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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Acte normative în dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS) 

 200.000 Euro pentru proiecte în beneficiul grupurilor dezavantajate social 

 Încep înscrierile în programul care îi învaţă pe elevi cum să interacţioneze cu animalele de 

companie 

 Impozitarea companiilor pe baza cifrei de afaceri, în locul impozitului pe profit, efecte 

secundare care destabilizează societatea civilă: 80% dintre firmele cu profit din România nu 

vor mai putea face sponsorizări deductibile! 

 Prima Editie - Conferinta Internationala Autism Bucuresti IACB 2017: Formarea 

deprinderilor de viata la persoanele cu autism in programele intensive de interventie precoce. 

 Lansarea Ghidului Președinției Române a Consiliului UE din 2019 

 Apa de ghimbir, un adevărat miracol pentru sănătate 

 

 

 

                    Noutăți  

 
 Nota Ministerului Educației Naționale privind crearea rețelei de resurse educaționale 

deschise în cadrul inspectoratelor școlare județene 

Data publicării: 04.11.2017 

 

La solicitarea Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene vor dezvolta pe site-urile 

proprii un spațiu de organizare a resurselor educaționale deschise, elaborate de cadrele didactice din 

județ. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/pOJ7lvZA2Lg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/pOJ7lvZA2Lg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/qW1U1wxcBYk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/qW1U1wxcBYk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/qW1U1wxcBYk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/TVg06PAW_Bo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/TVg06PAW_Bo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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În acest sens, MEN recomandă o structură de conținut unitară, organizată pe niveluri de 

învățământ/clase și arii curriculare/discipline de studiu. În funcție de complexitatea și varietatea 

resurselor, acestea pot fi structurate și pe alte tipologii (ex. curriculare/extracurriculare).  

 

Termenul dezirabil de implementare este luna noiembrie 2017. 

 

Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale 

procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de 

materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe 

școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce 

acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.). 

 

Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea 

legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor. 

Detalii găsiți în documentele atașate. 

 

Materiale informative:  

 Nota Resurse educationale deschise.pdf 

 Anexa.pdf 
sursa:www.edu.ro/nota-ministerului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-privind-crearea-re%C8%9Belei-de-resurse-

educa%C8%9Bionale-deschise-%C3%AEn 

 

 

 Acte normative în dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale (MMJS) 
 

 Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de interes 

naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

„Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de 

la sistemul de protecție socială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor 

adulte cu dizabilități” 

Publicat pe site: 26.10.2017 - 08.12.2017 

 

 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei 

şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea 

asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție socială a copilului către 

sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”   

 Notă de fundamentare   

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la 

adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data 

publicării pe site, respectiv 26.10.2017 – 04.11.2017. 
sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4997-20171026-proiect-hg-pin-

tranzitie 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Nota%20Resurse%20educationale%20deschise.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/4997-20171026_HG_pin_tranzitie.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/4997-20171026_HG_pin_tranzitie.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/4997-20171026_NF_HG_pin_tranzitie.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/4997-20171026_NF_HG_pin_tranzitie.pdf
mailto:dezbateri@mmuncii.gov.ro
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4997-20171026-proiect-hg-pin-tranzitie
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4997-20171026-proiect-hg-pin-tranzitie
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 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind 

aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de 

zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 

instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” 

 

Publicat pe site: 26.10.2017 - 08.11.2017 

 

 Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind 

aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de 

criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în 

instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din 

comunitate” 

 Nota de fundamentare 

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la 

adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data 

publicării pe site, respectiv 26.10.2017 – 04.10.2017. 
sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4998-proiect-modif-hg-aprobare-

pin-drepturi-pers-dizab 

 

 Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind 

promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și 

combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional 

pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de 

tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2018-2021 

Publicat pe site: 26.10.2017 - 08.12.2017 

 

 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de 

șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționaleprivind 

promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 

violenței domestice pentru perioada 2018-2021  

 

      Strategia Națională și  Planul operațional de acțiuni - Pilonul Egalitate de șanse între 

femei și bărbați  

      Strategia Națională și  Planul operațional de acțiuni - Pilonul Prevenirea și Combaterea 

