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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. 15, anul 3, saptamana 27aprilie – 3 mai 2015 
 

 

Cuprins: 
 29 aprilie - Ziua europeană a solidarităţii între generaţii 

 Elevii români, premiaţi la competiţii internaţionale de latină 

 Doi liceeni au creat o aplicaţie care te ajută să găseşti cel mai mai mic preţ.  

  Turul ciclist caritabil "Cartile copilariei pe bicicleta", 10 orase in 9 zile pentru 

promovarea lecturii 

 Ne-am jucat ALTFEL, „de-a arhitectura", cu 2680 copii din toata tara 

 Proiect de reconstruire 3D a capitalei Daciei romane Ulpia Traiana Sarmizegetusa 

 Să facem cunoscute frumusețile României! 

 3 mai, ora 14, Bucuresti – Wings for Life World Run – cursa globala unica (35 trasee/6 

continente) 

 3 mai – ziua mamei conform Legii nr. 319/2009 pentru instituirea Zilei Mamei si a Zilei 

Tatalui 

 

 

 

 29 aprilie este marcată Ziua europeană a solidarităţii între generaţii 

 
Prin decizia Parlamentului European din anul 2008, anual, în data de 29 aprilie este marcată 

Ziua europeană a solidarităţii între generaţii, care îşi propune să contribuie la promovarea 

înţelegerii și respectului între tineri şi persoanele în vârstă. 

 

 

 Elevii români, premiaţi la competiţii internaţionale de latină 
 

Elevii români prezenţi la competiţiile internaţionale de limba latină - Certamen Horatianum 

şi Certamen Ovidianum Sulmonense -, desfăşurate în perioada 16-19 aprilie, în localităţile 

Venosa şi Sulmona, au obţinut un premiu I şi două premii speciale. 
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Astfel, la a XIX-a ediţie a Concursului de limba latină Certamen Horatianum, unul dintre cele mai 

prestigioase din învăţământul preuniversitar umanist european, Andrei Gabriel Greceanu (Colegiul 

Naţional „Sf. Sava" din Bucureşti) a cucerit premiul I şi Premiul special Luigi Masturzo. 

 

Performanţa este cu atât mai valoroasă, cu cât proba, cu o durată de 6 ore, fără pauză, are un grad de 

dificultate extrem de ridicat, constând în traducerea unui text din opera poetului latin Horatiu, 

respectiv rezolvarea unor cerinţe de interpretare istorico-literară a pasajului tradus, într-una dintre 

limbile acceptate de comisia de evaluare. Andrei Gabriel Greceanu, pregătit de profesoara Monica 

Dună, a redactat lucrarea în limba engleză. 

 

Certamen Horatianum, concurs la care România a participat prima oară în 2009, a reunit în acest an 

peste 250 de elevi din 130 de licee cu tradiţie în învăţământul clasic din ţări precum Austria,  

Germania,  Bulgaria, Portugalia, Ungaria, Belgia, Polonia şi Italia. 

 

La rândul său, Despina Borcea, elevă la Colegiul Naţional din Iaşi, s-a remarcat în cadrul celei de-a 

XVI-a ediţii a Certamen Ovidianum Sulmonense, eforturile sale fiind răsplătite cu un premiu 

special pentru cea mai bună traducere. La acest concurs au luat parte elevi din Austria, Germania, 

Italia, Muntenegru, Bulgaria şi România. 
sursa: http://www.realitatea.net/elevii-romani-premiati-la-competitii-internationale-de-

latina_1682300.html#ixzz3YA1Qe4Je  

 

 

 

 Doi liceeni au creat o aplicaţie care te ajută să găseşti cel mai mai mic preţ. Cum 

funcţionează 
 

 

 

Doi liceeni din Galaţi au creat o aplicaţie care te ajută să găseşti cel mai mai mic preţ pentru 

un produs pe care ţi-l doreşti, într-un magazin apropiat de tine. 

 

http://www.realitatea.net/elevii-romani-premiati-la-competitii-internationale-de-latina_1682300.html#ixzz3YA1Qe4Je
http://www.realitatea.net/elevii-romani-premiati-la-competitii-internationale-de-latina_1682300.html#ixzz3YA1Qe4Je
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Aplicaţia este în probe şi ar putea fi extinsă la nivel naţional, dacă tinerii vor găsi parteneri care să-i 

ajute financiar. 

