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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 

 7 aprilie: Ziua Mondiala a Sanatatii - Dreptul la Sanatate 

 9 aprilie: Dialog pe tema educatiei incluzive si a dizabilitatii la Parlamentul European 

 Ministerul Educației, veste extrem de importantă pentru elevi 

 Educaţie cinematografică pentru copiii cu vârste între 7 şi 14 ani, la Bucureşti 

 Ion Creangă, într-o fotografie inedită descoperită la Muzeul Literaturii Române, Iași 

 O cincime dintre copiii din Europa sunt afectaţi de politicile economice dure ale UE 

 Celulele stem, folosite în primul studiu clinic pentru copiii suferinzi de paralizie 

cerebrală 

 Ministerul Educaţiei a publicat modele de teste pentru evaluările naţionale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a 

 PRINŢUL CHARLES vorbeşte despre ce a invatat de la romani 

 Un elev român de 11 ani, în topul celor mai inteligenţi britanici, depăşind IQ-ul lui 

Einstein 

 De ce au zebrele dungi? 

 Sapte porţii de fructe şi legume pe zi cresc speranţa de viaţă 

 Potirul din care ar fi băut Iisus la Cina cea de Taină a fost descoperit 

 Cel mai bun om din lume 

 Cele mai amuzante superstitii romanesti 

 O nouă DISCIPLINĂ introdusă în anul şcolar 2014-2015 

 Ciudatele ritualuri zilnice ale celor mai mari oameni ai lumii 

 Românii au luat MARELE PREMIU-Salonul Invenţiilor de la Geneva, pentru ELVEŢIA 

 “Ghid informativ despre deficitele de integrare neurosenzoriala si tulburarile de 

comportament” si “Brosura de formare a abilitatilor de munca”, Asociatia 

ALTERNATIVA 2003 

 

 

 

 7 aprilie: Ziua Mondiala a Sanatatii - Dreptul la Sanatate 
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Din 1950, in fiecare an, pe 7 aprilie, se celebreaza Ziua Mondiala a Sanatatii,  
ocazie cu care se saluta infiintarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si sunt 

organizate dezbateri pe problemele de sanatate publica la nivel global.  
Fiecare aniversare se desfasoara sub un logo diferit, pentru anul 2014, motto-ul ales 
este "Entitati mici, pericol mare!" 

 
 

 9 aprilie: Dialog pe tema educatiei incluzive si a dizabilitatii, la 

Parlamentul European 

Uniunea Europeana si tarile membre UE au semnat Conventia ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilitati (CDPD), conventie care are ca obiective sa 
promoveze, sa protejeze si sa asigure exercitarea deplina si egala a tuturor drepturilor 
si libertatilor, pentru toate persoanele cu dizabilitati. CDPD acopera toate domeniile 

politicilor sociale si are o puternica convergenta cu obiectivele si intreaga Strategie 
Europeana a Dizabilitatii pentru perioada 2010-2020, inclusiv prioritatea pentru 

educatie si instruire. 
 
Articolul 24 al CDPD solicita un sistem educational incluziv pentru toti si 

invatare pe tot parcursul vietii. 
 

Evenimentul din 9 aprilie va oferi ocazia sa fie ascultate vocile institutiilor europene si 
actorilor de impact asupra educatiei incluzive in Europa: Parlamentul European, 

Comisia Europeana, Reprezentantele Permanente Europene, Forumul European al 
Dizabilitatii,  Reteaua IncluD-ed si experti independenti. 
 

RENINCO este membru asociat al Retelei IncluD-ed, de unde pot fi accesate si 
informatii mai detaliate despre acest eveniment: http://www.includ-

ed.eu/newsandevents/open-hearing-inclusive-education-european-parliament-
brussels-9-april-2014-%E2%80%98-dialogue 
 

sursa : www.reninco.ro 

 
 

 Ministerul Educației, veste extrem de importantă pentru elevi 
 
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) continuă şi anul acesta programul social "Euro 
200", prin care acordă un ajutor financiar de 200 de euro elevilor şi studenţilor din 

familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei/membru de familie pentru a-şi 
cumpăra un calculator. 

 

http://www.includ-ed.eu/newsandevents/open-hearing-inclusive-education-european-parliament-brussels-9-april-2014-%E2%80%98-dialogue
http://www.includ-ed.eu/newsandevents/open-hearing-inclusive-education-european-parliament-brussels-9-april-2014-%E2%80%98-dialogue
http://www.includ-ed.eu/newsandevents/open-hearing-inclusive-education-european-parliament-brussels-9-april-2014-%E2%80%98-dialogue
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Beneficiarii programului sunt elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular 

acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute 
lunare de maximum 150 de lei/membru de familie, mai puţin elevii care au beneficiat 

deja de acest sprijin începând cu anul 2008, se arată în comunicatul MEN. 
Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, fără 

a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat. 
 
Conform calendarului stabilit de MEN, depunerea cererilor pentru obţinerea 

bonurilor valorice necesare achiziţionării unui calculator se face până pe 21 
aprilie 2014. Solicitările pot fi depuse în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar 

şi în fiecare universitate la comisiile organizate în acest scop. 
 
În intervalul 19 aprilie - 9 mai, comisiile abilitate vor evalua cererile înregistrate şi vor 

derula anchete sociale pentru verificarea datelor furnizate de solicitanţi. Centralizarea 
cererilor la Comisia centrală din MEN, prin intermediul portalului 

http://euro200.edu.ro, va avea loc în perioada 19 - 28 mai, şi va fi urmată de prima 
afişare pe internet a listei de cereri eligibile, aprobată prin ordin de ministru (1 iunie). 
În data de 3 iunie, până la ora 18.00, lista va fi afişată şi în fiecare unitate/instituţie 

de învăţământ. 
Depunerea contestaţiilor se face în termen de cinci zile de la publicarea pe site-ul 

dedicat a listei beneficiarilor, iar soluţionarea acestora este prevăzută între 8 şi 23 
iunie. Afişarea rezultatelor contestaţiilor are ca termen data de 24 iunie, până la ora 
18.00. 

Eliberarea bonurilor valorice începe în 24 iunie şi se finalizează în 30 iulie, iar achiziţia 
propriu-zisă a computerelor se poate realiza în perioada 24 iunie - 31 august. 

