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 Națiunile Unite lansează "2016, Anul Internațional al Leguminoaselor" 

 Un sat părăsit din România, pe cale să devină o comoară turistică. Ce are special 

 Aceşti oameni trăiesc până la 120 de ani 

 Deschiderea primului centru stiintific non-profit din Bucuresti, CASA 

EXPERIMENTELOR 

 Scrisori si inocenta (continuare din numarul trecut) 

 

 

 

 

 Monumentul "Aripi" de la Casa Presei este dedicat luptătorilor 

anticomunişti 

 
În Piaţa Presei Libere, trei aripi se înalţă acum către cer.  

 

Dedicat rezistenţei anticomuniste, monumentul va fi inaugurat în luna aprilie și este amplasat pe 

locul fostei statui a lui Lenin. Cele trei piese impunătoare au fost realizate la Electromecanica 

Ploieşti şi transportate, pe rând, în Capitală. 
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Aripile stilizate, din oţel inoxidabil, au peste 100 de tone şi 24 de metri înălţime. 

Soclul va fi înalt de 6 metri. Realizat din beton, va fi acoperit cu granit roşu, din dalele fostului 

soclu al lui Lenin. La baza aripilor va fi şi un tumul. Simbolizează movila de pământ ce acoperea, în 

antichitate, mormintele, pentru a le proteja. 

 

Monumentul "Aripi" este creaţia sculptorului Mihai Buculei. Tatăl său a fost deţinut politic la Aiud. 

Monumentul a fost realizat la iniţiativa Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici. La 26 de ani de la 

Revoluţie. 
sursa: http://stiri.tvr.ro/monumentul-aripi-de-la-casa-presei-este-dedicat-luptatorilor-

anticomunisti_68978.html#sthash.wFNrMBko.dpuf 

 

 

 

 Anunt privind licentierea serviciilor sociale 
 

 ANUNȚ privind licențierea serviciilor sociale, conform prevederilor Legii nr. 197/2012 

privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

Anunțul este postat la adresa: 

www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/4224-2016-01-14-dss-anunt-licentiere 
 

 

 

 Ministerul Educaţiei a publicat proiectul de Metodologie de 

înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 

2016-2017 

 

http://stiri.tvr.ro/monumentul-aripi-de-la-casa-presei-este-dedicat-luptatorilor-anticomunisti_68978.html#sthash.wFNrMBko.dpuf
http://stiri.tvr.ro/monumentul-aripi-de-la-casa-presei-este-dedicat-luptatorilor-anticomunisti_68978.html#sthash.wFNrMBko.dpuf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/2016-01-14_DSS_anunt-licentiere.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/2016-01-14_DSS_anunt-licentiere.pdf
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Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat joi, 14 ianuarie 2016, în dezbatere 

publică, proiectul de Metodologie privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul 

şcolar 2016-2017 şi Calendarul aferent procedurilor de înscriere. 

 

Ca noutate, proiectul prevede înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, conform legii, eliminându-se 

excepţia prevăzută de metodologiile anterioare. Aceasta permitea copiilor care împlineau vârsta de 

7 ani până la data de 31 august (anul în cauză) să se înscrie direct în clasa I. Actualul proiect de 

metodologie nu mai prevede, în acest an şcolar, excepţia ca un copil, care nu a urmat cursurile 

clasei pregătitoare, să poată fi înscris direct în clasa I. 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice susţine accesul tuturor copiilor la 

învăţământul primar şi orice situaţie care excede cadrul normativ în cauză va putea fi analizată şi 

soluţionată în interesul educaţional al copiilor. 

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile tuturor celor interesaţi sunt aşteptate până la data de 25 ianuarie 

2016, la adresa de e-mail inscriere.inv.primar@gov.edu.ro. 