 

Cu doar câteva zile înainte de Paşte, Facultatea de Economia şi Administrarea Afacerilor din cadrul 

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a organizat un concurs denumit SMART INFO. Printre 

cele 26 de echipe participante se numără şi echipa Eduard Dimitriu-Mihai Darie, de la Liceul 

Teoretic „Dunărea, din Galaţi, care a uimit juriul cu o aplicaţie de comerţ electronic cu localizare 

prin GPS care îţi permite să găseşti cel mai apropiat magazin cu preţul cel mai mic pentru produsul 

dorit. 

 

 Aplicaţia se numeşte „BE Smart” şi nu este activă deocamdată pentru că tinerii încă lucrează la 

baza de date.  

 

„Aplicaţia are la bază trei programe, două în Windows, una pe Android. Într-un program 

magazinele mari, dar în special cele de cartier, mai mici şi mai greu de găsit, se pot loga şi pot 

introduce în nişte rubrici presetate preţuri pentru o gamă extrem de largă de produse. Apasă pe un 

buton şi totul se duce în al doilea program Windows care găzduieşte toată această bază de date. În 

fine, al treilea program este în Android, şi este gratuit la îndemâna utilizatorului. Acesta instalează 

aplicaţia şi poate căuta oricând preţul cel mai mic al unui produs. Singurul lucru pe care el trebuie 

să-l facă este să aleagă produsul”, ne spune Mihai Darie, unul dintre „dezvoltatorii” aplicaţiei. 

 

În momentul în care aplicaţia arată magazinul care are cel mai mic preţ la un produs cerut de 

utilizator, îi deschide acestuia şi o hartă pentru a-i arăta cu precizie unde este acesta amplasat. 
sursa: http://www.realitatea.net/doi-liceeni-au-creat-o-aplicatie-care-te-ajuta-sa-gasesti-cel-mai-mai-mic-pret-cum-

functioneaza_1679411.html#ixzz3Y9uHGGCu 

 

 

 

 Turul ciclist caritabil "Cartile copilariei pe bicicleta", 10 orase in 9 zile 

pentru promovarea lecturii 

 
 

ASR Principele Nicolae al Romaniei va pedala peste 1.000 de kilometri alaturi de 

campionul national la ciclism, Alex Ciocan, si importanti oameni de afaceri din 

tara, in beneficiul proiectelor initiate de Asociatia Curtea Veche pentru 

promovarea lecturii la nivel national. Toate fondurile stranse vor fi directionate pentru donatii de 

carte in mediile defavorizate si oricine doreste sa sustina initiativa poate contribui cu o donatie pe 

site-ul www.asociatiacurteaveche.ro/pebicicleta. 

 

Turul ciclist caritabil "Cartile copilariei pe bicicleta" este un eveniment unic in Romania, se va 

desfasura in perioada 23 aprilie - 3 mai si va traversa  13 judete in 9 zile, din Sighetu Marmatiei 

pana in Constanta. 

http://www.realitatea.net/doi-liceeni-au-creat-o-aplicatie-care-te-ajuta-sa-gasesti-cel-mai-mai-mic-pret-cum-functioneaza_1679411.html#ixzz3Y9uHGGCu
http://www.realitatea.net/doi-liceeni-au-creat-o-aplicatie-care-te-ajuta-sa-gasesti-cel-mai-mai-mic-pret-cum-functioneaza_1679411.html#ixzz3Y9uHGGCu
http://www.asociatiacurteaveche.ro/pebicicleta
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Toti cei care doresc sa participe la eveniment sunt invitati sa se alature gratuit, pe bicicleta, de la 

intrarea in orasele parcurse pe traseu pana la punctele de intampinare a plutonului de ciclisti, 

conform programului: 

 Sighetu Marmatiei 
Plecare: joi, 23 aprilie, ora 9.00, str. Corneliu Coposu 

 Dej 
Sosire:  joi, 23 aprilie, ora 18.30, intrare dinspre Urisor pana la Str. Bobalna (Parcul Mic) 

Plecare: vineri, 24 aprilie, ora 10.30, Str. Bobalna (Parcul Mic) 

 Cluj Napoca 
Sosire: vineri, 24 aprilie, ora 13.00, intrare dinspre Someseni pana la Str. Cardinal Iuliu Hossu 

(Parcul Central "Simion Barnutiu") 