În anul 2013, 21.077 de beneficiari (21.019 elevi şi 58 de studenţi) au achiziţionat 
computere prin intermediul acestui program. 
sursa:www.realitatea.net/ministerul-educa-iei-veste-extrem-de-importanta-pentru-

elevi_1414204.html#ixzz2y1Rtqqbt  

http://www.realitatea.net/ministerul-educa-iei-veste-extrem-de-importanta-pentru-elevi_1414204.html#ixzz2y1Rtqqbt
http://www.realitatea.net/ministerul-educa-iei-veste-extrem-de-importanta-pentru-elevi_1414204.html#ixzz2y1Rtqqbt
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 Educaţie cinematografică pentru copiii cu vârste între 7 şi 14 ani, 

la Bucureşti 
 

Timp de o lună, în perioada 4 mai – 1 iunie, duminicile sunt dedicate cinema-ului pe 
înţelesul celor mici.  Jurnalista şi critica de film Ileana Bîrsan va ţine ateliere de 
educaţie cinematografică pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, în spaţiul 

de evenimente Urbanesc, din Bucureşti.  
„Cinema-ul poate fi pentru copii un instrument incredibil de complex şi de important 

pentru descoperirea lumii, a oamenilor şi a umanităţii, pentru chestionarea propriilor 
lor păreri, dileme, emoţii şi imaginaţii, fără ca ei să se simtă constrânşi. Dimpotrivă, 
îşi vor pune lor şi celor din preajmă întrebări cu bucurie şi curiozitate, nerăbdători să 

cunoască, să comunice şi să se facă înţeleşi“, se arată în comunicatul evenimentului.   
 

PROGRAMUL ATELIERELOR  
1. (4 mai) De la fotografie la imagini în mişcare. Memorie, imaginaţie şi poveste. La ce 

sunt bune filmele?  
2. (11 mai) Din ce sunt compuse şi cum sunt construite imaginile (camera, sunet, 
lumină, culoare, personaje)? Ce legături există între aceste elemente şi ce impresii ne 

lasă?   
3. (18 mai)  Sunetul (muzică, efecte sonore, voce şi linişte) - prezenţa şi absenţa lui. 

Ce importanţă are coloana sonoră în legătură cu imaginile, cu personajele, cu 
povestea?   
4. (25 mai) Montajul: ordinea imaginilor, schimbarea şi durata cadrelor. Timpul 

filmului şi timpul poveştii. Poveste, atmosferă, emoţii. Surprize şi anticipare.  
5. (1 iunie) Regizor, narator, personaj, spectator. Cine spune povestea şi ce urmează? 

Cum a fost filmul?  
 
Ileana Bîrsan a absolvit Facultatea de Litere, la Universitatea din Bucureşti în 1998. 

După un master în literatură comparată, între 1999 şi 2004 este asistent de cercetare 
la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” (...) 

Urbanesc e un concept în sine. O casă de Bucureşti vechi ce adună sub acelaşi 
acoperiş un restaurant cu aer contemporan, un magazin cu obiecte de design care vor 
satisface de la cerinţele unui cadou la cele mai pretenţioase gusturi în materie de 

design de autor şi un spaţiu de evenimente care a găzduit până acum ateliere, întâlniri 
informale, expoziţii, concerte şi proiecţii de film.  
sursa://adevarul.ro/cultura/arte/educatie-cinematografica-copiii-varste-7-14-ani-bucuresti-

1_533aa93f0d133766a868f4a9/index.html 
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 Ion Creangă, într-o fotografie inedită descoperită de Muzeul 
Literaturii Române Iași 

 
Specialiștii Muzeului Literaturii Române Iași au descoperit recent că în patrimoniul 

instituției se regăsește o fotografie care îl surprinde pe scriitorul Ion Creangă, alături 
de A.C. Cuza și N.A. Bogdan. 

 

 

Scriitorul Ion Creangă, alături de A.C. Cuza (stânga) şi N.A. Bogdan (dreapta) /  

FOTO: http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro 

 

Dan Lungu, directorul MLR Iași a declarat că este vorba de o copie după o ferotipie 
realizată la Slănic Moldova, în anul 1885, când Ion Creangă se afla acolo pentru 

tratament, și reprezintă una dintre puținele fotografii ce îl înfățișează pe marele 
povestitor, scrie Agerpres. 
"Ferotipia, de care pomenește N.A. Bogdan în 'Povești și bazaconii din Moldova' 

(București, 1923), rămâne în istoria ilustrată a personalităților literaturii române drept 
una ce nu dezminte deloc jovialitatea specifică lui Creangă: 'Într-una din zile, venind 

un fotograf care poza pe tinichea — fotografie așa-zisă americană — invitai de mai 
multe ori pe Creangă să-și scoată poza. Dar mai totdeauna îmi răspundea: Decât să 
dau un frăncușor ca să mă vad lat pe tinichea, mai bine cumpăr cu el un coșuleț de 

brânză sau de păstrăvi și mi-a prii mai bine decât tinicheaua... Într-o zi însă, aflându-
se și cu domnul. A.C. Cuza, îl hotărâi să ne pozăm tustrei în grupă; ne așezarăm într-

un tufiș de lângă sala de cură, Creangă stând în picioare, îndărăt și noi pe o bancă, eu 
la stânga, Cuza la dreapta lui'", a citat Dan Lungu. 
Ferotipia secolului al XIX-lea era una dintre cele mai ieftine și accesibile forme de a 

deține o fotografie. Realizată la târguri, bâlciuri sau pe stradă, aceasta nu necesita 
cunoștințe temeinice de optică, chimie, oricine putând să o facă. Atelierele importante 

ale vremii erau deținute în special de artiști pictori-fotografi care nu făceau 
compromisuri în practicarea artei lor. 

"Faptul că Siegmund Packer vede o oportunitate în multiplicarea în atelierul său a 
celebrei ferotipii descrise de N.A. Bogdan ne demonstrează perspectiva genială pe 
care a avut-o acesta în istoria fotografiei, lăsându-ne astăzi moștenire una dintre 

puținele reproduceri ale unei imagini memorabile. Fotografia are și o altă latură 
memorială prin dedicația și însemnările de pe verso: 'Lui V.A. Gheorghiță// 15/28 

http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/
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Februarie 1914// Iași// Radu Manoliu; Copie după originalul din 1885 la// Slănicul din 
Moldova// A.C. Cuza, I. Creangă, P(?)Bogdan (sic)'", a mai spus Dan Lungu. 
sursa://www.realitatea.net/ion-creanga-intr-o-fotografie-inedita-descoperita-muzeului-

literaturii-romane-ia-i_1410800.html#ixzz2xkv3axX0  

 

 

 O cincime dintre copiii din Europa sunt afectaţi de politicile 

economice dure ale UE 
 

Cele şapte state membre UE care sunt cel mai grav afectate de criza economică 
înregistrează niveluri îngrijorătoare de sărăcie şi lipsuri în rândul populaţiei, în special 
al copiilor, arată un nou studiu efectuat de Social Justice Ireland /SJI/, relatează  

www.irishmirror.ie. 
 

