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Cuprins: 
 

 Autism Voice pregătește primul Centru Multifuncțional de Recuperere și Cercetare în 

Autism din România 

 Harta copiilor rămași singuri în țară 

 „Cu ajutorul poveștilor, îi faci să iubească tot ce le predai” 

 În urmă cu 120 de ani, o fetiță de 8 ani a scris ziarului The Sun și a întrebat: „Moș Crăciun 

există?” 

 Pilda vrăbiuței care ținea cerul să nu se prăbușească sau cum putem repara România cu 

tehnica kintsugi 

 Cotizația RENINCO – 2021 

 

 

 Autism Voice pregătește primul Centru Multifuncțional de Recuperere și 

Cercetare în Autism din România 
 

  Organizația 

nonguvernamentală Autism Voice își propune să deschidă, în 2022, Institutul Autism Voice - 

primul Centru Multifuncțional de Recuperare și Cercetare in Autism. Acesta este un proiect 

unic în România ce va oferi atât programe complexe de intervenție terapeutică dedicate 

copiilor și tinerilor diagnosticați cu autism, cât și cercetare în domeniu. 

 

Autism Voice, care, de peste 13 ani le oferă o voce copiilor și tinerilor cu tulburări de spectru autist, 

a realizat, în luna octombrie, un experiment care a avut loc în centrul comercial Sun Plaza, din 

București. Asociația a invitat o serie de persoane publice și vizitatori ai mallului într-o încăpere care 

le-a permis acestora să fie martori la un episod de frustrare al unui copil cu tulburări de spectru 

https://www.youtube.com/watch?v=X4cD1cAhvR8&t=1s
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autist (TSA), ce se află în îngrijirea terapeuților Autism Voice. La experimentul din cadrul centrului 

comercial au luat parte Feli Donose, Adrian Nartea, Șerban Copoț, Costel Bojog, Dan Cruceru, 

Andrei Leonte, Andi Vasluianu, Dana Săvuică și Nicolai Tand. 

 

“Credem că este timpul să nu mai ignorăm partea dificilă și stigmatizată a autismului, ci să generăm 

cunoaștere, înțelegere și soluții. Orice părinte știe cât de grele sunt momentele de plâns ale copilului 

său, cât de insuportabil este să nu-l poată ajuta când se simte rău sau când este bolnav. Părinții 

copiilor cu autism trăiesc astfel de experiențe în fiecare zi. Lipsa statisticilor din România este 

adesea o piedică enormă în accesarea resurselor financiare necesare. Împreună, putem să construim 

mai mult pentru societatea noastră și putem să avem grijă de copiii noștri, indiferent de dificultățile 

pe care le au pe termen lung”, declară Anca Dumitrescu, Președinte Autism Voice. 

Nevoia de baze științifice, instrumente de lucru, programe inovatoare și monitorizare a datelor 

actuale raportate la situația persoanelor cu autism din țara noastră este una stringentă, precum și 

acoperirea nevoilor de terapie ale acestora. România nu are, în acest moment, armele necesare 

pentru a se lupta cu tulburările de spectru autist. 

 

Conform estimărilor, 1 din 54 de copii suferă de o astfel de afecțiune. Foarte mulți dintre aceștia nu 

beneficiază de ajutor, confruntându-se cu o serie întreagă de piedici, de la stigmatul social asociat, 

la numărul mic de terapeuți acreditați si costurile ridicate ale terapiei, ce variază între 3.000 și 7.000 

lei pe lună. 

 

Autism Voice demarează o campanie națională în rândul persoanelor fizice și a companiilor, 

pentru a strânge suma de 270.000 de Euro, necesară înființării institutului. 

 

Institutul Autism Voice va ocupa o suprafață de peste 1,000 de metri pătrați în București, va 

include atât zone dedicate cercetării și dezvoltării programelor de terapie (ABA, psihoterapie, 

logopedie, kinetoterapie), cât și săli de lucru, în care vor avea loc ședințe de terapie, de 

integrare școlară, formare profesională, evaluare, consiliere, toate necesare copiilor, tinerilor sau 

adulților afectați. 

 

Pentru a susține Institutul Autism Voice, companiile pot sponsoriza cu 20% din impozit, iar 

persoanele fizice pot dona 2 Euro prin SMS, trimițând textul VOCE, la numărul 8844.  

Cei interesați pot obține multe detalii, accesând site-ul asociatiei 

la https://autismvoice.ro/institutul/ 
sursa: www.stiriong.ro, 29 nov2021 

 

 

 

 HARTA COPIILOR RĂMAȘI SINGURI ÎN ȚARĂ: Peste 75.800 de copii au cel puțin 

un părinte la muncă, în afara țării 

 

 800 de copii au cel puțin un părinte la muncă în străinătate. 