Violenței Domestice 

 Notă de fundamentare   

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/20171026_Pr_HG_modif_798_aprob_PIN_drepturi_pers_bizab.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/20171026_NF_PIN_modif_HG_798.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/20171026_NF_PIN_modif_HG_798.pdf
mailto:dezbateri@mmuncii.gov.ro
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4998-proiect-modif-hg-aprobare-pin-drepturi-pers-dizab
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4998-proiect-modif-hg-aprobare-pin-drepturi-pers-dizab
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5003-20171026_Proiect_HG_SN_ES_VD.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5003-20171026_Proiect_HG_SN_ES_VD.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5003-20171026_StrategiaNat_pilonES.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5003-20171026_Plan_operational_2018-2021_SNpilonES.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5003-20171026_StrategiNat_pilonVD.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5003-20171026_Plan_operaional_2018-2021_SNpilonVD.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5003-20171026_NF_Strategia_Nationala_ES_VD_2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5003-20171026_NF_Strategia_Nationala_ES_VD_2017.pdf
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Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la 

adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data 

publicării pe site, respectiv 26.10.2017 – 04.11.2017. 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5003-20171026-proiect-hg-strategie-nat-

es-vd 

 

 

 200.000 Euro pentru proiecte în beneficiul grupurilor dezavantajate social 

 

ING anunță lansarea unei competiții de proiecte dedicată ONG-urilor care au ca principali 

beneficiari persoanele aflate în situații dificile (copii abandonați, persoane bolnave, bătrâni 

singuri, victime ale violenței domestice, persoane afectate de calamități naturale, persoane cu 

dizabilități etc). 

În cadrul competiției se vor oferi sponsorizări între 15.000 si 50.000 de Euro / proiect, 

valoarea totală a premiilor fiind 200.000 de Euro. Programul se desfășoară în perioada 30 

octombrie – 4 decembrie 2017. 

 

Competiția se va desfășura în următoarele etape: 

  

Perioada de înscrieri (30 octombrie – 12 noiembrie) – ONG-urile se pot înscrie prin completarea 

unui formular de concurs și trimiterea sa pe adresa sustainability@ing.ro, până cel târziu 12 

noiembrie 2017, ora 23:59. 

 

Etapa de jurizare (13 – 20 noiembrie) – un juriu intern al ING va evalua proiectele înscrise, pe 

baza criteriilor detaliate în Regulamentul competiției. 

 

Anunțarea proiectelor finaliste (21 noiembrie) - pe www.ing.ro va fi anunțată lista celor 20 de 

proiecte finaliste, în ordinea notelor obținute la etapa de jurizare. 

 

mailto:dezbateri@mmuncii.gov.ro
https://www.stiri.ong/assets/files/formular_de_aplicatie_ing_2017.docx
mailto:sustainability@ing.ro
http://www.ing.ro/
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Perioada de votare a proiectelor de către angajații ING (22 - 29 noiembrie) 

 

Anunțarea câștigătorilor (4 decembrie) - pe site-ul www.ing.ro se va anunța lista câștigătorilor. 

Numărul câștigătorilor depinde de valoarea totală a premiilor. 

  

Mai multe detalii despre procedura de înscriere, etapele competiției, criteriile de eligibilitate, 

precum și criteriile de selectie ale proiectelor, găsiţi în Regulamentul programului. 

 

Daca aveţi întrebari, puteţi scrie la adresa sustainability@ing.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 30 oct 2017 

 

 

 Încep înscrierile în programul care îi învaţă pe elevi cum să interacţioneze 

cu animalele de companie 
 

 
 

Încep înscrierile în programul ABC-ul Îngrijirii Animalelor de companie, ediţia 2017 – 

2018. Până pe 5 decembrie, şcolile din toată ţara se pot înscrie în baza formularului disponibil 

aici http://bit.ly/2hwGavL 

Anul trecut s-au înscris 200 de şcoli din toată ţara. 

ARPAC, iniţiatorul acestui program, va organiza şi un webinar în cadrul căruia vor fi 

expuse obiectivele şi activităţile proiectului, dedicat profesorilor, medicilor veterinari, şi 

studenţilor la facultăţile de profil. 

 

Asociaţia Română a Producătorilor de Hrană pentru Animale de Companie – ARPAC 

(www.arpac.ro) continuă şi în anul şcolar 2017-2018 programul educaţional „ABC-ul Îngrijirii 

Animalelor de Companie”, prin care elevii de la clasele primare învaţă cum să interacţioneze cu 

animalele, în general, şi cum se pot implica în îngrijirea propriului animal de companie. 

