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Sânzienele sau Drăgaica, sărbătoarea de la cumpăna anului, 24 iunie
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Sânzienele se sărbătoresc, în tradiţia populară, în ziua Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare care se
mai numeşte în unele locuri şi „Cap de vară“, pentru că acum soarele ajunge la apogeu şi este
începutul verii.
Ziua de Sânziene este considerată sfântă, ea trebuie să fie respectată, nimeni nu are voie să lucreze
în această zi, când soarele joacă pe cer sau stă în loc la amiază. În această zi, sunt întâlnite diverse
obiceiuri, dar cele mai importante sunt cele dedicate dragostei.
Sărbătoarea Sânzienelor mai este denumită şi Amuţitul Cucului. Această pasăre cântă doar trei luni 
pe an, de la echinocţiu de primăvară, când este sărbătorită Bunei Vestiri, sau Blagoveştenie, până la 
solstiţiul de vară sau de sânziene, sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, pe 24 iunie. Se spune că 
dacă cucul încetează să cânte înainte de Sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă.

Se spune că în noaptea de Sânziene (23 spre 24 iunie), se deschid porţile cerului şi lumea de dincolo 
vine în contact cu lumea pământeană. Cu acest prilej, în foarte multe zone din ţară se fac pomeni 
pentru morţi, de moşii de Sânziene. Noaptea de Sânziene este cea în care pot fi descoperite comorile 
ascunse, acum răsare şi floarea albă de ferigă, care aduce noroc celui care o va culege.
În unele sate, oamenii umblă cu făcliile aprinse, înconjurând casa, ogoarele, grajdurile.
Florile culese în ziua de Sânziene, prinse în coroniţe sau legate în formă de cruce, erau duse la 
biserică pentru a fi sfinţite şi erau păstrate, apoi, pentru tratarea bolilor sau alungarea tuturor relelor. 
De altfel, acum, o dată cu venirea verii, era un bun prilej pentru culegerea plantelor de leac, toate 
având o eficacitate sigură.

In mitologia folclorică românească, există sânzienele sau drăgaicele, care sunt personaje mitice 
nocturne. Faţă de iele şi rusalii, sânzienele sau drăgaicele sunt binevoitoare faţă de om, ajută la 
rodirea plantelor şi copacilor, a vieţuitoarelor în general. Totuşi, sânzienele se răzbunau amarnic 
dacă ziua nu le era respectată.
Din spicele de grâu, sânziene şi alte plante, fetele îşi făceau cununi cu care se împodobesc şi jucau 
dansul Drăgaicei. Acest dans era pentru belşug, precum şi pentru protecţia gospodăriilor şi 
ogoarelor. Uneori, drăgaicele plimbă hora lor pe la unele case din sat, mai ales pe la casele 
plugarilor vrednici. Fetele poartă o cruce înaltă, ce se mai cheamă şi „Steagul Dragaicei“. El este 
confecţionat dintr-o prăjină înaltă de doi-trei metri, care are la capăt o cruce împodobită cu flori de 
sânziene, pelin, spice de grâu.
http://ziarullumina.ro/traditii/sanzienele-sarbatoarea-de-la-cumpana-anului

Gala Societatii Civile 2014 si-a desemnat castigatorii

Pe 10 iunie, la Ateneul Roman, a avut loc festivitatea de premiere a celei de-a XII-a editii a Galei
Societatii Civile. Castigatorii au fost alesi dintr-un total de 147 de proiecte inscrise de ONG-uri si 
grupuri de initiativa.

Castigatorii celei de-a XII-a editii a Galei Societatii Civile



RENINCO - Buletin Informativ nr. 20, anul 2, saptamana 23 - 29 iunie 2014

Pa
ge

3

Marele premiu a fost acordat organizatiei “Salvati Copiii”, care desfasurat un proiect de dotare a
maternitatilor din Romania cu incubatoare si echipamente performante. Proiectul s-a intitulat 
"Bun venit pe lume!" si a constat in strangerea de fonduri de la persoane fizice si juridice, care au 
putut dona 2 euro prin SMS sau sume mai mari prin intermediul site-ului. Cu banii stransi in 2012, 
organizatia a dotat 15 maternitati.

