeniti in Biserica 

Ortodoxa pe 21 mai.  
Sarbatoarea Sfintilor Constantin si Elena este strans legata de taina si puterea  

Sfintei Cruci – semnul central al religiei crestine. Sfantului Constantin i s-a aratat pe 
cerul amiezii semnul Crucii spre biruinta (In hoc signo vinces – “Intru acest semn vei 
invinge”), in pragul infruntarii cu paganul Maxentiu, iar Sfinta Elena, mama sa, a 

descoperit la Ierusalim Crucea pe care Mantuitorul a fost rastignit.  
 

Sfântul Constantin a venit pentru creştinii crunt prigoniţi vreme de două secole ca 
o binecuvântare din partea lui Dumnezeu.  Datorită împăratului Constantin şi a 
mamei sale Elena, creştinismul a intrat într-o perioadă de maximă înflorire, numită 

de cercetători "Epoca de aur". 
Tot mai mulţi cercetători sunt de părere că deciziile împăratului, favorabile 

creştinismului, s-au datorat mai ales mamei sale, împărăteasa Elena, care, "cu mână 
de fier şi credinţă tare", s-a aflat în permanenţă în umbra unicului său fiu, 
Constantin. 

 
Sfânta Elena s-a bucurat dintotdeauna de o evlavie deosebită din partea creştinilor. 

Numele ei, care se traduce ca "făclie", "torţă", "strălucirea soarelui", este purtat de 
nenumărate credincioase. În cinstea ei s-au ridicat biserici, mănăstiri, aşezăminte 

teologice sau sociale. Ea a fost şi rămâne un simbol de puritate, dragoste 
părintească, nădejde şi credinţă autentică. 
Pentru grija pe care a arătat-o săracilor şi oamenilor simpli, pentru preocuparea 

intensă faţă de problemele creştinismului, dar şi pentru evlavia şi credinţa puternică, 
împărăteasa Elena este cinstită ca sfântă în întreaga creştinătate.  

Totodată, Sfânta Elena este şi ocrotitoarea arheologilor, datorită demersului ei de a 
căuta Crucea Mântuitorului. 
www.crestinortodox.ro 
 

RENINCO ureaza tuturor celor care poarta aceste nume incarcate de 

semnificatii, multa, multa sanatate, putere, impliniri si ganduri bune! 

La Multi Ani! 
 
 

 
 

http://www.crestinortodox.ro/
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Omul – o perpetua provocare. Dimensiuni psihologice, 

pedagogice si sociale, 24 – 26 mai 2013, Constanta 
 
 

In perioada 24 – 26 mai 2013, Universitatea OVIDIUS din Constanta – Facultatea 
de Psihologie si Stiintele Educatiei – Centrul de Cercetare si Evaluare Psiho – 
Pedagogice si Sociale organizeaza conferinta Omul – o perpetua provocare. 

Dimensiuni psihologice, pedagogice si sociale. 
 

Informatii suplimentare  

http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participare-
internationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-si-

sociale-24-26-mai-2013. 

 

 
21 mai - Ziua mondiala pentru diversitate culturala, pentru 
dialog si dezvoltare 
 
 

Subliniind nevoia de a intari potentialul cultural ca modalitate de atingere a 

prosperitatii, dezvoltarii durabile si a coabirarii pasnice globale, Adunarea Generala 
ONU a decis, la 20 decembrie 2002, proclamarea zilei de 21 mai drept Ziua 
mondiala pentru diversitate culturala, pentru dialog si dezvoltare (Rezolutia 

57/249).  
 

 

22 mai - Ziua internationala a bio-diversitatii  
 
La 20 decembrie 2000, Adunarea Generală ONU a proclamat data adoptării 

Convenţiei pentru Diversitate Biologică - 22 mai, drept Zi Internaţională a Bio-
diversităţii (Rezoluţia 55/201).  
 

 
Programul MOL de promovare a talentelor – „POT AJUTA?” 
 
Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă ediția 2013 

al PROGRAMULUI MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR – „POT AJUTA?”, la 
care se pot înscrie elevi născuți între anii 1995 și 2005 inclusiv, şi echipe de sportivi 
sau ansambluri artistice de la şcoli, licee, cluburi sportive sau de expresie artistică 

din România, cu elevi din categoria de vârstă sus menționată, care au obţinut 
rezultate foarte bune la concursuri naţionale şi internaţionale în domeniul sportiv sau 

artistic şi au nevoie de sprijin material pentru dezvoltarea şi continuarea carierei. 
 