 

În anii anteriori, copii din 200 de şcoli au aflat de la medicii veterinari şi voluntarii proiectului ce 

aduce cu el un animal de companie pe care îl facem membru al familiilor noastre. Aşadar, au 

descoperit că unui animal îi trebuie grijă, iubire şi hrană de calitate pentru a fi fericit. Proiectul 

educaţional continuă şi anul acesta, iar în perioada 2 noiembrie – 5 decembrie 2017, cadrele 

didactice din toată ţara sunt încurajate să se înscrie în program pentru a primi vizita unui medic 

veterinar şi pentru a fi la curent cu acţiunile proiectului. 

 

Pentru a explica mai bine ce presupune derularea proiectului în şcoală, Asociaţia Producătorilor de 

Hrană pentru Animale de Companie va organiza şi un webinar în cadrul căruia vor fi expuse 

obiectivele şi activităţile proiectului, dedicat profesorilor, medicilor veterinari şi studenţilor la 

http://www.ing.ro/
https://www.stiri.ong/assets/files/regulament_competitie_-_adopta_un_proiect.pdf
mailto:sustainability@ing.ro
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/pOJ7lvZA2Lg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/pOJ7lvZA2Lg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://bit.ly/2hwGavL
http://www.arpac.ro/
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facultăţile de profil. Webinarul va fi transmis live pe 24 noiembrie, între orele 15:30 – 17.00 şi va 

putea fi accesat pe site-ul www.petabc.ro 

 

„Ne bucură interesul mare al şcolilor din toată ţara pentru implementarea proiectului şi vrem să 

venim în întâmpinarea tuturor profesorilor inimoşi, iubitori de animale, cu noi provocări, cât şi cu 

o sesiune de instruire ţinută de specialiştii ARPAC în sănătate, nutriţie, bunăstare animală şi 

comunicare.” declară Gratziela Bahaciu, Secretar General ARPAC. 

 

Înscrierea în programul educaţional „ABC-ul Îngrijirii Animalelor de Companie” se face prin 

completarea formularului disponibil aici http://bit.ly/2hwGavL 

După finalizarea perioadei de înscriere, toate şcolile participante vor primi din partea 

organizatorilor un set de materiale de predare, în format electronic, compus din prezentări, broşuri 

despre câini şi pisici şi chestionare de feedback atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. 

 

Programul „ABC-ul Îngrijirii Animalelor de Companie” explică într-o manieră interactivă regulile 

de bază ale îngrijirii animalelor de companie şi beneficiile pe care acestea le aduc în viaţa 

oamenilor. Programul a fost lansat în 2012 ca un proiect pilot adresat copiilor de clasa a doua din 

şcolile sectorului 5 din Bucureşti, iar din 2014 a fost extins la nivel naţional. În prezent, programul 

educaţional se desfăşoară în 200 de şcoli din toată ţara. 
sursa: Romania pozitiva, 3 nov2017 

 

 

 Impozitarea companiilor pe baza cifrei de afaceri, în locul impozitului pe 

profit, efecte secundare care destabilizează societatea civilă: 80% dintre 

firmele cu profit din România nu vor mai putea face 

sponsorizări deductibile! 
 

Asociația pentru Relații Comunitare (ARC România) în parteneriat cu Asociația Dăruiește Viață, 

Fundația HOSPICE Casa Speranței, Asociația MagiCAMP, Asociația Niciodată Singur – Prietenii 

Vârstnicilor și Fundația Hope and Homes for Children au propus Ministerului de Finanțe un 

mecanism prin care și companiile care plătesc impozit pe venit, și nu pe profit, să poată efectua 

sponsorizări deductibile: posibilitatea de a direcționa 20% din impozitul pe venit către cauze sociale 

în comunitățile din care fac parte. 

 

În România funcționează din 1994 Legea Sponsorizării, un mecanism a cărui filozofie este că 

statul înțelege că există nevoi la nivelul comunităților pe care nu poate ajunge să le rezolve suficient 

de bine sau de rapid. De aceea a permis firmelor care au profit să poată direcționa o parte din 

impozitul pe profit datorat statului către proiecte cu impact în societate. Astfel, companile pot 

directiona 20% din impozitul pe profit datorat Statului către diverse cauze sociale, prin sponsorizări. 