La celelalte sectiuni, castigatorii premiilor I au fost:
 Educatie, Invatamant, Cercetare: Universitati de Vara pentru Elevi - Alianta Nationala a 

Organizatiilor Studentesti (detalii);
 Arta si Cultura: Mandrie si Beton - Ioana Calinescu si Petrut Calinescu (detalii);
 Apararea drepturilor individuale/colective: Ziua Nationala a Adoptiei - ADOR COPIII 

(detalii);
 Comportament civic si participare publica: Siguranta copiilor In drum spre Scoala 279 -

Grupul de Initiativa Civica Callatis-Drumul Taberei (detalii);
 Sanatate: Bun venit pe lume! - Salvati Copiii Romania (detalii);
 Incluziune sociala: Speranta Intr-o viata mai buna - Asociatia TOUCHED COLLECTION 

(detalii);
 Servicii de asistenta sociala: Ingrijim Impreuna - HOSPICE Casa Sperantei (detalii);
 Protectia mediului: O padure pentru fiecare scoala - Mihai Eminescu Trust (detalii);
 Dezvoltare economica si sociala: Lumina pentru Ursici - Asociatia Free Miorita (detalii);
 Proiecte si campanii de voluntariat: Locuitorii cartierului Lacul Tei lupta pentru Parcul 

Circului - Grupul de Initiativa Civica Lacul Tei (detalii);
 Proiecte pentru tineret: The Duke of Edinburgh's International Award Romania -The Duke 

of Edinburgh's International Award Romania (detalii);
 Buget - / Eficienta +: Imbunatatirea cadrului legislativ privind drepturile copilului prin 

modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 
- Salvati Copiii Romania (detalii);

 Impact: O padure pentru fiecare scoala - Mihai Eminescu Trust (detalii);
 Durabilitate: Sansa pentru Copil - Asociatia Hraniti Copiii (detalii);
 Originalitate: Controlin - Asociatia REACT (detalii);
 Proiecte si campanii de Responsabilitate Sociala: 10 ani, un milion de kilometri, 15 mii 

de copii - Asociatia OvidiuRo (detalii);
 Programe: Cresterea Nivelului de Control al Tuberculozei In Romania, prin interventii 

orientate catre Grupurile Sarace si Vulnerabile - Fundatia Romanian Angel Appeal (detalii);

Pe langa premiile pe categorii, au fost acordate si o serie de premii speciale. Acestea au mers 
catre:
 Catalin-Gabriel Cirstoveanu, Seful Sectiei Terapie Intensiva Neonatala la Spitalul Clinic 

de Urgenta pentru Copii "Maria Sklodowska Curie";
 Alexandru Popa, Presedintele Asociatiei Inima Copiilor;
 Universitatea Bucuresti, Universitatea Nationala de Muzica si Universitatea Nationala

de Arte Bucuresti si Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L.
Caragiale";

 Fundatia Alaturi de Voi, care a primit Premiul special Dan Manoleli pentru Dezvoltarea 
Societatii Civile.

sursa: http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/gala-societatii-civile-2014-si-a-desemnat-
castigatorii.html#sthash.nR6jcNw5.dpuf
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Elevii botoşăneni au creat un braţ robotic humanoid

Mai mulţi elevi din Botoşani, coordonaţi de un profesor de la Palatul Copiilor din Botoşani, au creat 
un braţ robotic humanoid. Performanţa a fost realizată în perioada 15 aprilie - 15 iunie 2014, în 
cadrul unui proiect derulat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi Palatul Copiilor.

Elevii din Botoşani au creat un braţ robotic humanoid
Foto: ziarebotosani.ro

La crearea braţului robotic humanoid au lucrat 18 elevi, coordonatorul proiectului fiind profesorul 
Luisian Grigore, în timp ce partea de realizare practică a fost condusă de elevul Mihnea Horbuli.

