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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  
 

Buletin Informativ nr.12, anul 5, saptamana 27 martie – 2 aprilie 2017 

 

Cuprins: 

 

 2 aprilie - Ziua Internațională de conștientizare a autismului (World Autism 

Awareness Day)  

 Păpușile Muppets se reinventează. Un nou personaj cu autism se alătură echipei 

 ANPD - Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru anul 2017 

 Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind evaluarea intermediară a 

programului Erasmus+ 

 Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind revizuirea competențelor 

cheie 

 Juridice – Ordinul nr. 3.475 / 17 martie 2017 al ministrului educației naționale 

 Coca-Cola HBC România lansează programul  „La TINEri este Puterea”, adresat 

tinerilor care nu au încă un loc de muncă 

 Final Frontier 6 singurul târg de carte SF & Fantasy 

 Cele mai tari păcăleli de 1 aprilie din istorie 

 

 

 2 aprilie - Ziua Internațională de conștientizare a autismului (World 

Autism Awareness Day)  

 

Tema 2017: Spre Autonomie și Autodeterminare 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/uoNvNqAcj_k/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/uoNvNqAcj_k/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Această zi a fost instituită de către Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluția 62/139, adoptată la 18 

decembrie 2007, fiind propusă de reprezentanții Statului Qatar și sprijinită de către toate statele 

membre. 

 

Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu handicap recunoaște dreptul persoanelor cu 

handicap la independența persoanei și a autonomiei individuale (Art 3 – Principii generale).  

 

De asemenea, Convenția subliniază dreptul persoanelor cu handicap la „capacitate legală pe picior 

de egalitate cu ceilalți și în toate aspectele vieții“ (Art 12 - Recunoaştere egală în faţa legii). 
sursa: www.un.org/en/events/autismday/ 

 

 

 Păpușile Muppets se reinventează. Un nou personaj cu autism se alătură 

echipei 
 

 

 

Echipa de producție a celebrului show pentru copii, Sesame Street, a lansat un nou sezon în care s-

a inclus un personaj cu autism. Christine Ferraro, unul dintre scenariștii show-ului, a venit cu 

această sugestie după ce rata de diagnostic din ultimele decenii a crescut considerabil. Astfel, 

Ferraro și colegii au considerat că este o inițiativă potrivită pentru a ajuta telespectatorii - cei mai 

mulți dintre ei fiind copii - să înțeleagă mai bine fenomenul și să îl poată recunoaște și accepta, 

dacă se intersectează cu astfel de situații.  

 

  

 Noul personaj din poveste se numește Julia și este o fetiță veselă, căreia îi place să cânte, dar care 

nu are același comportament cu al celorlalți. Când cineva salută tot grupul de prieteni, Julia este 

https://www.realitatea.net/papu-ile-muppets-se-reinventeaza-un-nou-personaj-cu-autism-se-alatura-echipei_2044765.html#comentarii
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singura care nu răspunde, iar din când în când, are accese de entuziasm, care se manifestă prin 

sărituri repetitive. De asemenea, nu-i place zgomotul excesiv. 

 

Personajul manifestă șabloane comportamentale tipice copiilor cu autism. Stacey Gordon, artistul 

păpușar care o mânuiește pe Julia, este mama unui copil cu autism. Ea susține că un astfel de 

personaj îi va ajuta pe ceilalți copii să interacționeze mai bine cu un coleg care ar putea avea acest 

diagnostic, fără a fi stresați sau șocați de manifestările lui. 

