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Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Camera Deputaților -  Hotărârea nr. 56/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la 

propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și 

îngrijire a copiilor preșcolari - COM (2018)271 

 82,3 milioane de euro pentru dezvoltare locală, reducerea sărăciei, creșterea incluziunii 

romilor 

 Primăria Capitalei a anunţat că finanţează proiecte în domeniul asistenţei sociale ]n anul 

2018 

 Legi ale moralei și ale politicii – Pitagora 

 Această floare trebuie să fie prezentă în fiecare familie ... 

 Echinoțiu de toamnă 2018 

 

 

 

                                                         

         NOUTĂȚI 

 

 Povești de succes din învățământul profesional și tehnic: un compendium cu povești 

reale 

 

Data publicării: 18 septembrie 2018 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) a lansat un 

compendium cu poveștile de succes ale absolvenților învățământului profesional și tehnic. 

Exemplele prezentate demonstrează capacitatea învățământului profesional și tehnic de a oferi 

elevilor o carieră de succes și evidențiază drumul deschis de acest tip de învățământ spre împlinirea 

unor aspirații profesionale dintre cele mai variate. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Od3zbjqpMeg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Od3zbjqpMeg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Compendiumul poate fi utilizat la orele de consiliere și orientare profesională, în special pentru 

învățământul gimnazial. Textele ilustrează beneficiile implicării active a companiilor în 

învățământul profesional și tehnic, în primul rând în ceea ce privește capacitatea acestuia de a 

asigura o forță de muncă calificată în concordanță cu nevoile pieței muncii. 

 

Compendiumul de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității învățământului 

profesional și tehnic – Povești de succes este elaborat în cadrul proiectului „European Quality 

Assurance in Vocational Education and Training - National Reference Points” (EQAVET-NRP-

RO), cofinanțat de Comisia Europeană/Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

(EACEA), prin programul ERASMUS+. 

 

Acesta poate fi consultat pe platforma Alege-ți drumul astfel: 

 Povești de succes - volumul I sursa: 

http://www.alegetidrumul.ro/uploads/gnac/povesti_de_succes_08.pdf 

 Povești de succes - volumul II sursa:  

http://www.alegetidrumul.ro/uploads/povesti-de-succes-2018.pdf 
sursa: https://www.edu.ro/pove%C8%99ti-de-succes-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-

profesional-%C8%99i-tehnic-un-compendium-cu-pove%C8%99ti-reale 

 

 

 Camera Deputaților -  Hotărârea nr. 56/2018 privind adoptarea opiniei 

referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme 

de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari - COM 

(2018)271 
 

Text publicat în M.Of. al României nr. 811 din data de 21 septembrie 2018. 

În vigoare de la 21 septembrie 2018 

 

În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 

373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 

160-185 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 

8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre. 

 

Articol unic. - 

Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/388, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința 

din 12 septembrie 2018, Camera Deputaților: 

1. Susține dezvoltarea Spațiului european al educației, în care oamenii să beneficieze de bogata 

ofertă educațională din Uniune și care include educația și îngrijirea de înaltă calitate a copiilor 

preșcolari. 

2. Susține educația și îngrijirea incluzivă a copiilor preșcolari, ca preocupare de interes european, în 

conformitate cu Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale, 

având în vedere contribuția semnificativă a acestora la abordarea problemei inegalității și a 

excluziunii sociale. 

