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 24 octombrie, Ziua ONU 

 
În 1971, Adunarea Generală ONU a recomandat că Ziua Naţiunilor Unite să devină pentru toate 

statele membre sărbătoare publică. 

 

 

24 octombrie Ziua ONU" 
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Organizaţia Natiunilor Unite 
 

ONU este o organizaţie a  statelor suverane, scopul sau principal fiind menţinerea păcii şi a 

securităţii internaţionale, nu este o organizaţie supranaţională şi nu are competenţele unui guvern 

mondial. 

 

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Aliaţii au convenit crearea unei organizaţii 

internaţionale bazate pe egalitatea suverană a tuturor statelor pacifiste, deschisă tuturor statelor, iar 

la 1 ianuarie 1942 reprezentanţii a 26 de state au semnat, la Washington, "Declaraţia Naţiunilor 

Unite". 

 

Cel de-al Doilea Război Mondial nu s-a încheiat cu un tratat general de pace şi pentru a se institui 

un sistem de securitate colectivă, la 24 octombrie 1945, intra în vigoare Carta ONU, tratatul prin 

care se înfiinţa Organizaţia Naţiunilor Unite. 

 

România a demarat procedurile de aderare la ONU în 1946, dar a fost admisă la 14 decembrie 1955. 

Pe lângă scopului fundamental, de a menţine pacea şi securitatea internaţională, Carta ONU 

menţionează în preambulul sau alte trei trei finalităţi : respectul drepturilor funadamentale ale 

omului deosebire de rasă, sex, limba sau religie, respectul dreptului internaţional şi al dreptăţii de 

promovare a progresului social general într-un climat de libertate. 

 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată şi adoptată de Adunarea Generală a 

ONU la 10 decembrie 1948, a fost primul document cu vocaţie universală care stabileşte o 

concepţie unitară a comunităţii internaţionale despre drepturile şi libertăţile omului, au urmat apoi 

peste 60 de convenţii şi declaraţii prin care s-a avut în vedere şi instituirea unor mecanisme 

specifice de protecţie a acestor drepturi. 

 

În sistemul Naţiunilor Unite, Adunarea Generală este organ principal care poate discuta orice 

probleme sau chestiuni la care se referă Carta sau care privesc puterile şi funcţiile oricărui organ al 

Naţiunilor Unite şi poate face recomandări membrilor ONU sau Consiliului de Securitate. 

 

Competenţele Consiliului de Securitate în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale sunt însă 

ferite de orice interferenţă din partea altor organe ONU, inclusiv Adunarea Generală. 
sursa:://stiri.tvr.ro/24-octombrie-ziua-onu_51730.html#sthash.fRwD8ouy.dpuf 

 

 40% dintre români, expuși riscului de sărăcie și excludere socială 

 Românii sunt cei mai expuși din UE la riscul de sărăcie și excludere socială, 

potrivit celui mai recent raport Eurostat. 
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Aproximativ 40,2% din populația României era expusă în 2014 riscului de sărăcie și excludere 

socială, situație care a plasat-o pe primul loc în Uniunea Europeană, în condițiile în care, la nivelul 

UE, 122 de milioane de persoane, sau 24,4% din populație, se aflau în această situație, potrivit 

datelor publicate, vineri, 16 oct 2015, de Eurostat. 

 

Dacă în UE o persoană din patru este expusă riscului de sărăcie și excludere socială, în trei state 

membre mai mult de o treime din populație este expusă acestui risc: România (40,2%), Bulgaria 

(40,1%) și Grecia (36%). La polul opus, cel mai mic risc se înregistrează în Cehia (14,8%), Suedia 

(16,9%), Olanda (17,1%), Finlanda (17,3%) și Danemarca (17,8%). 

 

Cu toate acestea, România se situează printre statele membre UE care, între 2008 și 2014, au 

realizat cele mai mari progrese în privința reducerii riscului de sărăcie și excludere socială, în 

condițiile în care acest risc a scăzut cu patru puncte procentuale, o reducere mai mare la nivelul 

Uniunii, de 5,8 puncte procentuale, fiind înregistrată doar în Polonia. În schimb, în 14 state 

membre, riscul de sărăcie și excludere socială a crescut între 2008 și 2014, cele mai mari creșteri 

fiind înregistrate în Grecia — 7,9 puncte procentuale, Spania — 4,7 puncte procentuale, și Cipru — 

4,1 puncte procentuale. 

