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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. 28, anul 6, săptămâna 8 – 14 octombrie 2018 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Conferința "Acces si participare la educatie pentru persoanele cu dizabilitati !", 26-27 

octombrie 2018 

 10 octombrie - Ziua mondială a sănătății mintale 

 11 octombrie — Ziua mondială a vederii 

 Brățara cu ultrasunete ajută nevăzătorii să se orienteze și să depisteze la timp diferite 

obstacole 

 Liceenii romani pot studia în America 

 Reluări informații despre oportunități de finanțare proiecte:  

- Selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, anul 

2018 

- Primăria Capitalei a anunţat că finanţează proiecte în domeniul asistenţei sociale 

 

                                                         

 

         NOUTĂȚI 

 

 În Monitorul Oficial al României nr. 837, Partea I din 2 octombrie 2018 a fost publicat 

Ordinul comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției 

sociale nr. 5039/2126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului 

național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de 

educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de 

calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și 

condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare.  

 

 În Monitorul Oficial al României nr. 844, Partea I din 4 octombrie 2018 a fost publicat 

Ordinul nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului – cadru de etică al personalului 

didactic din învățământul preuniversitar. 

https://lege5.ro/Gratuit/gmydinbqgm2a/ordinul-nr-5039-2126-2018-privind-aprobarea-corespondentei-dintre-nivelurile-cadrului-national-al-calificarilor-actele-de-studii-calificare-ce-se-elibereaza-tipul-de-programe-de-educatie-si-formare-pr?pid=270957556#p-270957556
https://lege5.ro/Gratuit/gmydinbqgm2a/ordinul-nr-5039-2126-2018-privind-aprobarea-corespondentei-dintre-nivelurile-cadrului-national-al-calificarilor-actele-de-studii-calificare-ce-se-elibereaza-tipul-de-programe-de-educatie-si-formare-pr?pid=270957556#p-270957556
https://lege5.ro/Gratuit/gmydinbqgm2a/ordinul-nr-5039-2126-2018-privind-aprobarea-corespondentei-dintre-nivelurile-cadrului-national-al-calificarilor-actele-de-studii-calificare-ce-se-elibereaza-tipul-de-programe-de-educatie-si-formare-pr?pid=270957556#p-270957556
https://lege5.ro/Gratuit/gmydinbqgm2a/ordinul-nr-5039-2126-2018-privind-aprobarea-corespondentei-dintre-nivelurile-cadrului-national-al-calificarilor-actele-de-studii-calificare-ce-se-elibereaza-tipul-de-programe-de-educatie-si-formare-pr?pid=270957556#p-270957556
https://lege5.ro/Gratuit/gmydinbqgm2a/ordinul-nr-5039-2126-2018-privind-aprobarea-corespondentei-dintre-nivelurile-cadrului-national-al-calificarilor-actele-de-studii-calificare-ce-se-elibereaza-tipul-de-programe-de-educatie-si-formare-pr?pid=270957556#p-270957556
https://lege5.ro/Gratuit/gmydinbqgm2a/ordinul-nr-5039-2126-2018-privind-aprobarea-corespondentei-dintre-nivelurile-cadrului-national-al-calificarilor-actele-de-studii-calificare-ce-se-elibereaza-tipul-de-programe-de-educatie-si-formare-pr?pid=270957556#p-270957556
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Prevederile din acest Cod interzic, printre altele, "meditatiile contra cost cu beneficiarii 

directi ai educatiei de la formatiunile de studiu la care este incadrat". 

 

 

 Conferința "Acces si participare la educație pentru persoanele cu 

dizabilități !", 26-27 octombrie 2018 

 

www.reninco.ro 

Pe site-ul Asociației RENINCO-România găsiți invitația și informațiile necesare pentru 

participare la Conferința Acces si participare la educație pentru persoanele cu dizabilități !, 26-

27 octombrie 2018 
 

 

26-27 oct. 2018 - Invitatie Conferinta "Acces si participare la 

educatie pentru persoanele cu dizabilitati !"  

 

 

  10 octombrie - Ziua mondială a sănătății 

mintale 
 

Ziua mondială a sănătății mintale a fost stabilită, în 1992, de către Federația Mondială pentru 

Sănătate Mintală (World Federation for Mental Health - WFMH), pentru a crește gradul de 

conștientizare și educare, la nivel mondial, în privința sănătății mintale. 
 