http://www.alegetidrumul.ro/
http://www.alegetidrumul.ro/uploads/gnac/povesti_de_succes_08.pdf
http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/compendiumul-de-bune-practici-pentru-cresterea-vizibilitatii-si-atractivitatii-ipt-povesti-de-succes-volumul-ii
https://www.edu.ro/pove%C8%99ti-de-succes-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-profesional-%C8%99i-tehnic-un-compendium-cu-pove%C8%99ti-reale
https://www.edu.ro/pove%C8%99ti-de-succes-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-profesional-%C8%99i-tehnic-un-compendium-cu-pove%C8%99ti-reale
https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?pid=43226464&d=2018-09-23#p-43226464
https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?pid=43227009&d=2018-09-23#p-43227009
https://lege5.ro/Gratuit/gm4domzzgq/legea-nr-373-2013-privind-cooperarea-dintre-parlament-si-guvern-in-domeniul-afacerilor-europene?d=2018-09-23
https://lege5.ro/Gratuit/gm4domzzgq/legea-nr-373-2013-privind-cooperarea-dintre-parlament-si-guvern-in-domeniul-afacerilor-europene?d=2018-09-23
https://lege5.ro/Gratuit/gezdenjwge3q/regulamentul-camerei-deputatilor-din-24021994?pid=101778091&d=2018-09-23#p-101778091
https://lege5.ro/Gratuit/gezdenjwge3q/regulamentul-camerei-deputatilor-din-24021994?pid=101778091&d=2018-09-23#p-101778091
https://lege5.ro/Gratuit/gezdenjwge3q/regulamentul-camerei-deputatilor-din-24021994?pid=101778221&d=2018-09-23#p-101778221
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dqmi/hotararea-nr-8-1994-pentru-aprobarea-regulamentului-camerei-deputatilor?d=2018-09-23
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dqmi/hotararea-nr-8-1994-pentru-aprobarea-regulamentului-camerei-deputatilor?d=2018-09-23
https://lege5.ro/Gratuit/gmydeojtheyq/articol-unic-hotarare-56-2018?dp=gi3tamrtg4ydcnq


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.26, anul 6, saptamana 24 – 30 septembrie2018 

 

 

 

 

P
ag

e3
 

3. Consideră că îngrijirea copiilor preșcolari ar trebui să se reflecte cu mai multă insistență în 

politicile Uniunii privind sănătatea publică. 

4. Subliniază că primii ani de viață reprezintă o etapă importantă pentru însușirea principiilor 

morale, într-un climat afectiv corespunzător, ca bază a dezvoltării psihice armonioase și echilibrate, 

și de aceea recomandă continuarea și intensificarea eforturilor Uniunii dedicate asigurării 

echilibrului dintre viața personală, familie, pe de o parte, și activitatea profesională, pe de altă parte. 

5. Atrage atenția asupra faptului că este extrem de dificil sau chiar imposibil de stabilit o relație de 

cauzalitate între educația preșcolară derulată pe mai mult de un an și rezultatele la testele PISA de 

matematică, având în vedere incidența mai multor factori sociali în evoluția școlară, și recomandă 

prudență în interpretarea unor astfel de rezultate ale analizei statistice. 

6. Solicită informații cu privire la fundamentarea științifică sau rezultată din anchete sociale a 

afirmației din propunerea de recomandare conform căreia serviciile de înaltă calitate de educație și 

îngrijire a copiilor preșcolari au efecte pozitive asupra participării părinților la piața forței de muncă 

și aduc beneficii clare pentru atingerea unui nivel mai ridicat de egalitate între femei și bărbați, în 

scopul formulării unor legături cât mai puternice cu politicile Uniunii în domeniul social. 

7. Apreciază obiectivul recomandării privind stabilirea unei definiții comune la nivel european a 

calității în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari și recomandă ca flexibilitatea definiției 

să permită exprimarea condițiilor specifice ale fiecărui stat membru și să ia în considerare climatul 

afectiv necesar primilor ani din viață. 

8. Consideră că obiectivele referitoare la integrarea socială a copiilor din medii defavorizate trebuie 

să fie cuprinse în politici distincte de cele referitoare la educația și îngrijirea copiilor preșcolari în 

general. 

9. Recomandă facilitarea schimbului de experiențe și de bune practici între statele membre, în 

contextul cadrului strategic pentru cooperarea în domeniul educației și formării profesionale, în 

ceea ce privește sprijinirea sistemelor de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, 

precum și implicarea sectorului de afaceri în furnizarea de servicii de înaltă calitate. 

