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 Manualele digitale pentru clasele I şi a II-a au fost aprobate şi pot fi 

folosite 
   

Manualele digitale pentru clasele I şi a II-a au fost aprobate şi pot fi folosite. 

 

Ministerul Educaţiei a precizat că este vorba despre manualele la disciplinele "Matematică şi 

exploarea mediului" pentru clasele I şi a II-a, "Comunicare în limba română", clasa a II-a, 

"Comunicare în limba modernă - Limba engleză" pentru clasele I şi a II-a, "Comunicare în limba 

maternă maghiară", clasa I şi "Comunicare în limba română pentru minorităţi", clasa I. 

 

Cadrele didactice, elevii şi părinţii pot accesa gratuit noile manuale, în format digital, pe site-

ul www.manuale.edu.ro. 

 

http://edu-news.ro/studentii-romani-numesc-un-asteroid-memoria-profesorului-lor/
http://www.manuale.edu.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 29, anul 2, saptamana 20 –  26 octombrie 2014 

 

 

P
ag

e2
 

 

"Astfel, cadrele didactice pot folosi deja la clasă manualele digitale disponibile. Până la 

achiziţionarea pachetului manual print - manual digital, ele pot fi consultate pe platforma pusă la 

dispoziţie de MEN. În perioada 16 - 22 octombrie, cadrele didactice din învăţământul primar vor 

alege, din oferta existentă, manualele adecvate nivelului de pregătire al clasei. Comenzile pentru 

manualele în format print şi digital vor fi făcute de către şcoli şi transmise inspectoratelor şcolare 

judeţene/al municipiului Bucureşti şi Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE)", se 

arată în comunicatul Ministerului Educaţiei. 
sursa://www.realitatea.net/manualele-digitale-pentru-clasele-i-si-a-ii-a-au-fost-aprobate-si-pot-fi-

folosite_1547775.html#ixzz3GEsq0lZd  

 

 Cei mai influenţi 25 de adolescenţi din lume 
 

 
Lorde 

http://www.realitatea.net/manualele-digitale-pentru-clasele-i-si-a-ii-a-au-fost-aprobate-si-pot-fi-folosite_1547775.html#ixzz3GEsq0lZd
http://www.realitatea.net/manualele-digitale-pentru-clasele-i-si-a-ii-a-au-fost-aprobate-si-pot-fi-folosite_1547775.html#ixzz3GEsq0lZd
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Revista americană Time a întocmit o listă a celor mai influenţi adolescenţi la nivel mondial. Editorii 

publicaţiei au ales vedete din lumea televiziunii şi a muzicii, tineri cu reuşite extraordinare în 

domenii precum ştiinţa, activismul social sau lideri de opinie ai generaţiei lor, iar utilizatorii site-

ului time.com erau invitaţi, la finalul articolului, să voteze adolescentul cel mai influent, din cele 25 

de propuneri publicate. 

 

Malala Yousafzai, tânăra pakistaneză în vârstă de 17 ani care a primit anul acesta premiul Nobel 

pentru pace, pentru lupta sa împotriva exploatării copiilor şi tinerilor şi pentru dreptul tuturor 

copiilor la educaţie, şi care a devenit un simbol al acestei cauze după ce, în 2012, a fost împuşcată 

în cap de talibani când se întorcea de la şcoală, se numără printre adolescenţii cei mai influenţi la 

nivel mondial. 

 

Alături de Malala Yousafzai se află Sasha şi Malia, fiicele în vârstă de 13, respectiv 16 ani, ale 

preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, ale căror prezenţe la evenimente publice 

sunt foarte urmărite, cântăreaţa de origine neo-zeelandeză Lorde, în vârstă de 17 ani, care a primit 

două premii Grammy pentru hitul său "Royals" şi a devenit o adevărată vedetă în lumea muzicii şi 

Rico Rodriguez, actorul în vârstă de 16 ani care joacă rolul lui Manny în serialul de comedie "O 

familie modernă". 