 

”Nu vor mai fi îngrijorați când începe să plângă, aparent fără motiv. Vor înțelege de ce el se joacă 

altfel decât ceilalți”, susține Stacey. 
sursa: www.realitatea.net/papu-ile-muppets-se-reinventeaza-un-nou-personaj-cu-autism-se-alatura-

echipei_2044765.html#sthash.3Atfg5IW.dpuf 

 

 

 

 Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități - Programul anual 

pentru acordarea finanțărilor nerambursabile 
 

Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru anul 2017, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 53 din 20.03.2017, poate fi consultat pe site-ul 

ANPD, la adresa: 

http://anpd.gov.ro/web/program-anual-finantari-2017/ 

 

 

 

 Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind evaluarea 

intermediară a programului Erasmus+ 
 

Consultarea își propune să colecteze observațiile și punctele de vedere ale diferitelor părți interesate 

și ale publicului privind relevanța obiectivelor programului Erasmus+, a eficacității măsurilor luate 

pentru realizarea acestora și a eficienței cu care sunt puse în practică. 

 

De asemenea, consultarea va colecta opinii privind coerența programului și valoarea sa adăugată în 

raport cu provocările și oportunitățile din domeniile educației, formării, tineretului și sportului, 

comparativ cu ceea ce ar putea realiza statele membre individual. 

 

Consultarea publică privind Erasmus+ acoperă și programele precursoare (Învățare pe tot parcursul 

vieții, Tineret în acțiune, Erasmus Mundus, etc.) și conține întrebări privind viitorul programului 

Erasmus+. Rezultatele vor fi utilizate împreună cu alte date pentru o bună informare privind 

evaluarea intermediară continuă și independentă a programului Erasmus+. 

Completarea chestionarului poate dura între 10 și 60 de minute, în funcție de gradul de detaliere al 

răspunsurilor. Consultarea este disponibilă la adresa: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/eras... 

Termen  limită: 31 mai 2017. 
sursa: http://www.edu.ro/consultari-organizate-de-comisia-europeana 

http://www.realitatea.net/papu-ile-muppets-se-reinventeaza-un-nou-personaj-cu-autism-se-alatura-echipei_2044765.html#sthash.3Atfg5IW.dpuf
http://www.realitatea.net/papu-ile-muppets-se-reinventeaza-un-nou-personaj-cu-autism-se-alatura-echipei_2044765.html#sthash.3Atfg5IW.dpuf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/03/Program-anual-finantari-2017.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/03/Program-anual-finantari-2017.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en
http://www.edu.ro/consultari-organizate-de-comisia-europeana
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 Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind revizuirea 

competențelor cheie 

 Consultarea are ca scop să determine competențele (cunoștințele, deprinderile și atitudinile) de care 

tinerii au nevoie pentru a reuși în viață. 

 

Comisia își propune să dezvolte o înțelegere comună a competențelor-cheie necesare (de exemplu 

alfabetizare, cetățenie, antreprenoriat) și va explora, modul în care pot fi sprijinite evaluarea 

abilităților și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Prin această consultare  vor fi colectate opinii care să ajute la operarea unor modificări informate în 

ceea ce privește Cadrul de competențe-cheie din 2006. Sunt vizate următoarele aspecte: 

- puncte tari și puncte slabe în ceea ce privește utilizarea Cadrului de competențe-cheie din 2006; 

- domeniile prioritare în care trebuie modificat Cadrul și în care este necesar să se definească acele 

competențe prevăzute de Cadru, astfel încât să poată fi acoperite nevoile actuale și viitoare în 

materie de educație și formare; 

- instrumentele și procesele necesare pentru a sprijini dezvoltarea de competențe-cheie pentru toți 

 

Consultarea în limba română este disponibilă la adresa 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/078ec0a1-5d21-402b-884c-b2720e622b4... 

Termen  limită: 19 mai 2017. 
sursa: http://www.edu.ro/consultari-organizate-de-comisia-europeana 

 

 Juridice 

 

Ordinul nr. 3.475/17 martie 2017 al ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei 

de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul național al 

Calificărilor  din Învățământul Superior (RNCIS) a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

204 din 24 martie 2017. 

 

 Coca-Cola HBC România lansează programul  „La TINEri este Puterea”, 

adresat tinerilor care nu au încă un loc de muncă 

Programul „La TINEri este Puterea” va fi implementat alături de un partener non-

guvernamental, propunerile de proiecte pot fi trimise până la data de 5 aprilie 2017. 