 Pe primul loc este județul Suceava: în iunie 2021, 7.216 copii din Suceava aveau unul sau 

ambii părinți plecați la muncă în străinătate. 

 Aproape 700 de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate din cinci judeţe – Suceava, 

Iași, Vaslui, Mureș și Hunedoara – vor fi integrați în programe complexe de sprijin psiho-

socio-educațional. 

 

 

 

 

https://autismvoice.ro/institutul/
http://www.stiriong.ro/
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 Într-o perioadă 

socială dificilă, marcată de criza sanitară și de restricții, peste 75.800 de copii sunt în grija rudelor 

sau a unui părinte, în țară, în urma migrației economice a părinților, arată statisticile oficiale[1], care 

includ doar copiii aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială. 

 

Organizația Salvați Copiii România, cu sprijinul PEPCO România, va întări programul de sprijin 

pentru copiii  rămași singuri acasă, un fenomen sociologic de amploare, care are consecințe 

agravate, deopotrivă psiho-emoționale și sociale, pe fondul crizei pandemice pe care o traversăm. 

„Copiii rămași singuri în țară, pentru că părinții sunt nevoiți să muncească peste granițe, au fost 

vulnerabilizați suplimentar, în această perioadă de criză sanitară. Mulți dintre ei au trecut prin 

anxietățile acestei perioade fără să o aibă pe mama alături. Izolarea socială care a fost necesară, 

pentru a limita pandemia, pe ei i-a marginalizat și mai mult, pentru că și-au auzit părinții doar la 

telefon”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România. 

 

TABLOU DE ȚARĂ: HARTA COPIILOR RĂMAȘI SINGURI ACASĂ 

Cei mai mulți copii rămași singuri acasă sunt în județele: 

1 Suceava 7.216 

2 Botoșani 5.421 

3 Iași 4.448 

4 Bacău 3.569 

5 Neamț 3.527 

6 Prahova 3.515 

7 Vaslui 3.220 

8 Galați 2.879 

9 Maramureș 2.836 

10 Constanța 
2.833 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3235067029960657791__ftn1


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.31, anul 9, saptamana 29 noiembrie – 5 decembrie 2021 
 
 

 

P
ag

e4
 

În etapa actuală a programului, peste 690 de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate din cinci 

judeţe – Suceava, Iași, Vaslui, Mureș și Hunedoara – vor fi integrați în programe complexe de 

sprijin psiho-socio-educațional, cu sprijinul PEPCO România. 

Cel mai mare număr de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate este în județul Suceava. 

Conform ANDPDCA, în iunie 2021, 7.216 copii din Suceava aveau unul sau ambii părinți plecați la 

muncă în străinătate. 

 

Județul Iași se situează pe a treia poziție în ceea ce privește numărul copiilor cu părinții plecați la 

muncă în străinătate: 4.448 de copii. Totodată, Iași continuă să ocupe primul loc în topul județelor 

cu copii aflați în sistemul de protecție specială. 

„Este o situație foarte grea, mai ales atunci când bunicii sunt în vârstă. Pentru a preveni diferite 

situații de risc, printre care și cel de instituționalizare, serviciile de sprijin pentru acești copii și 

pentru persoanele în grija cărora rămân sunt extrem de importante.” (specialist SPAS județul Iași). 

 

În județul Vaslui, 3.220 de copii sunt înregistrați în evidențele serviciilor publice de asistență 

socială ca având părinți plecați la muncă în străinătate. După Iași, Vaslui este al doilea județ cu cel 

mai mare număr de copii aflați în sistemul de protecție specială și deține a doua cea mai mică rată 

de ocupare a populației şi a doua cea mai mare rată a şomajului[2] din județele din România. 

 

În județul Mureș, conform statisticilor oficiale, 1.167 de copii sunt afectați de migrația economică a 

părinților. 

„Este greu să îţi ştii copiii departe, dar nu am avut ce face. Denisa a suferit foarte mult, a avut o 

perioadă în care nu mai voia să iasă din casă, la şcoală nu se juca cu copiii. Nici cu şcoala nu s-a 

mai descurcat, ea care avea „Foarte Bine” mai tot timpul. De când vine la doamna psiholog de la 

Salvaţi Copiii, lucrurile s-au schimbat în bine pentru ea. Şi mie mi-a fost de mare folos să vorbesc 

cu doamna psiholog la telefon, mă ajută să ştiu cum să îi vorbesc fetei. Iar drumeţiile şi excursiile 

de vara aceasta şi faptul că am fost şi noi, părinţii, au fost nemaipomenite.” (mamă, Sighişoara) 

 

Mai mult decât atât, având în vedere contextul socio-economic extrem de dificil cu care se 

confruntă copiii şi familiile din Valea Jiului, în cadrul aceluiaşi program, Salvați Copiii România va 

acorda  sprijin integrat, adaptat nevoilor pentru 100 de copii vulnerabili din Petrila, Hunedoara. 

