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destinaţii pentru anul 2015 

 

 

 

 

 2 Aprilie - Ziua Internationala pentru Constientizarea Autismului 
 

 
 

La 18 decembrie 2007, ziua de 2 Aprilie a fost declarata de catre Natiunile Unite, Ziua 

Internationala pentru Constientizarea Autismului. 
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Cu acest prilej se petrece și Ligt It Up Blue, actiune internationala prin care se ilumineaza in 

albastru cladiri importante din intreaga lume - Empire State Building din New York City, Turnul 

CN din Toronto, Turnul Effel din Paris. 

Pentru al saptelea an consecutiv, vor fi luminate in albastru si cladiri din Romania in aceasta actiune 

de constientizare a autismului. 

 

 

 Ziua Mondiala a Păsărilor 

 
Această zi este marcată anual, în cadrul programului UNESCO “Omul şi bisofera”, neîntâmplator 

fiind celebrată în Aprilie. La 1 aprilie 1906 a fost semnată Convenţia Internaţională pentru Protecţia 

Păsărilor, unul din primele documente ecologice. 

 

Ziua Păsărilor nu semnifică doar celebrarea semnării Convenţiei, cât şi perioada de migrare a 

păsărilor din iarnă spre primăvară. Primul eveniment ecologic al lunii aprilie, cu o istorie centenară, 

are, invariabil, ca scop să educe noua generaţie spre a iubi şi a avea grijă de păsările sălbatice. 

Din cele aproximativ 100.000 păsări din lume avifauna din România include un total de 383 specii, 

dintre care o specie a fost introdusă de oameni şi alte 10 specii enumerate se găsesc accidental în 

România și nu sunt incluse în numărul total al speciilor. 12 specii sunt ameninţate la nivel global. 

 

În România, această sărbătoare îşi are originea în perioada dintre cele două războaie mondiale, fiind 

sărbătorită, mai ales, în şcoli. Elevii instalau în acea zi sau în duminica apropiată cuiburile artificiale 

pe care le construiseră pentru păsari în timpul iernii. Această tradiţie a fost reînviată în 1993 de 

Societatea Ornitologică Română. Din luna martie a anului 1994, Ziua Păsărilor este sărbătorită în 

fiecare an în România. 

sursa:www.cotidianul.ro 
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 Ziua Pasarilor 2015 

 

Filme, expozitii, tururi ornitologice pentru incepatori, ateliere, cuiburi artificiale, hranitori pentru 

pasari – iata reperele unei noi sarbatori dedicate pasarilor. Societatea Ornitologica Romana va invita 

sa luati parte la o noua editie a evenimentului Ziua Pasarilor, pe data de 5 aprilie la Muzeul 

National al Satului Dimitrie Gusti din Bucuresti, intre orele 10-17. 

 

Ziua Pasarilor este un eveniment national, este celebrata pe 1 aprilie, dar in 2015, la Bucuresti, 

evenimentul va marcat la sfarsit de saptamana, in 5 aprilie.  

 

Manifestarea este dedicata, in mare masura, micilor 

iubitori de natura si de pasari, care sunt invitati sa 

participe la tururi ornitologice, sa invete cum se 

amplaseaza un cuib sau o hranitoare pentru pasari.  

 

Si cei mici si parintii lor sunt invitati la vizionari de 

filme. In 2015, vom avea doua filme: mici 

documentare despre doua din cele mai importante 

proiecte ale SOR. Primul dintre ele este dedicat 

conservarii soimului dunarean (Falco cherrug) si 

prezinta eforturile facute de ONG-uri de mediu din 

patru tari europene: Ungaria, Slovacia, Bulgaria si 

Romania pentru a conserva cel mai rar șoim din aceste zone.  

 

Al doilea film prezinta un alt proiect mare in care a fost implicata Societatea Ornitologica Romana: 

Conservarea acvilei tipatoare mici in Romania. Probabil ca la data la care noi vom difuza filmul, 

una dintre acvilele tipatoare mici monitorizate satelitar in acest proiect, Arlie, va fi deja in Romania, 

intoarsa din migratie. Cele doua filme vor rula de la ora 11 pana la ora 17.  