 

De asemenea, pe lista revistei Time se mai află Jaden Smith, fiul în vârstă de 16 ani al lui Will 

Smith, Ciara Judge, Émer Hickey şi Sophie Healy-Thow, trei eleve din Irlanda care au luat un 

premiu din partea Google pentru descoperirea unei bacterii care ajută la fixarea azotului în sol 

crescând randamentul culturilor agricole, şi Chloë Grace Moretz, actriţa în vârstă de 17 ani care a 

jucat în filme precum "Câmpuri ucigaşe/ Texas Killing Fields", "Hugo" şi "500 de zile cu Summer/ 

(500) Days of Summer". 
sursa://www.realitatea.net/cei-mai-influenti-25-de-adolescenti-din-lume_1547009.html#ixzz3GBpN3Cts  

 

 

 
 

 Standarde de calitate pentru învățământul preuniversitar românesc 
 

ARACIP a inițiat procesul de revizuire a standardelor de calitate pentru învățământul preuniversitar 

românesc, în cadrul Proiectului ”Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor 

educaționale"  (ID 138879, finanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013). 

  

Proiectul noilor strandarde este lansat, acum, în dezbatere publică 

(http://www.edu.ro/index.php/articles/c669/ ) urmând ca, în decursul lunilor următoare, aceste noi 

standarde să fie pilotate într-un număr de 650 de instituții de învățământ și de  formare profesională 

inițială. Procesul de pilotare și revizuire va fi finalizat la sfârșitul anului 2015. 

  

În toată această perioadă, propunerile și sugestiile de îmbunătățire a acestor standarde sunt 

binevenite și ARACIP le așteaptă pe adresa de email:aracip@medu.edu.ro, prin  poștă: ARACIP, 

Str. Spiru Haret Nr. 12, Et. 1, Camera 35, Sector 1, 010176 București  sau prin fax :0213192096. 

 

 

http://www.realitatea.net/cei-mai-influenti-25-de-adolescenti-din-lume_1547009.html#ixzz3GBpN3Cts
http://www.edu.ro/index.php/articles/c5
http://www.edu.ro/index.php/articles/c669/
mailto:aracip@medu.edu.ro
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 Lansarea apelului la proiecte ASSOCLIC 2014, etapa II 
 

Ateliere Fara Frontiere a lansat pe 23 septembrie cea de-a doua etapa ASSOCLIC 

din anul 2014. Pentru cele 500 de calculatoare complete alocate acestei etape pot 

aplica organizatii neguvernamentale (asociatii, fundatii, federatii), scoli, licee, 

institutii de invatamant acreditate (facultati/universitati), gradinite, muzee de stat, 

biblioteci de stat si institutii sociale care prezinta un proiect intr-unul din domeniile 

eligibile: educaţie prin acces la IT&C, integrare/reintegrare - care stimuleaza autonomia 

persoanelor asistate prin acces la IT&C, formare prin acces la IT&C sau alte proiecte care vizeaza 

un impact social in comunitate. 

Termenul limita pentru inscrierea proiectelor este 14 noiembrie 2014.   

 

Calendarul Etapei II Assoclic 2014: 
Lansarea apelului la propuneri de proiecte - 23 septembrie 

Termen limita de depunere a proiectelor - 14 noiembrie 

Afisarea rezultatelor preselectiei - 21 noiembrie 

Jurizarea proiectelor ramase in competitie - decembrie 

Afisarea rezultatelor finale - decembrie 

Din 2008 si pana in prezent, 878 de proiecte au fost dotate cu un total de 4873 de calculatoare prin 

intermediul programului ASSOCLIC, ajutand astfel la alfabetizarea digitala, formarea si educarea a 

peste 100.000 de beneficiari. 

Assoclic 2014 - Etapa II este organizat de asociatia Ateliere Fara Frontiere, cu sprijinul financiar al 

Kaufland Romania si BRD-Groupe Société Générale. Beneficiaza de asemenea de sprijinul 

operational oferit de: ECOTIC, Romcarton, CD Press, Techsoup Romania, Romania Pozitiva si 

Stiri ONG. 
Sursa: assoclic.ro, 4 oct2014 

 

 

 Ce nu stiai despre cojile de ou 
 

Pentru mulţi, cojile de ouă sunt numai resturi alimentare. Ele pot fi însă ajutor de nădejde în 

gospodărie, dar şi miracol pentru sănătate. 

