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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 1, anul 4, saptamana 11 - 17 ianuarie 2016 

 

 

Cuprins: 

 
 11 ianuarie - Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc” 

 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale 

 Proiect in debatere: MMFPSPV - Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in 

invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si procedura de 

acordare a tichetelor 

 Țara abandonului: tot mai mulți fără școală 

 Curtea de Conturi: 4,3 milioane de de asistaţi social în 2014 

 Senatul a decis: Romania va avea un Mecanism Independent de Monitorizare a 

centrelor pentru persoane cu dizabilitati mintale 

 Anul Maimuţei 2016. Care vor fi cele mai avantajate zodii 

 Peștera din România care rescrie harta lumii 

 Scrisori și inocență 

 
 

 11 ianuarie - Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc” (International 

Thank You Day) 
 

Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc” a fost instituită în anul 1994 și era marcată, inițial, 

timp de o săptămână – între 11 și 18 ianuarie. 
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 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale 
 

Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale 

a fost publicata in MO nr. 831 din 13 decembrie 2010. 

 

Exista precedente pentru aceasta sarbatoare si in alte tari europene. Astfel, in Spania, Ziua Culturii a 

fost aleasa in ziua mortii lui Miguel de Cervantes, iar in Portugalia, in ziua in care s-a nascut Luis 

de Camoes. Si autoritatile din Republica Moldova au hotarat ca ziua de nastere a lui Mihai 

Eminescu sa devina Ziua Culturii Nationale. 

 

 
 

 Proiect in dezbatere: MMFPSPV - Hotarare pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si 

procedura de acordare a tichetelor 

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in 

dezbatere publica Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate si procedura de acordare a tichetelor. 

 

Prin adoptarea normelor metodologice si aplicarea efectiva a legii nr. 248/2015 actul normativ: 

- Contribuie activ la lupta impotriva saraciei si excluziunii sociale, permitand autoritatilor publice sa 

aloce fonduri, sub forma tichetelor sociale, unei categorii bine determinate de beneficiari. 

- Faciliteaza accesul copiilor defavorizati la un drept fundamental al copilului: dreptul la educatie. 

- Creste rata de succes scolar a acestor copii si sansele lor de a parcurge cat mai multi ani in 

sistemul de invatamant. 

- Reduce rata abandonului scolar si a infractionalitatii. 

- Contribuie la dezvoltarea durabila economica si sociala, prin facilitarea accesului la educatie 

- Reprezinta o masura de combatere a saraciei si excluziunii sociale - beneficiind de educatie 

timpurie, cei mai saraci copii, un segment extrem de important in Romania, au sanse mai mari sa nu 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 1, anul 4, saptamana 11 - 17 ianuarie 2016 

 

 

 

P
ag

e3
 

abandoneze scoala, sa isi gaseasca un loc de munca care sa le asigure un venit decent. 

 

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-

mail dezbateri@mmuncii.ro in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe 

site (05.01.2016-14.01.2016) 
sursa: www.mmuncii.ro, www.stiriong.ro 

 

 

 

 Țara abandonului: tot mai mulți fără școală 
 

Statisticile privind abandonul şcolar vorbesc de la sine. România ocupă locul 26 din 28 la abandon 

şcolar timpuriu în UE. Aproape o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, 37% 

dintre tinerii de 15 ani sunt funcţional iliteraţi, peste 75% dintre copiii romi nu finalizează 

învățământul gimnazial, iar 43% dintre copiii cu dizabilităţi nu sunt înscrişi în nicio formă de 

învăţământ. „Şcolile nu au strategii eficiente de prevenire a abandonului şcolar, acţionând când deja 

este prea târziu”, se arată într-un raport ANA privind persoanele supuse riscului de excluziune 

socială. Nici învăţământul superior nu stă foarte bine. În România, gradul de abandon în 

universitățile de stat a crescut considerabil, aproximativ 4 din 10 studenți abandonând studiile în 

primii ani de facultate. În acest moment, niciuna dintre bursele acordate de stat nu atinge pragul 

minim necesar acoperirii costurilor de trai pentru un student. Ceea ce pentru mulți înseamnă 

renunțarea. 