 

Din program: Tur Ornitologic 11:00-15:00 (plecarile se fac din ora in ora), Proiectii Video, 

Workshopuri Educationale, Atelier de Cuiburi, Atelier de Hranitori, Quilling cu Pasari,  jocuri si 

miscare, face painting si altele. 
sursa: http://www.sor.ro/ro/noutati/Ziua-Pasarilor-2015.html 

 

 

 Invitatie proiect educational national "ABC-ul ingrijrii animalelor de 

companie" si eveniment lansare 

 

In perioada aprilie - iunie 2015 va incepe o noua editie a programului educational 

"ABC-ul ingrijrii animalelor de companie", initiativa a Asociatiei Producatorilor de 

Hrana Pentru Animale (http://www.arpac-romania.org), in parteneriat cu 

Inspectoratul Scolar General al Municipiului Bucuresti si Asociatia Generala a 

Medicilor Veterinari din Romania.  

 

http://www.arpac-romania.org/
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Lansat initial in 2012 ca un proiect pilot derulat in scolile din Bucuresti pentru elevii din clasele a 

II-a din Bucuresti, numarul mare de solicitari a facut ca incepand din acest an proiectul sa fie extins 

la nivel national si sa fie adresat grupelor de varsta 8-10 si 14-16 ani. Astfel, toate scolile 

interesate, indiferent de orasul in care se afla, vor avea acces la informatiile necesare derularii 

activitatilor, prin intermediul platformei online www.petabc.ro (disponibil in curand, acesta va 

contine brosuri, filmuete interactive, jocuri, chestionare de verificare a cunostintelor, etc).  Cei mai 

activi participanti vor primi diploma si premii surpriza. De asemenea, profesorii implicati vor primi 

diploma si adeverinte de participare.  Pe parcursul anului scolar, ARPAC va organiza evenimente 

speciale si concursuri pentru scolile inscrise in program - acestea vor fi anuntate in curand. 

 

Ingrijirea animalelor de companie pe intelesul micutilor, tinerilor dar si a parintilor. "ABC-ul 

ingrijirii animalelor de companie" presupune predarea unor lectii interactive o singura ora (vedeti ca 

exemplu materialul atasat). Orele de predare sunt relaxate, pe intelesul tuturor si axate pe chestiuni 

concrete despre cum trebuie ales un animal de companie, precum si despre modul in care trebuie 

ingrijit, hranit si iubit. Medicii veterinari, studentii voluntari ( sau profesorii interesati de predarea 

acestor informatii, povestesc elevilor cum respectarea unor reguli simple va imbunatati relatia dintre 

stapan si animal, prelungind chiar durata de timp in care cei doi se bucura unul de celalalt.  La ce 

pot fi de folos cainii si pisicile in gospodarie, care este hrana sanatoasa pentru ei, cand vor sa se 

joace si de ce devin agresivi, cum se pot feri de cainii vagabonzi periculosi si ce trebuie sa faca in 

cazul in care sunt muscati ... cei mici vor obtine raspunsuri la toate aceste intrebari. 

In acest proiect vor fi implicati studenti voluntari de la Facultatile de Medicina Veterinara din tara, 

in Bucuresti, Cluj, Timisoara si Iasi, dar si medici veterinari. 

 

Pentru inscriere, avem nevoie de datele de contact: nume scoala, adresa, profesor 

coordonator/contact, telefon, e-mail.   

