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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. 34, anul 3, saptamana 6 – 13 decembrie 2015 

 

 

Cuprins: 
 8 decembrie – Ziua Constitutiei României 

 10 decembrie – Ziua Drepturilor Omului 

 Organizatia Caritas - Proiect de politica publica               

 Românii, tot mai puţin şi mai bătrâni. Trăiesc în cele mai mici case din Uniunea Europeană 

 Terapia prin artă începe să se practice și în România 

 Asistenta sociala fara asistenti sociali? 

 Susține programul ”Școală după școală”!  

 O nouă materie obligatorie în şcoli şi facultăţi. Ce prevede proiectul de lege 

 Câte timbre sunt necesare pentru trimiterea unei scrisori pe Marte? 

 Cum arată cel mai mare păianjen din lume 

 Cum ii ajutam pe cei al caror univers s-a naruit intr-un singur moment 

 

 

 8 decembrie, Ziua Constituţiei 
 

Ziua Constituţiei României se sărbătoreşte pe 8 decembrie. Constituţia României, prima de după 

Revoluţia din decembrie 1989, a fost adoptată de Adunarea Constituantă la 21 noiembrie 1991 şi 

aprobată prin referendumul naţional de la 8 decembrie, acelaşi an, cu o majoritate semnificativă: din 

numărul de 10.948.468 de participanţi, 77,3% au răspuns afirmativ, 20,49% negativ, voturile nule 

reprezentând 2,3%. 

 

Elaborarea, dezbaterea şi adoptarea noii Constituţii a României au durat un an şi jumătate. 

În martie 1990, Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională decidea, prin Legea electorală, ca viitorul 

Parlament să funcţioneze, în principal, ca Adunare Constituantă. Prima întrunire a Adunării 

Constituante a avut loc la 11 iunie 1990, când a fost desemnată Comisia Constituţională pentru 

elaborarea proiectului de Constituţie. Comisia, condusă de Antonie Iorgovan, cadru universitar la 

Facultatea de Drept, număra 23 de parlamentari şi 5 experţi - personalităţi ale învăţământului juridic 

românesc şi jurişti cu activitate îndelungată.  
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În intervalul iunie 1990 - ianuarie 1991, Comisia a redactat tezele proiectului de Constituţie, iar la 

13 februarie 1991 acestea au fost prezentate Adunării Constituante, care le-a dezbătut până în iunie 

1991. Între 15 iulie şi 1 august 1991, grupurile parlamentare sau parlamentarii, individual, au 

înaintat amendamentele la textul rezultat după dezbateri. Împreună cu cele peste 1.000 de 

amendamente aduse, proiectul a fost din nou supus dezbaterilor în Adunarea Constituantă, în 

intervalul 10 septembrie - 18 noiembrie 1991, pentru ca, la 21 noiembrie, să fie adoptat prin vot 

nominal.  

 

Problema votului final a fost cea care a aprins spiritele încă din prima zi a dezbaterilor. Majoritatea 

dorea vot deschis, iar opoziţia vot secret.  

Votul decisiv asupra noii Constituţii a fost dat la 21 noiembrie 1991, la Bucureşti, deşi iniţial se 

propusese să aibă loc la Alba Iulia, prima Capitală a statului român unitar. Din totalul de 510 

parlamentari, au fost prezenţi 509, din care 414 s-au pronunţat ''pentru'' şi 95 ''împotrivă''.  

FSN, PUNR şi reprezentanţii minorităţilor altele decât cea maghiară au votat ''pentru'', cu câteva 

excepţii. PNŢCD şi PNL s-au pronunţat împotrivă, iar UDMR a votat în bloc ''împotrivă''. Votul 

nominal a fost pecetluit prin semnătură.  

Noua Constituţie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233, din 21 

noiembrie 1991.  

 

După patru ani de la adoptarea Constituţiei României, la 13 noiembrie 1995, deputaţii au adoptat, în 

cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă privind proclamarea 'Zilei Constituţiei 

României' pentru data de 8 decembrie. Plenul Senatului a aprobat, la 5 decembrie 1995, iniţiativa 

legislativă a Camerei privind proclamarea 'Zilei Constituţiei României' (Legea nr. 120/8 decembrie 

1995). 

 

Constituţia adoptată în 1991 a fost modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei 

României nr. 429/2003.  

