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 Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale 
 

 
 

 

Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale este sarbatorita incepand cu anul 1992 la nivel mondial.  
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 Violenta verbala raneste 

 

UNICEF in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor 

Copilului si Adoptie (ANPDCA) si Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre 

Femei si Barbati (DESFB) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) au lansat astazi campania "Violenta 

verbala raneste!". Campania are rolul sa creasca nivelul de informare si 

constientizare a publicului cu privire la formele de violenta impotriva copiilor, in 

special a abuzului verbal. 

"Aceasta campanie vine in sprijinul masurilor propuse de noi in cadrul Strategiei naţionale pentru 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care urmeaza sa fie aprobata in curand. Numai prin 

implementarea unor asemenea actiuni care sa asigure creşterea gradului de cunoaştere şi de 

conştientizare de catre copii, parinţi, profesionişti şi public a tuturor formelor de violenţa vom reuşi 

sa prevenim şi sa combatem violenţa asupra copilului", a declarat dna. Gabriela Coman, 

Presedintele ANPDCA. Din punctul de vedere al UNICEF, una dintre principalele probleme este 

aceea ca violenta impotriva copiilor, mai ales abuzul verbal si psihologic (cum ar fi tipatul, 

injosirea, amenintarea etc.) si formele de pedeapsa corporala (cum ar fi palmuirea, tragerea de par) 

sunt tolerate si chiar acceptate. Datele UNICEF arata ca, atunci cand un copil face ceva gresit, 

prima reactie a 54% dintre parinti este de a ridica vocea, iar 11% dintre parinti palmuiesc imediat 

copilul sau il trag de par. Violenta verbala este cea mai raspandita si cea mai putin recunoscuta 

forma de violenta, dar cu efecte la fel de puternice asupra dezvoltarii copiilor, inclusiv asupra 

dezvoltarii creierului. 

 

"Agresiunea nu incepe cu prima palma, agresiunea incepe cu violenta verbala. Foarte putini dintre 

noi constientizam ca violenta verbala constituie o problema, si ca aceasta afecteaza dezvoltarea unui 

copil. Odata cu ratificarea Conventiei de la Istanbul, problematica egalitatii de sanse va fi introdusa  

la toate nivelurile de educatie, de la gradinita pana in zona postuniversitara", a explicat dna.Ioana 

Cazacu, Secretar de Stat, DESFB din cadrul MMFPSPV.  

Campania are o componenta nationala - mesajul va fi transmis prin spoturi TV si radio, materialelor 

tiparite (machete, billboards) si prin social media. Cateva statii de radio si televiziune s-au alaturat 

deja efortului nostru: TVR prin toate canalele sale, grupul Pro, Prima TV, grupul de canale 

Discovery, Diva Universal, Societatea Romana de Radiodifuziune, Magic FM.  

Campania are si o componenta locala: in 32 de comunitati, UNICEF si partenerii sai deruleaza 

actiuni de crestere a abilitatilor profesionistilor locali de a recunoaste si adresa cazurile de violenta, 

de a identifica persoane resursa din interiorul comunitatii, de a crea retele de sprijin si de a alerta si 

mobiliza comunitatea sa ia o pozitie in fata fenomenului de violenta.  

„Cei mai multi dintre parinti isi iubesc copiii si le vor doar binele. Din pacate, nu toti au 

cunostintele si abilitatile de a raspunde in mod constructiv la comportamentul copiilor. Lucrand 

impreuna cu profesionistii de la nivel local, avem credinta ca parintii vor constientiza ca violenta 

verbala are efecte pe termen lung si schimbarea va fi mai usor de facut", a declarat dna. Sandie 

Blanchet, Reprezentantul Profesionistii locali nu numai ca vor transmite mesajul cu privire la 

necesitatea recunoasterii si adresarii violentei, dar vor lucra si cu familiile, vor oferi consiliere si vor 

sprijini parintii si ingrijitorii copiilor sa adopte metode de disciplinare pozitiva. Pentru aceasta, 

UNICEF si partenerii sai dezvolta pentru profesionistii locali un ghid de lucru cu comunitatea si 

familia, ca material de referinta pentru activitatea lor viitoare. 