 

 
 

Pe lângă faptul că au un conţinut ridicat de calciu, cojile de ouă sunt de mare folos şi la treburile din 

gospodărie. Mai exact, ele ajută la albirea rufelor. Câteva coji de ou zdrobite puse într-un săculeţ în 

maşina de spălat vor albi rufele care au prins o nuanţă de gri. 
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De asemenea, cojile sunt bune şi pentru grădină. Zdrobite şi puse lângă plante, ele ţin insectele 

dăunătoare la distanţă. 

În cazul în care aveţi probleme cu ţevile înfundate, puteţi apela cu încredere tot la cojile de ouă. 

Dacă pui câteva în sitele scurgerilor din bucătărie, acestea vor aluneca pe ţevi şi le vor desfunda. 

De asemenea, cojile de ou conţin în mod natural atât vitamina D3, cât şi magneziu, care contribuie 

la o mai bună absorţie a calciului în oase. 

sursa: http://www.realitatea.net/puse-intr-un-saculet-in-masina-de-spalat-miracol-ce-nu-stiai-

despre-cojile-de-ou_1545258.html#ixzz3FwhYK1WS  

 

 

  Studenţii români numesc un asteroid în memoria profesorului lor 

 

 
 

Un grup de 10 studenţi români a propus numirea unui asteroid în memoria profesorului lor, 

Marin Bica, în cadrul campaniei internaţionale “Name an asteroid”. 
Propunerea acestora a fost aleasă drept câştigătoare alături de altele cinci, selectate din 1500 de 

înscrieri. 

Competiţia a fost demarată la sfârşitul anului 2013 de către grupul de lucru “Obiecte din 

Proximitatea Terrei” (Near Earth Objects) din cadrul Consiliului Consultativ al Generaţiei Spaţiale 

(SGAC). 

Câştigătorii au fost anunţaţi oficial sâmbătǎ, 11 octombrie 2014, astfel încât la momentul 

actual asteroidul (4633) 1988AJ5 poartă deja numele “MarinBica”. 

În calitate de profesor de fizică la Şcoala Generală „Dacia” şi membru fondator al Astroclubului 

„Meridian Zero” din Oradea, Marin Bica a adus nenumărate contribuţii în astronomie, atât pe plan 

naţional, cât şi internaţional. El a coordonat ani la rând Lotul Naţional de Astronomie şi Astrofizică, 

obţinând cu elevii săi medalii de aur şi argint la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi 

Astrofizică. 

Profesorul Marin Bica a murit în 2013 în timpul unei excursii la mănăstirea Polovragi, din judeţul 

Gorj. În momentul în care a încercat să facă o fotografie s-a dezechilibrat şi s-a prăbuşit în gol 

aproape 30 de metri. 
http://edu-news.ro/studentii-romani-numesc-un-asteroid-memoria-profesorului-lor/ 

 

http://www.realitatea.net/puse-intr-un-saculet-in-masina-de-spalat-miracol-ce-nu-stiai-despre-cojile-de-ou_1545258.html#ixzz3FwhYK1WS
http://www.realitatea.net/puse-intr-un-saculet-in-masina-de-spalat-miracol-ce-nu-stiai-despre-cojile-de-ou_1545258.html#ixzz3FwhYK1WS
http://edu-news.ro/studentii-romani-numesc-un-asteroid-memoria-profesorului-lor/
http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html#M
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 FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU în Bucureşti: 46 DE 

SPECTACOLE 

 
În perioada 24 octombrie – 2 noiembrie 2014, Bucureştiul devine o adevărată capitală teatrală. 

Ediţia a 24-a a Festivalului Naţional de Teatru aduce spectacole din ţară şi din străinătate reunite în 

jurul temei centrale: Regizorul. 
sursa:http://www.realitatea.net/festivalul-national-de-teatru-in-bucuresti-46-de-

spectacole_1545716.html#ixzz3G2iaE5qA  

 

 

 Clădirea SF: "The Markthal" din Rotterdam, Olanda -  cea mai neobișnuită clădire 

din Europa 
 

 

http://www.realitatea.net/festivalul-national-de-teatru-in-bucuresti-46-de-spectacole_1545716.html#ixzz3G2iaE5qA
http://www.realitatea.net/festivalul-national-de-teatru-in-bucuresti-46-de-spectacole_1545716.html#ixzz3G2iaE5qA
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"The Markthal" adăposteşte, pe lângă piaţa de alimente, 15 magazine, 8 restaurante, 228 de 

apartamente şi peste 1.000 de locuri de parcare. Construcţia în formă de potcoavă are o suprafaţă 

totală de 29.000 de metri pătraţi şi are în interior un desen mural impresionant denumit 

"Cornucopia". 