10. Recomandă sprijinirea la nivel european a studiilor și cercetărilor de specialitate în puericultură 

și psihologie infantilă, precum și în alte domenii relevante, inclusiv prin programele de cercetare 

științifică finanțate la nivel european. 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 19 septembrie 2018, cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. 

   sursa: https://lege5.ro/Gratuit/gmydeojtheyq/hotararea-nr-56-2018-privind-adoptarea-opiniei-referitoare-la-

propunerea-de-recomandare-a-consiliului-privind-sisteme-de-inalta-calitate-de-educatie-si-ingrijire-a-copiilor-

prescolari-com-2018-271 

 

 

 

          82,3 milioane de euro pentru dezvoltare locală, reducerea 

sărăciei, creșterea incluziunii romilor 

 
Programul „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare 

locală), finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin intermediul Granturilor SEE și 

Norvegiene 2014-2021, a fost lansat joi, 13 septembrie, într-un cadru oficial, la Hotel Marshal 

Garden din București. Evenimentul de lansare s-a bucurat de un interes crescut în rândul 

potențialilor beneficiari, peste 115 reprezentanți ai unor autorități publice centrale și locale, ai 

https://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?pid=43226543&d=2018-09-23#p-43226543
https://lege5.ro/Gratuit/gmydeojtheyq/hotararea-nr-56-2018-privind-adoptarea-opiniei-referitoare-la-propunerea-de-recomandare-a-consiliului-privind-sisteme-de-inalta-calitate-de-educatie-si-ingrijire-a-copiilor-prescolari-com-2018-271
https://lege5.ro/Gratuit/gmydeojtheyq/hotararea-nr-56-2018-privind-adoptarea-opiniei-referitoare-la-propunerea-de-recomandare-a-consiliului-privind-sisteme-de-inalta-calitate-de-educatie-si-ingrijire-a-copiilor-prescolari-com-2018-271
https://lege5.ro/Gratuit/gmydeojtheyq/hotararea-nr-56-2018-privind-adoptarea-opiniei-referitoare-la-propunerea-de-recomandare-a-consiliului-privind-sisteme-de-inalta-calitate-de-educatie-si-ingrijire-a-copiilor-prescolari-com-2018-271
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Od3zbjqpMeg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Od3zbjqpMeg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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societății civile, dar și participanți din Norvegia și de la Consiliul Europei onorând invitația de a lua 

parte la acest moment inaugural. 

 

În cuvântul adresat participanților, d-na Mihaela Toader, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Fondurilor Europene, a descris Programul ”Dezvoltare locală” drept unul extrem de important în 

cadrul mecanismelor financiare SEE și Norvegian: Vorbim despre sume considerabile alocate unor 

arii de mare importanță pentru România, de la dezvoltare locală la incluziune socială, sprijinirea 

tinerilor aflați în situații de risc și întărirea parteneriatelor cu statele donatoare. Toate sunt egal 

importante și toate necesită atenție sporită atât din partea autorităților, cât și din partea celor care 

implementează proiectele. 

 

 
 

La rândul său, d-na Lise Kleven Grevstad, Ambasadorul Regatului Norvegiei în România, a ținut să 

sublinieze importanța educației și a investițiilor în incluziunea socială pentru traiectoria unui stat, în 

acest sens oferind chiar exemplul Norvegiei: Una dintre cele mai eficiente modalități de a promova 

incluziunea socială este educația. De aceea, educația este una din investițiile fundamentale ale 

acestui program. Accesul la educație a fost crucial în procesul de dezvoltare al țării mele. 

 

Este cel mai complex și extins program din punct de vedere financiar din întreg portofoliul de 

programe finanțate de țările din Spațiul Economic European, cu un buget de 82,3 milioane de euro. 

Pe lângă obiectivele generale ale Granturilor, Programul propune un număr de obiective specifice, 

cum ar fi creșterea accesului la servicii pentru populația de etnie romă, dezvoltarea de instrumente 

anti-discriminare, sprijinirea copiilor și a tinerilor în situații de risc, consolidarea capacității 

sistemului educațional de a oferi educație incluzivă și de a spori calitatea serviciilor, dar și 

implementarea de recomandări ale Curții Europene a Drepturilor Omului, a subliniat, la rândul 

său, d-na Mihaela Peter, Director executiv al Fondului Român pentru Dezvoltare Socială, 

organizația responsabilă cu managementul Programului. 