 

 

http://www.reninco.ro/images/banners/conferinta/07Invitatie.pdf
http://www.reninco.ro/images/banners/conferinta/07Invitatie.pdf
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 11 octombrie — Ziua mondială a vederii 
 

Ziua mondială a vederii (World Sight Day - WSD) este marcată anual, în cea de-a doua zi de joi 

a lunii octombrie și reprezintă o manifestare ce vizează toți partenerii implicați în prevenirea 

problemelor de vedere. 
 

 
 

Site-ul dedicat acestei zile este www.iapb.org  

 

Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii a fost înființată în 1975 drept o organizație de 

coordonare, pentru a conduce eforturile internaționale în activitățile de prevenire a orbirii. Prima sa 

realizare majoră a fost de a promova un program pentru prevenirea orbirii, împreună cu Organizația 

Mondială a Sănătății. 
sursa: https://www.iapb.org/advocacy/world-sight-day/world-sight-day-2018/ 

 
 

 Brățara cu ultrasunete ajută nevăzătorii să se orienteze și să depisteze la 

timp diferite obstacole 
 

Tehnologia de ultimă generație ajunge și în țara noastră. Iar unele dintre inovații vin în sprijinul 

nevăzătorilor. Sunt tot mai multe aparate care ajută nevăzătorii să se orienteze mai ușor, să poată 

ieși din casă fără teama că se pot lovi sau accidenta, din cauza unor obstacole ce le apar în drum.  

Un astfel de aparat este brățara cu ultrasunete. Dacă este conectată la un telefon inteligent, brățara 

se transformă în busolă sau indicator spre diferite destinații.  

 

http://www.iapb.org/
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Andreea este nevăzătoare și evită zonele aglomerate sau parcurile, de teamă că s-ar putea lovi. A 

testat brățara și a făcut o plimbare prin parcul plin de arbori, altădată mari dușmani ai plimbărilor ei 

în aer liber. După câteva sfaturi, a început plimbarea.  

 

Brățara cu ultrasunete este produsă în Statele Unite ale Americii și este extrem de utilă la o 

plimbare în aer liber. Dispozitivul îi ajută pe nevăzători să depisteze la timp diferite obstacole.  

Costul unui asemenea dispozitiv este de aproape 2000 de lei.  
sursa: stiritvr.ro, 3 octombrie 2018 

 

 

 Liceenii romani pot studia în America 

 

 
 

Guvernul american ofera cazare, bilet de avion si alocatie pentru tineri. Fara niciun cost, 

elevii pot studia timp de un an peste ocean prin programul Flex, insa trebuie sa indeplineasca 

anumite conditii. 
 

Programul exista din 2015, iar de atunci aproape 100 de tineri romani au reusit sa il acceseze. Anul 

acesta, alti 35 de liceeni pot ajunge sa studieze in America. 

Elevii interesati pot aplica, pana, pe 16 octombrie, accesand acest 

site: https://ais.americancouncils.org 

Anul de studiu in Statele Unite este echivalat in Romania. Iar cei care termina liceul in SUA pot 

sustine bacalaureatul la intoarcere. 

  

Cheltuieli acoperite de Statul American: 

 - calatoria dus-intors 

- alocatie de 125 $ pe luna 

- plasarea in locuinta familiei gazda 

https://ais.americancouncils.org/cgi-bin/WebObjects/AIR.woa/wa/login?brand=flex
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- inscrierea la liceu 

- asigurare medicala 

- taxele de obtinere a vizei 

 

Bursierii trebuie sa aiba pasaport si sa indeplineasca anumite criterii: 

- In primul rand, elevii trebuie sa cunoasca limba engleza, la un nivel cel putin mediu. 

- In plus, candidatii trebuie sa aiba intre 14 si 17 ani. Nu pot aplica elevii care sunt deja in 

clasa a 12-a. 

 

Inscrierea cuprinde doua etape: aplicarea online si un test in limba engleza. O comisie speciala 

din Statele Unite ale Americii face selectia finala. 

Pana acum, programul Flex a trimis in America 24.000 de liceeni din toata lumea. Pentru acest an, 

elevii mai pot aplica pana pe 16 octombrie 2018. 
https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-15/liceenii-romani-pot-studia-gratis-in-america-inscrierile-se-fac-

pana-pe-16-octombrie-8153.html, autor Laura Golescu, 24 sept 2018 

 

 

 Selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi, anul 2018 

 
ANPD invită organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare 

nerambursabilă. 