 

La nivelul UE, procentajul populației afectată de riscul de sărăcie și excludere socială a crescut de 

la 23,8%, în 2008, până la 24,4%, în 2014. Reducerea acestui procentaj este unul dintre obiectivele 

principale ale strategiei Europa 2020. 
sursa: http://www.realitatea.net/40prc-dintre-romani-expu-i-riscului-de-saracie-i-excludere-

sociala_1811392.html#ixzz3ow4soBSl  

http://www.realitatea.net/40prc-dintre-romani-expu-i-riscului-de-saracie-i-excludere-sociala_1811392.html#ixzz3ow4soBSl
http://www.realitatea.net/40prc-dintre-romani-expu-i-riscului-de-saracie-i-excludere-sociala_1811392.html#ixzz3ow4soBSl
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 Ce stiu romanii despre drepturile lor si la cine merg ca sa le revendice 
 

Primul studiu sociologic facut in Romania, care arata o slaba cunoastere a 

drepturilor omului si a institutiilor nationale care trebuie sa le apere. 

72% dintre romani recunosc ca nu sunt bine informati in privinta drepturilor pe care le au, dar 80% 

dintre ei considera ca in Romania le sunt incalcate drepturile civile.  

 

Acelasi procent dintre conationali a auzit de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, desi foarte 

putini pot enumera drepturile prevazute in Conventie. Institutiile mentionate de respondenti ca 

incalca cel mai frecvent drepturile omului in Romania sunt: Guvernul Romaniei (62%), instantele 

de judecata (60%), Parlamentul si sistemul de sanatate (57%) si administratia locala (50%). 

 

Acestea sunt rezultatele primului studiu national privind perceptia romanilor asupra drepturilor lor, 

realizat de IRES la solicitarea APADOR-CH, in cadrul proiectului „Cunoaste-ti si revendica-ti 

drepturile". 

 

Cele mai mentionate drepturi ale omului, in cadrul sondajului, sunt: dreptul la libera exprimare 

(18%), dreptul la viata (12%), dreptul la munca (9%) si dreptul la libertate si siguranta (8%). Intr-o 

proportie redusa sunt mentionate dreptul la sanatate (5%), dreptul de vot (4%), dreptul la educatie 

(4%) si dreptul la libertatea de gandire, de constiinta si religie (4%). Respondentii au mentionat 

drepturi care nu exista in Conventia Europeana a Drepturilor Omului, cum ar fi dreptul la munca 

sau dreptul la sanatate, ceea ce confirma deficitul de cunoastere pe tema drepturilor omului. 

 

Printre drepturile cele mai incalcate, oamenii au enumerat: dreptul de a fi judecat echitabil 

(61%), dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara ( 59%) si dreptul de protectie a 

proprietatii (58%). 

 

Desi discriminarea este perceputa ca un fenomen puternic in Romania, 36% dintre respondenti 

declarand ca s-au simtit discriminati, nu exista o cunoastere clara a procedurii de reactie in caz de 

discriminare, numai 1 din 3 romani fiind familiarizat cu procedura. Ca perceptie, cele mai 

discriminate categorii de persoane sunt persoanele cu o alta orientare sexuala decat heterosexuala 

(67%), persoanele infectate cu HIV (66%), persoanele de etnie roma (65%), persoanelecu handicap 

(63%) si femeile (50%). 

 

Printre institutiile aflate in topul celor care garanteaza in mare masura respectarea drepturilor 

omului, in opinia respondentilor, se numara presedintele Romaniei (49%), politia (49%), avocatul 

poporului (45%) si instantele de judecata (42%). 

 

Daca ar trebui sa-si revendice drepturile incalcate, oamenii spun ca s-ar adresa totusi unor 

persoane/institutii de incredere, cum ar fi: politistul (44%), avocatul (23%) si jurnalistul (12%). 

Studiul sociologic integral poate fi accesat si descarcat de pe site-ul www.drepturicivile.ro -   

sursa: www.stiriong.ro, 24 sept 2015 

 

 

 

http://www.stiriong.ro/
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 Dispare venitul minim garantat. Schimbări radicale propuse de Ministerul Muncii 

 
 

Dispare venitul minim garantat şi celelalte ajutoare sociale, toate acestea urmând să fie 

înlocuite cu un venit minim de inserţie. 