Braţul robotic creat este mai performant faţă de predecesorul său, prin materialele folosite, mai 
multe grade de libertate (trei la fiecare deget, unu la palmă şi rotirea încheieturii) şi aspectul 
apropiat de cel uman.

Imprimanta 3D finalizată de o echipă de elevi ai Cercului de Fizică Aplicată condusă de Mihnea 
Horbuli a avut un rol fundamental în realizarea braţului, toate componentele mecanice fiind 
"turnate" cu imprimanta 3D. Materialele pentru realizarea proiectului au fost suportate de către 
Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret- Centrul de 
Tineret Botoşani.

Cinci dintre elevii implicaţi în acest proiect au realizat, în 2013, o mână robotică "Robohand".
http://www.romaniatv.net/elevii-botosaneni-au-creat-un-brat-robotic-
humanoid_152395.html#ixzz34sh8Qrq9 Autor: Iulian Tudor
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Fundatia Orange a finantat dezvoltarea unui soft de accesibilizare a 
diagramelor pentru nevazatori

Asociatia pentru Dezvoltare Urbana, cu sprijinul financiar al Fundatiei Orange Romania, a 
dezvoltat un soft de accesibilizare a diagramelor pentru persoane cu deficiente de vaz. Softul ii 
ajuta pe nevazatori sa inteleaga grafice, scheme, formule sau harti, redand in format audio o serie de 
explicatii care le-au fost asociate in prealabil.

Persoanele cu deficiente de vedere intampina adevarate probleme in studierea unor discipline cu
profil mai tehnic, cum ar fi fizica, matematica sau chimia. Aceste probleme apar deoarece 
conversia in Braille a formulelor stiintifice, de exemplu, este dificila. Prin urmare, accesul lor la 
educatie este limitat la licee cu profil uman, ceea ce le reduce sansele de integrare sociala. Iar asta 
se vede si in statisticele care arata ca doar 4% dintre adultii nevazatori sunt incadrati in munca.

Exista insa solutii pentru ca aceste persoane sa aiba acces si la altfel de informatii decat cele in 
format traditional. Este vorba despre o serie de diagrame tactile, tiparite cu ajutorul unor 
imprimante speciale, pe foi care au capacitatea de a se umfla in zonele unde se deseneaza cu carbon. 
Astfel, se obtin imagini in relief, care pot fi ”citite” de nevazatori prin pipaire. Insa, pentru ca 
acestia sa inteleaga informatia, au nevoie de explicatii suplimentare.

De exemplu, daca vor pipai conturul unui pix, ei nu vor sti daca este pix sau pai, intrucat nu au 
formata in memorie imaginea conceptuala a unui pix. De aceea, un profesor trebuie sa stea langa un 
nevazator pe tot parcursul parcurgerii graficului, pentru a-i explica ce lucru atinge si la ce serveste.

Ei bine, softul realizat de Asociatia pentru Dezvoltare Urbana elimina nevoia asistarii 
individuale a elevilor. Practic, profesorii vor crea inregistrari audio cu explicatii suplimentare 
necesare pentru intelegerea diagramelor tactile, iregistrarile vor fi asociate cu anumite zone ale 
diagramelor, iar softul le va reda in momentul in care respectivele zone vor fi atinse. Acest lucru va 
fi posibil cu ajutorul unor tablete, care vor filma pe camera miscarea mainilor nevazatorilor si vor 
reda inregistrarile doar cand mainile vor atinge zonele pentru care vor fi disponibile informatii.

Exemplu de harta disponibila in softul Asociatiei pentru Dezvoltare Urbana
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Materialele didactice astfel create vor fi incarcate intr-o biblioteca online, la care vor avea acces 
toate scolile pentru nevazatori din Romania, dar si toti cei care se inregistreaza si prezinta un 
document care le demonstreaza dizabilitatea.