 

Invitatie pentru scolile din Bucuresti: 

Miercuri, 08 aprilie, in intervalul orar 13.00-14.30  va invitam la Sala ARCUB,Str. Batişte nr. 14, 

Bucureşti, sector 2, (langa TNB, statia Universitate), sa participati la o zi dedicata programului 

ABC-ul Animalelor de Companie. Din programul zilei: concursuri cu premii surpriza, vizionarea 

de filme, concursuri de desene, copiii vor avea ocazia sa afle informatii de la Medicii Veterinari 

(revenim cu un desfasurator final mai aproape de eveniment).  Intrarea este libera! 
Detalii prin e-mail:nicoleta.talpes@imagefactory.ro sau mobil: 0724.314.045. 
sursa: www.stiriong.ro, 24 martie 2015 

 

 

 

 Granturi AED2015 pentru comunicare si educatie pentru dezvoltare 

 

Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei in parteneriat cu Programul Natiunilor 

Unite pentru Dezvoltare invita organizatiile societatii civile, institutiile de 

invatamant si mass-media din Romania sa depuna propuneri de proiecte (proiecte 

mici sau in co-finantare, intre 11.000 si 16.000 de USD), care vizeaza comunicarea, educatia pentru 

dezvoltare si constientizarea publica in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare. 

 

http://www.petabc.ro/
http://www.stiriong.ro/library/files/diploma_arpac.pdf
http://www.stiriong.ro/library/files/minighid_de_ingrijire_a_animalelor_de_companie.pptx
http://www.stiriong.ro/library/files/minighid_de_ingrijire_a_animalelor_de_companie.pptx
mailto:nicoleta.talpes@imagefactory.ro
http://www.stiriong.ro/
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Aplicatiile pot fi trimise la adresele de e-mail olguta.anghel@undp.org si anca.stoica@undp.org, 

pana la data de 20 aprile 2015, ora 16:00. 

 

Mai multe informatii despre acest call de proiecte pot fi 

gasite http://www.aod.ro/userfiles/file/Application%20Form%20EYD2015%20NGO%20gran

ts%20PDF.pdf 

 

Acest call de proiecte face parte din planul national de lucru al Romaniei pentru Anul European 

pentru Dezvoltare (AED) 2015 si este finantat de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si 

Comisia Europeana. 

 
 

sursa: www.stiriong.ro, 27 martie 2015 

 

 Social Impact Award cauta studenti cu idei de afaceri sociale! 

 

Impact Hub Bucuresti impreuna cu Orange Romania si Fundatia ERSTE lanseaza 

editia din 2015 a Social Impact Award, competitia de antreprenoriat social pentru 

studentii din Romania.  

Concursul incurajeaza tinerii sa dezvolte proiecte care, pe langa obtinerea unui profit, au impact 

pozitiv in societate. Initiativa aflata la a patra editie in Romania se desfasoara anul acesta 

concomitent si in alte 9 tari europene: Austria, Cehia, Croatia, Elvetia, Grecia, Macedonia, Rusia, 

Serbia si Slovacia. 

 

http://www.stiriong.ro/
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Social Impact Award ofera studentilor interesati oportunitatea de a participa la seminarii de 

informare si de a cunoaste antreprenori sociali, inclusiv studenti castigatori la editiile precedente. 

Evenimentele de prezentare vor avea loc in perioada 1 - 7 aprilie, in mai multe universitati din 

Bucuresti (Academia de Studii Economice, Universitatea Bucuresti, Universitatea Romano-

Americana) participarea fiind gratuita pentru studenti, pe baza inscrierii online in 

sectiunea http://socialimpactaward.ro/evenimente/ 

 

De la reducerea saraciei, sanatate, educatie, mediu, dezvoltare comunitara, pana la tehnologii de 

informare si de comunicare, drepturile omului, egalitatea de sanse, studentii, organizati in echipe de 

maximum cinci persoane, isi pot alege orice tema pentru a dezvolta o idee de afacere sociala, atata 

vreme cat ea este relevanta pentru comunitatea in care se doreste implementarea sa. 

 

Data limita pentru inscrierea ideilor in competitie este 22 aprilie 2015. 