Aceasta a fost aprobată prin referendumul naţional din 18 - 19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare 

la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Curţii 

Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului. 
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/8-decembrie--ziua-constitutiei-286611, autor Doru Cireasa , 08 

decembrie 2012 

 

 

 10 decembrie – Ziua Drepturilor Omului 
 

Ziua Drepturilor Omului este sărbătorită anual, în jurul lumii, pe 10 decembrie. 

 

Data a fost aleasă pentru a onora adoptarea și proclamarea de către Adunarea Generală a ONU, 

la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, prima exprimare globală 

a drepturilor omului și una dintre primele realizări majore ale ONU. 

 

Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului a avut loc la plenara 317 a Adunării Generale, la 4 

decembrie 1950, când Adunarea Generală a elaborat Rezoluția 423 (V) prin care invita toate statele 

membre, precum și orice alte organizații interesate să sărbătorească ziua așa cum cred că e potrivit.
 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/8-decembrie--ziua-constitutiei-286611
http://www.romanialibera.ro/autor/doru-cireasa-672
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_ONU
http://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
http://ro.wikipedia.org/wiki/10_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1948
http://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_Universal%C4%83_a_Drepturilor_Omului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_omului
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Ziua este marcată în mod normal atât de conferințe și reuniuni politice la nivel înalt cât și de 

evenimente culturale și expoziții care se ocupă cu probleme legate de drepturile omului. 

 

 

 Organizatia Caritas - Proiect de politica publica  
 

Organizatia Caritas a lucrat la un proiect de politica publica care vizeaza 

finantarea sectorului serviciilor sociale: 

 

http://caritasromania.ro/propunere-de-politica-publica-privind-finantarea-su 

stenabila-si-eficienta-a-serviciilor-sociale-in-romania/ 

 

Una dintre cerintele majore este cresterea bugetului serviciilor sociale cu 

0.3% din PIB pe an.  

 
 Românii, tot mai puţin şi mai bătrâni. Trăiesc în cele mai mici case din Uniunea 

Europeană 

 
 

Populaţia României a suferit cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, în perioada 1994-

2014, potrivit unui studiu Eurostat. Dacă ritmul rămâne acelaşi, prognozele sunt triste pentru 

ţara noastră. În următorii 65 de ani, o să pierdem trei milioane şi jumătate de locuitori. Nici 

la alte capitole nu stăm mai bine. 

 

De la o populaţie estimată la aproape 20 de milioane de locuitori în anul 2015, România va ajunge 

în anul 2080 la 16,3 milioane, se arată în raportul Eurostat. Cei peste 3,5 milioane de oameni în 

minus reprezintă o pierdere de 18% pentru populaţia ţării noastre. Migraţia şi rata scăzută a 

naşterilor în raport cu decesele reprezintă cauzele principale ale scăderii populaţiei României. 

http://caritasromania.ro/propunere-de-politica-publica-privind-finantarea-su


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 34, anul 3, saptamana 7 - 13 decembrie 2015 

 

 

 

P
ag

e4
 

Datele Eurostat arată o diminuare continuă a natalităţii în perioada 1993-2013. Astfel, România a 

ajuns la o rată medie de nouă naşteri la mia de locuitori, sub media europeană de zece naşteri la 

mie. 

 

Conform studiului european, românii trăiesc în cele mai mici locuinţe din Uniune. Suprafaţa medie 

a locuinţei în mediul urban este de 40 de metri pătraţi. Europenii locuiesc în case cu suprafaţa de 90 

de metri pîtraţi în marile metropole şi 100 de metri pătraţi în oraşele mici. 

 

Mai mult, 40% dintre locuinţele românilor sunt ocupate de câte 3-5 persoane fiecare, iar în 5% 

dintre case stau câte şase oameni sau mai mulţi. În doar 22,1% dintre case stă o singură persoană, 

mult sub media europeană de 31,8%. 

 

Nici condiţiile de locuit din ţara noastră nu sunt dintre cele mai bune. În anul 2011, 38,1% din 

casele românilor aveau WC-ul în curte. În Oltenia sunt cele mai multe astfel de locuinţe, aproape 

56%. Bulgarii stau mai bine ca noi la acest capitol: doar 26,4% dintre case au toaletă în curte. 