Sursa: nonguvernamental.org, 1 oct 2014, www.stiriong.ro 

 

http://www.stiriong.ro/
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 Muzeul Vinului si Viei din Harlau 
 

 
 

Cladirea situata în orasul Harlau dateaza de la sfârsitul secolului al XVIII-lea si începutul secolului al XIX-

lea. Ea a fost proprietatea unui descendent al faimosului Logofat Tautu care a trait în timpul 

domnitorilor Stefan cel Mare si Bogdan al III-lea cel Orb. 

 

De-a lungul anilor, constructia a suferit unele transformari, dar nu majore. Din 1875 si-a schimbat functiunea 

de resedinta boiereasca si a devenit sediu al Oficiului Postal. In 1983 aici s-au pus bazele unui Muzeu de 

Istorie si Etnografie. Mai departe, acesta devine din anul 2006 "Muzeul Viei si Vinului din Moldova". El 

oglindeste prezenta acestei bauturi miraculoase în viata omului de la nastere si pâna la moarte. 

 

"Tot ceea ce s-a strans si este prezentat in acest muzeu are in prim-plan vinul, cat si importanta acestuia in 

toate etapele vietii omului. De la nastere, tinerete, casatorie si moarte, toate exponatele stranse ne 

infatiseaza o lume deosebita, un mod de a gandi si un anume tip de mentalitatea a omului. El este unic in 

toata tara, asta prin felul in care a fost conceput si gandit de muzeografi. Desigur, pentru unii poate fi o 

atractie obiectele vechi expuse aici, iar pentru altii cufarul, vechi de peste doua secole. Oricum, este foarte 

important ca el sa fie expus catre public si sa nu ramana un loc inchis si care sa nu fie cunoscut", 

considera Victor Munteanu, coordonatorul Muzeului Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal 

National Moldova. 

http://www.realitatea.net/a-nimerit-la-subsol-i-a-gasit-o-avere-fabuloasa_1540054.html#ixzz3FGb3WlvN  

 

 

 Cea mai mare bătaie cu perne 

 
Bătaia cu perne de la University of California-Irvine este un obicei pus în practică la fiecare început 

de an universitar, pentru primirea "bobocilor" în campus, iar, anul acesta, organizatorii şi-au propus 

să doboare recordul pentru cei mai mulţi oameni implicaţi simultan într-o bătaie cu perne. 

http://www.realitatea.net/a-nimerit-la-subsol-i-a-gasit-o-avere-fabuloasa_1540054.html#ixzz3FGb3WlvN
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Cu 4.200 de studenţi participanţi, University of California-Irvine a depăşit vechiul record, stabilit la 

Chicago, unde au participat doar 3.813 persoane. 

http://www.realitatea.net/cea-mai-mare-bataie-cu-perne_1538542.html#ixzz3F6KO2sIo  

 

 

 GALA PERSOANELOR CU DIZABILITATI – a 5-a editie! 
 

Au început înscrierile în cadrul celei de-a 5-ea ediții a Galei Persoanelor cu Dizabilități, 

evenimentul organizat de ActiveWatch și Fundația Motivation, coproducător fiiind TVR1. Scopul 

acestei Gale este de a ilustra publicului beneficiile pe care le are societatea ca urmare a integrării 

persoanelor cu dizabilități: în învățământul de masă (școli normale) / pe piața muncii / în viața 

culturală (acces facil / liber) și în politici publice. De aceea, și în acest an, se urmărește prezentarea 

către public de cazuri de succes și modele de bune practici și remarcarea acelora care sprijină 

persoanele cu dizabilități, în cinci direcții: Incluziune scolara, Angajare, Accesibilizare, Sustinerea 

tematicii in mass-media, Exemplu personal. 

 

Anul acesta, organizatorii propun un nou regulament de concurs, înscrierile în cadrul competiției 

vor fi făcute cu ajutorul ONG-urilor care se adresează persoanelor cu dizabiliăți. Regulamentul 

competitiei poate fi consultat la adresa http://www.incluziune.org/competitie/regulament, iar 

criteriile de jurizare sunt disponibile online : http://www.incluziune.org/competitie/criterii-de-

jurizare. 