 

Reducerile de buget în domeniul politicilor sociale în Irlanda, Cipru, Grecia, Italia, 

Portugalia, Spania şi România au un impact devastator asupra oamenilor, se arată în 
studiul SJI. 
'Prioritizarea de către UE şi statele membre a politicilor economice în detrimentul 

politicilor sociale în timpul crizei actuale are un impact devastator asupra oamenilor, 
mai ales în cele şapte ţări cel mai grav afectate', a afirmat directorul SJI, dr Sean 

Healy. 
'Eşecul UE şi al statelor membre de a oferi sprijin concret la scara necesară pentru a-i 

ajuta pe cei care se confruntă cu dificultăţi, pentru a proteja serviciile publice 
esenţiale şi a crea locuri de muncă ar putea prelungi criza', se arată în studiu, care 
contestă cu fermitate încercările oficiale actuale de a sugera că cea mai grea parte a 

crizei economice a trecut. 
Potrivit studiului, Irlanda are una dintre cele mai mari rate de şomaj în rândul tinerilor 

şi de persoane fără un loc de muncă, educaţie sau pregătire din UE. Rata riscului de 
sărăcie în rândul adulţilor tineri (18-24) în Irlanda aproape s-a dublat între 2008 şi 
2011 şi acum este de 26,7%. 

Sărăcia în rândul copiilor a fost, de asemenea, subliniată ca o problemă gravă, o 
cincime din copiii din Europa trăind la limita sărăciei. În Irlanda, 17% % dintre copii 

sunt 'expuşi riscului de sărăcie'şi 30% dintre aceştia suferă de lipsuri materiale. 
Potrivit studiului, este mai puţin probabil ca aceşti copii să obţină rezultate bune la 
şcoală, să aibă o stare mai bună de sănătate sau să-şi realizeze întregul potenţial în 

comparaţie cu alţi colegi. 

http://www.realitatea.net/ion-creanga-intr-o-fotografie-inedita-descoperita-muzeului-literaturii-romane-ia-i_1410800.html#ixzz2xkv3axX0
http://www.realitatea.net/ion-creanga-intr-o-fotografie-inedita-descoperita-muzeului-literaturii-romane-ia-i_1410800.html#ixzz2xkv3axX0
http://www.irishmirror.ie/
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Studiul evidenţiază, de asemenea, situaţia dificilă a aşa-numitei categorii de 'lucrători 
săraci', care reprezintă o treime dintre adulţii de vârstă activă cu risc de sărăcie din 

Europa. Rata 'riscului de sărăcie' pentru persoane angajate la nivelul UE este în 
prezent de aproape 10%. În Irlanda, mai mult de 5% dintre persoanele care au un loc 
de muncă nu câştigă suficient pentru a fi protejate de sărăcie. 

Reducerile la bugetul de asistenţă medicală au un impact deosebit de negativ asupra 
persoanelor celor mai sărace din societate, avertizează raportul. În bugetul de anul 

trecut, bugetul total de asistenţă medicală a fost redus cu 5%, în pofida temerilor 
serioase cu privire la daunele ce ar putea fi cauzate unor servicii medicale necesare şi 
la reducerea accesului pentru anumite grupuri la servicii medicale. 
http://www.economica.net/o-cincime-dintre-copiii-din-europa-sunt-afectati-de-politicile-

economice-dure-ale-ue_76765.html 

 

 

 Celulele stem, folosite în primul studiu clinic pentru copiii 
suferinzi de paralizie cerebrală 

 
Primul studiu clinic din Romania, care vizeaza utilizarea terapeutica a sangelui 

cordonal recoltat la nastere, in cazul copiilor suferinzi de paralizie cerebrala, a fost 
lansat la inceputul lunii martie, de una din bancile membre Asociatia Romana a 
Bancilor Acreditate de Celule Stem. 

 
Programul reprezinta o premiera in medicina autohtona si este rezultatul unui 

parteneriat intre una din bancile membre ARBACS, Clinica de Neurologie Pediatrica – 
Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr A. Obregia”, Bucuresti si Institutul Clinic Fundeni, 
Clinica de pediatrie, Departamentul Transplant Medular. 

În România, există în prezent circa 21.000 de copii afectaţi de paralizie cerebrală. 
Studiul clinic urmeaza sa verifice siguranta si fezabilitatea transfuziei de sange 

cordonal de celule stem, precum si masura in care acestea pot trata paralizia 
cerebrala, totodata dorind sa le aduca acestor copii, parintilor si familiilor lor o sansa 
la o viata normala, ferita de complicatii. 

 
Studiile arată că sunt MOLECULE MINUNE care salvează creierul. "Lansarea acestui 

program reprezinta un pas urias in medicina practicata in Romania. (...) Speram ca 
rezultatele studiului clinic sa fie promitatoare si ca tratamentul sa poata fi extins, in 
timp, catre toti bolnavii cu paralizie cerebrala, de orice varsta", a declarat dr. Bogdan 

Ivanescu, presedintele ARBACS. 
 