In plus, biblioteca digitala va cuprinde si 30.000 de lucrari in format pdf, puse la dispozitie de 
Biblioteca Nationala a Romaniei.
In etapa pilot de implementare a proiectului, organizatorii vor dota o scoala speciala pentru 
persoane cu deficiente de vedere, cu 10 tablete, pentru a testa si imbunatati softul.

Finantarea oferita de Fundatia Orange Romania pentru acest proiect este de aproximativ 67.000 de
RON. Aceasta a fost obtinuta in unrma competitiei “Lumea prin culoare si sunet”, program de 
finantare a unor proiecte inovatoare destinate persoanelor cu deficiente de auz sau de vaz.

Mai multe detalii despre acest proiect puteti afla de pe blogul pasdeelefant.wordpress.com.
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/fundatia-orange-a-finantat-dezvoltarea-unui-soft-de-
accesibilizare-a-diagramelor-pentru-nevazatori.html#sthash.F8sjH3aW.dpuf , material realizat de Irina
Breniuc, Redactor ResponsabilitateSociala.ro

Vişinele, mai mult ca perfecte

Vişinele oferă o doză sănătoasă de Vitamina C, esenţială pentru întărirea sistemului imunitar. Sunt 
unele din cele mai gustoase fructe ale verii. Savoarea însă nu este singurul lor atu, ele fiind o sursă 
generoasă de substanţe bioactive valoroase pentru organism. 

Plăcinta cu vişine scade colesterolul. Dacă surorile lor mai dulci, cireşele, stau mai bine pe tort, 
vişinele sunt perfecte pentru miezul plăcintelor, ruladelor şi prăjiturilor. Sunt răcoritoare, zemoase 
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şi aduc o mulţime de beneficii sănătăţii. Iată doar o parte dintre acestea: coboară nivelul 
colesterolului şi al trigliceridelor, prevenind bolile cardiovasculare, dar şi apariţia diabetului, arată 
rezultatele unui studiu efectuat în cadrul Universităţii Michigan (SUA). Datorită fibrelor alimentare 
din categoria pectinelor, pe de altă parte, şi antocianidinelor (substanţe cu proprietăţi antioxidante), 
pe de altă parte, ele împiedică depunerile de colesterol pe vasele sanguine şi formarea cheagurilor 
de sânge în artere, întăresc pereţii vaselor, îmbunătăţesc ritmul cardiac şi menţin constantă 
tensiunea arterială. 

Sunt de neînlocuit în curele de slăbire, întrucât conţin 85%-90% apă şi doar 30 de calorii/100 g. 
Studiul amintit mai sus arată că persoanele care mănâncă în jur de un kilogram de vişine zilnic au 
parte de o reducere a depunerilor grăsimilor inestetice în jurul taliei. Sunt de mare ajutor în bolile 
aparatului digestiv (constipaţie, gastrite, atonie hepatică, colite de fermentaţie şi de putrefacţie, 
hepatite cronice, litiază biliară). Combat anemia şi întârzierea creşterii la copii, pentru că sunt 
bogate în vitaminele B1, B2, B3, B6, B9, C şi E, dar şi minerale importante precum calciu, potasiu 
şi fosfor. Ameliorează stările de ameţeală, migrenele şi durerile de cap. În acest scop, se aplică pe 
frunte o cataplasmă din fructe zdrobite. Siropul de vişine este un bun remediu al afecţiunilor 
respiratorii (tuse, gripă, stări febrile, faringite, bronşite, pleurezie). Măştile din vişine tonifică şi 
decongestionează tenul; redau elasticitatea; combat semnele de bătrâneţe, pecingine, pistrui şi 
cuperoză; vindecă tăieturile, plăgile şi crăpăturile pielii.
sursa: adev.ro/n7er2f

Record mondial la vânzarea unui timbru - "Mona Lisa timbrelor"

Un minuscul timbru octogonal din secolul al XIX-lea, One-Cent Magenta, emis în Guyana 
Britanică, s-a vândut in iunie 2014, la New York, cu 9,5 milioane de dolari, depăşind recordul 
anterior înregistrat la licitaţie pentru un timbru.