 

La finalul perioadei de înscrieri, organizatorii Galei vor selecta cele mai bune 5 candidaturi pentru 

fiecare categorie, care vor deveni nominalizările din cadrul evenimentului. 
sursa:  www.incluziune.org/competitie 

 

 

 

http://www.realitatea.net/cea-mai-mare-bataie-cu-perne_1538542.html#ixzz3F6KO2sIo
http://www.incluziune.org/competitie/regulament
http://www.incluziune.org/competitie/criterii-de-jurizare
http://www.incluziune.org/competitie/criterii-de-jurizare
http://www.incluziune.org/competitie
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 Resurse pentru respectarea Legii Voluntariatului, publicate de Federatia 

VOLUM 
 

Federatia VOLUM, federatia organizatiilor care sprijina dezvoltarea voluntariatului in Romania, a 

publicat recent un set de modele de documente necesare pentru aplicarea Legii Voluntariatului, 

intrata in vigoare in luna iunie 2014. 

 

Conform noii legi, Legea 78/2014, in cazul unei colaborari bazate pe voluntariat, trebuie respectate 

o serie de conditii, respectiv: 

 

 sa existe in regulamentul intern al organizatiei prevederi care sa 

reglementeze implicarea voluntarului si modul de coordonare a activitatii lui de catre 

organizatie; 

 sa se incheie in mod obligatoriu un contract de voluntariat; 

Intrucat contractul contine datele personale ale voluntarului, organizatiile care il incheie trebuie sa 

se acrediteze ca operator de date cu caracter personal. 

Federatia VOLUM propune modele de voluntariat atat pentru adulti, cat si pentru minori. In cazul 

minorilor, contractul de voluntariat trebuie insotit si de acordul parintelui sau reprezentantului legal. 

 sa se semneze o fisa a voluntarului; 

Fisa voluntarului, similara unei fise de post, specifica sarcinile si responsabilitatile voluntarului. 

Semnarea ei trebuie insotita de o sesiune de orientare initiala a voluntarului. Mai mult, pe tot 

parcursul colaborarii, voluntarilor trebuie sa li se aloce un coordonator. 

Federatia VOLUM propune un model de fisa a voluntarului. 

 sa se semneze o fisa de protectie; 

Fisa de protectie cuprinde reglementari legate de sanatatea si securitatea in munca a voluntarului.  

Federatia VOLUM propune un model de fisa de protectie.  

In ceea ce priveste asigurarea voluntarilor impotriva riscurilor de accident sau boala, aceasta poate 

fi solicitata de voluntar, dar nu este obligatorie pentru organizatie. De aceea, VOLUM a pus la 

dispozitia organizatiilor o “Declaratie de remitere si renuntare”, prin care voluntarul se angajeaza sa 

nu traga la raspundere organizatia in cazul unor accidente rezultate din nerespectarea normelor de 

protectie a muncii stabilite anterior. Completarea si semnarea acestei declaratii este optionala. 

Totusi, in caz de incidente, organizatia ar trebui sa completeze un raport de incident si sa anunte 

persoanele co-interesate (manager de proiect, directorul executiv sau parintii, in cazul in care in 

incident au fost implicati minori). Mai multe detalii despre rolul si modalitatea de completare a fisei 

de protectie, a declaratiei de remitere si renuntare si a raportului de incident gasiti pe pagin 

Federatiei VOLUM. 

 sa se acorde un certificat de voluntariat; 

Certificatul de voluntariat trebuie sa cuprinda elemente unice de identificare a voluntarului si are 

rolul de a recunoaste activitatea sa ca experienta profesionala, atata timp cat aceasta a fost realizata 

in domeniul studiilor absolvite. 

Federatia VOLUM a initiat deja un grup de lucru pentru stabilirea unei proceduri unitare de 

eliberare a acestor certificate. 