Alți 700 de copii din cele cinci județe vor beneficia de activitățile din proiect, participând la 

activități de educație non-formală și consiliere individuală. 

 

INTERVENȚIA DIN PETRILA 

În Petrila, 72% din populație, inclusiv familiile cu copii, locuiește în zone dezavantajate sau 

marginalizate. La nivelul întregului județ, odată cu închiderea minelor, plecarea la muncă în 

străinătate a devenit alternativă pentru părinții aflați în imposibilitatea de a obține mijloacele de trai 

necesare. 

Ultimele statistici indică un număr de 1.284 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, în tot 

județul Hunedoara. 

„Trăim în continuare o perioadă plină de neprevăzut, de schimbări constante și adesea dificile, care 

își lasă amprenta pe noi toți, dar mai ales pe copiii care provin din comunități și medii defavorizate. 

Există o nevoie mai mare ca niciodată de proiecte sociale și înțelegem datoria pe care o avem față 

de comunitatea locală. Din acest motiv, continuăm să ne implicăm în mod activ pentru a facilita 

accesul la educație în cazul copiilor din medii sau comunități defavorizate. Mulțumim pe această 

cale întregii echipe Salvați Copiii, alături de care copiii redescoperă zilnic bucuria de a se juca și de 

a învăța.” Bogdan Grigoriu, Director Operațional PEPCO România. 

Începând din mai 2019, cu sprijinul PEPCO România, Salvați Copiii a intervenit activ pentru ca 

1.600 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate sau care provin din familii 

vulnerabile socio-economic să facă faţă dificultăţilor educaţionale, psihologice şi sociale şi 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3235067029960657791__ftn2
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vulnerabilizărilor suplimentare generate de perioada pandemică. Astfel, aceștia au fost incluși în 

clase de educație remedială, pentru a putea recupera decalajele în învăţare, au participat la activităţi 

de socializare, au fost consiliați psihologic, atât ei, cât și familiile lor și au beneficiat de suport 

material de urgență. 

 

SERVICII DESTINATE PROTECȚIEI COPIILOR CU PĂRINȚII PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN 

STRĂINĂTATE 

Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea 

unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. 

Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și 

persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe 

locale. Peste 9.800 de copii şi 6.850 de adulţi, persoane în grija cărora au rămas sau părinți, au 

beneficiat până acum de servicii de intervenție directă. 

Peste 124.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate cu privire la impactul 

negativ pe care plecarea părinților îl are asupra copiilor rămași acasă, precum și cu privire la 

obligațiile ce le revin părinților la părăsirea țării. 

[1] Date valabile pentru 30 iunie 2021, conform Autoritatea Națională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, http://andpdca.gov.ro 

[2] Institutul Național de Statistică, 2020 
sursa: Romania pozitiva, 2 dec 2021 

 

 

 

 „Cu ajutorul poveștilor, îi faci să iubească tot ce le predai”. Lecțiile lui 

Leonard Sîrbu, învățătorul dintr-un sat din județul Galați care lucrează 

„în viitor” 
 

La vârsta de 40 de ani, Leonard Sîrbu a decis să renunțe la „cel mai plictisitor job din lume” - le 

vorbea despre protecția muncii unor oameni care nu îl ascultau - și să ajungă la catedră într-o 

comunitate saracă, unde copiii nu știau ce înseamnă să ai același învățător doi ani la rând. La 

școala din Nămoloasa, județul Galați, a găsit „cel mai frumos job din lume” - să le predea 

copiilor prin povești, dar și să îi ajute să găsească singuri soluții la probleme. 

 

Mai întâi, a mers din sat în sat prin județul Galați pentru a vedea unde ar putea fi nevoie de el. Din 

școală în școală a ajuns la cea din Nămoloasa. Un sat dintr-o comună cu același nume, de circa 2000 

de locuitori, unde, spune el, a găsit un colectiv „excepțional” și un director de nota zece. Aici, a 

preluat clasa a doua, unde învățau 15 copii. 

 

„Am vrut să le ofer stabilitate. A fost primul lucru pe care l-am promis - că îi duc în clasa a patra 

orice s-ar întâmpla”, a spus el (interviu acordat HotNews.ro). 

 

„Cu ajutorul poveștilor, îi faci să iubească tot ce le predai” 

Cum de a ales să fie învățător și nu profesor de gimnaziu? 