Exemplarul unic, considerat 'Mona Lisa timbrelor', fusese estimat între 10 şi 20 milioane de dolari 
de casa de licitaţii Sotheby's.
În faţa unei săli pline, licitaţia a început de la 4,5 milioane de dolari, marca poştală fiind adjudecată 
în două minute cu 7,9 milioane de dolari, plus cheltuielile asociate, care nu sunt incluse în estimări. '
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Cu cheltuielile implicate, timbrul a atins 9,5 milioane de dolari, nou record mondial', a declarat 
şeful şedinţei de licitaţie, David Redden, adăugând că cel care l-a cumpărat a dorit să rămână 
anonim. 'Este cel mai scump obiect din lume dacă luăm în calcul greutatea lui', a mai spus el.
Recordul precedent data din 1996, când un timbru suedez din 1855, 'Tre Skilling', s-a vândut cu 2,2 
milioane de dolari, a anunţat Sotheby's.
Extrem de simplu, având 2,54 cm x 3,18 cm, One-Cent Magenta, imprimat cu negru pe fond roşu-
violet, timbrul are desenat un vapor şi deviza fostei colonii :'Damus Petimus Que Vicissim', precum 
şi semnătura fostului şef al poştei din acea epocă.
Excepţionalul timbru a fost emis în 1856, într-o perioadă când doar câteva ţări aveau timbre. 
Mărcile poştale ajungeau în Guyana Britanică, colonie din America de Sud, cu vaporul, dar în 1856 
un vas a întârziat, aşa încât şeful poştei a cerut ziarului local Royal Gazette să imprime şi timbre. 
Au fost imprimate atunci timbre de un cent şi patru cenţi de culoare roşu-violet. În prezent există 
mai multe timbre de patru cenţi, dar numai unul de un cent (One-Cent Magenta).
Timbrul vândut la licitaţia de la New York a fost găsit în 1873 de un scoţian de 12 ani, într-un sat 
din Guyana Britanică, în acte de familie. L-a vândut în acelaşi an cu câţiva şilingi unui colecţionar 
local, care l-a trimis spre analiză la Glasgow. A fost cumpărat de alt colecţionar în 1878 la 
Liverpool, apoi de contele francez Philippe la Renotiere von Ferrary, mare colecţionar, care l-a lăsat 
unui muzeu din Berlin.
După Primul Război Mondial, Franţa a luat timbrul în contul despăgubirilor datorate de Germania, 
apoi l-a vândut vândut la licitaţie, în 1922, lui Arthur Hind, magnat newyorkez, care l-a plătit cu 
35.000 de dolari. În 1970 a înregistrat un record la vânzare - 280.000 de dolari, iar în 1980 a fost 
adjudecat cu 935.000 de dolari de John E. du Pont, filatelist şi milionar excentric, mort în 2010 în 
închisoare, după ce fusese condamnat pentru crimă. Administratorii averii sale au scos timbrul la 
licitaţie.
One-Cent Magenta nu mai fusese văzut public din 1986. Înainte de licitaţia din America, Sotheby's 
l-a expus la Londra, Hong Kong şi New York, încheie AFP.
http://www.realitatea.net/record-mondial-la-vanzarea-unui-timbru_1464258.html#ixzz34zWZeRPH

World Vision Romania a lansat studiul “Bunastarea Copilului din Mediul 
Rural, 2014”

Romania continua sa aiba cei mai saraci copii din Uniunea Europeana, iar jumatate 
dintre acestia locuiesc in mediul rural. Acolo exista un grup in crestere de copii 
foarte vulnerabili – provenind din familii sarace, cu un singur tip de venit, adesea 

doar alocatia copiilor sau un venit social – care se confrunta cu vulnerabilitati multiple. Pentru ei 
munca si nu joaca sau educatia este preocuparea cotidiana, merg la culcare flamanzi si se simt 
marginalizati in comunitate si chiar in familia lor. Acesti copii ar trebui sa faca obiectul unor 
interventii inter-sectoriale urgente pentru a ameliora starea lor de nutritie si accesul la servicii de 
sanatate, educatie si protectie in comunitate si familie. Aceasta este una dintre cele mai puternice 
recomandari ce reies din studiul “Bunastarea Copilului in Mediul Rural”, lansat de fundatia World 
Vision Romania.