Subfinanţare: Statul a investit anul acesta între 321 și 414 lei per elev. 
sursa//jurnalul.ro/stiri/observator/tara-abandonului-tot-mai-multi-fara-scoala-704519.html  

autor: Luciana Grosu, 4 ian 2016 

 

 

 Curtea de Conturi: 4,3 milioane de de asistaţi social în 2014. 26 de mil., acordate 

nejustificat 

 
România a avut, în 2014, un număr mediu lunar de 4,3 milioane de persoane care au 

beneficiat de asistenţă socială, arată un raport al Curţii de Conturi, care a identificat sume de 

bani alocate necuvenit în total de 26 de milioane de lei, din vina autorităţilor sau a 

beneficiarilor. 

  

Astfel, potrivit unui raport al Curţii de Conturi aferent anului 2014, depus în Senat, numărul mediu 

lunar al persoanelor care au încasat beneficii de asistenţă socială a fost de 4,3 milioane de persoane. 

Dintre aceşti beneficiari, ponderea cea mai însemnată, respectiv circa 85% din total, o reprezintă 

copiii beneficiari de alocaţie de stat pentru copii, care au fost în număr de 3.7 milioane. Alte 

247.620 de persoane au beneficiat de alocaţii pentru susţinerea familiei, 171.231 persoane au 

beneficiat de indemnizaţii pentru creşterea copilului, iar 240.617 persoane de ajutoare sociale sub 

formă de venit minim garantat. 

 

Fondurile publice pentru susţinerea sistemului de beneficii de asistenţă socială, acordate prin 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, au fost în anul 2014 de 8.1 miliarde de 

mailto:dezbateri@mmuncii.ro
http://www.mmuncii.ro/
http://www.stiriong.ro/
http://jurnalul.ro/autor/luciana-grosu.html
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lei (aproximativ 1.8 miliarde de euro), reprezentând 1,21% din PIB, se mai arată în raportul Curţii 

de Conturi. Instituţia precizează că, în acţiunile de audit financiar întreprinse în anul 2014, au fost 

urmărite alocări de 5,5 miliarde de lei din bugetul de stat, scrie Mediafax.  

 

Astfel, aproximativ 2,6 miliarde de lei au mers către plata alocaţiilor, 1,7 miliarde de lei către plata 

indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, inclusiv stimulentul lunar/de inserţie, 261 de 

milioane de lei către alocaţia pentru susţinerea familiei şi 664 de milioane de lei către ajutorul social 

pentru asigurarea venitului minim garantat. 

 

 Curtea de Conturi a sesizat deficienţe în sistemul naţional de recuperare a debitelor din ajutoare 

sociale acordate necuvenit. Potrivit unor modificări legislative de la finele anului 2013, agenţiile 

teritoriale aveau obligaţia de a transmite aceste debite la organele de executare silită din cadrul 

unităţilor administrativ-teritoriale, această instituţie urmând să confirme preluarea în continuare a 

urmăririi debitului respectiv. În realitate, acest lucru nu s-a întâmplat însă, având în vedere lipsa 

unor instituţii competente la nivel judeţean, dar şi a unor deficienţe birocratice. 

 

Din analizele Curţii de Conturi, aproximativ 26 de milioane de lei au fost acordate nejustificat în 

cursul anului 2014. 