 

Sute de tineri vor fi incluşi în primul an de proiect, obiectivul principal fiind acela de a creşte 

şansele tinerilor de a deveni activi pe piaţa muncii. Noul program de responsabilitate socială va fi 

implementat în parteneriat cu ONG-ul care va fi desemnat câştigător al unui concurs de proiecte, 

lansat astăzi. 

În procesul de selecţie se poate înscrie orice organizaţie non-guvernamentală care îndeplineşte 

criteriile programului,  iar aplicaţiile pot fi trimise până la data de 5 aprilie 2017. Informaţii 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/078ec0a1-5d21-402b-884c-b2720e622b43?draftid=8f334989-9693-4117-9eb6-08f654c1de53&surveylanguage=RO
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/uoNvNqAcj_k/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/uoNvNqAcj_k/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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complete despre modalitatea de înscriere, despre proiect, cât şi despre criteriile pe baza cărora se va 

face selecţia, pot fi consultate pe website-ul Coca-Cola HBC România. 

 

23%, (aproximativ 440.000*),  din totalul tinerilor din România  cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de 

ani nu activează pe piaţă muncii, nu urmează nicio formă de învăƫământ şi nici nu sunt înscrişi în 

programe de dezvoltare personală, potrivit datelor Eurostat.**  Acest procentaj plasează România 

pe locul 4 în Europa, în ceea ce priveşte şomajul tinerilor NEETs (Not Employed, în Education or 

Training). În acest context, Coca-Cola HBC România, liderul pieţei locale de băuturi, lansează către 

organizaţiile non-guvernamentale locale invitaţia de a deveni parteneri în programul  „La TINEri 

este puterea”. 

 

„La TINEri este puterea” este un program local, parte a iniţiativei #YouthEmpowered lansată 

de        Grupul Coca-Cola HBC şi se concentrează pe dezvoltarea de aptitudini profesionale şi 

personale care să contribuie la îmbunătăţirea vieţii tinerilor prin creşterea şanselor de angajare 

pentru aceştia, dar şi prin stimularea capacităţii de a lua decizii care să le influenţeze pozitiv 

viitorul. 

 
Cei care vor fi incluşi anul acesta în program vor lua parte la workshop-uri, sesiuni de e-learning şi 

grupuri de sprijin. Totodată, ei vor avea acces la oportunităţi de networking, toate aceste 

instrumente urmând a fi puse la dispoziţia lor de către Coca-Cola HBC România, partenerul non-

guvernamental selectat şi de către partenerii strategici ai acestui program precum furnizori, retaileri. 

„Prin acest program vom contribui la găsirea de soluţii pentru o problema reală din societatea 

românească, ce afectează un segment extrem de important – tinerii. Lipsa unui loc de muncă şi a 

unor oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală transformă acest segment într-unul 

extrem de vulnerabil. 2017 este un an pilot pentru iniţiativa „La TINEri este puterea”, la finalul 

căruia ne propunem ca majoritatea celor incluşi în program să se bucure de o schimbare în bine în 

viaţa lor.”  declară Irina Ionescu – Public Affairs & Communication Manager Coca-Cola HBC 

România. 

Despre Coca-Cola HBC România 

Coca-Cola HBC este unul dintre cei mai mari îmbuteliatori ai companiei Coca-Cola, având vânzări 

de peste 2 miliarde de unități. (...). Pentru mai multe informaţii legate de companie vă rugăm să 

vizitați site-urile www.coca-colahellenic.ro și www.thecoca-colacompany.com 

Surse: Eurostat (the statistical office of the European Union), fonduri-ue.ro 

*     http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat (2014) 