BIROUL DE PRESĂ 
sursa://www.edu.ro/index.php/articles/23864 

 

 

 

 Institutul de Științe ale Educației lansează în dezbatere publică 

propunerile de plan-cadru pentru clasele V-VIII 

 
Calendarul dezbaterii publice 
 23 decembrie 2015 – 23 ianuarie 2016 – punerea proiectelor de planuri-cadru în dezbatere 

publică 

 22 decembrie 2015 – 22 ianuarie 2016 – consultare online; colectarea datelor prin 

intermediul chestionarului online 

 4-22 ianuarie 2016 – dezbateri faţă în faţă la nivel județean; colectarea feed-backului în 

urma dezbaterilor faţă în faţă 

 23 ianuarie – 7 februarie 2016 – analiza propunerilor primite în cadrul procesului de 

consultare şi revizuirea proiectului de plan-cadru 

 8-10 februarie 2016 – validarea din punct de vedere ştiinţific a proiectului revizuit de plan-

cadru de către comisia de validare; avizarea de către ISE 
sursa://www.ise.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-viii 

 
 

 

 Națiunile Unite lansează "2016, Anul Internațional al Leguminoaselor" 

 
Sub sloganul "semințe nutritive pentru un viitor durabil", Organizația pentru Alimentație și 

Agricultură (Food and Agriculture Organization, FAO) din cadrul Națiunilor Unite a lansat miercuri 

"2016, Anul Internațional al Leguminoaselor", pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la 

beneficiile pentru sănătate ale consumului de boabe și semințe uscate, dar și pentru stimularea 

http://www.edu.ro/index.php/articles/23862
https://medc.edu.ro/OWA/redir.aspx?C=db5FqH4GEkCbo3OV1GXN7m6FHPR8ItMIwb9DDwg94bNQ0PgpvzUJByKOM1F4C3KQMgqTxJoqrVw.&URL=mailto%3ainscriere.inv.primar%40gov.edu.ro
http://www.ise.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-viii
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producției și comercializării acestora și o mai bună utilizare a lor în alimentație, se indică într-un 

comunicat postat pe site-ul Națiunilor Unite. 

 

 

 

"Leguminoasele sunt culturi alimentare importante pentru siguranța alimentară a unei mari proporții 

din populație, în special în America de Sud, Africa și Asia, unde ele fac parte din dietele tradiționale 

și sunt adesea cultivate de micii fermieri", a declarat directorul general al FAO, José Graziano da 

Silva, într-un comunicat de presă. 

"Leguminoasele au fost o parte esențială a dietei umane de secole", a adăugat el, însă "valoarea 

nutritivă a acestora nu este în general recunoscută și este frecvent sub-apreciată", a adăugat acesta. 

Potrivit FAO, leguminoasele, care includ toate soiurile de boabe și semințe uscate, nu sunt doar 

ieftine și delicioase, ci reprezintă și o sursă foarte hrănitoare de proteine și de micronutrienți vitali, 

extrem de benefici pentru sănătate, în special în țările în curs de dezvoltare. 

Vorbind despre valoarea lor nutritivă, șeful FAO a declarat că leguminoasele au o cantitate de 

proteine dublă față de grâu și triplă față de orez. Ele sunt, de asemenea, bogate în micronutrienți, 

aminoacizi și vitamine — componente vitale ale unei alimentații sănătoase. 
http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/11/12/natiunile-unite-lanseaza-2016-anul-international-al-leguminoaselor--08-

10-41, autor Ana Bîgu 

 
 

 Un sat părăsit din România, pe cale să devină o comoară turistică. Ce are special 

 Cătunul părăsit Guguleşti din comuna vâlceană Stăneşti, situată lângă biserică de lemn 

din Sălaj, ar putea să devină campus turistic pentru mănăstirea care se ridică în zonă. 