 

Premii: 
Castigatorii din Romania vor primi patru premii, dupa cum urmeaza: 

-       3 premii in urma evaluarii juriului (3 x 5 000 lei) 

-       1 premiu de popularitate de 3 000 de lei pe baza votului online din perioada 11-27 mai 2015. 

 

In afara premiilor in bani, reprezentantii proiectelor castigatoare vor beneficia de abonamente 

la Impact Hub Bucuresti in perioada iunie - august 2014. 

 

„Prin programele pe care le desfasuram la Impact Hub Bucuresti sustinem initiativele 

antreprenoriale ce vizeaza si un impact social, iar lucrul cu noua generatie de antreprenori ne-a 

incurajat sa organizam Social Impact Award in Romania si in 2015. Suntem convinsi ca vom intalni 

multi studenti cu initiativa atat la evenimente cat si ca aplicanti, iar pentru castigatori sustinerea 

din partea unei comunitati precum cea de la Impact Hub si premiile financiare vor reprezenta un 

mare avantaj pentru a-si pune ideile in practica". a declarat Oana Paun, Managing Director si Co-

http://socialimpactaward.ro/evenimente/
http://bucharest.the-hub.net/
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Fondator Impact Hub Bucuresti. 

 

Despre competitie 
Competitia a fost lansata in 2009 in Austria de catre Institutul de Antreprenoriat Social si Inovatie al 

Facultatii de Stiinte  Economice si Administrarea Afacerilor din Viena. Editia din Romania este 

organizata de Impact Hub Bucuresti in parteneriat cu Fundatia ERSTE si Orange. 
www.erstestiftung.org. www.stiriong.ro, 26 martie 2015 

 

 

 8 caracteristici ale celui mai dezvoltat sistem social din lume versus 6 

slabiciuni care caracterizeaza sistemul social din Romania 

 

Joi, 26 Martie, Confederatia Caritas Romania a lansat raportul „Norvegia-

Romania - analiza comparativa privind finantarea si furnizarea serviciilor 

sociale". Evenimentul face parte din cadrul proiectului „ONGuri mai puternice 

impreuna" si a reunit specialisti din domeniul serviciilor sociale si reprezentantati ai societatii 

civile din Romania si Norvegia. Acestia au abordat problema unei politici coerente de finantare a 

serviciilor sociale, in Romania. 

 

Raportul a subliniat diferentele dintre cele doua sisteme de furnizare si finantare a serviciilor 

sociale si a identificat elementele din sistemul sociale norvegian cu potential de orientare in 

formularea unor  politici publice de finantare si furnizare a serviciilor sociale in Romania. 

 

8 caracteristici identificate ale sistemului social din Norvegia: 

 Majoritatea serviciilor sociale sunt organizate si furnizate de autoritatile locale, existand 

insa si servicii sociale subcontractate (mai ales in orase). 

 Jumatate din populatia Norvegiei depune un volum de munca voluntara ce echivaleaza cu 

115.000 norme intregi de munca (in total 38.000 norme in industria petroliera, 60.000 de 

norme in invatamant). 

 Institutia publica cu cel mai mare sprijin si cea mai mare responsabilitate pentru sector este 

Ministerul Culturii. 

 Profitul provenit din loterie si jocurile de noroc este reinvestit in totalitate in domeniul 

social si al sustinerii societatii civile. 

 49% din resursele totale ale organizatiilor constau din munca voluntara si cadouri (donatii) 

 Incusiv tinerii sub 18 ani pot fi membri ai adunarilor generale. 

 Se vorbeste practic de municipalitati ai bunastarii (welfare municipality) in loc de un stat al 

bunastarii. 

 Ca un exemplu elocvent al profunzimii civismului si subsidiaritatii societatii norvegiene, 

putem aminti ca majoritatea serviciilor pentru persoanele cu dizabilitati sunt oferite de 

insasi persoanele cu dizabilitati si de apartinatorii acestora. 