Dacă valoarea sponsorizării nu depășește 0,5% din cifra de afaceri întreaga sumă a sponsorizării se 

deduce din impozitul pe profit. Este modalitatea prin care firmele din România pot sprijini fără 

niciun cost sectorul neguvernamental. Microîntreprinderile, care nu plătesc impozit pe profit, ci pe 

cifra de afaceri, nu pot beneficia de această facilitate. 

 

http://www.petabc.ro/
http://bit.ly/2hwGavL
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Conform datelor de la ANAF, în 2016 din cele 119.594 de companii plătitoare de impozit pe profit, 

o treime au folosit facilitatea fiscală, direcționând peste 270 de milioane de Euro către organizațiile 

eligibile. 

 

 
 

Din păcate însă, la inceputul anului 2017, Ordonanța 3/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, 

prin care limita maximă a cifrei de afaceri care definește microîntreprinderile a fost crescută de la 

100.000 Euro la 500.000 Euro, a redus dramatic numărul de societăți comerciale care beneficiază de 

această facilitate fiscală. Au fost afectate aproape 50.000 din firmele care anterior erau eligibile, 

conform unei estimări făcute de Asociația pentru Relații Comunitare pe baza datelor disponibile 

pentru anul fiscal 2016, pentru peste 108.000 de companii privind cifra de afaceri, profitul, numărul 

de angajati, domeniul de activitate și capitalul social. 

 

Aceste firme, care avuseseră un potențial total de sponsorizare de aproximativ 40 de milioane de 

Euro, au devenit supuse impozitului pe venit, și nu pe profit, implicit pierzându-si posibilitatea de a 

direcționa un procent din impozitul pe profit către cauze sociale. 

 

Având în vedere și anunțul Ministerului Finanțelor Publice din 26.10.2017 despre schimbarea 

termenilor de impozitare pentru companii cu cifra de afaceri până la un milion de Euro, scenariile 

legate de finanțarea proiectelor cu mii de beneficiari copii, bătrâni, persoane cu dizabilități și alte 

grupuri vulnerabile capătă proporții dramatice. Aceste schimbări reduc dramatic numărul de firme 

care puteau folosi facilitatea acordată de stat de a direcționa o parte din impozitul pe profit către 

cauze sociale, prin sponsorizări, și care puteau astfel să acționeze imediat și direct pentru schimbări 

în bine în comunitățile în care își desfășoară activitatea. 

 

În urma  modificărilor aduse Codului Fiscal, scade cu peste 40% numărul de companii care 

pot utiliza facilitatea fiscală și scade cu aproximativ 8% suma de bani care se poate direcționa 

către cauze sociale, prin sponsorizări. 

Chiar dacă potențialul valoric al facilității nu se reduce dramatic, impactul negativ asupra 

sectorului neguvernamental este semnificativ. 

 

Aceste schimbări vor afecta cel mai mult organizațiile de dimensiuni mai mici, din localități mai 

mici, care nu pot accesa finanțările marilor corporații sau fondurile publice și care depind tocmai de 
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sponsorizările pe care le pot obține de la agenții economici locali, în marea lor majoritate 

microîntreprinderi. Se generează astfel un mediu neechitabil pentru micii întreprinzatori care pentru 

un comportament identic nu beneficiază de aceeași facilități fiscale ca societățile comerciale 

impozitate pe baza profitului. În plus credem că micii întreprinzători sunt cei care au nevoie și mai 

mult ca aceste comportamente de solidaritate și implicare socială să fie încurajate. 

« Asociațiile care au participat azi la conferința de presă au ilustrat cu exemple concrete finanțările 

pe care au reușit să le atragă prin facilitatea de 20% din impozitul pe profit, până în prezent. 

Schimbări de mare impact în viața semenilor noștri au fost până acum posibile, în foarte multe 

cazuri, tocmai datorită finanțărilor oferite de acest segment, de companii mici si mijlocii, care oferă 

sponsorizări cu o medie de aproximativ 1000 de euro. În unele cazuri, proiecte de anvergură deja 

inițiate de ONG-uri  sunt într-un real pericol de a fi stopate », a declarat Mădălina Marcu, Director 

Dezvoltare de Resurse ARC România. 