Ghidul programului şi formularele de aplicare se găsesc pe site-

ul www.pentrucomunitate.ro, precum și www.molromania.ro. 
 

http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participare-internationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-si-sociale-24-26-mai-2013
http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participare-internationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-si-sociale-24-26-mai-2013
http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participare-internationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-si-sociale-24-26-mai-2013
http://pentrucomunitate.ro/
http://www.molromania.ro/
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Program de educatie financiara pentru copii 
 

  
Asociatia Bright Future anunta lansarea primului 

program de educatie financiara pentru copiii din Brasov 
care va incepe pe 24 mai. 

Prin acest proiect asociatia isi propune sa ii invete pe 
cei mici sa aprecieze valoarea banilor, sa cunoasca de 
unde provin acestia si cum pot sa isi gestioneze bani, 

precum si activitatile pe care le pot desfasura pentru a 
castiga bani. 

 
Acest proiect educational este destinat copiilor peste 6 ani in vederea dezvoltarii 
spiritului antreprenorial in randul acestora si dezvoltarea unor aptitudini in domeniul 

financiar. 
 

“Ne dorim sa ii invatam pe copii care este valoarea banilor si cum sa ii cheltuie in 
mod responsabil. O atitudine corecta , formata din copilarie, fata de practici precum 
economisire, cheltuire, diferentierea justa intre nevoi sau placeri conduc la formarea 

unui stil de viata responsabil si intelept, care il pot transforma pe copilul  de azi in 
tanarul de succes de maine” a declarat Ioana Balaban, presedintele Asociatiei Bright 

Future. Pentru detalii despre program vizitati  eduforlife.info. 
Sursa: www.stiriong.ro, 13 mai 2013 

 
 

24 mai – Ziua europeana a pasarilor 

 

Ziua Europeană a Păsărilor, celebrată în fiecare an pe 24 mai, aduce în atentia 

publicului importanta conservării si protectiei speciilor de păsări existente pe 

http://eduforlife.info/?p=57
http://www.stiriong.ro/
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teritoriul Uniunii Europene, precum si necesitatea unor actiuni concertate pentru a 

diminua efectele activitătilor umane asupra habitatelor acestora. 
În plus, acest eveniment subliniază faptul că actiunile de consevare nu pot fi 

gestionate decât printr-o cooperare strânsă,considerând că speciile de păsări care 
trăiesc în mod natural pe teritoriul european al Statelor Membre sunt în mare parte 
specii migratoare, iar astfel de specii constituie un patrimoniu comun si că protectia 

eficace a acestora este o problemă de mediu tipic transfrontieră care implică 
responsabilităti comune.  

Romania este o tara cu o diversitate biologica ridicata, exprimata la toate cele trei 
nivele de abordare (diversitatea sistemelor ecologice, diversitatea speciilor si 
diversitatea genetica), precum si cu un procent ridicat (47 % din suprafata tarii) de 

ecosisteme naturale si seminaturale. Aceasta se datoreaza faptului ca Romania 
reprezinta punctul de intalnire intre regiunile biogeografice arctice, alpine, vestice si 

central europene, panonice, pontice, balcanice, submediteraneene, caucaziene si 
turanic-iraniene. 
 

In ceea ce priveste pasarile, spatiul biogeografic al Romaniei ofera conditii pentru 
aproximativ 312 specii de pasari migratoare, majoritatea de apa, din totalul de circa 

348 de specii de pasari identificate pe teritoriul tarii. De asemenea, Societatea 
Ornitologica Romana, cu ajutorul BirdLife International, a identificat 44 de zone de 

importanta avifaunistica, cu o suprafata totala de 6.557 km, reprezentand 3% din 
suprafata tarii, pentru care sunt necesare masuri speciale de protectie si conservare. 
Printre acestea, Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii” se distinge prin marime si prin 

numarul mare de specii de pasaride apa migratoare. 
Protectia si conservarea speciilor de pasari care traiesc in mod natural in stare de 

salbaticie pe teritoriul european al Statelor Membre este asigurata de prevederile 
Directivei 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice. 
www.ecomagazin.ro/ziua-europeana-a-pasarilor 
 

Mesaj RENINCO 
 
Buletinul Informativ RENINCO va ajunge saptamana viitoare la numarul 15 . 
Am dori sa fie un numar care sa contina informatii despre membri si despre 

planurile lor, asa ca va rugam sa ne transmiteti tot ce considerati important  
in acest sens. 

 
 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://www.ecomagazin.ro/info/diversitate/
http://www.ecomagazin.ro/info/ecosisteme-naturale/