 

6 slabiciuni care caracterizeaza sistemul social din Romania: 

 Sectorul societatii civile din Romania se caracterizeaza printr-o dezvoltare greoaie dupa 

inlaturarea dictaturii comuniste. 

http://www.erstestiftung.org/
http://www.stiriong.ro/
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 Exista o relatie de suspiciune reciproca intre cetateni si reprezentantii autoritatiilor. 

 Desi exista o lege a voluntariatului, aceasta activitate este inca restransa si timida. 

 Reglementarile contractarii sociale sunt ambigue, iar obligatia reinnoirii anuale a 

contractelor de furnizare de servicii mareste considerabil birocratia aferenta. 

 Responsabilitatiile transferate intr-o perioada scurta de la autoritatea centrala la cea locala, 

au determinat administratiile locale sa nu fie pregatite in gestionarea sistemului de asistenta 

sociala. 

 Singura modalitate constanta de finantare a serviciilor sociale derulate de ONG-uri din 

partea autoritatiilor centrale este in baza legii 34/1998, sub forma de subventie de la 

bugetul de stat 

 

Raportul se incheie cu o serie de recomandari pentru imbunatatirea cadrului de reglementare a 

sistemului de servicii sociale din Romania. Documentul este disponibil si in varianta digitala, 

accesand linkul urmator: 

www.caritas.org.ro/CARITASfiles/Raport_Analiza_comparativa_Norvegia_Romania.pdf 

  

Raportul a fost realizat in cadrul proiectului „ONG-uri mai puternice impreuna! - Lobby si 

advocacy pentru crearea de oportunitati egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale in 

accesarea finantarilor publice" ce se deruleaza pe o perioada de 20 de luni (1 aprilie 2014 - 31 

noiembrie 2015) si este finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in 

Romania. Bugetul proiectului este in valoare totala de 163,890.35 Euro din care 88,71% 

reprezinta finantare nerambursabila. Proiectul este derulat cu sustinerea partenerilor sai: Caritas 

Alba Iulia, Caritas Satu Mare, Caritas Norvegia, fundatiile Pentru Voi Timisoara si Alaturi de Voi 

Romania. Continutul acestui raport nu reprezinta in mod necesar pozitia a granturilor SEE 2009-

2014. 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 

 Povestea adevarata a fetei care primeste cadouri de la ciori   
  

Multi oameni iubesc pasarile care ajung in gradinile lor, insa de putine ori afectiunea este reciproca. 

Gabi Mann, o fetita de 8 ani, din Seattle, are o relatie speciala cu ciorile care vin la ea in gradina. Pe 

masa din sufragerie, Gabi are o colectie pretioasa pe care nimeni nu are voie sa o atinga. In cutie 

sunt aranjate diverse obiecte inchise in pungulite speciale. Cioburi de la becuri, cioburi de la sticle, 

nasturi, butoni, agrafe, margele, piese lego, toate sunt tinute cu mare grija de Gabi. Pentru ea sunt 

mai pretioase decat aurul. Nu ea a adunat aceste obiecte. Toate i-au fost aduse in dar de ciorile pe 

care le hraneste. Cel mai de pret cadou este o perla in forma de inima. “Mi-au dat-o ca sa-mi arate 

cat de mult ma iubesc”, spune fetita. 

  

http://www.caritas.org.ro/CARITASfiles/Raport_Analiza_comparativa_Norvegia_Romania.pdf
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Relatia ei cu ciorile a inceput in 2011. Avea pe atunci 4 ani si mai scapa din mana mancarea. Pe 

masura ce crestea, fetita si-a dat seama ca pasarile mai vor mancare si atunci le dadea de buna voie 

din pachetul ei. Apoi a inceput si fratele ei sa hraneasca ciorile. In 2013, Gabi a inceput sa puna 

intr-un loc special amenajat mancare pentru ciori: alune, mancare de caini, apa etc. Apoi le striga sa 

vina la masa. Cand acest lucru a devenit o rutina, ciorile au inceput sa aduca daruri. Dupa ce 

manancau, pasarile lasa in loc diverse: cercei, pietre, orice este stralucitor si suficient de mic pentru 

a-l putea cara. “Odata mi-au adus o bucata de metal pe care era tiparit <best> (cel mai bun). 