 

Proiectul a fost realizat de firma MVRDV, în conformitate cu noile legi din Olanda, care cer ca 

pieţele să fie acoperite. Arhitecţii s-au inspirat din aspectul noilor pieţe din Stockholm, Barcelona şi 

Valencia şi au lucrat împreună cu artiştii Arno Coenen şi Iris Roskam. 

Structura impresionantă pare dintr-o altă dimensiune, scriu editorii CNN, şi a fost inaugurată în 

prezenţa Reginei Maxima. 
sursa://www.realitatea.net/cladirea-sf-cum-arata-the-markthal-cea-mai-neobi-nuita-cladire-din-

europa_1549027.html#ixzz3GaTyxXjF  
 
 
 

 Experienta Caravaggio – expozitie multisenzoriala pentru nevazatori si 

deficienti de vedere 

 
Muzeul National de Arta al Romaniei, Galeria DiTACTA din Zagreb, Ministerul Culturii din 

Republica Croatia si Ambasada Republicii Croatia la Bucuresti au in program expozitia 

multisenzoriala pentru nevazatori si deficienti de vedere Experienta Caravaggio – Cina la 

Emaus, deschisa la Muzeul Colectiilor de Arta (Calea Victoriei nr. 111, corp A). 

Expozitia se adreseaza in principal, dar nu exclusiv, persoanelor cu deficiente de vedere si este 

deschisa in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2014. Gazduita de Muzeul National de Arta al 

Romaniei la Muzeul Colectiilor de Arta, intr-un spatiu dedicat persoanelor cu deficiente de vedere, 

aceasta este prima expozitie itineranta de acest fel deschisa in Romania.  

Vizitatorilor li se ofera posibilitatea sa se familiarizeze cu una dintre capodoperele pictorului italian 

Caravaggio, Cina la Emaus, aflata in colectia National Gallery din Londra. Expozitia cuprinde cinci 

diagrame tactile realizate din sticla, special concepute si explicate de istoricul de arta Natasa 

Jovicic, pe baza unei metodologii proprii. Un audioghid, disponibil in limbile romana si engleza, 

completeaza experienta vizitarii. 

Muzeul National de Arta al Romaniei continua in acest fel seria de proiecte, initiate in 2013, care au 

ca obiectiv principal facilitarea accesului persoanelor cu deficiente de vedere la patrimoniul pe care 

il detine. 

Expozitia poate fi vizitata de sambata pana miercuri intre orele 10.00-18.00 (inchis joia si vinerea). 

Pentru grupurile organizate de elevi si persoane cu deficiente de vedere este necesara programarea 

cu minimum o saptamana in avans, la telefon 021.314.81.19 sau la adresa de e-mail 

educatie@art.museum.ro. Pentru grupuri, se asigura asistenta din partea unui specialist in educatie 

muzeala in zilele de luni, marti si miercuri.  
sursa: http://www.mnar.arts.ro 

 SURPRIZA din top 10 castele unice din Europa: un CASTEL din Transilvania 

Un top al celor mai frumoase 10 castele din Europa, realizat de Tourism Review, o publicaţie 

globală specializată în turism, include Castelul Corvinilor printre monumentele unice pe care turiştii 

din întreaga lume trebuie să le vadă. 

http://www.realitatea.net/cladirea-sf-cum-arata-the-markthal-cea-mai-neobi-nuita-cladire-din-europa_1549027.html#ixzz3GaTyxXjF
http://www.realitatea.net/cladirea-sf-cum-arata-the-markthal-cea-mai-neobi-nuita-cladire-din-europa_1549027.html#ixzz3GaTyxXjF
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FOTO: tourism-review.com 

În topul topul celor zece castele unice în Europa, alături de Castelul Corvininilor mai sunt Castelul 

Hohenwerfen (Austria), Castelul Bouzov (Cehia), Castelul Hohenzollern (Germania), Castelul 