„Eu am terminat Facultatea de Ecologie. Puteam alege să predau biologie. Problema este că mie îmi 

plac poveștile foarte mult. Iar cu ajutorul poveștilor, îi faci să iubească tot ce predai. Cu cei mai 

mari probabil nu este așa ușor. Cu cei mici vine natural, folosești povești pentru o competență pe 

care vrei să o atingi, iar ei înghit gălușca, ca să zic așa, cu totul. Și povestea, și ceea ce urmărești tu. 

Așa pot să îmi fac treaba mult mai bine și frumos. Le place și lor și mie. Eu personal mă distrez la 

școală, îmi face plăcere să fac acest job. Ies din șablon și e altă atmosferă la noi în clasă.” 

 

Înainte de a urma cursurile Teach for Romania, Sîrbu avea un job în care vorbea și nimeni nu îl 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3235067029960657791__ftnref1
http://andpdca.gov.ro/
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3235067029960657791__ftnref2
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asculta. „Făceam cel mai plictisitor lucru din lume - protecția muncii și stingerea incendiilor. Eram 

ăla care vorbea și nu îl asculta nimeni și la sfârșit dădea o fișă la semnat. Sufeream din cauza asta, 

că nu eram ascultat niciodată, mai ales că munceam la ce făceam. Lucram la o firmă de consultanță 

și mă duceam la mai multe firme, le arătam filmulețe cum este la cutremur, ce trebuie să facă, cum 

trebuie să tratăm o rană, probabil știți.” 

De câte ori se ducea într-o firmă, patronul spunea „hai bine bine repede”, și rar era lăsat să își țină 

prezentarea. 

 

„Eu nu lucrez acum, de fapt lucrez în viitor” 

Dar ideea de a preda nu a venit de aici, ci de la pasiunea pentru povești. 

„Îmi place să scriu povestiri, mai și public pe ici-colo, dar îmi plac poveștile și îmi place să fiu 

ascultat livrând lumi imaginare - fantasy, science fiction, din alea cu capul în nori care răspund la 

întrebări pe care nu le pune nimeni. De aici mi-a venit ideea de a preda. 

 

Atunci când lucrez cu copii mici - de fapt nu lucrez aici, ci în viitor. Ce fac eu acum pentru ei va 

conta peste 20 de ani, când își vor căuta o carieră. Asta chiar e mișto, să lucrezi în viitor, e de 

domeniul științifico-fantasticului. La (învățământul) primar se formează niște baze pe care le vei 

avea întreaga viața. 2+2 mereu va face 4, „într-o” mereu se va scrie cu cratimă.” 

 

Prima oră la catedră - „ Mi-am pus capul în mâini și am zis ce fac eu acolo?” 

Când l-am întrebat cum a fost prima oră în fața clasei, Sîrbu a început să râdă și m-a întrebat: „Sigur 

vreți să știți asta?” 

„În primul rând, nu mai predasem niciodată și m-am dus acolo cu toate ideile și visele mele mărețe 

de a schimba lumea. Am ajuns acolo, copiii erau cu părinții, s-au așezat în bănci, se uitau la mine, 

eu mă uitam la ei. Eu așteptam să vorbească, ei mă așteptau pe mine să vorbesc. Până la urmă am 

zis eu trebuie să vorbesc, dar de la trac, emoții mi-au fugit toate gândurile. Că eu acasă îmi făcusem 

un plan. Mă intimidau copiii pentru că stăteau așa și se uitau în sus la mine - eu am cam 1,80m - și 

mă gândeam că ei se uită la mine ca la o persoană matură, normal, care trebuie să le livreze ceva. Și 

m-am pierdut complet.” 

 

A vorbit până la urmă cu părinții, dar apoi a rămas singur cu copiii. „Bănuiesc că eu eram intrusul 

acolo. Ei erau o comunitate unită, ei au trecut prin mai mulți ani, de la grădiniță, eu eram încă un 

intrus de care să scape. Drept pentru care am primit un tratament în care efectiv au vrut să mă facă 

să plec de acolo.” 

În timp ce se străduia să facă jocuri de cunoaștere, unul dintre ei se tăvălea pe jos. „Și nu știam ce să 

fac. Învățasem să nu țipăm la copii. Tactica pe care o aplicam era să vorbesc încet, ca dacă eu 

vorbesc încet ei fac liniște să te audă. Dar eu vorbeam încet, deci nu îi deranjam pe ei.” 

„Cand au plecat m-am pus la catedra, mi-am pus capul în mâini și am zis ce fac eu acolo? O sa le 

distrug viitorul. Eram complet demoralizat.” 