Media UE este de numai 2,7%, conform datelor Eurostat. 
http://www.realitatea.net/romanii-tot-mai-putin-si-mai-batrani-traiesc-in-cele-mai-mici-case-din-uniunea-

europeana_1843162.html#ixzz3tQBmoGxs  

 

 

 

 Terapia prin artă începe să se practice și în România 

 

 

 
În Europa și America nu este ceva neobișnuit să te joci sau să citești povești pe patul de spital. Și în 

România există deja clinici unde se cântă și se pictează pentru a ajuta recuperarea copiilor. 

Deocamdată, proiectele de art-terapie sunt susţinute exclusiv de ONG-uri care lucrează cu 

specialiști în muzică, psihologi și asistenţi sociali. 

 

Anul acesta, 104 copii internaţi în secţiile pediatrice ale Spitalului de Psihiatrie dr. Gh. Preda Sibiu 

au cântat împreună în fiecare săptămână. Sesiunile-atelier au fost susţinute de echipe formate din 

psiholog, asistent social și terapeuţii muzicali Edith Toth și Erzsebet Gazdag, amândouă certificate 

în metoda de origine germană a Spitalelor Cântătoare. Terapia prin muzică a fost recomandată, în 

special, copiilor cu întârziere mentală, tulburări de limbaj și dezvoltare și tulburări emoţionale. La 

program au participat și copii din secţiile Neurologie și Recuperare. Proiectul a fost finanţat prin 

programul MOL pentru Sănătatea Copiilor. „Costul unei sesiuni de terapie prin muzică pentru 12-

15 copii este de 400 lei. În sistem privat, o oră de terapie de grup ar costa între 25-40 de lei, sume 

http://www.realitatea.net/romanii-tot-mai-putin-si-mai-batrani-traiesc-in-cele-mai-mici-case-din-uniunea-europeana_1843162.html#ixzz3tQBmoGxs
http://www.realitatea.net/romanii-tot-mai-putin-si-mai-batrani-traiesc-in-cele-mai-mici-case-din-uniunea-europeana_1843162.html#ixzz3tQBmoGxs
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pe care majoritatea părinţilor nu și le-ar permite, mai ales că avem în grupuri și copii din centre de 

plasament”, explică Roxana Fediuc, manager de proiect la Asociaţia Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. 

Preda Sibiu. Cântecele și textele sunt foarte simple, fiind accesibile tuturor persoanelor, indiferent 

de pregătire muzicală și voce. 

 

Camera de joacă de la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu 

Fundaţia Internaţională pentru Copil și Familie desfășoară sesiuni de art-terapie săptămânale într-o 

cameră de joacă proprie în incinta secţiei de chirurgie de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu 

din București. Cele mai frecvente activităţi sunt lectura, desenul și modelajul. Atelierele nu urmează 

o programă strictă, deoarece numărul și vârsta copiilor fluctuează - unii vin, alţii pleacă din spital. 

La activităţi participă adesea și mamele, internate împreună cu copiii lor. Unii copii sunt arși, alţii 

au suferit operaţii complicate și dureroase. Psihologul îi încurajează să-și exprime emoţiile. Dacă li 

se lipesc de suflet, copiii pot lua acasă „materialele”, adică jucăriile și cărţile, motiv pentru care 

echipa se află mereu în căutare de noi donaţii. Terapia prin artă este uneori și alfabetizare. „Am avut 

surpriza să lucrăm cu copii mai mari din mediul rural care nu numai că nu știau să citească, dar nici 

măcar nu desenaseră vreodată în viaţa lor”, mărturisește Andreea Ene, psihoterapeut și 

coordonatorul proiectului.  

 

În cadrul Asociaţiei HorsEmotion din Timișoara se folosește muzica clasică relaxantă în timpul 

ședinţelor de hipoterapie pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii și psihiatrice. „În timpul 

melodiilor de J.S.Bach, copiii s-au bucurat de o plimbare pe caii de terapie Api și Ibutz”, povestește 

Erika Weisz, fiziokinetoterapeut la HorsEmotion. Mișcarea și muzica ajută copiii cu dizabilităţi să 

se conecteze fizic și emoţional la lumea înconjurătoare.  