** http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7590616/3-11082016-AP-EN.pdf/c0393ef3-

2ea1-455a-ab64-2271c41fd9d4  (August 2016) 
sursa: Romania pozitiva, 24 martie 2017 

http://www.coca-colahellenic.ro/Towardssustainabilit/Community/
http://www.coca-colahellenic.ro/
http://www.thecoca-colacompany.com/
http://fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7590616/3-11082016-AP-EN.pdf/c0393ef3-2ea1-455a-ab64-2271c41fd9d4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7590616/3-11082016-AP-EN.pdf/c0393ef3-2ea1-455a-ab64-2271c41fd9d4
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 Descoperi ultimele noutăți fantastice la Final Frontier 6 singurul târg de 

carte SF & Fantasy 
 

În week-end-ul 1-2 aprilie, Final Frontier, singurul târg de carte SF & Fantasy din 

România îți aduce ultimele noutăți fantastice la ediția cu numărul 6.  
 

Vă așteptăm la #FF6 cu noutăți editoriale din domeniul SF & Fantasy, ateliere creative și demo-uri 

fantastice, lansări de carte și dezbateri variate, benzi desenate, board games, concursuri cu premii 

surpriză și obiecte fan art. 

 

Highlights din programul Final Frontier, ediția numărul 6: 

 Poți cumpăra cu până la 50% reducere noi volume SF & Fantasy aduse de edituri 

precum Nemira, Paladin, Corint, Millenium, Herg Benet, Tritonic, Crux Publishing, Tracus 

Arte, romane polițiste în premieră la târg prin Crime Scene Press sau poți alege cele mai 

noi titluri în engleză, chiar nominalizate la Nebula, de la Books Express. 

 Să crezi și să vezi: ți-am pregătit board games de la Red Goblin și benzi desenate de la 

HAC!BD, figurine printate 3D de la ResearchX.ro și fan objects de la Nyx Art și Wizz Art 

Room.  

 Noutatea #FF6 o reprezintă proiecția scurtmetrajului semnat Doina Ruști, în prezența 

autoarei 

 Atelierele târgului te poartă în lumile SF ale Astronomiei și Roboticii, te învață să Desenezi 

Comics, să Scrii Creativ și să descoperi personaje Anime . 

 Programul de evenimente din acest an îți dă ocazia să stai de vorbă cu invitatul special Dan 

Doboș și alți scriitori îndrăgiți precum: Horia Nicola Ursu, Liviu Szoke, Michael Haulică, 

Oliviu Crâznic, Marian Coman, Laura Ciobanu, George Arion sau Dănuț Ungureanu. 

 

   Când: 1-2 aprilie 2017 

Parteneri principali: Centrul Cultural Casa Artelor și Primăria 

Sectorului 3 

Unde: Centrul Cultural Casa Artelor - B-dul Mircea Vodă nr. 5  

Program: 11:00 – 19:00 
Eveniment marca Bookblog.ro  – cel mai important blog despre cărți și lectură de pe internetul românesc. În cei peste 

nouă ani de existență, el a devenit un reper pentru tinerii pasionați de lectură, un ghid care îi ajută să aleagă mai bine 

și mai ușor cărțile care merită citite. 

sursa: Romania pozitiva, 21 martie 2017 
 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Rz_67sj8mSA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Rz_67sj8mSA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://finalfrontier.ro/?page_id=346
http://finalfrontier.ro/?page_id=7
http://www.primarie3.ro/directii-si-servicii/centrul-cultural-casa-artelor/
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 Cele mai tari păcăleli de 1 aprilie din istorie 
   

 În 1957, reputatul post de televiziune britanic BBC a difuzat un reportaj detaliat 

despre recolta foarte bună de spaghetti din livezile de arbori de spaghetti din Elvetia. 

Reportajul a avut un succes uriaș, sute de telespectatori au sunat la redacție întrebând cum ar putea 

obține și ei un copac de spaghetti să-l planteze în curte. 

 

În 1962, la postul național de televiziune suedez, doi fizicieni au explicat 

audienței cum își pot face singuri televizoare în culori dacă întind un ciorap de damă, de nailon, 

peste ecran. Ei au descris în termeni științifici cum are loc refractia luminii in fibrele de nailon, 

exact ca-n tubul catodic al televizoarelor în culori. 