 

Regulile referitoare la acordarea venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a 

ajutorului pentru încălzirea locuinței ar putea fi schimbate de la 1 iulie 2017, conform unui proiect 

de act normativ inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

(MMFPSPV). 

 

Autoritățile vor să reunească aceste trei ajutoare într-unul singur - venitul minim de 

inserție. Proiectul de lege privind venitul minim de inserție a fost lansat vineri, 16 oct 2015,  în 

dezbatere publică, pe site-ul MMFPSPV. 

 

Venitul minim de inserție va reprezenta un beneficiu de asistenţă socială ce va putea fi acordat 

familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate, pentru a preveni și a combate sărăcia și riscul 

de excluziune socială. 

 

"Situația de dificultate este situația în care se află persoanele care, la un moment dat, pe parcursul 

ciclului de viață, din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de 

viață dezavantajat, și-au pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială", scrie în 

document. 

 

Venitul minim de inserție va reprezenta un sprijin financiar acordat de stat familiilor și persoanelor 

singure în dificultate pentru acoperirea nevoilor minime de trăi și de locuire. Totodată, acesta va 

ajută la prevenirea sărăciei copiilor și stimularea participării în sistemul de educație. 

 

Concret, potrivit prevederilor propunerii legislative, autoritățile vor reuni venitul minim garantat, 

alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței într-un singur ajutor: venitul 

minim de inserție. Prin urmare, acesta din urmă va fi compus din una sau mai multe dintre 

următoarele ajutoare financiare: 
 ajutor social; 
 alocatie pentru familia cu copii; 
 supliment pentru locuire. 

sursa : http://www.realitatea.net/dispare-venitul-minim-garantat-schimbari-radicale-propuse-de-ministerul-

muncii_1808264.html#ixzz3ow9Gpge3, 12 oct 2015  

 

 

 SONDAJ : care este cea mai respectată meserie din România 

 Meseria de profesor este a doua cea mai respectată profesie în România, după cea de 

medic, dar nu este una dintre cele mai căutate cariere, potrivit unui studiu realizat de 

Asociația Triple Helix - pe baza datelor culese de Daedalus Online. 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41651/Din-2017-ar-putea-disparea-venitul-minim-garantat-si-celelalte-ajutoare-sociale.html
http://www.realitatea.net/dispare-venitul-minim-garantat-schimbari-radicale-propuse-de-ministerul-muncii_1808264.html#ixzz3ow9Gpge3
http://www.realitatea.net/dispare-venitul-minim-garantat-schimbari-radicale-propuse-de-ministerul-muncii_1808264.html#ixzz3ow9Gpge3
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Potrivit aceluiași studiu, deși meseria de educator este una respectată, doar unul din patru părinți și-

ar încuraja copiii să devină profesori. 

 

"Având în vedere că țara noastră nu a fost inclusă până acum în 'Studiul Global referitor la Statutul 

Profesorului', ca româncă mi-am dorit să avem și pentru România date de încredere, care să reflecte 

percepțiile românilor atât față de meseria de dascăl, cât și față de cei care o practică", a declarat 

Irina Anghel — Enescu, fondatoarea Triple Helix și membră a prestigiosului juriu internațional al 

Global Teacher Prize. 

 

Conform studiului, 16,7% dintre români au pus pe primul loc profesorii atunci când li s-a cerut să 

ordoneze zece profesii prin prisma respectului personal pentru acestea. Pe primul loc este profesia 

de medic, aleasă ca fiind cea mai respectată profesie de 4 din 10 români. Apoi, în ordine, sunt 

respectate ocupațiile de profesor, cercetător, preot, programator, avocat, inginer, consultant în 

management, contabil și economist. 

 

Studiul mai arată că în România numărul celor care și-ar încuraja copiii să devină profesori este mai 

mic decât în țări precum: China (48%), Coreea de Sud (45%), Singapore (35%) sau Statele Unite 

(32%), dar mai mare decât în țări precum: Franța (23%), Germania (18%) sau Portugalia (12%). 

Potrivit studiului Triple Helix, doar 14% dintre români consideră că profesorii sunt respectați de 

copii, cifră cu care România se situează pe unul dintre ultimele locuri, raportat la țările incluse în 

"Studiul Global referitor la Statutul Profesorului" — lucrare luată drept etalon în acest caz. 