 

Astfel, cea mai mare sumă de bani a provenit din sistemul privind ajutoarele sociale şi alocaţiile 

pentru susţinerea familiei. Mai exact, 17.8 milioane de lei au fost acordate necuvenit din motive 

precum nedeclararea de către beneficiari a unor venituri nete realizate, deţinerea unor bunuri care 

atrag excluderea acordării acestor beneficii, neachitarea impozitelor pentru bunurile deţinute, 

nedeclararea conturilor la bănci mai mari de 3.000 de lei sau neprezentarea adeverinţelor de la 

agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de unde rezultă că sunt în căutarea unui loc de 

muncă şi nu au refuzat unul 

 

Alte peste 10 milioane de lei au fost acordate necuvenit în cazul indemnizaţiei de creştere a 

copilului ca urmare a nedeclarării realizării altor venituri pe perioada încasării acestui drept, 

nerecalculării cuantumului dreptului în funcţie de veniturile efectiv realizate, nesuspendarea plăţilor 

pentru ultima lună în plată, în condiţiile în care celălalt părinte nu a solicitat acest drept pentru 

ultima lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului cuvenit, precum şi acordarea 

stimulentului lunar/de inserţie în situaţia în care nu s-a făcut dovada începerii activităţii şi implicit 

obţinerea de venituri supuse impozitării. 

 

Nu în ultimul rând, Curtea de Conturi sesizează că 176.000 de lei au fost acordate necuvenit prin 

alocaţiile pentru copii, în condiţiile în care sume de bani au mers către minori decedaţi, copii 

exmatriculaţi, care au abandonat şcoala sau care au repetat anul din cauza inspectoratelor judeţene 

care nu au transmis în timp util către autorităţile competente documentele justificative pentru 

încetarea plăţii. 

 

În acest sens, Curtea de Conturi critică şi activitatea Direcţiei de Inspecţie Socială, care în cursul 

anului 2014 a desfăşurat doar 17 acţiuni de control şi numai în perioada 17 februarie – 30 mai 2014. 

Mai mult, în anul 2014, s-a realizat cel mai mic număr de campanii tematice din ultimii trei ani, 

adică numai 4, cu două mai puţine faţă de anul 2013, când au fost realizate 6 campanii şi cu una mai 
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puţin faţă de anul 2012, când au fost realizate 5 campanii. 

 

În cadrul celor patru campanii tematice naţionale din anul 2014 toate suspiciunile au fost verificate 

(22.817 cazuri), dar dintre acestea s-au confirmat numai 28% (6.486 cazuri). Pentru cazurile 

confirmate s-au întocmit 5.457 decizii de debit în sumă de 9.4 milioane de lei lei, se arată în 

raportul Curţii de Conturi. 
sursa: http://www.realitatea.net/curtea-de-conturi-4-3-milioane-de-de-asistati-social-in-2014-26-de-mil-acordate-

nejustificat_1856211.html#ixzz3vWl5w9sY, 26 decembrie 2015 

 

 

 Senatul a decis: Romania va avea un Mecanism Independent de 

Monitorizare a centrelor pentru persoane cu dizabilitati mintale 

 

In data de 21 decembrie 2015, Senatul Romaniei a adoptat cu 102 voturi pentru si 2 

abtineri Propunerea legislativa privind infiintarea mecanismelor prevazute de 

Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Va reamintim ca pe 8 

decembrie 2015, proiectul de lege propus de CRJ anul trecut, care prevede 

monitorizarea independenta, prin vizite neanuntate, a institutiilor pentru persoane cu dizabilitati 

mintale, a primit raport favorabil de adoptare cu unanimitate de voturi din partea a trei comisii 

reunite ale Senatului: Comisia pentru Drepturile Omului, Culte si Minoritati, Comisia pentru Munca 

si Protectie Sociala si Comisia pentru Sanatate Publica. Proiectul de lege mai are nevoie de 

promulgarea din partea Presedintelui Iohannis pentru a deveni lege. 

 

Astfel, Romania va implementa, in sfarsit, prevederile obligatorii ale Conventiei ONU pentru 

drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificata de Parlamentul Romaniei inca din 2010. De 

exemplu, Articolul 16, alineatul 3 al Conventiei spune: 

 
Absenta unei monitorizari independente a centrelor pentru persoane cu dizabilitati mintale a facut 

posibila situatia rusinoasa in care, in ultimii 5 ani, au decedat aproximativ 5.000 de beneficiari aflati 

in grija statului. Poate si mai grav este faptul ca aceste decese, in majoritatea lor, nu sunt investigate 

ca fiind suspecte asa cum prevede legea. Iar daca decesele sunt cuantificabile, abuzurile, suferinta, 

lipsa serviciilor si alte drepturi care sunt zilnic incalcate, despre care aflam tot mai frecvent din 

presa si din rapoartele CRJ, nu se pot cuantifica in termeni palpabili. 