Paralizia cerebrala este cea mai frecventa afectiune neurologica, non-progresiva, la 
copii si principala cauza de dizabilitate neuromotorie. Aproximativ 90% dintre cazurile 
de paralizie cerebrala sunt congenitale, iar la ora actuala nu exista decat tratamente 

de recuperare si de prevenire sau control al complicatiilor, neputand fi insa vindecate. 
Sangele cordonului ombilical contine celule stem unice, care pot fi recoltate imediat 

dupa nastere. In ultimii 25 de ani, acest tip de celule a fost folosit in peste 30.000 de 
transplaturi in intreaga lume, contribuind la tratarea a aproximativ 80 de boli, intalnite 
atat in cazul adultilor, cat si in cel al copiilor. 
Sursa://www.romaniatv.net/celulele-stem-folosite-in-primul-studiu-clinic-pentru-copiii-

suferinzi-de-paralizie-cerebrala_135605.html#ixzz2xl4ez0Pm, autor: Lucia Maxim 

 

http://www.economica.net/o-cincime-dintre-copiii-din-europa-sunt-afectati-de-politicile-economice-dure-ale-ue_76765.html
http://www.economica.net/o-cincime-dintre-copiii-din-europa-sunt-afectati-de-politicile-economice-dure-ale-ue_76765.html
http://www.romaniatv.net/tag/paralizie-cerebrala_4805
http://www.romaniatv.net/tag/celule-stem_17125
http://www.romaniatv.net/studiile-arata-ca-sunt-molecule-minune-care-salveaza-creierul_105851.html
http://www.romaniatv.net/celulele-stem-folosite-in-primul-studiu-clinic-pentru-copiii-suferinzi-de-paralizie-cerebrala_135605.html#ixzz2xl4ez0Pm
http://www.romaniatv.net/celulele-stem-folosite-in-primul-studiu-clinic-pentru-copiii-suferinzi-de-paralizie-cerebrala_135605.html#ixzz2xl4ez0Pm
http://www.romaniatv.net/autori/lucia-maxim.html
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 Ministerul Educaţiei a publicat modele de teste pentru evaluările 

naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a 
 

Ministerul Educaţiei a publicat pe site modele de teste pentru Evaluările naţionale la 
finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2013-2014. Testele au fost 

elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în conformitate 
cu reglementările legale în vigoare. 
 

  
 
Ministerul Educaţiei a publicat pe site-ul subiecte2014.edu.ro/2014, modele de teste 

pentru Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 
2013-2014.  
 

În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în luna mai. 
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a constă în administrarea 

a trei teste vizând evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea 
competenţelor de producere a mesajelor scrise şi evaluarea competenţelor de 

matematică. În cadrul evaluării la clasa a II-a, testul de evaluare a competenţelor de 
receptare a mesajelor citite şi testul de evaluare a competenţelor de producere a 
mesajelor scrise se desfăşoară în aceeaşi zi, cu o pauză de 10 minute între ele. 

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a presupune un test 
pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română şi un 

test pentru evaluarea competenţelor de matematică. 
 
Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a constă în susţinerea 

unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Limbă şi 
comunicare", respectiv a unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei 

curriculare „Matematică şi Ştiinţe ale naturii". Fiecare test este elaborat pentru a 
putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a 
VI-a. Elevii nu vor primi note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se 

înregistrează în catalogul clasei. 
sursa ://www.libertatea.ro/detalii/articol/ministerul-educatiei-a-publicat-modele-teste-

evaluare-nationala-site-minister-487284.html#ixzz2xl5LKZb4 

 
 

http://static2.libertatea.ro/typo3temp/pics/examen_06_2aac120e5d.jpg
http://subiecte2014.edu.ro/2014/
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/ministerul-educatiei-a-publicat-modele-teste-evaluare-nationala-site-minister-487284.html#ixzz2xl5LKZb4
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/ministerul-educatiei-a-publicat-modele-teste-evaluare-nationala-site-minister-487284.html#ixzz2xl5LKZb4
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 Declaratie magulitoare la adresa ţării noastre. Printul CHARLES 
vorbeşte despre ce a invatat de la romani 

 
Prințul Charles s-a îndrăgostit de România la prima sa vizită şi de atunci se întoarce în 

mod regulat în țara noastră, unde are are două proprietăți acolo, care pot fi închiriate 
de public. 

  
 
 
Conform dailymail.co.uk, Prinţul Charles a rămas foarte impresionat de ceea ce a 

descoperit în România, unde deţine Conacul Apafi din localitatea Mălâncrav, judeţul 
Sibiu, o locuinţă în Viscri (judeţul Braşov), patru în Valea Zălanului (judeţul Covasna) 

şi alte patru în satul Breb din judeţul Maramureş. 
 
"Atemporalitatea este cea care este atât de importantă", spune Prinţul Charles despre 

locurile din ţara noastră, după care descrie peisajul ca fiind "aproape de unele dintre 
acele povești pe care le citeam când eram copil". 

 
"Oamenii tânjesc după acel sens al identităţii și al apartenenței. Este ultimul colț al 

Europei unde vezi adevărata durabilitate. Acolo sunt atât de multe din care putem 
învăţa înainte să fie prea târziu", a mai spus importantul membru al Casei Regale a 
Marii Britanii. 
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/declaratie-magulitoare-la-adresa-tarii-noastre-printul-

charles-vorbeste-despre-ce-a-invatat-de-la-romani-487215.html#ixzz2xl6KLyX6 

 

 

 

 Un elev român de 11 ani, în topul celor mai inteligenţi britanici, 

depăşind IQ-ul lui Einstein 
 

Mihail Iulian Bărăscu are 11 ani, locuieşte din 2009 în Dover, vorbeşte engleza perfect 
si a aplicat, de curând, la organizaţia internaţională Mensa, cunoscută ca fiind grupul 
oamenilor cu un coeficient de inteligenţă peste medie, după ce a înregistrat un scor 

chiar mai bun decât Einstein, potrivit presei britanice. 
 

http://static2.libertatea.ro/typo3temp/pics/Charles_331c43cec8_cbf80b8eb3.jpg
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2590673/Romanians-They-teach-thing-two-says-Prince-Charles.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/declaratie-magulitoare-la-adresa-tarii-noastre-printul-charles-vorbeste-despre-ce-a-invatat-de-la-romani-487215.html#ixzz2xl6KLyX6
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/declaratie-magulitoare-la-adresa-tarii-noastre-printul-charles-vorbeste-despre-ce-a-invatat-de-la-romani-487215.html#ixzz2xl6KLyX6
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Un elev român de 11 ani, în topul celor mai inteligenţi britanici, depăşind IQ-ul lui Einstein / 

FOTO: adevarul.ro 

 
Micul geniu român stabilit în Marea Britanie a obţinut un IQ de 162, mai mare decât 

cel al lui Albert Einstein sau Stephen Hawking, şi visează să fie arhitect, relatează 
Dover Express. Astfel, băiatul a fost desemnat cea mai inteligentă persoană din Dover 
şi se află astfel în topul celor celor mai inteligenţi 1% dintre oamenii din Marea 

Britanie. 
 

De altfel, jurnaliştii povestesc cum, în mai puţin de două ore, băiatul le-a explicat cum 
a apărut Universul (contestând teoria lui Stephen Hawking) şi de ce puiul a apărut 
înaintea oului, potrivit Agerpres. 