Programul este implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în parteneriat cu Consiliul 

Europei și cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale. 
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Conferința de lansare a Programului a fost un prilej de a promova în rândul 

participanților oportunitățile de finanțare oferite de Program, în următorii doi ani fiind planificată 

lansarea a 7 apelurile de propuneri de proiecte, în arii precum dezvoltarea locală, reducerea 

sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri la risc, bună guvernare, drepturile omului. Au fost 

prezentate, de asemenea, în cadrul conferinței și cele 4 proiecte predefinite care urmează a fi 

finanțate prin intermediul Programului, proiecte de implementarea cărora sunt 

responsabile Asociația Comunelor din România (ACoR), Secretariatul General al Guvernului 

României (SGG), Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) și Consiliului 

Europei (CoE). 

 

În același timp, a fost subliniată și importanța acordată prin Program consolidării relațiilor 

bilaterale dintre România și statele donatoare. Astfel, Programul va finanța inițiative bilaterale 

menite să contribuie la dezvoltarea unor relații sustenabile de cooperare, parteneriat și schimb de 

experiență între entități din România și entități din Islanda, Liechtenstein și Norvegia care 

activează în ariile Programului. 

 

Detalii despre Programul ”Dezvoltare locală” sunt disponibile pe www.frds.ro  

 

Despre FRDS 

Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înființat în anul 1998, ca organism de interes public 

aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanțate proiecte care 

țintesc reducerea sărăciei, incluziunea socială și dezvoltarea locală. În cei 18 ani de activitate, 

FRDS a finanțat peste 1.530 de proiecte de dezvoltare socială, în valoare totală de cca. 130 de 

milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de la Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuția Guvernului României și cea a beneficiarilor 

direcți. Începând cu anul 2013, FRDS a devenit Operator de Program pentru 

Programul RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru 

reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, finanțat prin Granturile 

SEE 2009-2014, iar din anul 2017 este Operator de Program pentru Programul ”Dezvoltare locală și 

reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-

2021. 

Despre Granturile SEE și Norvegiene 

Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 sunt fonduri nerambursabile acordate de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia pentru reducerea disparităților economice și sociale și pentru consolidarea 

cooperării celor trei state donatoare cu 15 țări beneficiare din Uniunea Europeană. 

Fundamentul Granturilor SEE și Norvegiene este Acordul privind Spațiul Economic European 

(SEE), prin care Norvegia, Islanda și Liechtenstein cooperează îndeaproape cu UE pentru a construi 

o Europă mai puternică și mai incluzivă. În temeiul acestui acord, Norvegia și partenerii săi din SEE 

/ AELS fac parte din piața internă europeană. Norvegia contribuie la aceasta prin Granturile SEE și 

Norvegiene. 2,8 miliarde de euro vor fi disponibile în cadrul schemei de granturi pentru perioada 

2014-2021 și vor fi distribuite către cele 15 țări beneficiare. Norvegia oferă aproximativ 98% din 

această finanțare, restul fiind acordat de Islanda și Liechtenstein. 

Prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, România beneficiază de la 502,5 milioane de euro 

pentru perioada de programare 2014 – 2021, pentru a finanța proiecte în domenii precum 

http://www.frds.ro/index.php?id=105
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incluziunea socială, sănătatea publică, dezvoltarea afacerilor, consolidarea sectorului ONG, 

cercetarea și educația, energia regenerabilă, mediul, patrimoniul și schimburi culturale, justiție etc. 

Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE și Norvegiene, 

vizitați www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro 
sursa: Romania pozitiva, 20 septembrie 2018      

 

 

    Primăria Capitalei a anunţat că 

finanţează proiecte în domeniul asistenţei sociale 

 
Primăria Municipiului Bucureşti a lansat un apel de proiecte care pot primi finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, potrivit Legii 

nr. 350/2005.  

Sunt vizate proiectele care reprezintă iniţiative şi acţiuni în domeniul asistenţei sociale în vederea 

dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social. 

 

Cine este eligibil să depună un proiect? 

 

ONG-urile interesate în obţinerea finanţării sunt invitate să-şi depună proiectele la Registratura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Str. Constantin Mille, 

nr. 10 , sector 1, Bucureşti.  

Finanţările se acordă în baza unei hotărâri aprobate în acest an, la propunerea Primarului General, 

Gabriela Firea (HCGMB nr. 274/17.05.2018).  

Potrivit PMB, sunt eligibili solicitanţii persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii şi fundaţii 

- sau culte religioase recunoscute conform legii, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca 

furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.  