Plecare: sambata, 25 aprilie, ora 11.00, Str. Cardinal Iuliu Hossu (Parcul Central "Simion 

Barnutiu") 

 Alba Iulia 
Sosire: sambata, 25 aprilie, ora 17.00, intrare dinspre Barabent pana la Str. Muzeului - Sala Unirii 

(Cetatea Alba Carolina) 

Plecare: duminica, 26 aprilie, ora 10.30, Str. Muzeului - Sala Unirii (Cetatea Alba Carolina) 

 Sibiu 
Sosire: duminica, 26 aprilie, ora 13.30, intrare dinspre Turnisor pana la str. Piata Mare 

Plecare: marti, 28 aprilie, ora 9.00, str. Piata Mare 

 Brasov 
Sosire: marti, 28 aprilie, ora 18.00, intrare dinspre Ghimbav pana la Piata Sfatului 

Plecare: miercuri, 29 aprilie, ora 10.30, Piata Sfatului 

 Sinaia 
Sosire: miercuri, 29 aprilie, ora 13.00, intrare dinspre Poiana Tapului pana la Blvd. Carol I nr. 47 
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(Primaria Sinaia) 

Plecare: joi, 30 aprilie, ora 11.00, str. Aleea Pelesului nr. 2 (Castelul Peles) 

 Bucuresti 
Sosire: joi, 30 aprilie, ora 18.00, intrare dinspre Otopeni pana la Piata Charles de Gaulle (Parc 

Herastrau) 

Plecare: sambata, 2 mai, ora 11.00, Parcul Biruintei nr. 98 DN3 (Parcare Exporom) 

 Calarasi 
Sosire: sambata, 2 mai, ora 18.00, intrare dinspre Cuza Voda pana la Str. Bucuresti, nr. 130 (Statuia 

Regelui Carol I) 

Plecare: duminica, 3 mai, ora 9.00, Str. Bucuresti, nr. 130 (Statuia Regelui Carol I) 

 Constanta 
Sosire: duminica, 3 mai, ora 19.00, intrare dinspre Valul lui Traian pana la Blvd. Regina Elisabeta 

(Cazino / Faleza) 

*orele de plecare/sosire sunt aproximative si depind de viteza ciclistilor in conditii meteo 

favorabile; pot aparea intarzieri 

Cei care nu practica acest sport si doresc sa se implice, pot accesa profilurile de fundraising ale 

biciclistilor create pe site-ul www.asociatiacurteaveche.ro/pebicicleta si sustine cauza cu o donatie 

online. Fiecare suma donata ajuta la integrarea copiilor din mediul rural in programul national de 

lectura "Cartile copilariei", prin care Asociatia Curtea Veche realizeaza donatii de carte si creeaza 

cluburi de lectura in comunitati din medii defavorizate. 

Mai multe detalii despre Asociatia Curtea Veche, aflata Sub Inaltul Patronaj al ASR Principele 

Nicolae al Romaniei, si turul ciclist caritabil "Cartile copilariei pe bicicleta" puteti afla de pe site-

ulwww.asociatiacurteaveche.ro/pebicicleta  si Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche. 
sursa: www.stiriong.ro, 17 aprilie 2015 

 

 

 Ne-am jucat ALTFEL, „de-a arhitectura", cu 2680 copii din toata tara 

 

A trecut si saptamana „Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!" din 

2015, iar noi, echipa Asociatiei De-a arhitectura, impreuna cu 50 arhitecti 

membri si voluntari ai asociatiei si 15 studenti arhitecti voluntari, ne-am 

bucurat sa intalnim 2680 copii din 11 orase din tara (Bucuresti, Botosani, 

Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Iasi, Sibiu, Suceava, Timisoara, Vaslui). 

 

Cu totii ne-am jucat de-a Detectivii urbani, de-a Nisipurile Magice, am facut ateliere HandsOn!, am 

ciripit pe langa casutele de pasarele la Ciripita, am ascultat conferintele de la Povestita, am construit 

structuri gustoase si am invatat Lectia sigurantei. Invatatoarea Mariana Iancu, clasa a III-a E, de la 

Scoala Nr. 97 din Bucuresti, ne transmite parerilor elevilor participanti la atelier: „Arhitectura este 

sportul mintii dupa sah, deoarece necesita multa creativitate!" - Vlad Ionescu; „Mi-a placut mult 

activitatea de azi pentru ca este o combinatie intre matematica si desen." - Rares Cavaler; Teodora 

Daia ne spune ca ar mai vrea sa faca aceasta activitate deoarece „te face sa iti pui mintea la 

contributie si sa fii creativ!". 