Pentru elaborarea documentelor de mai sus, Federatia VOLUM a coordonat in perioada mai-

septembrie 2014 un grup de lucru format din reprezentanti ai organizatiilor membre ale Federatiei 

VOLUM, printre care: Pro Vobis - Centrul National de Resurse pentru Voluntariat, Organizatia 

Habitat for Humanity Romania, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Societatea Nationala de 

Cruce Rosie din Romania, Oragnizatia Salvati Copiii Romania, Organizatia Nationala Cercetasii 

http://www.federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2013/10/Contract-de-voluntariat-pentru-adulti.doc
http://www.federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2013/10/Contract-de-voluntariat-pentru-voluntari-minori.doc
http://www.federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2013/10/Acordul-parintelui-sau-al-reprezentantului-legal-pentru-voluntarii-minori.doc
http://www.federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2013/10/Declaratie-de-remitere-si-renuntare-optional-prin-lege.doc
http://www.federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2013/10/Raport-de-incident-optional-prin-lege.xls
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Romaniei si Comitetul National Roman pentru Drepturile Copilului. 

 

Va amintim ca noua lege a voluntariatului aduce schimbari majore fata de legislatia anterioara. 

Voluntariatul este recunoscut ca experienta profesionala, iar interesele voluntarilor si ale 

organizatiilor sunt mai bine reprezentate. 

 

Trebuie precizat ca legea reglementeaza si programele de voluntariat din companii, care sunt 

obligate sa incheie contracte de voluntariat prin intermediul unor organizatii fara scop lucrativ. Cu 

alte cuvinte, legea incurajeaza colaborarea dintre companii si ONG-uri.  

Mai multe detalii despre Legea Voluntariatului si documentele necesare pentru respectarea ei gasiti 

pe site-ul Federatiei VOLUM. 

 

Material realizat de Irina Breniuc, Redactor ResponsabilitateSociala.ro - See more at: 

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/documente-necesare-pentru-respectarea-legii-

voluntariatului-publicate-de-federatia-volum.html?, 17 septembrie 2014  

 

 

 Un nou semn de circulaţie pentru şoferii din Bucureşti! Iată cum arată şi 

unde e poziţionat 
 

Cele mai periculoase intersecţii din Capitală au acum un semn de circulaţie specific: triunghiul 

roşu cu o bulină neagră în interior. Un semn prea puţin cunoscut de şoferi. Statistica însă îi explică 

prezenţa: cel puţin zece oameni au murit sau au fost răniţi în accidente de circulaţie pe respectiva 

porţiune de drum. 

 

 

Semnul îi avertizează pe şoferi că pe o distanţă de un km, în ultimii 5 ani, au avut loc cel puţin 10 

accidente rutiere în care şi-au pierdut viaţa sau au fost rănite grav minimum 10 persoane. 

În capitală există peste 33 de "zone negre" cu risc major de accidente. Toate au fost sau vor fi 

marcate cu astfel de indicatoare. Cei mai mulţi dintre şoferi nu au nici cea mai vagă idee despre 

cum ar trebui sa acţioneze atunci când văd triunghiul roşu cu bulină neagră. 

În următoarea perioadă, peste 40 de zone periculoase din ţară vor fi semnalizate cu astfel de 

indicatoare. 
http://www.realitatea.net/un-nou-semn-de-circulatie-pentru-soferii-din-bucuresti-iata-cum-arata-si-unde-e-

pozitionat_1537951.html#ixzz3F6MQcRfB  

 

http://www.federatiavolum.ro/?p=2281&preview=true
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/documente-necesare-pentru-respectarea-legii-voluntariatului-publicate-de-federatia-volum.html
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/documente-necesare-pentru-respectarea-legii-voluntariatului-publicate-de-federatia-volum.html
http://www.realitatea.net/un-nou-semn-de-circulatie-pentru-soferii-din-bucuresti-iata-cum-arata-si-unde-e-pozitionat_1537951.html#ixzz3F6MQcRfB
http://www.realitatea.net/un-nou-semn-de-circulatie-pentru-soferii-din-bucuresti-iata-cum-arata-si-unde-e-pozitionat_1537951.html#ixzz3F6MQcRfB
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 De ce sunt SMOCHINELE leac MIRACULOS 

 
Fie proaspete sau uscate, smochinele sunt o alegere ideala pentru a mentine sanatatea oaselor si a 

ficatului. Smochinele contin cantitati mari de pectina, care este o fibra solubila si actioneaza ca un 

instrument eficient de combatere a colesterolului. Pectina ajuta sistemul digestiv si absoarbe 

colesterolul in exces din stomac. 
 