 
Părinţii săi, Gheorghe (36 de ani) şi Gabriela Bărăscu (40 de ani), s-au stabilit în 

Marea Britanie în 2009 şi locuiesc acum în Dover. El este preot si profesor, iar soţia 
este medic stomatolog. Amândoi au ştiut că au un geniu în casă de când băiatul era 
mic şi spun că viaţa cu un astfel de copil nu este mereu uşoară, având mereu parte de 

provocări. La doi ani compunea versuri cântând cu mama lui. Mama băiatului le-a 
povestit jurnaliştilor că, la doi ani, copilul continua cântecelele ei cu propriile versuri. 

Încă de atunci a realizat că nu are parte de un copil normal. „Are atât de multă 
imaginaţie! Uneori este prea mult şi-i spunem să o ia mai încet!", spune ea.  
 

Tatăl băiatului spune că, deşi mintea copilului îl aduce deseori în discuţii contradictorii 
cu părinţii săi, „în definitiv este un copil foarte bun” şi spune că nu vor să-l forţeze mai 

mult. Jurnaliştii îl descriu pe Iulian ca o fire creativă şi spun că este cel mai fericit la 
calculatorul său, însă este împins de la spate de părinţi să joace şi baschet şi să 

participe la activităţile dintr-un club de teatru. Chiar a început să scrie un roman. „Nu 
spun că nu îmi place realitatea — dar poate fi plictisitoare câteodată”, spune băiatul, 
care a început din toamnă cursurile unei şcoli de gramatică pentru băieţi.  
sursa:adevarul.ro/educatie/studii-in-strainatate/un-elev-roman-11-ani-stabilit-marea-britanie-

topul-celor-mai-inteligenti-britanici-depasind-iq-ul-einstein-1_533c12b50d133766a 
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 De ce au zebrele dungi? 
 
De ce au zebrele dungi este o întrebare care i-a frământat pe oamenii de știință de 
foarte mult timp. Printre teoriile lansate s-au numărat unele legate de ritualuri de 

împerechere, camuflaj sau protecție împotriva căldurii, însă niciuna nu a fost sprijinită 
de dovezi concrete. 
 

 
 
De ce au zebrele dungi este o întrebare care i-a frământat pe oamenii de știință de 

foarte mult timp. Printre teoriile lansate s-au numărat unele legate de ritualuri de 
împerechere, camuflaj sau protecție împotriva căldurii, însă niciuna nu a fost sprijinită 
de dovezi concrete. 

Cercetători de la Universitatea din California cred că au reușit să ofere un răspuns 
satisfăcător și să-l și demonstreze. Zebrele au dungi pentru a se proteja de muștele 

purtătoare a diverse boli, a spus Tim Caro, profesor de biologie. Explicația nu este una 
nouă, deoarece muștele evită suprafețele în dungi alb-negre. 
Pentru a demonstra teoria, cercetătorii au notat distribuția geografică a zebrelor, 

cailor și măgarilor, dar și diferențele între modelele de dungi ale zebrelor. Datele au 
fost suprapuse cu variabile precum temperatura, terenul, distribuția prădătorilor și cea 

a insectelor care mușcă. 
În timp ce restul factorilor nu s-au corelat cu cele mai multe dintre variabile, datele au 
arătat că există similarități în valorile oferite de prezența zebrelor și cea a insectelor. 

Dungile sunt prezente cu precădere acolo unde apar și insectele în număr mare. 
sursa://www.realitatea.net/de-ce-au-zebrele-dungi-prima-explica-ie-sus-

inuta_1412306.html#ixzz2xkmHX5ax  

 

 Sapte porţii de fructe şi legume pe zi cresc speranţa de viaţă 

 
Cel puţin şapte porţii de fructe şi legume pe zi cresc speranţa de viaţă 

Un măr pe zi nu mai e suficient pentru a ţine doctorul departe. De fapt, cercetătorii 
britanici au ajuns la concluzia că pentru o viaţă sănătoasă şi lungă trebuie să 
consumăm cel puţin şapte porţii de fructe şi legume zilnic. 

 

 

http://www.realitatea.net/de-ce-au-zebrele-dungi-prima-explica-ie-sus-inuta_1412306.html#ixzz2xkmHX5ax
http://www.realitatea.net/de-ce-au-zebrele-dungi-prima-explica-ie-sus-inuta_1412306.html#ixzz2xkmHX5ax
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Studiile efectuate între 2001 şi 2008, pe un eşantion de peste 62 de mii de persoane, 
arată că recomandările actuale, de cel puţin cinci porţii, nu mai dau rezultate. 
În schimb, riscurile de deces scad substanţial, cu mai bine de 40 de procente, dacă 

măncâm cel puţin şapte legume şi fructe proaspete sau confiate, în salate sau sub 
formă de suc. 

Toate acestea contribuie la protejarea corpului în faţa bolilor cardiovasculare şi a 
cancerului, datorită antixoidanţilor pe care îi conţin. 
Tot cercetătorii britanici atrag atenţia că fructele şi legumele îngheţate sau la 

conservă, menţionate în recomandările în vigoare, sunt, de fapt, nocive organismului. 
sursa ://www.realitatea.net/cel-putin-sapte-portii-de-fructe-si-legume-pe-zi-cresc-speranta-

de-viata_1411997.html#ixzz2xkohHw43  

 

 

 Potirul din care ar fi băut Iisus la Cina cea de Taină a fost 
descoperit 

 

Doi istorici susţin că au găsit Sfântul Graal. Potirul din care ar fi băut Iisus Hristos la 

Cina cea de Taină era ascuns în văzul tuturor, într-un muzeu din nordul Spaniei. 

  

Pocalul din aur, încrustat cu pietre preţioase, se află de o mie de ani într-o bazilică din 
oraşul Leon. A fost dăruit în semn de recunoştinţă unui rege iberic, acum un mileniu, 

de către creştinii din Egipt. 

http://www.realitatea.net/cel-putin-sapte-portii-de-fructe-si-legume-pe-zi-cresc-speranta-de-viata_1411997.html#ixzz2xkohHw43
http://www.realitatea.net/cel-putin-sapte-portii-de-fructe-si-legume-pe-zi-cresc-speranta-de-viata_1411997.html#ixzz2xkohHw43
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Doi istorici spanioli susţin că sunt în posesia artefactelor care atestă că potirul a fost 
furat de la Ierusalim şi că din el ar fi băut Mântuitorul la ultima cină cu apostolii. 