 

Mai mult, conform studiului Triple Helix, chiar și în cazul adulților, respectul pentru profesia de 

dascăl se erodează la generația tânără. Astfel, românii de peste 45 de ani pun pe primul loc această 

profesie — în proporție de 25% — spre deosebire de o pondere de numai 10%, în cazul celor care 

au vârstă între 18 și 35 de ani. De asemenea, respectul pentru această profesie este dublu în orașele 

mici și în mediul rural, prin comparație cu orașul București (20% versus 10%). 
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Datele pentru studiul Asociației Triple Helix au fost culese în perioada 25 — 30 septembrie 2015, 

folosind panelul Daedalus Online. Studiul s-a efectuat pe un eșantion de 511 persoane, reprezentativ 

pentru populația României cu vârsta între 18 și 65 de ani. 
sursa: http://www.realitatea.net/sondaj-care-este-cea-mai-respectata-meserie-din-

romania_1803792.html#ixzz3oFJVvors  

 

 

 Povestea lui Zdreanţă, cel cu ochii de faianţă. Cum arăta câinele lui Arghezi şi unde 

este îngropat 

 
 

Mărţişorul, casa superbă cu 20 de camere pe care Tudor Arghezi a construit-o în mai mult de 

zece ani, găzduia o vedetă în toată regula. Zdreanţă era cel mai cunoscut câine din curtea 

familiei Arghezi, dar şi cel mai iubit, după cum povestesc apropiaţii familiei. Iată care este 

povestea lui Zdreanţă, animalul căruia Arghezi i-a dedicat o poezie celebră. 

  

„Mărţişorul e patria literaturii mele. De acolo au ieşit «Cuvinte potrivite» şi toate scrierile adunate 

acum într-o mulţime de volume, gîndite la o masă dintr-o cameră mică pe care mi-o rezervasem 

pentru reverie“, scria Tudor Arghezi, în 1972. A creat într-o cameră mică, aranjată cu bun gust şi 

făcută special parcă pentru a-l îndemna pe marele scriitor să aştearnă pe hârtie litere care s-au 

transformat în opere de artă. 

 

Curtea familiei Arghezi era plină de animale. O mulţime de căţei şi de pisici trăiau în ograda 

poetului. Evident, cel mai iubit câine al familiei era celebrul Zdreanţă, animalul căruia i-a dedicat şi 

celebra poezie. Deseori, plimbându-se pe domeniul pe care îl stăpânea, Tudor Arghezi vedea cum 

prin gardul casei sale se strecurau căţei sau pisici, iar poetul spunea râzând: „Măcar de-ar fi porci, 

să ne bucurăm de Crăciun“. 

 

Astăzi, celebrul Zdreanţă se odihneşte, la fel ca stăpânii săi, în curtea Mărţişorului, aici unde, în 

http://www.realitatea.net/sondaj-care-este-cea-mai-respectata-meserie-din-romania_1803792.html#ixzz3oFJVvors
http://www.realitatea.net/sondaj-care-este-cea-mai-respectata-meserie-din-romania_1803792.html#ixzz3oFJVvors
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urmă cu ani buni, era „stăpânul suprem al animalelor“. 

 

Zdreanţă s-a născut pe 25 mai 1942 şi a trăit 16 ani, până în 1958. A fost îngropat în curtea casei 

familiei Arghezi, însă reprezentanţii Mărţişorului susţin că nu ştiu dacă celebrul căţel a fost îngropat 

chiar aici unde astăzi este amenajat mormântul său. „Înainte nu era obiceiul ca un animal să fie 

îngropat în faţa casei, aici unde se spune că ar fi îngropat Zdreanţă. Probabil a fost îngropat undeva 

în spatele curţii, dar aici au decis să amenajeze un fel de mormânt pentru el“, susţin reprezentanţii 

muzeului. 
sursa: http://www.realitatea.net/povestea-lui-zdreanta-cel-cu-ochii-de-faianta-cum-arata-cainele-lui-arghezi-si-unde-

este-ingropat_1812247.html#ixzz3ow2jNv00, 18 oct 2015 

 

 

 Secretele corpului uman: 18 curiozităţi despre sânge, creier şi piele 

  
 

Corpul uman funcţionează ca un tot unitar, însă, cu toate că ştiinţa a avansat mult, mai sunt 

încă lucururi care au rămas fără o explicaţie ştiinţifică. 

 

Există câteva lucruri descoperite de-a lungul timpului de cercetătorii şi medicii care au încercat să 

înteleagă cum funcţionează corpul nostru ca un tot unitar. 