 

De ce sunt SMOCHINELE leac MIRACULOS 

 

Acest fruct este, de asemenea, foarte util pentru sistemul digestiv, deoarece ajuta la prevenirea 

constipatiei. Potrivit unor experti, atunci cand mancati smochine, creste cantitatea de mucus in 

intestine si se pastreaza excretia de apa. Expertii sustin de asemenea ca fructele ajuta la eliminarea 

toxinelor din organism. Impreuna cu aceste proprietati, aceste fructe contine antioxidanti care 

contribuie la prevenirea cancerului colorectal. 

 

Smochinele uscate sunt bogate in omega 3, acizi omega 6, acizi grasi si fenoli – toate 

“ingredientele” necesare pentru a mentine sanatatea inimii. Studiile au aratat ca frunzele de 

smochine sunt foarte eficiente in acest sens. Ele suprima trigliceridele, care sunt foarte periculoase 

pentru inima, reducand formarea placii in artere. 

http://www.realitatea.net/de-ce-sunt-smochinele-leac-miraculos_1537131.html#ixzz3F6STpHKs  

 
 

 Plantă rară, redescoperită în Parcul Național Munții Rodnei după 11 

decenii 
 

Păiușul lui Porcius, o plantă rară colectată ultima dată în anul 1902 de botanistul Florian Porcius 

în Parcul Național Munții Rodnei, a fost regăsită în urmă cu câteva zile, a anunțat marți, printr-un 

comunicat de presă, administrația acestei zone protejate. 

 

http://www.realitatea.net/de-ce-sunt-smochinele-leac-miraculos_1537131.html#ixzz3F6STpHKs
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Plantă rară, redescoperită în Parcul Național Munții Rodnei după 11 decenii / FOTO: www.romania-redescoperita.ro 

 

"Acum câteva zile a fost redescoperit de botanistul Matis Attila și colegii, în Parcul Național Munții 

Rodnei, celebrul păiuș a lui Porcius (Saussurea porci), o floare de culoare albastră ce a fost colectată 

ultima dată în anul 1902 de botanistul și academicianul rodnean Florian Porcius. Acesta a colectat 

un exemplar din păiușul ce îi poartă numele din Poarta Corongișului, a cultivat-o în propria grădină 

și apoi a transmis Grădinii Botanice 'Alexandru Borza' din Cluj câteva exemplare presate, care se 

găsesc și azi în colecția muzeului acestei grădini. Încă din anii 1900, această plantă era pe cale de 

dispariție datorită supra-pășunatului, exemplarul colectat de Porcius fiind deja afectat de pășunat, 

neavând floare", se arată în comunicat. 

 

Planta declarată endemit rodnean a fost descoperită ulterior și în Carpații Ucraineni, unde există și 

azi o populație semnificativă. 

Administrația Parcului Național Munții Rodnei precizează că, în perioada următoare, zona unde a 

fost redescoperită specia păiușul lui Porcius va fi inclusă în regim de strictă protecție în vederea 

conservării fondului genetic. 

 

Parcul Național Munții Rodnei este al doilea ca suprafață din țară și, din punct de vedere 

administrativ, se întinde pe raza județelor Bistrița-Năsăud și Maramureș. De asemenea, se numără 

printre cele trei rezervații ale biosferei din România, alături de Parcul Național Retezat și Delta 

Dunării. Parcul este situat în nordul Carpaților Orientali și ocupă peste 47.000 de hectare, din care 

80% se află în județul Bistrița-Năsăud, și aici au fost identificate peste 6.000 de specii de floră și 

faună. 
http://www.realitatea.net/planta-rara-redescoperita-in-parcul-na-ional-mun-ii-rodnei-dupa-11-

decenii_1511323.html#ixzz3BWe8KVjy  

 

 

 Stiati ca..? 