 

Împreună, ARC România și asociațiile partenere au propus Ministerului Finantelor Publice 

un mecanism alternativ prin care microîntreprinderile cu cifra de afaceri între 100.000 Euro 

și 500.000 Euro pot face sponsorizări către ONG-uri: direcționarea a până la 20% din 

impozitul pe venit. Pe data de 11 octombrie am trimis către Ministerul Finanțelor Publice o petiție 

pe această temă, însoțită de câteva întrebări. Termenul pentru a primi un răspuns este 1 noiembrie.  
sursa: România pozitivă, 2 nov 2017 

 

 

 Prima Editie - Conferinta Internațională Autism Bucuresti IACB 

2017: Formarea deprinderilor de viata la persoanele cu autism in 

programele intensive de intervenție precoce 
 

Prima editie a Conferintei IACB 2017, s-a desfasurat anul acesta la Rin Grand Hotel, in perioada 

27-29 octombrie.  

 

Evenimentul a fost organizat de către Asociatia pentru Interventie Terapeutica in Autism (AITA), 

cu sprijinul coechipierilor: Asociaṭia Copiii de Cristal, Asociaṭia Uite cum cresc, Asociaṭia Betania, 

Asociaṭia pentru Sănătate Mintală a Copilului „Sfântul Serafim de Sarov”, Asociaṭia Activity, 

Asociaṭia de Recuperare Terapeutică Aplicată, Asociaṭia Spontania ṣi Asociaṭia Motivaṭie în 

Psihoeducaṭie, Perfect Life Saver si sustinerea partenerilor media: Editura Philobia, Sfatul 

Părinṭilor, Pagina medicala, Revista Politici de Sănătate, Şcoala pacienṭilor, Click!Sănătate, 

Acasa.ro, Sunt părinte, Qbebe, Edu Medical, Psychologies, Ziare.com, BebeH, Mamă de profesie, 

Copilul.ro, Pagina de psihologie ṣi Viaṭa medicală. 

 

Conferinta a adus laolalta invitati valorosi, cu formare profesioanala realizata in tara si in 

strainatate, terapeuti ABA care lucreaza direct cu copii, analisti comportamentali, psihologi 

clinicieni, consilieri, psihoterapeuti, psihopedagogi si specialisti din arii conexe analizei 

comportamentale, ca de exemplu logopezi, medici primari psihiatri, kinetorapeuti, educatori, 

profesori, consilieri juridici, presedinti ai asociatiilor din tara, parinti, educatori la domiciliu, 

presedintele Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/TVg06PAW_Bo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/TVg06PAW_Bo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/TVg06PAW_Bo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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De asemenea, au fost prezenti in cadrul pannelurilor atat parinti ai copiilor cu autism cat si persoane 

adulte cu autism ce au impartasit din propria experienta. 

 

Consideram asadar ca evenimentul le-a oferit participantilor oportunitatea de a accesa informatii de 

ultima ora cu privire la abordarile terapeutice implementate in lucrul cu copii cu TSA. 
sursa: România pozitivă, 3 noiembrie 2017 

 

 

 Lansarea Ghidului Președinției Române a Consiliului UE din 2019 

 

 

Ghidul Președinției Române a Consiliului UE din 2019 a fost lansat joi, 2 noiembrie de 

către Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, în prezența Ministrului delegat pentru Afaceri 

Europene, Victor Negrescu. 

 

La eveniment au participat peste 60 de persoane – reprezentanți ai sectorului neguvernamental, 

mediului de afaceri, mediului academic, autorităților publice centrale, studenți și tineri. Ionuț 

Sibian, director executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, alături de Iulia Ghiță, 

manager de proiect Europuls, și Tana Foarfă, expert Europuls, au vorbit despre contextul 

Președinției Române a Consiliului UE din 2019 și implicarea societății civile, oportunități și 

provocări, în timp ce Victor Negrescu, ministru delegat a prezentat evoluția pregătirilor pentru 

Președinția română la nivel guvernamental. 

 

Ghidul RO2019 este un ghid dinamic care explică în termeni simpli, dar comprehensivi, ce 

înseamnă o președinție rotativă a Consiliului UE, care este importanța acesteia pentru România și 

http://www.europuls.ro/
http://fdsc.ro/
http://www.europuls.ro/wp-content/uploads/2017/11/GhidRO2019-Final.pdf
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pentru cetățenii români, dar și care sunt oportunitățile prin care România își poate valorifica 

expertiza pe plan politic sau îmbunătăți imaginea de țară. 