 

„Acest cătun se află chiar pe drumul mănăstirii şi are case frumoase, vechi de peste 300 de ani, cu 

arhitectura oltenească a Vâlcii de mijloc, fiind ideal pentru cei care şi-ar dori să investească în 

turism monahal. Cătunul Guguleşti are chiar la poarta bisericii 9 case unicat, care alături de biserica 

http://www.fao.org/pulses-2016/en/
http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/11/12/natiunile-unite-lanseaza-2016-anul-international-al-leguminoaselor--08-10-41
http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/11/12/natiunile-unite-lanseaza-2016-anul-international-al-leguminoaselor--08-10-41
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de lemn salvată de patriarhul Marina, formează chiar un complex muzeal. 'Primăria nu dispune de 

fonduri pentru renovarea acestora dar un investitor în turism ar putea să facă asta şi nu ar fi o 

investiţie costisitoare”, a precizat astăzi, primarul din Stăneşti, Ionel Michiu. 

 

 

 

 

Primăria lucrează în prezent la asfaltarea drumului care duce la biserică, urmând ca în primăvară 

infrastructura - asfalt, rigole, iluminat - să fie finalizată. 

 

Primăria comunei Stăneşti a început ridicarea Mânăstirii Sfântu Gheorghe în memoria fostului 

patriarh a Bisericii Ortodoxe Române, Iustinian Marina, născut în localitate, ridicarea acestui lăcaş 

de cult făcându-se în apropierea bisericii de lemn care există aici, originară din judeţul Sălaj, adusă 

de fostul ierarh în anii '50. 

 

Biserica de lemn din satul Şuieşti a fost construită în 1658, în judeţul Sălaj, comuna Gâlgău. După 

ce a funcţionat o perioadă în curtea liceului militar de la Breaza, a fost adusă de patriarhul Iustinian 

Marina în 1950 în localitatea vâlceană. Această biserică alături de cea a lui Horea din Albac, din 

staţiunea Băile Olăneşti, sunt lăcaşele de cult salvate de la distrugere şi aduse în Vâlcea de fostul 

patriarh Iustinian. 
sursa://www.realitatea.net/un-sat-parasit-din-romania-pe-cale-sa-devina-o-comoara-

turistica_1862717.html#ixzz3wjtRYHe0  

 

 

 

 

 

http://www.realitatea.net/un-sat-parasit-din-romania-pe-cale-sa-devina-o-comoara-turistica_1862717.html#ixzz3wjtRYHe0
http://www.realitatea.net/un-sat-parasit-din-romania-pe-cale-sa-devina-o-comoara-turistica_1862717.html#ixzz3wjtRYHe0
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 Aceşti oameni trăiesc până la 120 de ani 

 
 

 

 

Deşi sună incredibil, chiar există o populaţie a cărei membri trăiesc foarte mulţi ani, nasc 

copii la vârste înaintate şi sunt extrem sănătoşi. Află şi tu din materialul de mai jos care este 

secretul acestor persoane. 

 

Membrii populaţiei Hunza sunt mereu zâmbitori, plini de viaţă şi puternici. Cei care fac parte din 

populaţia Hunza au un aspect atât de tineresc, încât mulţi oameni sunt şocaţi de vârsta lor adevărată. 

 

Aceşti oameni mănâncă multe caise. Ei par să provină de pe altă planetă, dar nu este cazul. Oamenii 

din populaţia Hunza trăiesc în munţii din nordul Pakistanului, există aproape 87.000 de membri ai 

acestei comunităţi şi sunt persoane cu adevărat speciale deoarece ei trăiesc, în medie, o sută de ani. 

 

Mulţi dintre ei au trăit şi până la 120 de ani, fără să se fi confruntat vreodată cu probleme de 

sănătate. Iar presa străină relatează că sunt indivizi care au trăit chiar şi 160 de ani. Oamenii aceştia 

se îmbolnăvesc rar, nu ştiu ce sunt tumorile şi au un aspect fizic tineresc. Mai mult, soţiile acestor 

oameni dau naştere unor bebeluşi sănătoşi chiar şi la vârsta de 65 de ani, potrivit feminis.ro. 