Din zi în zi, însă, a devenit din ce în ce mai bine. „Dacă aș fi făcut prostia să renunț, renunțam la cel 

mai frumos job pe care l-am avut vreodată.” 

 

Secretul? Tratează copiii ca pe niște adulți / „Dați-mi cărți să citesc și promit că voi fi 

cuminte” 

Cum a făcut trecerea de la acea primă zi catastrofală la a fi ascultat de elevi? 

„Secretul pe care l-am învățat este să îi tratezi ca pe niște adulți. Copiii vor să crească. Să fie și el 

luat în seamă și cuvintele lui să însemne ceva. În momentul în care i-am tratat ca pe niște oameni 

mari - deci nu eu dictez și tu asculți, ci hai să discutăm - nu am avut probleme”, spune el. 

Sîrbu îmi dă și un exemplu. Un copil „neastâmpărat” căruia i-a cerut să găsească el o soluție la 

comportamentul lui - primul lucru pe care acesta l-a sugerat: „Păi, bateți-mă că așa mă bate și 

mama”. Când aceasta a fost refuzată, a doua soluția a fost „puneți-mă să stau la colț”. 
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„Nu, hai să găsim ceva care nu implică pedepse. Și atunci mi-a zis: „dvs. îmi dați cărți și eu promit 

că stau cuminte”. Și de atunci îi dau cărți, el le ia acasă și le citește și nu mai am probleme cu el.” 

 

  Un alt exemplu care l-a 

impresionat foarte mult pe Sîrbu: un băiat care s-a încăierat cu un coleg și care, atunci când 

amândoi au fost puși să se uite timp de cinci minute unul la celălalt, întrebat ce vede în fața lui, a 

răspuns: „Păi m-am uitat în ochii lui și m-am văzut pe mine. Suntem la fel”. 

„M-a zăpăcit, a fost memorabil”. De atunci de câte ori are o astfel de situație aplică această 

metodă.” 

 

„Ar trebui ca fiecare profesor să meargă măcar o dată acasă la elevi” 

Într-o comunitate cum este ea din Nămoloasa, fiecare profesor ar trebui să meargă măcar o dată 

acasă la elevi. Mergând acasă la copii, Sîrbu a aflat de exemplu, că unul dintre ei nu avea curent 

electric. Sau a descoperit că băiatul care fura mereu mâncarea din genților colegilor făcea asta, de 

fapt, de foame. Pentru că provenea dintr-o familie dezorganizată, neglijat complet de părinți. 

 

„Copilul acela fura de foame. Nu avea ce mânca. Soluția mea a fost să aduc un sendviș în plus și i-

am zis: „hai că noi doi mâncăm împreună”. Bineînțeles ca asta nu a rezolvat problema lui de acasă. 

Dar cel puțin la școală am rezolvat problema, pentru că am fost acasă și am văzut că la el era o 

nevoie de bază.” 

 

Cum a fost experiența pandemiei? 

Sîrbu a făcut rost de tablete cu conexiune la internet chiar la început, și le-a distribuit celor care 

aveau nevoie. Însă la orele făcute online, copiii nu mai erau vioi, așa cum erau în clasă. 

 

„Nu mai spuneau prostii - eu le-am spus că este ok să spunem și prostii. Poate Messi prima dată 

când a dat cu piciorul în minge a spart un geam. Greșim, nicio problemă. Eu totdeauna când scriu la 

tablă mai bag o prostioară. Știți cum le place să mă corecteze? Explodează clasa dacă scriu „într-o” 

legat. Eu i-am încurajat să mă corecteze. Asta nu puteau face în online.” 

Iar când reveneau la clasă, erau nevoiți să repete tot. 

 

Hobițel și Hobițica 
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Cum poți preda aritmetică sau gramatică de bază prin povești? I-am cerut lui Leonard Sîrbu 

exemple de povești pe care le-a folosit la clasă. 

 

„Prima poveste pe care le-am dus-o a fost una cu un prinț și un rege, cu un lăncier, cavaleri, arcași: 

Prințul de smarald și regele dragon. Regele dragon avea o fată frumoasă și prințul voia să o răpească 

și a venit cu armata lui care era formată din: atâția infanteriști, atâția arcași. Câți erau în total? Apoi 

regele a venit și el cu armata. Au murit atâția, câți au rămas? Au venit ajutoare. Și așa mai departe. 

A venit pauza și nu au vrut în pauză pentru că voiau să vadă cine câștigă. Ne-am luptat două ore.” 

 

Pentru o recapitulare a materiei, învățătorul a făcut un Powerpoint cu imagini din Lord of the Rings 

și a inventat două personaje - Hobițel și Hobițica - pe baza cărora a făcut o serie de povestiri. 