A urmat un val de reclamații furioase din partea telespectatorilor dezamăgiți că metoda n-a 

functionat. 

În 1976, un reputat astronom britanic a explicat, la Radio BBC 2, că, din cauza 

unei alinieri istorice între planetele Pluto, Jupiter și Terra, gravitatia pe pământ urmează să fie 

redusă în mod semnificativ. Astronomul le-a cerut ascultătorilor ca, fix la 9:47, să sară ca să 

experimenteze imponderabilitatea la ei acasa. 

Liniile telefonice s-au umplut ulterior de ascultatori care au descris convingator ca au simtit 

reducerea gravitatiei exact la ora precizata. 

 

În 1998, lanțul american de fast-food Burger King a publicat reclame în toate 

marile ziare pentru a anunța că a pus în vânzare hamburgerul pentru stângaci, în care toate 

ingredientele și condimentele sunt rotite cu 180°, astfel încât se poată bucura de ele în mod corect și 

stângacii. 

S-au format cozi mari. Clienții voiau să se asigure că primesc hamburgerul corect și că nu se 

încurcă comanda lor - hamburgeri pentru stângaci livrati dreptacilor. 

 

Tot în 1998, într-un jurnal științific din statul american Alabama, a apărut un 

articol în care se relata că Parlamentul urmează să redefinească valoarea numărului PI de la 3.14159 

etc la 3, la cererea bisericii și ca să fie de acord cu valoarea precizată în biblie. 
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   Parlamentul local a fost inundat de telefoane furioase ale alegătorilor care au cerut deputaților să 

lase pe PI in pace. 

 

 În 2013, armata americană a anunțat că începe să înroleze și pisici, nu doar 

câini, în rândul trupelor speciale. 

Anunțul, publicat în Jurnalul Oficial al armatei, preciza că se caută pisici sănătoase, agile şi capabile 

să sară cel puțin 2 m și jumătate înălțime, care vor fi folosite și antrenate să zgârâie, să muşte şi să 

scuipe inamicii. 

 

 

 Citate de Maica Tereza: învaţă să priveşti altfel viaţa! 
 

Beatificată de Biserica Catolică în 2003 şi omagiată cu Premiul Nobel pentru Pace în 1979, Maica 

Tereza reprezintă o sursă de inspiraţie pentru noi toţi.  

Chiar dacă viaţa și credințele ei au fost controversate, pildele de înţelepciune conţinute de 

aceste citate de Maica Tereza vor aduce lumină în viaţa ta! 

 

 „Dincolo de orice reuşită e o altă încercare. Cât timp trăieşti, simte-te viu. Dacă ţi-e dor de ce 

făceai înainte, fă-o din nou. Nu te pierde printre fotografii îngălbenite de timp... mergi mai departe 

când toţi se aşteaptă să renunţi. Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în tine. Fă în așa fel încât, în 

loc de milă, să impui respect. Când nu mai poţi să alergi, ia-o la trap. Când nu poţi nici asta, ia-o la 

pas. Când nu poţi să mergi, ia bastonul. Însă nu te opri niciodată.” 

 

 „Dacă îi judeci pe oameni, nu îţi mai rămâne timp sa îi iubeşti.” 

 

 „Zâmbiţi-vă unii altora. Zâmbeşte-i soţiei tale, zâmbeşte-i soţului tău, zâmbeşte-le copiilor, 

zâmbeşte oricui – nu contează despre cine este vorba - şi asta ne va ajuta să creştem într-o iubire 

mai mare unii pentru alţii.” 

 

„Dacă vrem să iubim, trebuie să învăţăm să iertăm.” 

 

 „Cea mai cruntă sărăcie este singurătatea şi sentimentul de a fi neiubit!” 

                          Toti pentru unul, unul pentru toti! 