 

Această populaţie este dovada vie a modului în care dieta şi stilul de viaţă afectează oamenii. 

Populaţia Hunza face baie în apă rece ca gheaţa, chiar dacă apa are temperaturi sub zero grade. Ei 

consumă doar mâncarea şi alimentele pe care le-au cultivat cu mâna lor. Mănâncă fructe şi legume, 

nuci, consumă multe caise uscate, o varietate de cereale (în special mei, hrişcă şi orz), leguminoase 

şi mai puţină brânză, lapte şi ouă. 

 

Aceşti oameni merg mult, dar mănâncă puţin. 

 

Cei din populaţia Hunza nu iau gustări, doar micul dejun şi prânzul. Însă aceşti oameni merg mult 

pe jos, până la 15 sau 20 de kilometri pe zi. Ei consumă rareori carne, chiar şi de două ori pe an. Iar 

atunci când consumă carne, consumă doar miel sau pui. De asemenea, aceşti oameni râd foarte 

mult. 
sursa: http://www.realitatea.net/acesti-oameni-traiesc-pana-la-120-de-ani-nasc-la-65-de-ani-si-nu-dezvolta-tumori-

secretul-lor_1858542.html#ixzz3wG0u73iF , 31 decembrie 2015 

http://www.feminis.ro/acesti-oameni-traiesc-pana-la-120-de-ani--nasc-la-65-de-ani-si-nu-dezvolta-tumori---afla-secretul-lor_55410.html
http://www.realitatea.net/acesti-oameni-traiesc-pana-la-120-de-ani-nasc-la-65-de-ani-si-nu-dezvolta-tumori-secretul-lor_1858542.html#ixzz3wG0u73iF
http://www.realitatea.net/acesti-oameni-traiesc-pana-la-120-de-ani-nasc-la-65-de-ani-si-nu-dezvolta-tumori-secretul-lor_1858542.html#ixzz3wG0u73iF
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 Deschiderea primului centru stiintific non-profit din Bucuresti, CASA 

EXPERIMENTELOR 
 

Asociatia pentru Formare si Technorama Swiss Science Center va invita luni, 

25 ianuarie 2016, ora 12.00, la deschiderea oficiala a Casei Experimentelor, 

primul centru stiintific non-profit din Romania. Ceremonia de taiere a 

panglicii inaugurale va avea loc la sediul Casa Experimentelor, Calea Vitan 

nr. 242, sector 3, Bucuresti.  

 

Proiectul Casa Experimentelor este co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul 

Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa si are ca partener elvetian Technorama 

Swiss Science Center. 

 

STIINTA SI JOC IN ACELASI LOC! 
Proiectul Casa Experimentelor este un raspuns la problemele stringente dinsistemul de 

invatamant, care se confrunta cu declinul interesului elevilor fata de stiinta si tehnologie. La 

scoala, materii precum matematica, fizica, chimie sau biologie, sunt tratate intr-un mod abstract, 

lipsind conexiunea dintre teorie si aspectele practice. Astfel, pasiunea pentru invatare si 

descoperirea fenomenelor stiintifice este intr-o continua scadere. 

Cunoasterea elementelor fundamentale ale stiintei si tehnologiei reprezinta un set necesar de 

cunostinte pentru progresul personal si profesional. Din nevoia si dorinta de a stimula si dezvolta 

talentul tinerei generatii, a luat fiinta Casa Experimentelor, primul centru stiintific care pune la 

dispozitia tinerilor 100 de experimente variate pentru intelegerea facila, distractiva si 

interactiva a fenomenelor stiintifice, intr-un mediu sigur si prietenos. 

 

Printre experimente amintim: spectaculoasa inventie a lui Nikola Tesla, bobina care ii poarta 

numele, Teorema lui Pitagora care descrie o relatie intre suprafete, jocuri de inteligenta pentru 

ingeniosi si rabdatori, iluziile optice ale profesorului Akiyoshi Kitaoka si multe altele. 