Potrivit legendelor, Sfântul Graal are avea puteri miraculoase. Istoricii sunt de părere, 
însă, că reprezintă doar un punct de plecare în analiza acelei epoci. 
sursa://www.realitatea.net/potirul-din-care-ar-fi-baut-iisus-la-cina-cea-de-taina-a-fost-

descoperit_1411263.html#ixzz2xl0J4qKw  

 

 

 CEL MAI BUN OM DIN LUME 
 

Bătrânul de aproape 100 de ani a devenit cunoscut în întreaga lume, iar în Bulgaria, 
ţara natală, el este cunoscut ca Sfântul din Baylovo (satul sau) sau Bunicul Dobri. 
 

 
 

Dobri Dobrev si-a pierdut auzul in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, dar 
aceasta nefericire nu l-a inrait. De cateva decade el isi petrece fiecare zi strabatand 25 

de kilometri, pe jos, din staul sau pana in Sofia unde cerseste. 
Totusi, Dobri nu poate fi numit "cersetor' pentru ca toti banii pe care ii obtine in acest 

fel, ii doneaza bisericilor, manastirilor si orfelinatelor si nu pastreaza niciun banut 
pentru el. 
In Bulgaria, toata lumea il recunoaste si il pretuieste pe Bunicul Dobri si, datorita unui 

reportaj, el a ajuns sa fie cunoscut in intreaga lume. 
Dobri pare venit din alta lume, iar valorile sale de viata par de multa vreme uitate de 

catre societatea angrenata intr-un ritm alert si egoist. 
Dobri Dobrev a donat toti banii, o suma estimate la 40.000 de Euro, obtinuti din 
cersit, reusind sa traiasca din pensia lui de 100 de euro pe luna. 

Anul acesta, “Sfantul din Baylovo” implineste 100 de ani. Aceasta este invatatura pe 
care o lasa el tuturor: sa oferi, fara a te astepta sa fii gratificat. Sa respecti 

oamenii si sa nu tii nimic rau in tine. Batranul Dobri vede lumea din jurul sau 
egoista, dar nu este suparat pe lume, el vrea sa lase un exemplu prin viata lui. 
"Ai sa ajungi in Rai, bunicule Dobri?", este intrebat batranul, intr-un interviu. “Nu stiu, 

aceasta doar Dumnezeu stie”, raspunde sfantul. Pentru oameni din intreaga lume, 
acest om care traieste simplu a devenit un model de urmat, pentru ca are o inima 

imensa. 
sursa : www.realitatea.net/cel-mai-bun-om-din-lume-gestul-sau-a-impresionat-o-
lume-intreaga_1411229.html#ixzz2xl1x1TC4  

 

http://www.realitatea.net/potirul-din-care-ar-fi-baut-iisus-la-cina-cea-de-taina-a-fost-descoperit_1411263.html#ixzz2xl0J4qKw
http://www.realitatea.net/potirul-din-care-ar-fi-baut-iisus-la-cina-cea-de-taina-a-fost-descoperit_1411263.html#ixzz2xl0J4qKw
http://:%20www.realitatea.net/cel-mai-bun-om-din-lume-gestul-sau-a-impresionat-o-lume-intreaga_1411229.html#ixzz2xl1x1TC4
http://:%20www.realitatea.net/cel-mai-bun-om-din-lume-gestul-sau-a-impresionat-o-lume-intreaga_1411229.html#ixzz2xl1x1TC4
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 Cele mai amuzante superstitii romanesti 
 

In vreme ce multe traditii si obiceiuri populare sunt pline de farmec, exista si o parte a 
folclorului care nu poate decat sa ne faca sa radem. Citeste cele mai 

amuzante superstitii romanesti despre animale, imbracaminte si despre mult 
asteptata zi a nuntii! 

 
Daca esti o iubitoare impatimita de animale, cu siguranta superstitiile nu te vor 
convinge sa te feresti de anumite specii care, conform crezurilor populare, aduc 

necazuri. Totusi, este pacat sa nu stii macar o parte dintre superstitiile autohtone 
legate de vietuitoarele din jur, macar de dragul amuzamentului. 
 

 
 
Iubitorii de caini trebuie sa stie ca, in popor, se considera ca un caine care urla la o 

usa sau in preajma unei case este semn rau si poate prevesti o moarte. Speram ca nu 
se aplica la oras, unde, indiferent in ce directie latra un caine maidanez, sigur se afla 
in preajma unei locuinte. La polul opus se situeaza cainele alb, care anunta un 

eveniment benefic. Atentie, insa, acesta va avea loc doar daca vezi patrupedul inainte 
de amiaza! Totusi, daca se intampla sa nu ai aceasta sansa, afla ca un caine care te 

urmareste pana acasa aduce noroc. 
Foarte multe superstitii cu animale s-au format in jurul pisicilor, iar cele mai multe 
dintre ele ni s-au parut teribil de haioase. 

 
Cand ai o pisica, nu mai trebuie sa urmaresti prognoza meteo: daca stranuta, vine 

ploaia, iar daca sta cu spatele la loc, vine furtuna. Si modul in care isi ascute ghearele 
micuta felina poate fi un indiciu legat de toanele vremii. Astfel, daca pisica ta isi 

ascute ghearele de piciorul mesei, inseamna ca vremea se va imbunatati. Daca isi 
ascute ghearele de covor, inseamna ca va bate vantul. Mai mult, cand isi spala 
urechea cu labuta sau se uita lung pe geam, inseamna ca va ploua. Vremea rea este 

anuntata si de o pisica care doarme cu labutele sub ea. De aici, putem deduce ca 
aproape orice comportament firesc al pisicii este un indiciu pentru ploaie sau vreme 

rea. 
 
Credeai ca pisicile negre sunt aducatoare de ghinion? Afla ca multe superstitii 

romanesti legate de acestea vorbesc despre noroc. Astfel, daca ai o pisica neagra in 
casa, numai lucruri bune ti se vor intampla. Poate nu ai un astfel de animal de 

companie, dar speranta inca exista: daca iti intra o pisica neagra in casa, te vei 
bucura de acelasi noroc. 
sursa://www.realitatea.net/cele-mai-amuzante-superstitii-

romanesti_1411988.html#ixzz2xkpaxJLs  

 

 

http://www.realitatea.net/cele-mai-amuzante-superstitii-romanesti_1411988.html#ixzz2xkpaxJLs
http://www.realitatea.net/cele-mai-amuzante-superstitii-romanesti_1411988.html#ixzz2xkpaxJLs
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 O nouă DISCIPLINĂ introdusă în anul şcolar 2014-2015 
 

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a aprobat, prin ordin de ministru, 
Programele şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie prin şah", anul I şi anul al II-

lea de studiu. 
 