Organizaţiile solicitante pot acţiona individual sau asociate într-un consorţiu cu alte persoane fizice 

sau juridice fără scop patrimonial, însă partenerii solicitanţilor trebuie să satisfacă aceleaşi criterii 

de eligibilitate ca şi solicitanţii. Solicitantul va fi organizaţia conducătoare (liderul asocierii) şi, în 

cazul selecţiei, va fi partea contractantă (beneficiarul finanţării). 

Partenerii participă la pregătirea şi implementarea proiectului, iar costurile angajate sunt eligibile în 

acelaşi mod ca şi cele efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. Partenerii eligibili sunt 

organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca 

furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu., persoane fizice 

care pot participa la pregătirea implementarea proiectului şi instituţii de învăţământ care pot 

http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.ro/
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contribui semnificativ la implementarea şi succesul proiectului. 

 

Perioada de depunere a proiectelor este 12 Septembrie – 11 Octombrie 2018. Data limită de 

depunere a proiectelor este 11 Octombrie 2018 ora16:30. Selecția și evaluarea cererilor de 

finanțare depuse va fi făcută de către Comisia de evaluare în perioada 12 – 15 oct 2018. 

 

Informatii suplimentare: http://dgas.ro/stiri/ 

 

 
 

      Legi ale moralei și ale politicii – Pitagora 

 

 Viaţa cumpătată, în slujba binelui şi a dreptăţii, trebuie să stea şi la baza alcătuirii politice 

a unui stat. 

 Nu răspândiţi vestea unei fapte rele! Faceţi în aşa fel încât să-i dispară cât mai curând şi 

cele mai mici urme. Lăsaţi răul să moară!  

 Să crezi doar pe jumătate pe cei ce vin să pîrască fapte rele. 

 Nu năzui la himera unei democraţii pure; egalitatea perfectă există numai la morţi. 

 Legiuitorule!  Nu lăsa oamenilor de stat timpul să se deprindă cu puterea şi onorurile! 

Puţini legiuitori, dar înţelepţi! Puţini războinici, dar viteji! Puţin "popor", dar multi 

cetăţeni! 

 Magistratule! Legea îţi e soţie legitimă; desparte-te de ea mai bine decât să o faci să devină 

o femeie trândavă şi care se învoieşte cu orice. 

 Urmand pilda locuitorilor din Creta, la fiecare 9 ani, legile sa fie citite si indreptate de un 

intelept. 

 Lucrul cel mai ruşinos al unei stăpâniri este pândirea şi iscodirea oamenilor. 

 În fiecare an să aveţi o zi de sărbătoare numită "pacea familiei". În această zi, soţul şi soţia, 

la prânz, în mijlocul familiei, îşi vor da mâna şi îşi vor ierta unul altuia greşelile făcute de-a 

lungul anului. 

 Învaţă să vezi mai departe decât pot ajunge privirile tale. 

 Lebăda tace toată viaţa ca să poată cânta desăvârşit o singură dată. Omule de geniu! 

Rămâi în umbră şi păstrează tăcerea până în clipa în care vei putea să apari cu toată 

strălucirea unei faime pe care nimeni nu o mai poate tăgădui.  

http://dgas.ro/stiri/
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 Nu admira nimic! Zeii s-au născut din admiraţia oamenilor. 

 Să nu ai alt Zeu în afară de propria conştiinţă.  

(din scrierile lui PITAGORA - Pythagoras din Samos, 570 B.C. - 495 B.C.) 

 

 
 

      
 

 

 Această floare trebuie să fie prezentă în fiecare familie ... 

 
Practic, toți amatorii de plante de casă au mușcate. Se consideră că ea contribuie la instaurarea 

atmosferei calde, liniștite și comode în casă. 

Astrologii afirmă că mușcata împiedică răspîndirea energiei negative, protejează de certuri, bîrfe și 

vorbe, precum și protejează locuința de oaspeți nepoftiți. 

Această plantă are proprietăți calmante și antistres, făcîndu-i pe oameni mai blînzi, răbdători și 

buni. De asemenea, ea atrage în casă bunăstarea și stabilitatea financiară. În acest articol, vă vom 

relata despre 9 motive pentru care trebuie să aveți numaidecît o mușcată în casă. 