 

Pentru al treilea an la rand ne-am jucat De-a Arhitectura Povestita, un program de conferinte care 

ofera posibiltatea elevilor sa se intalneasca fata in fata cu arhitectii oraselor de astazi. Spatiul creat a 

http://www.asociatiacurteaveche.ro/pebicicleta
http://www.asociatiacurteaveche.ro/pebicicleta
http://www.facebook.com/AsociatiaCurteaVeche
http://www.stiriong.ro/
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fost unul aparent de poveste, cu orase printre stele, cu un oras intre ape, un oras labirint sau un oras 

al soarelui, cu case nepatrate sau tari fara arhitecti, dar toate acestea au fost, de fapt, metafore prin 

care copiii au intrat in contact, pe intelesul lor, cu realitatea vietii urbane din prezent. Fie ca s-a 

intamplat la Bucuresti, Timisoara, Sibiu, Cluj, Brasov sau Iasi, cu ajutorul si sustinerea brandului de 

origine germana YTONG, arhitectii invitati au reusit sa deschida noi porti in imaginatia elevilor, sa 

le ofere teme de gandire, care sa ii inspire spre noi jocuri care sa ii antreneze si sa ii ajute sa 

descopere orasele lor din alta perspectiva.  (...) 

 

Atelierele De-a arhitectura HandsOn! au placut enorm participantilor la saptamana Scoala Altfel 

din Bucuresti, Bacau, Baia Sprie, Bistrita, Brasov, Cluj, Constanta, Sibiu si Timisoara. Indrumati de 

voluntarii De-a arhitectura in sala de clasa, elevii au construit macheta unei casute la scara unui 

omulet LEGO© si au invatat astfel ce este acela un plan, o mobilare, au realizat peretii, ferestrele si 

usile, si prima lor structura de acoperis. 

 

Gandit special ca o activitate care se poate desfasura lejer in saptamana Scoala Altfel, kit-ul pentru 

Detectivi Urbani dezvoltat de De-a arhitectura implica o aventura - o expeditie in oras unde elevii 

depisteaza diferite functiuni, gasesc reperele zonei, invata sa se orienteze pe harta si pe strada, 

interactioneaza cu locuitorii zonei, observandu-i specificul. Pentru ca vremea nu a permis in unele 

locatii, voluntarii nostri din Bucuresti, Cluj, Constanta, Roman si Sibiu au aplicat planul B, o lectie 

in clasa, interactiva si interesanta. 

 

O activitate inedita in acest an a avut loc in Bucuresti in parteneriat cu Libraria Merlin Books & 

Toys Store unde, timp de 5 zile, aproximativ 150 copii din clasele I-III s-au jucat cu Nisipurile 

Magice sub indrumarea arhitectilor voluntari De-a arhitectura. Personajele principale ale jocului cu 

nisipurile magice au fost Bubber, Shape It! si Kinetic, trei nisipuri revolutionare, cu o textura 

matasoasa, lipsite de toxicitate, usor de folosit, usor de curatat, cu care copiii si-au antrenat 

creativitatea, si-au dezvoltat imaginatia creand lumi alternative si povesti, in acest caz, urbane. 

 

 
 

O alta activitate desfasurata doar in Bucuresti, care continua proiectul Case Ciripite, au fost 

atelierele Ciripite, unde aproximativ 110 copii din clasele I-III au construit hranitoare pentru pasarele 

cu ajutorul voluntarilor De-a arhitectura si ai Societatii Ornitologice Romane, unul dintre partenerii 

proiectului. Copiii au avut la dispozitie un kit de hranitoare pe care l-au asamblat cu mare entuziasm 
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si au invatat despre diferitele specii de pasari, unde ar trebui sa amplaseze hranitoarele si, in final, au 

fost ghidati prin Gradina Botanica "Dimitrie Brandza" a Universitatii Bucuresti, cel de-al doilea 

partener al proiectului. Copiii s-au orientat cu ajutorului unei harti si au descoperit in Gradina 

Botanica cele 12 casute semnate de designeri. 

 

In final in Constanta am avut ocazia sa testam cursul de gradinita pe care l-am dezvoltat si care se va 

putea implementa din urmatorul an scolar.  Copiii au construit cu bucurie structuri delicoase folosind 

jeleuri si bete. 