 
- Singurele cacofonii acceptate in limba romana sunt: Ion Luca Caragiale, tactica 

cavalereasca, biserica catolica, epoca capitalista, Banca Comerciala. 

- Cea mai veche civilizatie europeana a fost in Romania. Este denumita cultura Cucuteni dupa 

satul cu acelasi nume din apropierea Iasiului. 

http://www.realitatea.net/planta-rara-redescoperita-in-parcul-na-ional-mun-ii-rodnei-dupa-11-decenii_1511323.html#ixzz3BWe8KVjy
http://www.realitatea.net/planta-rara-redescoperita-in-parcul-na-ional-mun-ii-rodnei-dupa-11-decenii_1511323.html#ixzz3BWe8KVjy
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- Intrarea hotelului Novotel este fatada fostului Teatrul National. In timpul celui de-al doilea 

razboi mondial, mai exact in anul 1944, s-a urmarit distrugerea Palatului Telefoanelor, 

bomba insa a ratat tinta si a cazut pe Teatrul National. 

- Primele omnibuze cu cai au fost inaugurate in Bucuresti in 1840, fiind printre primele orase 

din Europa care aveau astfel de mijloace de transport. 

- Biserica Neagra din Brasov este cel mai mare lacas de cult in stil gotic din sud-estul 

Europei. Cu o capacitate de circa 5.000 de persoane, celebrul asezamant de cult brasovean 

masoara 90 de metri lungime si 37 de metri inaltime, cu un turn al crucii de 65 de metri. 

- Suntem singura tara din Europa cu bani de plastic. Romania a pus in circulatie primele 

bancnote pe suport de plastic (polimer) in 1999, bancnotele de 2.000 de lei emise cu ocazia 

eclipsei totale de soare. Pana azi, Romania e singura tara europeana care foloseste bani din 

plastic. Asemenea bancnote se mai pot intalni in Asia si Australia. BNR spune ca bancnotele 

de plastic sunt mai rezistente si mult mai greu de falsificat. 

- Initial, Crucea Caraiman era luminata de 120 de becuri de 500 W, in vreme ce astazi aceasta 

este impodobita cu 300 de astfel de becuri care sunt aprinse in fiecare seara. 

- Cetatea Alba Carolina este construita in forma de stea. Aceasta are 3 randuri de ziduri 

dispuse sub forma heptagonala, cu 7 bastioane. 

- Casa Poporului a intrat de-a lungul timpului de trei ori in cartea recordurilor. Casa Poporului 

este cladirea care are cea mai mare greutate din lume, este cea mai scumpa cladire 

administrativa din lume dar si cea mai mare cladire administrativa folosita in interes civil. 

- Timisoara a fost primul oras din Romania unde a circulat un tramvai tras de cai. Acest 

mijloc de transport a fost inaugurat acum 144 de ani, pe 8 iulie 1869. Tramvaiul a fost facut 

în Viena si era aproape in intregime din lemn, putand duce 15 persoane. 

- Cea mai veche biserica de lemn din Romania, datata 1401-1403 se afla la Putna, Suceava. 

- Timisoara a fost primul oras european iluminat stradal cu energie electrica, in anul 1884. 

- Romanul Henri Coanda construieste primul avion cu reactie din lume in anul 1910. 

- Globe-trotterul roman Dumitru Dan a cucerit tilul mondial pentru inconjurul pamantului pe 

jos, pe o distanta de circa 100.000 km, in aproximativ 6 ani, performanta neegalata pana azi. 

- Insulina, substanta necesara tratarii diabetului, a fost descoperita de catre medicul roman 

Nicolae Paulescu. Cu toate acestea, Premiul Nobel a fost acordat pentru descoperirea 

insulinei altor cercetatori, din Occident. 

- Prima femeie medic din Romania a fost Maria Cutarida-Cratunescu. 

- Smaranda Braescu este una dintre primele femei-parasutist din lume si detine mai multe 

recorduri mondiale in domeniu. 

- Dacii considerau ca aurul aduce ghinion si, din acest motiv, purtau doar podoabe din argint. 

  Toti pentru unul, unul pentru toti! 
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