Neuschwanstein (Germania), Castelul Eilean Donan (Scoţia), Castelul Predjama (Slovenia), Castillo 

de la Mota (Spania), Castelul Carreg Cennen (Ţara Galilor) şi Castelo De Guimaraes (Portugalia). 
sursa://www.realitatea.net/top-10-castele-unice-din-europa-include-si-un-castel-din-

transilvania_1549443.html#ixzz3GaTMGKEc  

 

 

 Lecţia de patriotism a profesorului de istorie Cătălin Nedelcu din comuna 

Coşeşti  

 
Mândri că suntem români şi mândri că suntem mândri. Vom fi uniţi, vom fi oameni ai lucrului bine 

făcut, vom fi frumoşi şi vom fi mai buni decât ei. Şi-apoi vor trece toate lucrurile astea şi vom mai 

afla, încă o dată, ce nu este patriotismul. Aşa merg lucrurile. La televizor. 

Într-un mic sat din comuna Coşeşti, judeţul Argeş, lucrurile merg un pic altfel. Aici, banalitatea 

urmează un alt curs. Profesorul Cătălin Nedelcu opreşte televizorul şi merge la şcoală. De regulă, 

face naveta, că are elevi şi-ntr-un sat, şi-n altul, de-a lungul şoselei. Domnul acesta, un profesor de 

istorie de care, probabil, nu veţi fi auzit vreodată, dar cu un entuziasm mai mare decât pădurile care 

împrejmuiesc satul său, îşi construieşte, fără să-şi dea seama şi fără să-l intereseze, o mică statuie în 

curtea şcolilor generale la care predă.  

Îi duce pe elevii săi în vizită la foşti deţinuţi politic, le povesteşte despre rezistenţa armată 

anticomunistă din Munţii Făgăraş la un curs opţional conceput chiar de el – şi preluat şi de alţi 

profesori, de la alte şcoli de pe Valea Argeşului. 

http://www.realitatea.net/top-10-castele-unice-din-europa-include-si-un-castel-din-transilvania_1549443.html#ixzz3GaTMGKEc
http://www.realitatea.net/top-10-castele-unice-din-europa-include-si-un-castel-din-transilvania_1549443.html#ixzz3GaTMGKEc
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Îi duce în vizită la „muzeul de istorie“ din sat, încropit de profesorul septuagenar Cicerone 

Georgescu şi îngrijit de soţia sa (în această cameră căreia trebuie să fii foarte îngăduitor să-i spui 

muzeu se găsesc, totuşi, printre altele, fildeşi de mamut şi arme militare de la Războiul de 

Independenţă încoace).  

Îi duce la biserica de lemn din Jupâneşti şi le organizează concursuri de istorie. Se ia la trântă cu 

programa şcolară şi cu dinozaurii care împietresc, de regulă, pe fotoliile confortabile ale instituţiilor 

de stat. Cu alte cuvinte, le spune elevilor lui cine le sunt bunicii, şi ce vor lăsa în urmă când vor 

pleca la alte şcoli, mai mari. Le explică, la firul ierbii, despre identitate şi românism.  

Cătălin Nedelcu nu-şi perorează nebuneşte patriotismul în cine-ştie-ce apariţii publice, şi nici nu are 

de ce să facă aşa ceva. Vorbeşte însă cu cea mai cinstită pasiune despre eroii lui care s-au ascuns 

prin munţii Făgăraş sau aiurea, partizani care s-au luptat cu comuniştii şi cu nedreptatea. Despre 

eroii aceia care nu şi-au câştigat luptele şi care au fost învinşi de oameni şi de sistem. Despre eroii 

noştri. Astă-vară, a dăruit Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet un 

sac cu o cămaşă ponosită, nişte izmene şi cipici. Erau hainele în care Constantin Mitoi s-a eliberat 

din puşcăriile comuniste. Tanti Florica, nevastă-sa, le ascunsese în pod 50 de ani. Îi era frică.  

Zilele trecute, şi-a mai pus în minte ceva. Îi promisese Elenei Ion-Arnăuţoiu (95 de ani!), sora lui 

Toma Arnăuţoiu, că o va sprijini să construiască un Monument al Rezistenţei la Nucşoara. Femeia 

zice că numai proiectul acestui monument o mai ţine în viaţă. Apoi, poate să moară liniştită. Aşa că 

profesorul Nedelcu împarte în stânga şi-n dreapta numărul de cont de la filiala Argeş a Asociaţiei 

Foştilor Deţinuţi Politici din România.  