Înțelepții noștri strămoși percepeau mușcata drept un simbol al căldurii și armoniei în casă. Într-

adevăr, e greu să ne închipuim o casă fără mușcată. 

Apropo, potrivit astrologilor, mușcata protejează de deochi, anihilează orice energie negativă din 

casă, se consideră un protector. 

 

Beneficiile mușcatelor: 

1. Aroma florii ajută la depășirea depresiei și întărește sistemul nervos. Dacă puneți ghiveciul cu 

mușcată în camera unde este o zonă geopatogenă, planta va neutraliza toate efectele nocive ale 

acesteia. 

2. Mușcata ajută în dragoste; de aceea, această floare trebuie adusă în dar persoanei iubite. Pentru ca 

iubita sau iubitul să răspundă la sentimente, mușcata trebuie să rămîna la el acasă. 

3. Frunzele conțin ulei eteric care se elimină în abundență vara, la soare. Astfel, planta se protejează 

de supra încălzire. Există o părere că, dacă mușcata se află afară, atunci pe căldură, la apusul 
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soarelui, se poate observa o lumină deasupra ei. Acest efect apare datorită uleiurilor eterice din 

plantă. 

4. Frunzele de mușcată alungă moliile, muștele și alte insecte. 

5. Mușcata poate fi folosita contra durerilor de cap și a răcelilor. Această plantă purifică aerul, ucide 

bacteriile patogene. Pentru a vă energiza, e suficient să stați cîte 10 minute pe zi lîngă mușcată. 

Pentru purificarea aerului poate fi folosit uleiul de mușcată, comercializat în farmacii: 3-4 picături 

vor fi suficiente în dispozitivul aromatic. 

6. Mușcata este extrem de folositoare pentru oamenii care suferă de afecțiuni ale sistemului nervos, 

hipertensiune, insomnie, maladii intestinale și cardiace. Mușcata ajută în cazul bolilor hepatice și 

ale vezicii biliare. Fiind aplicată pe locul afectat, frunza de mușcată reduce durerea în cazul otitelor, 

sciaticii, durerilor de dinți. 

7. Vracii populari recomandă în cazul durerilor de dinți să nu plasați frunza în gură, ci să o aplicați 

pe obraz, cu partea exterioară. În sciatică, frunzele se mărunțesc, apoi se aplică sub formă de 

cataplasme pe spate. Aceasta compresa se aplică pe mînă și în cazul hipertensiunii (acolo unde se ia 

pulsul). 

8. Mușcata în casă previne tumorile. Iar parapsihologii declară că mușcata îndreaptă cîmpul 

biologic al omului, dereglat de boală. 

 

 ECHINOCŢIU DE TOAMNĂ 2018 
  

În acest an, echinocţiul de toamnă are loc pe 23 septembrie, la ora 04:54. Acesta este momentul 

când longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180°. 

 

Echinoctiul de toamn[reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic.  

Din acest moment, ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce în ce mai lungă, până la solstiţiul de 

iarnă, marcat pe 21 decembrie. Pe 23 septembrie, longitudinea astronomică a Soarelui atinge 

valoarea de 180°. 

 

Când se schimbă ora? 

Un alt fenomen important ce ne aşteaptă în curând va fi trecerea la ora de iarnă. 

Trecerea la ora de iarnă 2018 se face în noaptea dintre 28 octombrie şi 29 octombrie 2018 (sâmbătă 

spre dumincă), schimbarea orei făcându-se astfel încât ora 4:00 a dimineţii de 29 octombrie 2018 

devine ora 3:00. Asta înseamnă că ne vom putea bucura de o oră în plus de somn iar duminică, 29 

octombrie, va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore. 
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Acest mecanism de schimbare a orei este folosit de România din 1932, acesta fiind folosit de peste 

100 de ţări din întreaga lume. 
 

                  

      Emoţie de toamnă 

 

A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, 

cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. 

 

Mă tem că n-am să te mai vad, uneori, 

că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori, 

că ai să te ascunzi într-un ochi străin, 

şi el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin. 

 

Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac, 

iau cuvintele şi le-nec în mare. 

 

Şuier luna şi o răsar şi o prefac 

într-o dragoste mare. 

 

Nichita Stănescu 

 

                 
                

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nichita+St%E3nescu