Metoda promovează ideea că fiecare om poate să cânte, iar cântatul în grup duce la împărtășirea 

bucuriei comune - Edith Toth, terapeut muzical. 

„Singende Krankenhäuser” sau Spitalele Cântătoare este o rețea internaţională care promovează 

cântatul în instituţiile medicale. 

 

313.500 de lei sunt puși la dispoziţia ONG-urilor în 2015 prin programul MOL pentru Sănătatea 

Copiilor. 
 http://jurnalul.ro/viata-sanatoasa/terapii-complementare/terapia-prin-arta-incepe-sa-se-practice-si-in-romania-

702354.html, autor Luciana Grosu, 2 dec 2015 

 

 Asistenta sociala fara asistenti sociali? 

 

70% din cei angajati ca "asistenti sociali" la nivel local nu au studii de profil. In 

mediul rural exista doar "1,27 asistenti" per localitate, desi legea prevede mai 

multi.Asistentii sociali sunt minoritari in sistemul de asistenta sociala de la nivel 

local. 

 

Un nou studiu realizat de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania (CNASR) dezvaluie starea 

grava in care se afla acest domeniu la nivel national, mai ales in mediul rural. In ciuda cadrului 

legislativ existent de multi ani care prevede profilul si numarul celor ce pot fi angajati in sistem, 

autoritatile, in special din mediul rural, continua sa perpetueze o stare de fapt in detrimentul 

http://jurnalul.ro/viata-sanatoasa/terapii-complementare/terapia-prin-arta-incepe-sa-se-practice-si-in-romania-702354.html
http://jurnalul.ro/viata-sanatoasa/terapii-complementare/terapia-prin-arta-incepe-sa-se-practice-si-in-romania-702354.html
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beneficiarilor, si anume persoane cu dizabilitati, copii institutionalizati, femei abuzate si alte 

categorii. 

 

S-a ajuns astfel ca in Romania, in mediul rural sa existe in medie pe localitate doar 1,27 persoane 

angajate pentru a avea grija de minorii, adultii sau batranii cu nevoi speciale. Studiul releva si faptul 

ca lucratorii din serviciul public de asistenta sociala nu sunt distribuiti unitar la nivel national, unele 

primarii avand doar unul sau doi angajati, in marea lor majoritate fara studii de asistenta sociala asa 

cum prevede legislatia. 

 

"Nu numai ca in sistemul de asistenta sociala avem mai multi inspectori, consilieri si referenti 

decat asistenti sociali, dar pozitiile sunt ocupate de personal necalificat in conditiile in care statul a 

investit in formarea a peste 35.000 de absolventi cu studii de profil", a tras Doru Buzducea din nou 

semnalul de alarma cu ocazia prezentarii acestei noi cercetari. Presedintele CNASR a aratat cum 

structura sistemului de asistenta sociala din Romania este ca o piramida cu varful in jos, cu multe 

institutii la nivel central si judetean si foarte putine la nivel local, unde exista cea mai mare nevoie.  

 

"In loc ca ierarhia sa fie inversa, si la baza sistemului de asistenta sociala sa se afle servicii si 

institutii necesare pentru categoriile de beneficiari, constatam ca in realitate acestea lipsesc, 

piramida fiind supradimensionata la varf. Si nu numai ca structura este defectuoasa, dar la nivelul 

micilor localitati, adica exact unde este nevoia cea mai acuta de asistenti, primarii aleg sa angajeze 

cunostinte si rude in detrimentul personalului de specialitate. Astfel, dupa ce ca nu sunt ocupate 

posturile prevazute prin lege, asistentii sociali cu studii universitare au ajuns sa fie minoritari in 

meseria lor", a declarat reprezentantul CNASR cu ocazia lansarii cercetarii. 

 

Studiul vine in completarea celui publicat in luna mai a acestui an si care reprezenta atunci o 

premiera in cei 85 de ani de cand a inceput formarea profesionala in aceasta meserie pentru ca 

sintetiza atat profilul exact al lucratorului in asistenta sociala cat si nevoile reale ale societatii 

romanesti. "Aceste cercetari la nivel national ofera o imagine clara a ceea ce se intampla in mod 

real in tara, imagine pe care o punem la dispozitia autoritatilor de profil. Ca masuri concrete, am 

avut o serie de dezbateri publice cu mediul politic, sindicate si societate civila, prin care facem 

cunoscute cifrele si propunem masuri clare fara costuri suplimentare si cu aplicabilitate imediata", 

a rezumat presedintele CNASR. 