Studiul “Bunastarea Copilului din Mediul Rural” este un document de cercetare unicat in ceea ce 
priveste nivelul de bunastare a copilului din Romania. Cercetarea urmareste dezvoltarea copilului 
din punct de vedere fizic, intelectual, spiritual si emotional, detaliind aspecte legate de sanatate si 
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nutritie, educatie, acoperirea nevoilor materiale, protectie, participare la luarea de decizii in familie 
si comunitate, nivelul psihologic, valorile crestine, precum si efectele migratiei parintilor asupra 
copiilor.

Desi studiul arata o imbunatatire a situatiei materiale (a scazut numarul de familii care declara ca se 
descurca greu sau foarte greu cu venitul pe care il realizeaza - de la 75,8% in 2012 la 66,1% in 
2014), precum si o crestere cu peste 8% a numarului de gospodarii care au acces la utilitati fata de 
2012, Romania continua sa se situeze printre ultimele tari ale Uniunii Europene si mult sub media 
europeana in aceste privinte, conform rapoartelor OMS.

Cercetarea propune ca statul, in calitatea sa de garant al drepturilor tuturor copiilor, sa adopte de 
urgenta masuri de egalizare a sanselor pentru copiii vulnerabili din mediul rural: (i) Strategia de 
reducere a saraciei trebuie sa propuna masuri specifice si abordari pragmatice de reducere a saraciei 
copiilor din familiile cele mai vulnerabile; (ii) Vulnerabilitatile copiilor trebuie adresate 
multisectorial. De aceea se impune investitia in monitorizarea familiilor cu risc de saracie si 
excluziune sociala de catre profesionisti, coordonarea interventiilor serviciilor de baza de la nivel 
local si a beneficiilor sociale pentru a le creste eficienta; (iii) Medicii de familie trebuie stimulati 
pentru a garanta verificarea periodica a starii de sanatate a copiilor si consilierea parintilor cu 
privire la importanta nutritiei si a vaccinarii; (iv) Educatia parentala, neglijata in ultimii ani in 
Romania, trebuie sa puna accent pe responsabilizarea parintilor, dar si a membrilor comunitatii cu 
privire la drepturile copilului si la serviciile disponibile pentru copii; (v) Trebuie elaborate 
mecanisme mai eficiente de colaborare intre sistemul de educatie si cel de asistenta sociala pentru a 
asigura dreptul copiilor la educatie. Se impune crearea de servicii socio-educationale integrate la 
nivelul fiecarei comunitati.

Studiul din 2014 contine un esantion de 2774 de gospodarii, din care 2190 sunt gospodarii unde 
WVR desfasoara sau a desfasurat in trecut proiecte, iar 584 sunt gospodarii unde Fundatia nu are 
activitate. Cercetarea acestui raport a fost desfasurata in perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014 si 
dezvolta metodologii utilizate de WVR in 2012. Acest studiu are reprezentivitate nationala pentru 
gospodariile cu copii din mediul rural, iar informatiile sunt validate prin prelucrarea datelor culese 
de la autoritati, parinti si copii, utilizand instrumente calitative. In gospodariile incluse in cercetare 
numarul mediu de copii/gospodarie este 1,91, iar valoarea mediana (a gospodariei de mijloc) este 2. 
Mai putin de un sfert din numarul total de gospodarii examinate au 3 sau mai multi copii.
sursa: www.stiriong.ro, 19 iunie 2014