„Într-un oraș trăiau Hobițel și Hobițica. Ei se cam certau, pentru că de câte ori se întâlneau el o 

trăgea de păr și ea îi punea piedică. Într-o seară s-au întâlnit la un foc de tabără și au început să își 

pună întrebări să vadă care dintre ei e mai bun la înmulțire și împărțire”. Și uite așa au făcut 

exerciții de matematică. 

 

Apoi, în oraș s-a organizat Festivalul Minciunilor. „A venit Mincinosul satului și a început să 

spună: într-o se scrie legat - adevărat sau fals? Triunghiul are patru laturi - adevărat sau fals? Și ce 

am mai pus eu acolo. Eu mi-am înregistrat vocea și ei ascultau și făceau.„ 

Apoi, împăratul a trimis vorbă că vrea plăcintă cu mere și suc de mere. Hobițica făcea plăcintă, 

Hobițel făcea sucul. Fiecare trebuia să calculeze cât îi costă kilogramele de mere, de câte au nevoie 

etc. 

Povestea are și un primar, care a vrut să îi scrie o scrisoare iubitei lui, dar nu prea știa să scrie corect 

si i-a chemat pe Hobițel și Hobițica să ii corecteze scrisoarea. Si avea o multime de greșeli. 

În continuare, cei doi au vrut să ducă la castel placintele și sucul de mere, dar pe drum, în pădure, au 

dat peste un bandit care avusese probleme cu profesoara de gramatică și acum nu mai lăsa pe 

nimeni să treacă dacă nu răspundea corect la diferite întrebări de gramatică. 

Când în sfârșit ajung, regelui îi plac atât de mult plăcinta și sucul de mere încât îi închide în temniță, 

ca să îi facă mereu. Ca să scape, Hobițel și Hobițica fac un joc de cărți cu gardianul de acolo, joc ce 

necesită diverse calcule aritmetice. 

 

„Ei, toate astea au fost de luni până vineri. Știți cum a fost? M-au rugat să le fac toate orele așa,” 

încheie el exemplele. 

„Ce aș spune oricărui învățător - să își facă orele distractive. Dacă tu te distrezi, și elevului îi va 

plăcea. Fă-ți orele frumoase, pentru că așa învață și copilul”, mai spune învățătorul. 

 

Dacă ar fi să facă o schimbare în sistemul de educație, ar vrea să se ofere „mai multă libertate” la 

cum îți faci orele. „Profesorul să își folosească imaginația și să nu se simtă încorsetat.” 

Sîrbu vrea să continue să fie învățător, dacă va putea, în aceeași școală, unde ar urma să ia clasa 

pregătitoare anul viitor. Urmează să dea titularizare anul viitor și definitivatul. „Astea sunt sacrificii 

pe care le facem pe altarul școlii. Dacă trebuie, facem și asta. Important este să ajung la catedră și să 

fac ceea ce îmi place.” 
sursa: interviu realizat de Iulia Roșca, 29 nov 2021 

 

 

 

 În urmă cu 120 de ani, o fetiță de 8 ani a scris ziarului The Sun și a 

întrebat: „Moș Crăciun există?” Răspunsul este valabil și astăzi 
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Foto: Tobias Schwartz/AFP /Profimedia 

 

Acum mai bine de un secol, pentru că a vrut să afle adevărul despre Moș Crăciun, o fetiță din New 

York, Virginia O'Hanlon, a trimis o scrisoare ziarului „The Sun": „Am opt ani și unii dintre 

prietenii mei spun că Moș Crăciun nu există. Tata zice că tot ce se scrie în Sun este adevărat. 

Spuneți-mi, vă rog, Moș Crăciun există?".  

 

Scrisoarea i s-a părut redactorului șef atât de importantă, încât i-a cerut unui editorialist cu o vastă 

experiență, Francis P. Church, să răspundă chiar pe prima pagină.  

 

„Virginia, micii tăi prieteni de joacă nu au dreptate. Mulți copii cred numai ceea ce văd. Ei cred că 

există numai ceea ce pot pricepe cu mintea lor de copii. Că aparține unui om mare sau unui copil, 

spiritul uman, în general, e mic. În cosmos s-ar pierde că o insectă măruntă. O minte de furnică nu 

e de ajuns pentru a cuprinde și a înțelege tot adevărul. Virginia, Moș Crăciun există așa cum există 

iubirea, dăruirea, cinstea, credință, sinceritatea, respectarea cuvântului dat. Și numai pentru că 

toate acestea există, viață noastră este frumoasă și senină. Fără Moș Crăciun lumea ar fi atât de 

tristă! Fără el n-ar mai exista nici o fetiță că Virginia, nici credință, nici poezia! N-ar există nimic 

din ceea ce ne face viață atât de frumoasă. Abia dacă s-ar mai distinge un licăr de frumusețe. Chiar 

și lumina copilăriei, cea care face lumea să strălucească, ar păli. Moș Crăciun există! Altfel n-am 

putea crede în basme. Sigur, în ajun, ai putea cere tatălui tău să pună oameni să-l caute și să-l 

prindă. Probabil că n-ar reuși să-i dea de urmă. Și? Ce-ar dovedi asta? Nici un om nu-l poate 

vedea așa de ușor. Asta nu dovedește nimic.  