 

Pentru fiecare kilogram de muşchi sau grăsime câştigaţi, corpul vostru creează 11 metri de noi vase 

de sânge. ADN-ul oamenilor este la 50% similar cu cel a bananelor.  

 

Singurătatea este fizic dureroasă. Aşa cum aveţi tendinţa de a evita o durere fizică, este şi o tendinţă 

similar de puternică de a comunica şi a căuta companie cu alţii în scopul de a evita durerea de 

singurătate.  

 

Într-o zi, sângele nostru călătoreşte în jur de 19.000 de kilometri prin corpul nostru. Aceasta este de 

patru distanţa de la o coastă la alta a Statelor Unite ale Americii.  

 

http://www.realitatea.net/povestea-lui-zdreanta-cel-cu-ochii-de-faianta-cum-arata-cainele-lui-arghezi-si-unde-este-ingropat_1812247.html#ixzz3ow2jNv00
http://www.realitatea.net/povestea-lui-zdreanta-cel-cu-ochii-de-faianta-cum-arata-cainele-lui-arghezi-si-unde-este-ingropat_1812247.html#ixzz3ow2jNv00
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Conectările dintre neuronii din creierul uman au o structură asemănătoare cu structura universului. 

Altfel spus, creierul nostru este modelat asemeni universului. 

 

Unele femei pot vedea mai multe culori decât orcine altcineva. Majoritatea oamenilor au trei tipuri 

de receptori de culoare pentru a vedea, în timp ce unele femei au patru sau chiar cinci tipuri de 

receptori şi pot vedea o gamă mai largă de culori.  

 

Sunt necesare aproximativ 200.000 de încruntări pentru apariţia unui rid permanent deasupra 

sprâncenelor. 
sursa: http://www.realitatea.net/secretele-corpului-uman-18-curiozitati-despre-sange-creier-si-piele-cum-se-formeaza-

un-rid_1803790.html#ixzz3oFJxaMBa  

 

 

 Top carti de citit pana la 30 de ani 
 

Sunt carti pe care ar trebui sa le citesti pana la 30 de ani. Asta nu inseamna totusi ca nu poti citi un 

anumit roman si dupa varsta aceasta, insa exista anumite titluri care pot pune o caramida la 

cunostintele tale sau te pot invata anumite lucruri, fie despre empatie, fie despre iubire, prietenii sau 

viata in general.  

1. Mitul lui Sisif de Albert Camus 

 

 

 

Mesajul cartii este acela amintit in legenda lui Sisif, zeul pedepsit sa urce toata viata lui o roca pe un 

munte pentru ca in momentul in care ajunge in varful acestuia sa ii dea drumul la vale, apoi sa o ia 

de la capat. 

http://www.realitatea.net/secretele-corpului-uman-18-curiozitati-despre-sange-creier-si-piele-cum-se-formeaza-un-rid_1803790.html#ixzz3oFJxaMBa
http://www.realitatea.net/secretele-corpului-uman-18-curiozitati-despre-sange-creier-si-piele-cum-se-formeaza-un-rid_1803790.html#ixzz3oFJxaMBa
http://www.divahair.ro/timp_liber/cele_mai_bune_carti_de_dragoste_din_ultimii_ani
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Ideea principala a lui Camus este aceea ca orice drum strabatut, chiar daca pare in zadar, trebuie 

apreciat pentru semnificatia lui si pentru felul in care ne-am simtit in acesta calatorie. Astfel, 

intreaga carte este o metafora plina de cugetarile filosofice despre existentialism ale autorului. 

 

2. Crima si pedeapsa de Fyodor Dostoievski 

 

"Crima si pedeapsa" este poveste unui tanar de 23 de ani, Raskolnikov, care ajunge sa comita o 

crima, iar pe parcursul romanului este chinuit de aceasta amintire. 

Dostoievski arata astfel ca rationalismul extrem ignora legatura puternica ce leaga umanitatea si ne 

da responsabilitate asupra vietii celuilalt. 

 

4. Micul print de Antoine de Saint-Exupéry 

 

Cel mai probabil, nu exista o alta carte care sa descrie mai bine durerea si mirarea specifice 

copilariei cum o face "Micul print". 

 

Cuprinzand desenele autorului din timpul experientei sale ca aviator in Africa, carticica urmareste 

povestea unui mic print care viziteaza din ce in ce mai multe planete suprarealiste. 
sursa: autor  Diana Solomon 

 
 

  Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 