 
 

Acestea intră în curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar şi vor putea fi 
folosite începând cu anul şcolar 2014-2015 (Ordin MEN nr. 3249 din 31 martie 2014).  

 
Elevii vor avea ocazia să se familiarizeze cu tabla de şah, cu regulile de joc şi să 
decodifice semnificaţia semnelor convenţionale utilizate în partida de şah. 

 
Exerciţiile de interpretare, observaţia, simularea unor situaţii de joc, calculul unor 

variante de joc sunt etape pe care elevii le vor parcurge în cei doi ani de studiu. 
Programele au fost realizate în urma consultărilor cu specialiştii din cadrul Federaţiei 

Române de Şah. 
sursa ://www.realitatea.net/o-noua-disciplina-introdusa-in-anul-scolar-2014-

2015_1410797.html#ixzz2xkuWNDNA  

 

 
 

 Ciudatele ritualuri zilnice ale celor mai mari oameni ai lumii. 
Honore de Balzac bea 50 de cafele pe zi 

 
În timp ce Beethoven îşi prepara şvarţul din exact 60 de boabe de cafea, Balzac 
consuma 50 de cafele pe zi. Freud lucra 13 ore, Gershwin 12, Mann însă cam trăgea 

chiulul. Milton se apucase de memorat Biblia, iar lui Mozart îi lua o întreagă oră ca să 
se îmbrace. Care erau ritualurile zilnice ale geniilor din artă şi ştiinţă? Ne spune un 

designer american care a strâns într-un infografic orarul zilnic al lor. 
 

http://www.realitatea.net/o-noua-disciplina-introdusa-in-anul-scolar-2014-2015_1410797.html#ixzz2xkuWNDNA
http://www.realitatea.net/o-noua-disciplina-introdusa-in-anul-scolar-2014-2015_1410797.html#ixzz2xkuWNDNA
http://www.romaniatv.net/un-portret-din-secolul-xviii-identificat-ca-apartinand-lui-mozart_61551.html
http://www.romaniatv.net/un-portret-din-secolul-xviii-identificat-ca-apartinand-lui-mozart_61551.html
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Honoré de Balzac bea 50 de cafele pe zi  
Foto: monitorulcj.ro 

Nemulţumit de locul şi felul în care trăia, Franz Kafka îi scria, într-o scrisoare din 

1912, Felicei Bauer: "Timpul este scurt, puterile îmi sunt limitate, biroul arată groaznic 
şi aparamentul e zgomotos. Dacă nu e loc de o viaţă mai plăcută, onorabilă, va trebui 
să găsesc manevre subtile de a şerpui prin ea", informează romanialibera.ro. 

 
Kafka este doar unul dintre celebrităţile al căror stil de viaţă l-au inspirat pe scriitorul 

american Mason Currey să scrie Daily Rituals: How artists work (Ritualuri zilnice: Cum 
lucrează artiştii), cartea care reconstituie programul zilnic a 161 de personalităţi ale 
culturii mondiale plecând de la însemnările, jurnalele şi corespondeţa acestora. Printre 

ei, romancieri, poeţi, dramaturgi, pictori, filosofi şi oameni de ştiinţă. 
Inspirat la rândul său de cartea lui Currey, designerul RJ Andrew a pregătit pentru 

site-ul Info We Trust o serie de grafice despre stilul de viaţă al marilor gânditori şi 
artişti ai lumii. Morala: totul depinde de cum ne drămuim timpul. Bineînţeles, nu strică 
să ai şi un dram de genialitate. 

 
Jean-Paul Sartre îngurgita de zece ori doza zilnică recomandată dintr-un stimulent cu 

gust amar (un amestec de amfetamină şi aspirină), în vogă în anii 1950. Lui Descartes 
îi plăcea să lâncezească în pat, visând la „păduri, grădini şi palate superbe" în care 
putea trăi „toate plăcerile imaginabile ale lumii." 

 
Anthony Trollope, unul dintre cei mai prolifici şi mai de succes romancieri englezi ai 

secolului XIX, îşi impunea să scrie trei mii de cuvinte în fiecare zi (câte 250 de cuvinte 
la fiecare 15 minute, timp de trei ore). Ritualul avea loc dimineaţa, înainte ca autorul 

să plece la locul său muncă, Serviciul Poştal Britanic, al cărui angajat a fost timp de 
33 de ani, perioadă în care a scris mai bine de 25 de cărţi. 
 

Gustave Flaubert era adeptul reflecţiilor în tihnă şi al muncii matinale. În timp ce scria 
Madame Bovary, scriitorul francez dedica două ore, seară de seară, discuţiilor cu 

mama sa, după care trecea la masa de scris şi nu se mai ridica de acolo până la trei 
dimineaţa. Petrecea cam tot atâta timp cu cititul ca şi cu scrisul şi avea un program 
matinal extrem de strict: recitirea manuscriselor, corespondenţă, umplerea pipei, un 

pahar de apă rece, o baie caldă şi câteva guri de cacao cu lapte ţinut sub temperatura 
camerei. 
sursa ://www.romaniatv.net/ciudatele-ritualuri-zilnice-ale-celor-mai-mari-oameni-ai-lumii--

honorprc-c3prc-a9-de-balzac-bea-50-de-cafele-pe-zi_135837.html#ixzz2xnVfINgW, autor 

Iulian Tudor 

http://www.romanialibera.ro/cultura/aldine/de-la-darwin-la-sartre-si-retur-ciudatele-ritualuri-zilnice-ale-marilor-spirite-ale-lumii-330903.html
http://www.romaniatv.net/ciudatele-ritualuri-zilnice-ale-celor-mai-mari-oameni-ai-lumii--honorprc-c3prc-a9-de-balzac-bea-50-de-cafele-pe-zi_135837.html#ixzz2xnVfINgW
http://www.romaniatv.net/ciudatele-ritualuri-zilnice-ale-celor-mai-mari-oameni-ai-lumii--honorprc-c3prc-a9-de-balzac-bea-50-de-cafele-pe-zi_135837.html#ixzz2xnVfINgW
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 Odoare dintr-un sipet neștiut  - Maria Pipas – dantele si broderii-  
 
Expoziția este o reverență în fața frumosului, pe care o facem în amintirea soților 
Maria și Nicolae Pipaș din Tisa, județul Maramureș, colecționari de artă și totodată 

pricepuți meșteri țesători. Este un gest de respect față de munca acestora, 
materializată într-o fabuloasă colecție de artă tradițională și modernă, prea puțin 

cunoscută publicului obișnuit.  
 