 

O alta prevedere a Conventiei, care va fi implementata prin adoptarea proiectului de lege de catre 

plenul Senatului pe 21 decembrie 2015, este includerea societatii civile si a persoanelor cu 

dizabilitati foste beneficiare ale sistemului in activitatea de monitorizare. Articolul 33, alineatul 3 al 

Conventiei: 

 
 

In prezent, Centrul de Resurse Juridice este singura entitate care desfasoara vizite de monitorizare 

neanuntate in centrele destinate persoanelor cu dizabilitati mintale. Dupa fiecare vizita, monitorii 

CRJ intocmesc rapoarte pe care le publica si le trimit cu recomandari si observatii Ministerului 

http://www.realitatea.net/curtea-de-conturi-4-3-milioane-de-de-asistati-social-in-2014-26-de-mil-acordate-nejustificat_1856211.html#ixzz3vWl5w9sY
http://www.realitatea.net/curtea-de-conturi-4-3-milioane-de-de-asistati-social-in-2014-26-de-mil-acordate-nejustificat_1856211.html#ixzz3vWl5w9sY
http://www.crj.ro/de-ziua-drepturilor-omului-crj-atrage-atentia-asupra-abuzurilor-din-centrele-de-stat-pentru-persoane-cu-dizabilitati-mintale/
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Muncii si DGASPC-urilor, dar care adesea raman fara un raspuns sau masuri concrete din partea 

autoritatilor. 

 

Proiectul de lege sustinut de CRJ a adunat aproximativ 10.800 de semnaturi prin intermediul unei 

petitii online initiate in parteneriat cu de-clic.ro, petitie care va ramane deschisa pana la 

promulgarea de catre Presedinte: facem.de-clic.ro/fara-lagare. De asemenea, in cadrul campaniei de 

drepturile omului „Lagarele de langa tine", peste 3.000 de oameni din 7 orase mari din tara si din 

Bucuresti au semnat carti postale adresate membrilor Parlamentului, cu fotografii din „lagare" si 

mesaje de sustinere pentru monitorizarea independenta. Cartile postale au fost semnate cu prilejul 

unei expozitii foto itinerante, care a strabatut, in perioada mai-iunie si septembrie-noiembrie 2015, 

orase precum Targu Mures, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Timisoara, Oradea, Sibiu si de 5 ori 

Bucurestiul. Expozitia de peste 140 de fotografii ce dateaza din perioada 2014-2015 descrie 

pentru publicului larg viata din centrele pentru persoane cu dizabilitati mintale. Fotografiile au fost 

realizate de fotografii Odeta Catana si Dan Ava, care au insotit echipele CRJ in vizite de 

monitorizare, si de persoane rezidente in astfel de centre. Cu prilejul fiecarui eveniment regional, 

CRJ a organizat dezbateri publice pe marginea proiectului de lege, la care a invitat autoritatile si 

ONG-urile locale din domeniul dizabilitatii si presa locala. (...) 

Aflati mai multe pe www.crj.ro/lagarele-de-langa-tine 

sursa//www.stiriong.ro/actualitate/altele/senatul-a-decis-romania-va-avea-un-meca 

 

 Anul Maimuţei 2016. Care vor fi cele mai avantajate zodii 

 

Anul Maimuţei 2016. Conform zodiacului chinezesc, anul care va începe pe 7 februarie 

2016 şi se va încheia pe 27 ianuarie 2017 se va numi anul Maimuţei de Foc. Potrivit 

filosofiei chinezeşti, Maimuţa este o fiinţă care s-a ridicat deasupra altor animale, dar 

fără a subordona lumea din jurul ei, ci trăind în armonie cu natura şi Universul. 