 

În acest sens, ANPD publică următoarele documente: 

 Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi, anul 2018; 

 Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică 

de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018; 

 Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi pentru anul 2018; 

 Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1085/2018 privind aprobarea Metodologiei 

de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 

2018; 

 Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 187/2018 

pentru aprobarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru 

selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018. 

 Clarificări cu privire la selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu 

dizabilităţi, anul 2018 

 

Informatii suplimentare: http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/programe-si-strategii/programe-

finantate-de-anpd/ 

 

 

https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-15/liceenii-romani-pot-studia-gratis-in-america-inscrierile-se-fac-pana-pe-16-octombrie-8153.html
https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-15/liceenii-romani-pot-studia-gratis-in-america-inscrierile-se-fac-pana-pe-16-octombrie-8153.html
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Anunt-perticipare-2018.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Anunt-perticipare-2018.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Documentatie-proiecte-ONG-2018-_final.doc
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Documentatie-proiecte-ONG-2018-_final.doc
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Metodologie-proiecte-ONG-2018.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Metodologie-proiecte-ONG-2018.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Ordin-1085-metodologie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Ordin-1085-metodologie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Ordin-1085-metodologie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Decizia-187-documentatie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Decizia-187-documentatie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Decizia-187-documentatie.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Clarificari-1.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/04/Clarificari-1.pdf
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 Primăria Capitalei a anunţat că finanţează proiecte în domeniul 

asistenţei sociale 

 
Primăria Municipiului Bucureşti a lansat un apel de proiecte care pot primi finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, potrivit Legii 

nr. 350/2005.  

 

Sunt vizate proiectele care reprezintă iniţiative şi acţiuni în domeniul asistenţei sociale în vederea 

dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social. 

 

Cine este eligibil să depună un proiect? 

 

ONG-urile interesate în obţinerea finanţării sunt invitate să-şi depună proiectele la Registratura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Str. Constantin Mille, 

nr. 10 , sector 1, Bucureşti.  

 

Finanţările se acordă în baza unei hotărâri aprobate în acest an, la propunerea Primarului General, 

Gabriela Firea (HCGMB nr. 274/17.05.2018).  

 

Potrivit PMB, sunt eligibili solicitanţii persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii şi fundaţii 

- sau culte religioase recunoscute conform legii, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca 

furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.  

Organizaţiile solicitante pot acţiona individual sau asociate într-un consorţiu cu alte persoane fizice 

sau juridice fără scop patrimonial, însă partenerii solicitanţilor trebuie să satisfacă aceleaşi criterii 

de eligibilitate ca şi solicitanţii. Solicitantul va fi organizaţia conducătoare (liderul asocierii) şi, în 

cazul selecţiei, va fi partea contractantă (beneficiarul finanţării). 

 

Partenerii participă la pregătirea şi implementarea proiectului, iar costurile angajate sunt eligibile în 

acelaşi mod ca şi cele efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. Partenerii eligibili sunt 

organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca 

furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu., persoane fizice 

care pot participa la pregătirea implementarea proiectului şi instituţii de învăţământ care pot 

contribui semnificativ la implementarea şi succesul proiectului. 

 

Perioada de depunere a proiectelor este 12 Septembrie – 11 Octombrie 2018. Data limită de 

depunere a proiectelor este 11 Octombrie 2018 ora16:30. Selecția și evaluarea cererilor de 

finanțare depuse va fi făcută de către Comisia de evaluare în perioada 12 – 15 oct 2018. 

 

Informatii suplimentare: http://dgas.ro/stiri/ 

 

 

 

 

 

http://dgas.ro/stiri/
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 Răutatea fură sănătatea. – Anonim 

 

 Sănătatea depinde de echilibrul dintre alimentație și activitate fizică. – Hipocrate 

 

 Boală apare prima oară în suflet, apoi în minte, abia la urmă în trup. Vindecă sufletul dacă 

vrei să ai sănătate. – Anonim 

 

 minte sănătoasă într-un corp sănătos. – Iuvenal 

 

 Singurul mod de a-ți păstra sănătatea este să mănânci ceea ce nu vrei, să bei ceea ce nu-ți 

place și să faci ceea ce n-ai face. – Mark Twain 

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