Fondul bogat, prețios și bine păstrat de dantele și broderii din această colecție, de 

care s-a ocupat întreaga viață Maria Pipaș, cuprinde peste 2000 de piese (modele 
întregi și fragmente de broderie) din secolele XVIII – XX, obiecte de mare rafinament, 

lucrate în stiluri și tehnici diferite, adunate în peste 30 de ani de căutări.  
 
Gustul desăvârșit pentru arta adevărată și dragostea pentru dantela veche, lucrată de 

mână, veneau la Maria Pipaș din interior, nu erau formate de vreo școală. Și-a dorit 
mereu ca această îndeletnicire, ridicată la rang de artă, să fie cunoscută; a sperat cu 

încăpățânare să convingă că ea mai poate fi practicată și astăzi, pentru ca arta, 
frumosul, să nu dispară din căminele românilor.  
 

Cu gândul că numeroasele ei cunoștințe vor fi de folos celor care sunt interesați de 
industria casnică, s-a străduit să-și scoată fantasmele dantelate, în care a investit 

mult timp și nu puțini bani, în lume. Din păcate a avut de puține ori această șansă. 
Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Național al Țăranului Român, până 
pe 27 aprilie 2014.  
https:/mail.google.com/mail/u/0/#spam/145229be04c7ace5, sala Irina Nicolau 

 

 
 Românii au luat MARELE PREMIU al Salonului Invenţiilor de la 

Geneva pentru ELVEŢIA 
 

Marele premiu al Salonului Internațional al Invențiilor, Tehnicilor și Produselor Noi de 
la Geneva a fost obținut de o companie elvețiană pentru o tehnologie creată de o 
echipă de cercetători români. 
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Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației Naționale (MEN), tehnologia 
OnAirCamera a fost realizată în cadrul Centrului Est-European pentru Cercetare 

Aplicativă Interdisciplinară condus de Mircea Tudor, laureat cu Marele premiu la 
Geneva în 2009 și 2013.  
Achiziționată de compania elvețiană inclusiv cu patentul aferent, tehnologia se 

adresează deținătorilor de telefoane de tip smart și constă într-un sistem de camere 
video capabile să urmărească mișcările utilizatorului în diverse contexte, să le 

recunoască și să le monteze rapid sub forma unui film personalizat, transmis 
instantaneu abonatului.  
Pe lângă această realizare, cercetătorii și inventatorii români au fost distinși cu 17 

premii speciale, 18 medalii de aur, opt medalii de argint și patru de bronz. Practic, 
toate cele 30 de invenții prezente la Geneva, 24 sub auspiciile MEN în cadrul unui 

stand național cu o suprafață de 32 mp și șase înscrise în regim independent au fost 
premiate.  

Cu o suprafață de expunere de 8.500 mp, 726 de invenții din 45 de țări și peste 
60.000 de vizitatori, Salonul Internațional al Invențiilor, Tehnicilor și Produselor Noi de 
la Geneva este locul de întâlnire al celei mai mari piețe mondiale din domeniul 

inventicii și cel mai prestigios eveniment internațional din domeniu.  
Evenimentul este organizat anual în aprilie sub patronajul președintelui Confederației 

Elvețiene, Consiliului de Stat al Republicii și Cantonului Geneva, Consiliului 
Administrativ al orașului Geneva și cu sprijinul Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale. 
sursa://www.realitatea.net/romanii-au-luat-marele-premiu-al-salonului-inventiilor-de-la-
geneva-pentru-elvetia_1414674.html#ixzz2y6trAosE  
 
 
 

  “Ghid informativ despre deficitele de integrare neurosenzoriala 
si tulburarile de comportament” si “Brosura de formare a 

abilitatilor de munca”, Asociatia ALTERNATIVA 2003 

  

Asociatia ALTERNATIVA 2003 desfasoara in perioada august 2013 – iulie 2015 
proiectul “Sansa mea pentru o viata activa” finantat printr-un grant din parte Elvetiei 

prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana Extinsa. 
In cadrul proiectului a fost elaborat “Ghidul informativ despre deficitele de integrare 
neurosenzoriala si tulburarile de comportament” creat pentru a facilita munca 

specialistilor cu persoanele cu dizabilitati si probleme de integrare senzoriala. 
Ghidul se distribuie GRATUIT din str. Nazarcea nr. 24 – 28, etaj 2, cam.11, sector 1, 

Bucuresti, tel. 0735533605, persoana de legatura Mihaela Neagu. 
 
Asociatia ALTERNATIVA 2003 desfasoara in prezent proiectul “Sansa mea pentru o 

viata activa” finantat printr-un grant din parte Elvetiei prin intermediul Contributiei 
Elvetiene pentru Uniunea Europeana Extinsa. 

In cadrul proiectului a fost elaborata “Brosura de formare a abilitatilor de munca” 
pentru persoane cu dizabilitati in vederea facilitarii accesului acestora pe piata 
muncii. Brosura se distribuie GRATUIT din str. Nazarcea nr. 24 – 28, etaj 2, cam.11, 

sector 1, Bucuresti, tel. 0735533605, persoana de legatura Mihaela Neagu. 
sursa: www.stiriong.ro, 4 aprilie 2014 

http://www.realitatea.net/romanii-au-luat-marele-premiu-al-salonului-inventiilor-de-la-geneva-pentru-elvetia_1414674.html#ixzz2y6trAosE
http://www.realitatea.net/romanii-au-luat-marele-premiu-al-salonului-inventiilor-de-la-geneva-pentru-elvetia_1414674.html#ixzz2y6trAosE
http://www.stiriong.ro/
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Toți pentru unul, unul pentru toți! 
 
 

Buletinul RENINCO intra in vacanta pana la 5 mai 2014.  
 

 

Va uram sarbatori care sa va implineasca sufletul!  

Flori, bucurii si multe clipe frumoase alaturi de cei dragi! 

 