FRUCTUL care te scapă de dependenţa de ţigări

Vrei să scapi de dependenţa de ţigări, dar nu crezi că poţi învinge tentaţia de a-ţi mai aprinde una? 
Vitamina C din portocale este considerată a fi una dintre principalele arme împotriva dependenţei 
de nicotină!
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Specialiştii au arătat că un consum crescut de portocale ajută la eliminarea toxinelor din organism şi 
diminuează simptomele sevrajului. 
Aşadar, trei portocale zilnic, între mese, vor opri necesitatea de a-ţi aprinde o ţigară! Mai mult, dacă 
veţi suplimenta aportul de Vitamina C din portocale cu magneziu şi calciu, efectele sevrajului vor 
dispărea mai rapid.
http://www.realitatea.net/fructul-care-te-scapa-de-dependenta-de-tigari_1465866.html#ixzz35GG6east

proiect legislativ - Televiziunile naţionale, obligate să traducă mimico-
gestual programele de importanţă majoră

Televiziunile naţionale, obligate să traducă mimico-gestual programele de importanţă majoră
Ini�iativa legislativă, semnată de senatori �i deputa�i din grupurile PSD, PNL, PPDD, UDMR �i 
UNPR, prevede că serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională vor interpreta, în 
limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron, în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de 
minute din programele de ştiri, analize şi dezbateri pe teme politice sau economice de actualitate din 
timpul zilnic de emisie.

Senatul a aprobat, miercuri, 18 iunie, în forma iniţiatorilor, proiectul legislativ care completează 
Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu un capitol privind protecţia persoanelor cu deficien�e de 
auz.
Propunerea legislativă, prin care se instituie obligaţii în sarcina serviciilor de programe de 
televiziune cu acoperire naţională şi locală pentru asigurarea dreptului de acces la serviciile media 
audiovizuale pentru persoanele cu deficienţe auditive, stabile�te că nerespectarea acestor obliga�ii 
se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 �i 200.000 lei.

Potrivit proiectului, programele destinate persoanelor cu deficienţe de auz vor fi semnalate verbal 
prin sintagma "Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz!", însoţită de o 
menţiune ce va fi afişată ”static şi lizibil”.
Ini�iativa legislativă a fost adoptată de senatori cu 98 de voturi ”pentru”, patru voturi ”împotrivă” 
şi o abţinere, Senatul fiind Cameră decizională.



RENINCO - Buletin Informativ nr. 20, anul 2, saptamana 23 - 29 iunie 2014

Pa
ge

11

http://www.realitatea.net/televiziunile-nationale-obligate-sa-traduca-mimico-gestual-programele-de-
importanta-majora_1464601.html#ixzz350Rhk2Rw

Vacan�a la Atelierul de creativitate 20141 iulie - 1 august 2014

Începând de la 1 iulie �i până la 1 august, copiii între 5 �i 18 ani sunt a�tepta�i la Atelierul de 
creativitate al Muzeului Na�ional al �ăranului Român, unde timpul înseamnă altceva decât 
computer, tabletă �i televizor. Cursurile propuse dau frâu liber imagina�iei �i creativită�ii: 
pictură pe diverse suporturi, pictură pe sticlă, pove�ti cu urechi, atelier de hârtie manuală, lec�ii de 
etnologie, pove�ti, desenat, croit, �esut �i altele.

Ne propunem ca prin activită�ile pentru copii din timpul vacan�ei de vară să contribuim la 
dezvoltarea creativită�ii �i imagina�iei acestora, la apropierea lor de cultura satului ca spirit, 
obiecte, tradi�ii �i la valorizarea crea�iilor lor prin căr�i, expozi�ii, CD-uri.

Informa�ii �i înscrieri la telefonul 0722.798.284, în limita locurilor disponibile.
sursa: newsletter@muzeultaranuluiroman.ro via mailmachine.ro

  Toti pentru unul, unul pentru toti!

                 