 

Proiectul are ca scop principal cresterea nivelului de educatie prin stimularea interesului pentru 

stiinta la copii si tineri, promovand conceptul: „Pune mana si testeaza!". Avand sustinerea 

Elvetiei, prin Programul de cooperare Elvetiano - Roman, se urmareste implementarea in 

Romania a metodelor de invatare deja testate si apreciate si totodata diminuarea diferentelor 

educationale, economice si culturale intre orase si zonele periferice din tara noastra. 

Accesul pentru vizitarea Casei Experimentelor se realizeaza gratuit in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 

2016, pe baza de programari online care se efectueaza pe platforma: www.casaexperimentelor.ro. 

Proiectul se bucura deja de succes in randul tinerilor, fiind inscrise pana la acest moment peste 170 

grupuri si peste 7000 de vizitatori. 

(...) 

De asemenea, se doreste dezvoltarea unor parteneriate stabile intre autoritatile locale, institutiile 

publice si ONG-urile implicate in educatie. Pana in acest moment din sistemul educational se afla 

alaturi de noi: Scoala nr. 79, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teoretic Dante Alighieri, 

Colegiul Tehnic Mircea cel Batran si ADOR Copiii, Asociatia familiilor adoptive. 

Mai multe informatii despre Programul de cooperare elvetiano - roman gasiti accesand urmatoarele 

link-uri:  www.swiss-contribution.ro sau http://www.swiss-contribution.ch/romania 

http://www.casaexperimentelor.ro/
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Informatii suplimentare despre proiect gasiti pe www.casaexperimentelor.ro, platforma care 

faciliteaza atat accesul pe baza de programari in cadrul centrului stiintific, cat si posibilitatea 

efectuarii de donatii in sistem online. 
sursa: www.stiriong.ro, 7 ianuarie 2016 

 

 
 Scrisori si inocență (continuare din numarul trecut) 

 

Dragă Dumnezeule, 

 

 Te rog mult ca să-l trimiți pe Dennis Clark în altă tabără anul acesta. (Peter - 8 ani) 

 Să știi că mă gândesc uneori la tine chiar dacă nu mă rog. (Diana- 7 ani) 

 Încă aștept să vină primăvara. Te rog să nu uiți. (Mark - 7 ani) 

 Dacă ne întoarcem în altă viață preschimba-ma în altceva, te rog mult să nu mă faci 

Jennifer Horton pentru că nu pot s-o sufăr. (Denise - 8 ani) 

 Îți mulțumesc pentru frățiorul pe care mi l-ai trimis dar eu mă rugasem pentru un cățeluș. 

(Joyce - 6 ani) 

 De ce noi vorbim cu tine dacă tu nu vorbești cu noi ? (Andrew - 8 ani) 

 Cine a desenat hotarele țărilor că mie nu-mi ies niciodată bine ?! (DaviD - 7 ani) 

 Tu chiar ești invizibil sau este doar o scamatorie ? (Lucy - 6 ani) 

 Te rog să-mi trimiți și mie un ponei. Nu ți-am cerut niciodată nimic, pe cuvânt, poți să 

verifici în lista ta.(Louise - 6 ani) 

 La școală ne-au explicat tot ce faci tu dar când pleci în vacanță cine face toate astea în 

locul tău ? (Charles - 6 ani) 

 Noi am învățat la școală că Thomas Edison a făcut lumina dar la Școala duminicală de la 

biserică, părintele ne-a spus că tu ai făcut-o. Pariez că Edison ți-a furat ideea. Cu 

sinceritate... a ta, Donna. (8 ani) 

 Poate Cain și Abel nu s-ar fi omorât unul pe altul dacă ar fi avut fiecare camera lui. La 

mine și la fratele meu asta a ajutat. (Larry - 7 ani) 

 

 
 

 

 Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://www.stiriong.ro/