 

Toate studiile si rapoartele internationale si cele realizate in Romania arata clar ca s-a ajuns intr-un 

punct mai critic ca oricand, atat din punctul de vedere al numarului celor care au nevoie de asistenta 

sociala, cat si din al celor care fac o meserie din a-i ajuta pe cei in nevoie. "Tot ce trebuie sa facem 

este sa constientizam ca lucrurile se pot schimba in bine daca se vrea acest lucru la nivelul 

decidentilor",spun cei din domeniu. 

 

Studiul a fost realizat de Comisia de Cercetare in Asistenta Sociala sub indrumarea prof. Florin 

Lazar in perioada septembrie 2014 - iunie 2015, prin solicitari adresate Prefecturilor din tara care 

reprezinta cele 3.181 de primarii existente in Romania.Cercetarea se gaseste pentru consultare pe 

pagina www.cnasr.ro sau in format tiparit la editura Tritonic. 

sursa:www.stirong.ro, 4 decembrie 2015 

 

http://www.cnasr.ro/
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 Susține programul ”Școală după școală”!  
 

Comunitatea de-clic 

http://facem.de-clic.ro/ 

roagă să re-distribuim acest mesaj către rude, prieteni, cunoscuți și organizații de profil care ar 

putea determina prin mesajele lor decizia ministerului educației de a bugeta 

și implementa programul Școală după Școală în comunitățile care au nevoie de el 

 

Iată textul petiției:  

 

Susțin programul ”Școală după școală”!  

 

Reamintim că, deși Programul Școală după Școală (SdS) este destinat tuturor copiilor și legea 

prevede că în cazul școlilor cu elevi din grupurile dezavantajate statul poate finanța programul de la 

bugetul de stat, în fapt, tocmai cei care au cea mai mare nevoie de sprijin suplimentar nu au acces la 

Program: copii și tineri din familii cu statut socio-economic scăzut. Soluția ar fi alocarea de 

resurse de la bugetul de stat destinate implementării la nivel național a Programului SdS, cu 

prioritizarea anuală a unităților școlare beneficiare, în funcție de gradul de risc al elevilor din 

școală. 

 

Solicităm respectarea angajamentelor asumate de Parlament și Guvernul României în urmă cu 4 ani 

- art. 58 al Legii Educației Naționale și OMECTS nr. 5349/ 07.09.2011 - prin bugetarea 

Programului SdS, astfel încât să fie accesibil celor peste 400.000 de elevi defavorizați, în 

situație actuală de risc educațional și implicit, excluziune socială pe termen mediu și lung. În 

contextul elaborării proiectului de buget pentru anul 2016, vă rugăm să introduceți în acest proiect 

programul Școală după Școală, arătând modalitatea propusă de finanțare și indicatorii de rezultat 

pentru program în conformitate cu modelul de anexă la bugetul ordonatorului de credite. 

 

Semnează aici: http://facem.de-clic.ro/sustin_sds?recruiter_id=44344  

 
 

 O nouă materie obligatorie în şcoli şi facultăţi. Ce prevede proiectul de lege 

 
 Disciplina "Noţiuni de prim-ajutor" ar putea deveni obligatorie în învăţământul 

preuniversitar şi universitar, în baza unei propuneri legislative de modificare a Legii 

educaţiei, care se află în consultare publică la Camera Deputaţilor până pe 30 

decembrie. 

 

"În toate nivelurile sistemului naţional de învăţământ, preuniversitar şi universitar, cu excepţia celui 

prevăzut la art 23. alin 1.lit a, se include disciplina Noţiuni de prim ajutor ca disciplină obligatorie 

de studiu. Planul şi programa naţională precum şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de personalul 

didactic pentru disciplina Noţiuni de prim ajutor se aprobă prin ordin comun al Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Sănătăţii", se arată în propunerea semnată de 37 de 

parlamentari PSD. 

http://facem.de-clic.ro/
http://facem.de-clic.ro/sustin_sds?recruiter_id=44344
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De asemenea, iniţiativa mai prevede că "educaţia fizică şi sportul, precum şi orele de Noţiuni de 

prim ajutor în învăţământul preuniversitar sunt cuprinse în trunchiul comun al planurilor de 

învăţământ". 