 

Lucrurile cele mai importante și mai frumoase sunt adeseori invizibile. Câți oameni au avut 

norocul să vadă zânele dansând în luminișuri sub razele lunii? Și totuși, ele există! A-ți imagina 

toate minunile și a le mai și vedea, asta nu poate nici cel mai înțelept om din lume. Indiferent cât 

vezi, nu vezi niciodată totul. Ai putea să desfaci un caleidoscop și să cauți minunatele figuri 

ascunse acolo. Vei găsi doar cioburi colorate. De ce? Există mereu un val care acoperă lumea 

adevărată și pe care nu-l poate destramă nici cea mai mare putere din lume. Numai credința, 

poezia și iubirea îl pot ridică puțin, atât cât să vedem frumusețea și splendoarea de dincolo. Ai 

putea să întrebi: "acesta este adevărul gol goluț despre Moș Crăciun?". Virginia, nimic pe lumea 

asta nu este mai adevărat și mai trainic! Moș Crăciun trăiește și va trăi veșnic! Va există peste zece 
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ani și peste zece mii de ani, pentru a umple de bucurie inimile copiilor că tine și fiecare inima 

primitoare.  

Crăciun Fericit, Virginia!  

Al tău Francis Church"  

 

Schimbul de scrisori dintre Virginia și Francis Church datează din anul 1897. Au trecut mai mult de 

120 de ani de atunci. A fost reprodus în fiecare an până la încetarea apariției ziarului „Sun", în 

1950, de Crăciun, pe prima pagină. Ștafeta a fost preluată de ziarul german "Welt am Sontag".  

 

Oamenii de știință zic că dacă Moș Crăciun n-ar fi existat, ar fi trebuit inventat. Moș Crăciun induce 

copiilor și nu doar lor noțiunile de „bine" și de „rău". Ajută la dezvoltarea morală a celor mici și a 

celor mari. Eu cred cu tărie în explicația ziaristului de la „The Sun". Moș Crăciun există! Există pur 

și simplu! Și va există atâta vreme cât pe lumea asta vor există copii!  
sursa: www.republica.ro, 2 dec 2021, autor Viorel Găzdaru 

 

 

 

 Pilda vrăbiuței care ținea cerul să nu se prăbușească sau cum putem 

repara România cu tehnica kintsugi 
 

Foto: Getty Images 
 

Am trăit cu toții aproape doi ani extrem de grei. Boala, lipsa de speranță, frământările sociale, viața 

politică dezastruoasă ne-au pus la încercare țara și pe fiecare din noi. Seara ne culcam gândindu-ne 

că nimic nu poate fi mai rău decât tot ce am trăit în acea zi, dar a doua zi apărea ceva mai rău. În 

toamnă am numărat morții fiecărei zile. Mulți cât într-un război. Tot în toamnă, am așteptat cu 

http://www.republica.ro/
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înfrigurare ca oamenii politici să devină adevărați oameni de stat, dar nu s-a întâmplat asta. Nu s-au 

putut dezbrăca de ambițiile de oameni mărunți și să se ridice la măreția omului de stat conștient că 

nu mai trăiește doar pentru el, ci pentru țară. 

Am ajuns cât de jos s-a putut. Toți suntem vinovați pentru asta. Țara nu e o entitate abstractă din 

afara ființei noastre la care privim cu mirare și exclamăm: Cum a putut ajunge așa!? Nu! Țara 

suntem fiecare din noi. Dacă ea e bolnavă și noi avem un pic din boala ei sau am îmbolnăvit-o. Eu 

sunt o fărâmă din țară. Tu ești o fărâmă din țară. Nu te mai mira că ea e bolnavă, ci întreabă-te ce 

din tine e bolnav de a ajuns țara așa!? 

 

Știți cum văd eu România azi!? Ca pe un vas de porțelan neprețuit, spart în mii de cioburi. Îl 

privesc, mă mir, mă doare și mă întreb: Cum fac eu – cum facem noi toți - țară iar din miile de 

cioburi!? Cum le putem aduna!? Cum le putem lipi la loc!? Pare imposibil, dar nu este.  