Cătălin Nedelcu nu caută ethos-uri moderne, nu vorbeşte, pedant, despre înţelegerea valorică a 

românismului. Nu-şi etalează semeţ idiosincraziile. Cătălin Nedelcu este, pur şi simplu, un profesor 

de istorie care vrea să-şi merite catedra. Poate cândva vor avea toate şcolile profesori ca-n Coşeşti. 

Atunci vom putea fi mândri. 
http://adevarul.ro/cultura/istorie/mandri-romani-lectia-patriotism-profesorului-istorie-catalin-nedelcu-comuna-cosesti-

1_543fd47f0d133766a8fd0ec3/index.html, 16 oct 2014 
 

 

 Simbolul internațional al persoanelor cu dizabilități se modifică 
 

  
Mai multe simboluri internaționale tind să se schimbe în ultima perioadă ca urmare a mișcărilor și 

atitudinilor sociale. Acum a venit și rândul simbolului internațional al persoanelor cu dizabilități, 

care deseori era criticat că era prea rigid și nu caracteriza întreaga categorie de persoane cu 

dizabilități. 

Vechiul simbol a fost creat de către Susanne Koefoed în 1968, și doar un pic modific ulterior de 

către Karl Montan care a adăugat capul persoanei. Acesta exprima standardul ISO 7001. 

http://adevarul.ro/cultura/istorie/mandri-romani-lectia-patriotism-profesorului-istorie-catalin-nedelcu-comuna-cosesti-1_543fd47f0d133766a8fd0ec3/index.html
http://adevarul.ro/cultura/istorie/mandri-romani-lectia-patriotism-profesorului-istorie-catalin-nedelcu-comuna-cosesti-1_543fd47f0d133766a8fd0ec3/index.html
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Vechiul simbol era criticat pentru faptul că mâinile și picioarele sunt desenate ca părți mecanice, 

persoane fiind într-o poziție nenaturală, de asemenea indică că persoane din scaunul cu rotile e 

neajutorată și depinde de ceilalți. 

Sara Hendren și Brian Glenney sunt persoanele care stau în spatele noului proiect și ei explică nouă 

simbol în felul următor: 

  

 

#1. Poziția capului 
Poziția capului e înclinată înainte care exprimă deplasarea în față și înainte. Aici persoana este cea 

care ia decizii spre ce direcție să se miște. 

#2. Unghiul mânii 
Mâna este amplasată la spate care să semnifice mobilitatea celui ce folosește scaunul cu rotile. 

Reprezentarea corpului în mișcare reprezintă abilitatea persoanei de a naviga prin lume. 

#3. Tăiturile roților 
Prin tăierea roților cu o porțiune de alb reprezintă că acestea sunt în mișcare. De asemenea acestea 

servesc ajutor și în crearea șabloanelor pentru stencils ale simbolului. 

#4. Reprezentarea umană 
Reprezentarea din noul simbol e făcută așa încât să nu creeze confuzii la alte reprezentări ale 

corpului uman. 

#5. Poziția picioarelor 
Piciorul a fost mișcat înainte pentru a lăsa spațiu între el și roata scaunului de rotile, pentru o 

lizibilitate mai bună și de asemenea crearea șablonului pentru stencils al simbolului. 

Guvernatorul statului New York, Andrew M. Cuomo, a decis să schimbe vechiul simbol cu noul 

simbol, și de asemenea înlocuirea cuvântului „handicap” cu „accesibil”. Acest proiect e numit: 

Simbolul Accesibilității. 

Alte persoane au criticat noul simbol spunând că nu aduce nimic nou și nu schimbă nimic. Persoana 

din noul simbol arată ca un atlet de la jocurile paraolimpice. Și de asemenea, acum în loc de un 

simbol universal, avem două și asta poate crea mai multe confuzii. 
http://diez.md/2014/10/15/foto-video-simbolul-international-al-persoanelor-cu-dizabilitati-se-modifica/autor Alexandru Lebedev 

 

 
 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 
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