 

Iniţiativa a fost depusă la 25 noiembrie la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi se află în 

consultare publică până la data de 30 decembrie 2015. Iniţiatorii îşi motivează acest demers prin 

necesitatea ca fiecare individ să ştie să acţioneze atunci când se află în faţa unei urgenţe medicale 

sau să cunoască modalităţile de a evita sau reacţiona în faţa unui pericol cu potenţial vital. 
sursa : http://www.realitatea.net/o-noua-materie-obligatorie-in-scoli-si-facultati-ce-prevede-proiectul-de-

lege_1840573.html#ixzz3tQc3ZLc1, 30 noiembrie 2015 

 

 

 Câte timbre sunt necesare pentru trimiterea unei scrisori pe Marte? 

 

 

 

http://www.realitatea.net/o-noua-materie-obligatorie-in-scoli-si-facultati-ce-prevede-proiectul-de-lege_1840573.html#ixzz3tQc3ZLc1
http://www.realitatea.net/o-noua-materie-obligatorie-in-scoli-si-facultati-ce-prevede-proiectul-de-lege_1840573.html#ixzz3tQc3ZLc1
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Câte timbre sunt necesare pentru trimiterea unei scrisori pe Marte? Pentru a răspunde la 

această întrebare pusă de un copil pasionat de astronomie, Poșta regală britanică a făcut 

eforturi uriașe, mergând până la a solicita sprijinul NASA, agenția spațială americană. 

 

Cererea, cel puțin neobișnuită, formulată de micul Oliver, de cinci ani, a lăsat mai întâi perplexă 

Poșta britanică, potrivit unui comunicat transmis AFP, potrivit Agerpres. 

 

Apoi s-a luat decizia de a apela la specialiști: serviciile poștale ale Majestății Sale au luat legătura 

cu Centrul spațial Kennedy (Florida) pentru a stabili costul de trimitere a scrisorii în cadrul unei 

misiuni de explorare a NASA. 

Li s-a răspuns că, pentru a calcula costul de trimitere, trebuie să se ia în considerare cei 567 de 

milioane de kilometri cât măsoară distanța de la Pământ la Marte. 

"NASA mi-a explicat că cea mai recentă călătorie a lor pe Marte, pentru transportarea robotului 

Curiosity, a costat 700 de milioane de dolari", spune Andrew Smout de la serviciul clienți al Royal 

Mail. 

"Luând în considerare greutatea navetei, au apreciat că trimiterea pe Marte a unui obiect de 100 de 

grame ar costa 18.000 de dolari", adaugă el. 

Pe baza acestor informații, Poșta britanică "a ajuns la concluzia că cine vrea să trimită o scrisoare cu 

tarif normal cuiva care locuiește pe Marte trebuie să plătească 11.602 lire sterline și 25 de pence 

(16.140 de euro)", adică echivalentul a 18.416 timbre. 

 

Odată misterul lămurit, micul Oliver a mulțumit Royal Mail, adăugând totuși că este "foarte scump 

să trimiți o scrisoare pe Marte". 
sursa: http://www.realitatea.net/cate-timbre-sunt-necesare-pentru-trimiterea-unei-scrisori-pe-

marte_1843513.html#ixzz3tQDkeINr ,4 decembrie 2015 

 

 Cum arată cel mai mare păianjen din lume 

 

Cel mai mare păianjen din lume este păianjenul Goliat (Theraphosa blondi), denumit și 

"mâncătorul de păsări". 

  

  

Păianjenul este un mascul descoperit în Venezuela de membrii unei expediții, în aprilie 1965, fiind 

găsit, ulterior, și în pădurile tropicale din Guyana și Guyana franceză. Arahnida, de mărimea unui 

cățeluș, avea o deschidere a picioarelor de 28 cm lungime și cântărea 50 de grame. 

http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/12/04/cate-timbre-sunt-necesare-pentru-trimiterea-unei-scrisori-pe-marte--16-16-57
http://www.realitatea.net/cate-timbre-sunt-necesare-pentru-trimiterea-unei-scrisori-pe-marte_1843513.html#ixzz3tQDkeINr
http://www.realitatea.net/cate-timbre-sunt-necesare-pentru-trimiterea-unei-scrisori-pe-marte_1843513.html#ixzz3tQDkeINr
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Un alt păianjen aparținând aceleiași specii avea aceeași deschidere a picioarelor, de 28 de cm, și 

cântărea 170 de grame. 