 

Dupa o asemenea desfasurare de forte, este esential sa le multumim tuturor voluntarilor care au 

raspuns pozitiv cererii noastre de ajutor si tuturor partenerilor si sustinatorilor fara de care copiii ar fi 

ratat oportunitatea unor activitati nascocite cu pasiune de De-a arhitectura. 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 

 

 Proiect de reconstruire 3D a capitalei Daciei romane Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa 
 

 
 

Un proiect de reconstituire 3D a orașului roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa, cu ajutorul unor 

aparate ultra moderne, este derulat, în prezent, de specialiști români de la Muzeul Național de 

Istorie a Transilvaniei (MNIT) Cluj-Napoca, ajutați de o echipă de la Centrul Național de Cercetare 

http://www.stiriong.ro/
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din Roma. 

 

Proiectul reprezintă o premieră pentru România, iar printre instrumentele folosite pentru 

reconstituirea 3 D a ruinelor din vechiul oraș Roma se numără o dronă și un scanner performant, 

scrie AGERPRES. 

 

Potrivit directorului MNIT Cluj-Napoca, Carmen Ciongradi, proiectul va dura doi ani. 

 

"Muzeul nostru și Centrul Național de Cercetare din Roma, mai precis Institutul pentru Tehnologie 

Aplicată la Patrimoniul Cultural derulează în această perioadă, în premieră, un proiect de 

reconstituire 3D a orașului roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Reconstituirea se face pe baza 

măsurătorilor geo-fizice non invazive. Este vorba de monumentele necercetate aflate sub pământ, 

iar în cadrul cercetării se citesc anomaliile din sol și se semnalează structurile arheologice, pe baze 

științifice, astfel încât se reconstruiește 3D un oraș antic", a declarat sâmbătă Carmen Ciongradi. 

 

Datele și imaginile obținute vor fi folosite, la finalul proiectului, în amenajarea unei expoziții în 

cadrul căreia vizitatorii vor putea vedea cum arăta în urmă cu două mii de ani fosta capitală a Daciei 

romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

 

Informațiile privind topometria perimetrului și cele legate de monumente — atât cele vizibile, cât și 

cele care încă nu au fost dezgropate — vor fi adunate cu ajutorul unei drone. 

 

"Cu ajutorul aparatelor se face morfologia solului și se pot detecta structurile aflate sub pământ, 

cum sunt ziduri sau clădiri, astfel că se poate recrea orașul roman cum era el acum 2.000 de ani", a 

explicat Ciongradi. 

 

Perimetrul studiat este de 33 de hectare în interiorul orașului roman și de aproximativ 80 de hectare 

în exteriorul său. Proiectul se derulează în baza unui parteneriat la care participă și Muzeul 

Civilizației Dacice și Romane din Deva și Universitatea Babeș-Bolyai. 

 

Orașul roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost construit după cucerirea Daciei de către împăratul 

Traian, în anul 106 d. H. Specialiștii români, mai ales istoricii și arheologii ardeleni, studiază de 

decenii acest sit, fără ca perimetrul să fi fost epuizat. 
sursa: http://www.realitatea.net/proiect-de-reconstruire-3d-a-capitalei-daciei-romane-ulpia-traiana-

sarmizegetusa_1683634.html#ixzz3YNeWtXdM  

 

 

 

 Să facem cunoscute frumusețile României! 

 
Avem o ţară presărată cu atât de multe bijuterii naturale, pe care, din păcate, nu reuşim să le 

promovăm cum se cuvine.  

 

1. Focurile Vii de la Lopătari, judeţul Buzău 

Focurile Vii reprezintă un fenomen natural ce se datorează emisiei de gaze naturale ce ies la 

suprafaţă prin crăpăturile scoarţei terestre aprinzăndu-se de la razele soarelui, formând flăcări 

http://www.agerpres.ro/sci-tech/2015/04/25/proiect-de-reconstruire-3d-a-capitalei-daciei-romane-ulpia-traiana-sarmizegetusa-14-34-19
http://www.realitatea.net/proiect-de-reconstruire-3d-a-capitalei-daciei-romane-ulpia-traiana-sarmizegetusa_1683634.html#ixzz3YNeWtXdM
http://www.realitatea.net/proiect-de-reconstruire-3d-a-capitalei-daciei-romane-ulpia-traiana-sarmizegetusa_1683634.html#ixzz3YNeWtXdM
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spontane. Intensitatea focului depinde de presiunea gazelor, precum şi de starea vremii. În zilele 

ploioase focul stins este incoluit de apa ce bolboroseşte în fisuri, sub agitaţia gazelor. 