 

Ghidul: 

 http://www.europuls.ro/wp-content/uploads/2017/11/GhidRO2019-Final.pdf 

 

În mai puțin de 2 ani, într-un moment de maximă importanță pentru Uniunea Europeană, România 

își va asuma președinția rotativă a Consiliului UE; o mai bună înțelegere generală a Consiliului UE, 

a mecanismelor Uniunii și a importanței momentului sunt deci esențiale și necesare. Astfel, în 

cadrul proiectului RO2019 și ca parte integrantă a pregătirilor pentru Președinția Română a 

Consiliului, Europuls a elaborat un scurt Ghid RO2019. Acesta detaliază natura și implicațiile 

deținerii președinției rotative, principalele responsabilități, posibila agendă legislativă din 2019 și 

nu numai. 

 

 
 

Folosind un limbaj accesibil, completat de elemente grafice, Europuls a tradus complicatele 

proceduri europene, pentru o mai bună informare a întregii populații. Structura ghidului a fost 

împărțită în două mari secțiuni: I. Președinția – mecanisme, responsabilități și desfășurare, și II. De 

http://www.europuls.ro/wp-content/uploads/2017/11/GhidRO2019-Final.pdf


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.31, anul 5, saptamana 6 - 12 noiembrie 2017 

 

 

 

 

P
ag

e1
1

 

ce mă interesează pe mine? Dacă prima parte explică în mod general toate aspectele Președinției, a 

doua parte discută despre rolul jurnaliștilor, al tuturor actorilor societății civile, mediului academic, 

dar și al comunității de afaceri în folosirea oportunităților date de momentul RO2019. 

 

Platforma de sprijin RO2019 a societății civile 
Proiectul RO2019 este o inițiativă neguvernamentală a Europuls – Centrul de Expertiză Europeană 

și a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, lansată în 2016 pentru a crea o platformă de 

sprijin pentru Președinția Română a Consiliului UE din a doua jumătate a lui 2019. Proiect neutru 

din punct de vedere politic, RO2019 își propune să coaguleze eforturile societății civile românești 

din țară și din străinătate pentru a asigura trecerea cu succes a celui mai important test de maturitate 

al României de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007. RO2019 este un proiect bazat pe valorile 

europene ale democrației, participării active a cetățenilor în spațiul public și ale dialogului deschis, 

având în centru o puternică susținere pentru proiectul european și procesul de integrare europeană. 

 

Linii de acțiune ale platformei RO2019 
       I.          Identificarea și sprijinirea Priorităților Președinției Române 2019 

     II.          Crearea de capacități pentru România 

    III.          Promovarea generală a imaginii României în Europa 

Află mai multe informații de pe site-ul oficial sau de pe pagina de Facebook dedicată. 

 

 
 Uniunea Europeana Presedintie  
sursa: www.stiriong.ro, 3 noiembrie 2017 

 

 

 

 Apa de ghimbir, un adevărat miracol pentru sănătate  

 
Ghimbirul a fost folosit în medicina chineză încă din timpurile străvechi, datorită beneficiilor 

uluitoare pe care le are pentru starea de sănătate. 

 

Această rădăcină picantă conţine potasiu şi mangan şi întăreşte inima. În plus, stimulează sistemul 

imunitar, întăreşte pielea, părul, dinţii şi unghiile. 

 

http://www.ro2019.eu/
http://www.facebook.com/RO2019
https://www.stiri.ong/tag/uniunea-europeana
https://www.stiri.ong/tag/uniunea-europeana
http://www.stiriong.ro/
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Este o sursă excelentă de vitaminele A, B, C şi E, de mineralele magneziu, fosfor, sodiu, fier, zinc, 

calciu şi beta-caroten. Este cel mai bun remediu pentru durerile articulare. 

Gingerolul conţinut are un efect anti-inflamator direct. Redă funcţia normală a articulaţiilor, 

muşchilor şi nervilor. În plus, vindecă migrenele, durerile cronice de cap, arsurile. 

Ingrediente: 
O bucată medie de ghimbir 

3 căni de apă 

Jumătate de lămâie 

Miere 

Mode de preparare: Rade ghimbirul. Adaugă apa şi sucul de la jumătate de lămâie. Amestecă 

mierea. 

Se consumă în fiecare zi. 
sursa: https://www.realitatea.net/apa-de-ghimbir-un-adevarat-miracol-pentru-sanatate-cum-se-prepara_2118304.html 

 

  Mulți ani în sănătate și împliniri pentru cei cu nume sfânt de Mihail sau Gavril! 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