 

Păianjenul Goliat este supranumit și "mâncătorul de păsări", deși nu se hrănește în principal cu 

păsări, ci cu râme. Ocazional, mănâncă și insecte, broaște și ouă de păsări. 

Deși este veninos și mușcătura sa este extrem de dureroasă, veninul său nu este mortal pentru om. 
sursa : http://www.realitatea.net/cum-arata-cel-mai-mare-paianjen-din-lume_1843124.html#ixzz3tQCK6drc  

 

 

 

 Cum ii ajutam pe cei al caror univers s-a naruit intr-un singur moment 
 

Andrei a fost luat de la 15 ani din spitalul Marie Curie. Pe cand avea 12 ani 

fusese implicat intr-un accident in urma caruia a ramas paralizat la membrele 

inferioare. Era orfan de tata, iar mama ingrijea inca doi copii intr-un sat sarac 

din judetul Vrancea. Acum, Andrei este casatorit, conduce, este angajat si 

locuieste in Vaslui. Viata lui s-a transformat datorita Fundatiei Motivation si lui 

Cristian Ispas, fara de care probabil nu ar fi avut sanse la o viata normala. Intr-

un context nu foarte deschis pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati, Cristian Ispas este un 

luptator de cursa lunga in promovarea integrarii acestor persoane in societate. 

 

 
 

Ca recunoastere a eforturilor de ajutorare a celor aflati in nevoie, dar si a rezultatelor remarcabile in 

afacerea sociala Motivation, Cristian Ispas a primit titlul EY Social Entrepreneur Of The Year - 

Romania 2015, in cadrul editiei din acest an a programului EY Entrepreneur Of The Year. 

 

(...) In 1995, Cristian Ispas co-fondeaza Fundatia Motivation Romania, cu scopul derularii de 

proiecte specifice pentru cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati si apararea drepturilor 

acestora. 

Fundatia Motivation ofera servicii complexe atat copiilor cat si adultilor, de la recuperare medicala, 

instruire pentru viata independenta, integrarea sociala, educationala si profesionala, la medierea 

integrarii in munca si consultanta pentru accesibilizarea spatiilor pentru persoanele cu dizabilitati. 

http://www.realitatea.net/cum-arata-cel-mai-mare-paianjen-din-lume_1843124.html#ixzz3tQCK6drc
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Astfel, Motivation contribuie decisiv la revenirea la o viata normala a acelor oameni pentru care 

universul s-a schimbat intr-o secunda: 

"In fiecare seara vedem la stiri un accident. Incercam sa contactam persoanele in cauza cat mai 

aproape de data la care ei au avut accidentul, pentru ca am invatat ca astfel le reducem timpul pe 

care il petrec acasa in depresie, gandindu-se ca viata lor s-a terminat si incercam sa le dam 

exemple de oameni din echipa noastra care au trecut prin situatii similare. 

Sunt oameni in carucior, care duc o viata activa si autonoma. Interventia Motivation in comunitate 

este de a-l convinge pe beneficiar ca poate avea o viata independenta, poate conduce o masina 

adaptata de noi si a-i convinge familia ca trebuie sa il lase sa fie independent. In acelasi timp, de a 

convinge autoritatile ca trebuie sa ii asigure accesibilitate din momentul in care iese din casa pana 

la locatia de destinatie. Nu pentru ca persoana respectiva este privilegiata, ci pentru ca fiecare 

dintre noi avem dreptul sa ne putem deplasa oriunde si oricand fara sa fim ajutati," spune Cristian 

Ispas, fondator si Director General al Fundatiei Motivation si Motivation SRL, dar si director 

national al  Fundatiei Special Olympics Romania. 

 

In 2001, in urma liberalizarii in Romania a achizitionarii de echipamente ajutatoare pentru persoane 

cu dizabilitati, a luat fiinta Motivation SRL, o societate comerciala al carei actionar unic este 

Fundatia. Scopul societatii este de a genera profit pentru Fundatie, finantand astfel programele 

caritabile ale acesteia. La o cifra de afaceri de 2,8 milioane EUR si un profit de 0,67 milioane EUR 

in 2014, Motivation SRL asigura aproximativ un sfert din bugetul fundatiei cu acelasi nume. 