 

 

 
Sursă foto: http://www.ghiduri-turistice.info/ 

 

2. Lacul Ochiul Beiului, judeţul Caraş-Severin 

Un loc de un farmec aparte, parcă desprins dintr-o carte de poveşti, transpune vizitatorii într-o lume 

de basm. Particulatitatea acestui loc o reprezintă faptul că apa nu îngheaţă niciodată, rămânând la o 

temperatură constantă între 4 şi 8 grade celsius, iar acest lucru rezultă în conservarea ecosistemului. 

 

 
Sursă foto: http://despreromania.com/ 

http://www.ghiduri-turistice.info/
http://despreromania.com/
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3. Pietrele Vii, judeţul Vâlcea 

Pietre Vii sau Trovanţii sunt sculpturi ale naturii, a căror origine pare să fie acum 6 milione de ani. 

Interesant este fenomenul geologic ce se petrece. Se pare că pietrele cresc în contact cu apă de la 6-

8 mm până la 6-10 metri. În plus se pare că pietrele se mută uneori din loc în loc, ca şi cum ar avea 

viaţă, fiind încă o reprezentare a necunoscutului ce ne înconjoară. 

 

 
Sursă foto: http://www.lovendal.ro/ 

 

4. Canionul 7 scări, judeţul Braşov 

O altă capodoperă naturală, Canionul Şapte Scări este un defileu săpat în partea vestică a munţilor 

Piatra Mare având o lungime de 160m şi o diferenţă de nivel de 58m. Numele provine de la 

structura dispusă în şapte trepte cu înălţimi între 2.5 m şi 15 m . Traseul a căpătat popularitate şi 

datorită faptului că este accesibil oricui, fără a fi necesar un echipament  specializat. 

http://www.lovendal.ro/
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Sursă foto: http://supercalatorul.ro/ 

 

5. Podul lui Dumnezeu, judeţul Mehedinţi 

Cel mai mare pod natural din România, al doilea că mărime, dar singurul deschis traficului rutier: 

acesta este Podul lui Dumnezeu sau Podul Natural de la Ponoare. Legendele s-au ţesut în jurul 

acestui loc şi s-au transmis din generaţie în generaţie. Una dintre ele spune că Dumnezeu a construit 

podul pentru a-l ajută pe Sfântul Nicodim în drumul sau către Tismana. Oricare ar fi originea, zona 

este cu siguranţă una demnă de vizitat. 

 

 
Sursă foto: http://romaniamegalitica.blogspot.ro/ 

 

http://supercalatorul.ro/
http://romaniamegalitica.blogspot.ro/
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 3 mai, ora 14, Bucuresti – Wings for Life World Run 

 

 
3 mai, ora 14, Bucuresti – Wings for Life World Run – cursa globala unica (35 trasee/6 

continente).  

In Romania, startul se va da din parcarea Selgros Pantelimon (Bdul Biruintei nr. 90) iar traseul va 

continua pe DN3-DN3A.    

Participand la acest eveniment, vei lua parte la gasirea unui remediu pentru vindecarea 

traumatismelor maduvei spinarii.  

Ia atitudine, alearga impreuna cu prietenii si familia!   
sursa://www.wingsforlifeworldrun.com/ro/ro/stiri/wings-for-life-world-run-ia-startul-de-la-selgros-pantelimon-1856/ 

+ www.facebook.com/WingsForLifeWorldRun/photos/gm.1632947916942454/420873308084215/?type=1&theater 
 

 3 mai – Ziua Mamei 
 

Conform Legii nr. 319/2009 privind instituirea Zilei Mamei si a Zilei Tatalui, Ziua Mamei se 

sărbătorește în prima duminică a lunii mai.  

 

Tot cu aceeași ocazie, s-a legiferat sărbătorirea Zilei Tatălui în a doua duminică a lunii mai.  

Rolul acestei inițiative este acela de a sublinia importanța fiecăruia dintre cei doi părinți în viața de 

familie și în universul copilului. 

 

                 Toti pentru unul, unul pentru toti! 
 

 