 

Ce va însemna anul Maimuţei pentru semnele de foc  

 

Semnele de foc, cunoscute pentru firea lor pasională şi sentimentală, vor avea anul viitor o energie 

http://facem.de-clic.ro/fara-lagare
http://www.crj.ro/lagarele-de-langa-tine/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 1, anul 4, saptamana 11 - 17 ianuarie 2016 

 

 

 

P
ag

e7
 

deosebită pe plan afectiv şi vor descoperi noi oportunităţi, scrie adevarul.ro. Energia vitală a 

Berbecilor, Leilor şi Săgetătorilor va fi nelimitată, trebuie doar să ştie cum să valorifice asta în 

folosul lor, pentru a urmări un obiectiv serios, raţional, care să fie în avantajul lor pe termen lung. 

 

Anul Maimuţei 2016. Semnele de apă  

 

Semnele de apă ale zodiacului (Racul, Peştii, Scorpionul) vor avea însă multe încercări de trecut. 

Totuşi, ele au mari şanse să-şi atingă un obiectiv de mult vizat şi să primească anumite informaţiii, 

cunoştinţe speciale, pe care nu le deţine toată lumea. Acest lucru va atrage după sine o 

responsabilitate foarte mare, însă prilejul dezvoltării spirituale va fi uriaş în anul 2016. 

 

Anul Maimuţei 2016. Semnele de aer  

 

Gemenii, Balanţa şi Vărsătorul, care sunt semnele de aer, vor avea un an deosebit pe plan 

sentimental. Astfel, relaţiile amoroase vor fi sincere, profunde şi pline de afecţiune, dar, desigur, 

asta este regula generală, pot exista şi excepţii. Dacă o relaţie se va destrăma anul viitor, atunci este 

clar că partenerul nu era cel potrivit şi despărţirea va fi de fapt un avantaj, un câştig pentru nativii 

semnelor de aer. 

 

Anul Maimuţei 2016. Semnele de pământ  

 

Fecioara, Taurul şi Capricornul vor fi mai puţin infleunţaţi de astre în anul 2016 comparativ cu alte 

semne ale zodiacului. Totuşi, influenţa planetei Mercur va fi destul de puternică. Pe plan financiar şi 

profesional anul va fi bun, însă schimbarea radicală va fi pe planul evoluţiei spirituale. 
sursa: http://www.realitatea.net/anul-maimutei-2016-care-vor-fi-cele-mai-avantajate-

zodii_1857572.html#ixzz3vt3eElaL, 29 decembrie 2015 

 

 

 Peștera din România care rescrie harta lumii 

 
 

 

http://www.realitatea.net/anul-maimutei-2016-care-vor-fi-cele-mai-avantajate-zodii_1857572.html#ixzz3vt3eElaL
http://www.realitatea.net/anul-maimutei-2016-care-vor-fi-cele-mai-avantajate-zodii_1857572.html#ixzz3vt3eElaL
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Aflată sub Munţii Rodnei, peştera de la Izvorul Tăuşoarelor este cea mai adâncă şi una din 

cele mai impresionante din România, astfel că atrage speologii ca un magnet. 

 

Încă din anul 1955, când a fost descoperită, peştera a oferit motive de uimire speologilor care au 

explorat-o. Dispunerea galeriilor, scheletele de urs descoperite în grotă şi aşezate în formă de urs, 

dar mai ales bilele încastrate în pereţi şi podea fac această peşteră unică. 

 

Spre surprinderea tuturor, bilele din galerii scot anumite zgomote despre care bistriţenii din zonă 

spun că ar semăna cu un limbaj omenesc. Tocmai de aceea, începând din 2012, autorităţile locale au 

investit peste un milion de lei pentru a proteja Peştera Tăuşoarelor. 

 

În plus, în peşteră s-au făcut şi numeroase studii şi măsurători geologice, geomorfice, de climă şi 

hidrografie, fiind descoperite specii noi de lilieci şi minunăţii ascunse, unele unice în lume.  