Necesarul de fonduri neacoperit din surse proprii este obtinut prin accesarea de fonduri structurale, 

granturi norvegiene sau elvetiene, fonduri acordate de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internationala. Pana in 2009, compania producea echipamente de mobilitate personalizate pentru 

persoanele cu dizabilitati din Romania. In prezent, deoarece productia de la zero nu mai este 

rentabila, Motivation importa din Suedia, Germania, Polonia, China scaune rulante pe care le 

adapteaza nevoilor fiecarui beneficiar, fiind singurul furnizor din Romania care implementeaza 

procedura in opt pasi a Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru distribuirea scaunelor rulante. 

Astfel, se asigura evaluarea si prescrierea unui scaun rulant personalizat, impreuna cu instruirea 

pentru o viata independenta. In 2014, Motivation a vandut la nivel national, prin cele 15 echipe 

regionale, 1.186 scaune, aproape dublu fata de 2010. 

Functionarea profitabila a firmei a adus o schimbare importanta in viata celor 37 de tineri cu 

dizabilitati severe care au fost dezinstitutionalizati si care traiesc acum in case de tip familial, 

ingrijiti de Fundatia Motivation. Acestia au fost preluati, pe cand erau copii, din Centrul de 

Plasament de la Tancabesti, in 2003, unde stateau 80 in 2 camere. Acum locuiesc intre 6 si 8 tineri 

intr-o casa si au personal de ingrijire care ii asista 24 ore din 24. Toti urmeaza un program de 

recuperare, cu psihologi, kineto-terapeuti, asistenti sociali, logopezi. De asemenea, au programe de 

socializare si de petrecere a timpului liber. Doi dintre cei 37 de copii preluati de la Tancabesti sunt 

chiar angajati in cadrul firmei Motivation. 

 

In afara de ingrijirea tinerilor dezinstutionalizati, profitul Motivation este investit in derularea de 

programe pentru cresterea gradului de integrare si incluziune a persoanelor cu dizabilitati in 

comunitati. 

"Incercam sa marim gradul de constientizare a faptului ca persoanele cu dizabilitati motorii sunt 

normale, doar ca se deplaseaza altfel. De foarte multe ori gasim potentiali beneficiari doar prin 

simplul fapt ca mergem in comunitati si le prezentam ce facem noi. Chiar in aceasta perioada 
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derulam "Caravana Mobilitatii", un program pe care l-am inceput in 2014, prin care ne deplasam 

cu un atelier mobil in comunitati indepartate de orase, unde identificam persoane cu dizabilitati 

care au nevoie de produsele si servicile noastre. In cadrul atelierului mobil, beneficiaza de o 

minima evaluare medicala si a nevoilor de echipament ajutator. Am organizat aceasta Caravana 

anul acesta in 10 judete (Sibiu, Cluj, Brasov, Harghita, Vaslui, Bacau, Gorj, Valcea, Buzau, 

Braila)." 

(...) Cristian Ispas concluzioneaza: " Experienta traita de cel care utilizeaza caruciorul nu poate fi 

replicata nici de medic, nici de kineto-terapeut. De aceea serviciile noastre sunt furnizate de echipe 

din care fac parte persoane in scaun rulant. Aceasta este ceea ce aducem noi inovator in Romania". 

 

Cristian Ispas a concurat alaturi de alti 47 de antreprenori in cadrul competitiei EY Entrepreneur Of 

The Year - Romania 2015, fiind castigatorul titlului Social Entrepreneur Of The Year, pentru 

afacerea sociala cu cel mai mare impact. Ceilalti doi castigatori ai programului au fost Levente 

Hugo Bara, Supremia Grup - care si-a adjudecat titlul EY Entrepreneur Of The Year si care va 

reprezenta Romania in finala World Entrepreneur Of The Year si Dan Isai, Salad Box - caruia i-a 

fost inmanat titlul Emerging Entrepreneur Of The Year. 
sursa:www.stiriong.ro, autor: Mihaela Matei - Special Projects Supervising Associate, EY Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 Toti pentru unul, unul pentru toti! 