 

Ați auzit de arta japoneză kintsugi, prin care un vas de ceramică este lipit cu lac în care este pus 

aur!?Arta aceea ce repară, nu prin facerea invizibilă a crăpăturilor, ci prin scoaterea în evidență a 

rănilor. Vasul rezultat e mai valoros decât cel original. E nou și totuși vechi. E renăscut din cioburi, 

dar altceva și mai mult decât tot ce a fost cândva. Își poartă cicatricile de aur cu mândrie și pare a 

țipa: Nu îmi ascund rănile! Nu îmi ascund trecutul! Îmi port rănile ca pe un blazon și arăt că pot 

renaște și merge mai departe cu lecțiile învățate! 

Un vas perfect reparat, cu urmele distrugerilor șterse nu ne-ar spune nimic. Ar fi un vas ca oricare 

altul. Dar unul ce a trecut prin multe, își asumă greșeli și rănile, e o lecție și o poveste. E un strigăt 

ca în Biblie: Bolnav am fost și m-am vindecat! 

 

Ce-i doresc țării mele? 

Să fie ca un vas de porțelan trecut prin arta kintsugi. Mai valoros decât înainte, dar conștient că a 

trecut prin boală și s-a vindecat. Cu rănile lipite cu aur ca să se știe unde au fost lecția și boala, 

pentru a nu le mai repeta. Cu toate imperfecțiunile să fie aproape de perfecțiune. 

Dar vasul nu se repară singur. Fiecare român e o fărâmă din ciob sau fărâmă din aurul și compoziția 

de lipit. Dar mai ales fiecare român poate fi meșteșugarul care să încerce arta kintsugi. Ziceți că e 

imposibil!? Ziceți că nu se poate!? Ziceți că sunteți prea mărunți să puteți face ceva!? 

Înainte de a vă spune ce puteți face am să vă spun o mică poveste pe care am citit-o undeva, deci nu 

e scrisă de mine, doar o reproduc din memorie. 

... 
Venea o furtună mare. Norii pe cer au devenit balauri. Tunetele și fulgerele zgâlțâiau din țâțâni 

cerul. O rândunică s-a culcat pe spate și s-a pus repede cu picioruțele ei cât două ace în sus. Un 

elefant, ce fugea spre un adăpost, a întrebat-o ce face. 

- Sprijin cerul să nu se prăbușească, cât ține furtuna, a răspuns rândunica cu aripile culcate în praf și 

cu picioruțele sprijinind cerul. 

- Ha, ha, ha! a râs elefantul fugind să se adăpostească și i-a aruncat peste umăr: Tu!? Cu picioarele 

acelea sprijini cerul!? 

- Fiecare după putere, a răspuns rândunica, continuând să sprijine cerul, să nu cadă în timp ce 

elefantul fugea spre adăpost. 

... 
Nu suntem prea mărunți. Fiecare putem face câte ceva după puterea noastră. Corecți, harnici, 

cinstiți, altruiști, întinzând o mână spre cel ce are nevoie, mai mult decât a aștepta mâini întinse, 

ajutând puțin...  

Fără a da mită, fără a promova nonvalori, fără a avea interese meschine, fără a gândi „mie ce-mi 

iese”, fără a încălca și nesocoti legi, fără a vota din interes sau pentru o sacoșă – căci oricât de 

nevinovați ne-am crede față de țară și de clasa politică actuală trebuie să recunoaștem că noi am 

născut și țara bolnavă, și clasa politică: țara prin nepăsare, clasa politică prin vot - sunt doar câțiva 

pași ce îi poate face fiecare din noi. Dacă o rândunică, cu picioruțele ei cât două ace, crede că poate 
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sprijini cerul să nu cadă, noi, români cu creier, inimă, mâini, picioare, suflet, cum putem crede că nu 

putem sprijini cu toate acestea țara!? Dar pentru asta trebuie să ai credința rândunicii. 

Te schimbi pe tine, se schimbă și țara! E singura modalitate de a o repara ca pe un vas trecut prin 

arta kintsugi. 
sursa: www.republica.ro, 2 dec 2021, autor Luminita Aldea 

 

 

 

 Cotizatia RENINCO – 2021  

 

Pentru anul 2021, cotizația RENINCO este: 

- 50 lei/an pentru persoane fizice 

- 100 lei/an pentru persoane juridice. 

 

Pentru cei care nu au rezolvat încă plata cotizației, precizăm contul:   

Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001 

BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti 

Cod fiscal RENINCO: 10791077 

Mulțumim pentru încredere! 

 

 
 

Moșule cu zâmbet drag, 

Vino și la mine-n prag 

Și te rog să nu-mi aduci 

Nici stafide și nici nuci, 

Bomboane și jucării, 

Să le ții pentru copii. 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