Presupun ca cealalta jumatate cu <friend> (prieten) a ramas la ele”, glumeste Gabi. 

 

Se poate crea o legatura speciala intre oameni si ciori? Raspunsul este DA, spune John Marzluff, 

profesor de stiinte ale naturii la Unversitatea din Washington. Mai ales daca este vorba despre ciori 

si corbi. Se pare ca aceste pasari, dupa ce ajung sa inteleaga oamenii, incep sa le aduca daruri. “Nu 

intotdeauna sunt mici si stralucitoare. Cateodata, unele dintre ele isi impart mancarea cu <prietenii> 

lor umani. Numai ca lesurile diverselor animale nu sunt cea mai potrivita tratatie pentru oameni. 

Desigur, ciorile n-au de unde sa stie asta. Pentru ele este doar un gest de prietenie”, spune Marzluff. 

Si Gabi a primit cadouri “ciudate”, ca de exemplu gheare putrezite. 

  

Nici, Lisa, mama fetitei nu este ocolita de ciori. Femeia a pierdut capacul de la obiectivul aparatului 

de fotografiat. L-a gasit dupa doua zile la locul special al ciorilor. “Ciorile ne urmaresc si ele, nu 

doar noi pe ele. Sunt sigura ca m-au vazut cand am pierdut capacul de la aparatul de fotografiat si 

mi l-au adus inapoi”, povesteste Lisa. 
sursa//sfatulparintilor.ro/familie-parinti/video-familie-parinti/povestea-adevarata-a-fetei-care-primeste-cadouri-de-la-

ciori-video/2/#ixzz3VZHvjaPH 

 

 

 Un loc din România, în topul National Geographic cu cele mai frumoase 

destinaţii pentru anul 2015 

 

National Geographic a realizat recent un Top 20 al celor mai frumoase locuri de vizitat în 2015, în 

care este prezentată şi o destinaţie turistică din România, respectiv Maramureş. 

http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/video-familie-parinti/povestea-adevarata-a-fetei-care-primeste-cadouri-de-la-ciori-video/2/#ixzz3VZHvjaPH
http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/video-familie-parinti/povestea-adevarata-a-fetei-care-primeste-cadouri-de-la-ciori-video/2/#ixzz3VZHvjaPH
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Regiunea Maramureşului este caracterizată de National Geographic Traveler drept „Neînfricata 

lume veche”. 

 

Precizând că este situat în nord-vestul României, cunoscuta revistă de călătorii insistă asupra 

faptului că viaţa în Maramureş continuă să fie trăită în funcţie de anotimpuri, vreme şi tradiţii.  În 

istoricul ţinut al Maramureşului continuă să fie practicate tradiţii milenare, uitate de mult timp în 

Europa.  

 

Bisericile de lemn din Maramureş, înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, spun „poveşti despre 

credinţă şi glorie, despre sfinţi şi păcătoşi, despre crimă şi pedeapsă”, care se desprind din picturile 

ce decorează pereţii de lemn ai acestor lăcaşuri de cult. 
sursa ://www.realitatea.net/un-loc-din-romania-obligatoriu-de-vizitat-in-2015-potrivit-national-

geographic_1663811.html#ixzz3VlKMh1Tn  

 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 
 

http://www.realitatea.net/un-loc-din-romania-obligatoriu-de-vizitat-in-2015-potrivit-national-geographic_1663811.html#ixzz3VlKMh1Tn
http://www.realitatea.net/un-loc-din-romania-obligatoriu-de-vizitat-in-2015-potrivit-national-geographic_1663811.html#ixzz3VlKMh1Tn
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Floriile și Sfintele Sarbatori de Paste sa va aduca 

armonie, caldura sufleteasca si implinire!  

 

Bucurii alaturi de cei dragi! .. 

 

 
 