Datorită valorii sale inestimabile, peştera nu va fi niciodată deschisă turiştilor, însă a fost inclusă 

într-un studiu unic care ar putea duce la rescrierea hărţii geologice a lumii. 
sursa//www.realitatea.net/pe-tera-din-romania-care-rescrie-harta-lumii_1855556.html#ixzz3vWhQZ8nJ , 24 decembrie 

2015 

 

 

 Scrisori  și inocență 
 

Dragă Dumnezeule, 

 Te rog să mai pui o vacanță între Crăciun și Paști pentru că acum nu este nimic bun între 

ele. (Ginny - 7 ani) 

 Te rog să nu-ți faci griji pentru mine pentru că mă uit în ambele părți înainte de a trece 

strada. (Dany - 6 ani) 

 În loc să lași oamenii să moară trebuind să faci alții în locul lor, n-ar fi mai bine să-i 

păstrezi pe cei pe care îi ai acum? (Jane - 8 ani) 

 Eu sunt American. Tu ce ești ? (Robert - 6 ani) 

 Dacă vei veni duminică la biserică, o să-ți arăt pantofii mei cei noi. (Elisa   -   7 ani) 

 Dacă îmi dai o lampă fermecată ca lampa lui Aladin, o să-ți dau tot ce vrei ...mm... cu 

excepția economiilor mele și a jocului de șah. (John - 7 ani) 

 Tu ai vrut ca girafa să arate chiar așa sau a fost un accident ? (Norma - 6 ani) 

 Dacă lăsai dinozaurii mai mult timp pe pământ, noi n-am mai fi avut o țară. Ai facut exact 

ce trebuia. (Jonathan - 5 ani) 

 Pariez că îți este foarte greu să iubești  toată omenirea. La mine în familie sunt numai patru 

persoane și nu reușesc niciodată să-i iubesc pe toți. (Stevie - 7 ani) 

   

 
 

A mai trecut un an! 

http://www.realitatea.net/pe-tera-din-romania-care-rescrie-harta-lumii_1855556.html#ixzz3vWhQZ8nJ
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Cu activități multe, cu realizări și zâmbete, dar și cu agitație, tensiuni și chiar cu lacrimi. 

 

Am avut însă mereu o ECHIPĂ, un grup de oameni care vor să atingă nu doar cu gandul și vorba, 

ci chiar cu faptele, o VIAȚĂ mai frumoasă pentru copiii și tinerii din România. 

 

Am fost împreună și astfel, parcă nu am simțit greutățile, ci putem face bilanțul 

unor noi proiecte, care au dus la lucrări, cursuri, seminarii, întâlniri de lucru și discuții fertile. 

 

Am petrecut multe momente frumoase, când ne-am simțit extrem de bine ÎMPREUNĂ! 

 

Suntem o ECHIPĂ de profesioniști care cred în valorile vieții decente, generozității și altruismului 

și vor să le respecte, învățându-i și pe alții aceste lucruri. 

 

Dacă și cât am reușit, se vede în ceea ce am facut, dar și în ceea ce simte fiecare dintre noi!  

 

Important este să mergem mai departe, să fim și în 2016, așa cum am fost și până acum:  

OAMENI INIMOȘI care vor să construiască, COLABORATORI și PRIETENI,  

care se înțeleg și se respectă!  

 

Avem nevoie în continuare de sănătate, energie, pace și tihnă pentru ca proiectele 

și lucrurile pe care le facem împreună să conteze!   

Si avem nevoie UNII de ALȚII! 

 

Va doresc din inimă un AN 2016 bun, rodnic și care să ne ofere timpul și ocaziile pentru a fi 

eficienți, sănătoși și mereu PUTERNINCI, pentru a face lucruri bune pentru copiii, tinerii și 

familiile care au nevoie de noi! 

 

La mulți ani dragi colaboratori ! 

 

Ecaterina Adina Vrasmaș, președinte RENINCO 

 

 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 


