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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 29, anul 3, saptamana 26 octombrie – 1 noiembrie 2015 

 

 

Cuprins: 

 
 Sfântul Dimitrie cel Nou, 27 octombrie 

 113 - numărul de urgenţă pentru persoanele surdo-mute 

 In liniste si pe intuneric! Povestea profesorului nevazator si surdomut care a invatat sa 

vorbeasca si a scris o carte  

 Concurs de creativitate – Tărâmul Imaginației – pentru copiii cu tulburări din spectrul 

autismului și copiii cu dizabilități 

 Descoperirea excepţională a arheologilor turci 

 Escalada, terapie pentru dizabilitate. Climb Again instaleaza panouri de catarat in 

doua scoli speciale din Bucuresti 

 Analiza impactului noii legislatii a dialogului social adoptate in 2011 

 Camera de stimulare senzoriala pentru copiii cu deficiente senzoriale si psihomotorii 

 Este uluitor: face acrobaţii impresionante, dar nimeni nu ştie că ea este, de fapt, paralizată 

 Campania de promovare și valorizare a profesiei de asistent social 

 Intalnire de lucru - „Grupuri vulnerabile - nevoi pe hartie vs nevoi reale" 

 Conferința Internațională „Intervenția timpurie la copilul cu dizabilități” 

 

 Sfântul Dimitrie cel Nou, 27 octombrie 
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Cuviosul Dimitrie cel Nou de la Basarabi a fost proclamat ocrotitor al Bucureştiului în anul 

1792, în vremea păstoririi Mitropolitului Filaret al II-lea. 

 

Pentru că Sfântul Dimitrie cel Nou a săvârşit numeroase minuni, fiind venerat de credincioşii din 

întreaga ţară, patriarhul Justinian Marina a propus Sfântului Sinod generalizarea cultului 

Cuviosului  în Biserica Ortodoxă Română.  

 

Proclamarea canonizării Sfântului Dimitrie cel Nou a avut loc în anul 1955, când i s-a acordat ca zi  

de prăznuire data de 27 octombrie. 

Cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi este unul dintre reprezentanţii de seamă ai vieţii creştine. S-

a născut în satul Basarabov, în Sudul Dunării, într-o familie săracă.  Educaţia creştină primită  de la 

părinţi şi învăţăturile primite la slujbele duminicale, i-au influenţat destinul: era blând şi milostiv cu 

semenii săi. A fost păstor şi modestele venituri le împărţea cu săracii. A vieţuit într-o peşteră, şi, 

prin rugăciune şi post, a primit harul de a face minuni. 
sursa: http://www.realitatea.net/sfantul-dimitrie-cel-nou-obiceiul-simplu-care-aduce-spor-si-armonie-in-

casa_1816767.html#ixzz3pZS6O7Hl  

 

 

 113 - numărul de urgenţă pentru persoanele surdo-mute 
 

 

 

De luni, 26 octombrie 2015, persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire vor avea 

posibilitatea apelării Serviciului de urgenţă prin SMS la numărul 113, potrivit prevederilor 

Legii 132/2015. 

  

Pentru a putea utiliza acest număr este obligatorie înscrierea în baza de date a Serviciului 112, 

potrivit informaţiilor ce vor fi publicate pe website-ul www.112.ro. 

 

Aveţi posibilitatea să vă înregistraţi în trei moduri: 

 

1. Prin depunerea documentelor de înregistrare la birourile temporare de asistenţă la înregistrare sau 

la unul dintre sediile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Bucureşti sau din ţară - 

informaţiile cu privire la adrese şi programul acestora vor fi publicate pe website-ul www.112.ro;  

http://www.realitatea.net/sfantul-dimitrie-cel-nou-obiceiul-simplu-care-aduce-spor-si-armonie-in-casa_1816767.html#ixzz3pZS6O7Hl
http://www.realitatea.net/sfantul-dimitrie-cel-nou-obiceiul-simplu-care-aduce-spor-si-armonie-in-casa_1816767.html#ixzz3pZS6O7Hl
http://www.112.ro/
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2. Prin transmiterea prin poştă a documentelor de înregistrare, la adresa: Splaiul Independenţei nr. 

323A, sector 6, Bucureşti;  

3. Prin completarea formularului online aflat pe website-ul www.112.ro.  

 

Documente necesare înregistrării:  

1. Cerere de înregistrare; 

2. Copia actului dumneavoastră de identitate sau al reprezentantului legal;  

3. Copiile actelor care atestă dizabilitatea;  

4. Copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul.  

 

Pentru înscrierea la sedii/birouri temporare sau prin poştă: 

- solicitaţi un exemplar al cererii de înscriere la unul dintre sediile Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale sau la birourile temporare de asistenţă la înscriere; cererea poate fi obţinută şi prin 

descărcarea de pe website-ul www.112.ro; 

- completaţi şi semnaţi această cerere; 

- anexaţi copiile documentelor specificate mai sus; 

- introduceţi documentele într-un plic, sigilaţi-I şi trimiteţi-I Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 

prin una dintre cele două metode metode menţionate anterior. 

 

Pentru înscrierea online: 

- accesaţi website-ul www.112.ro. secţiunea "Serviciul SMS 113", subsecţiunea "Înregistrare";  

- completaţi fiecare câmp al formularului online, scanaţi şi încărcaţi copiile documentelor 

menţionate mai sus;  

- în cazul în care apelaţi la un reprezentant legal, acesta va completa şi formularul online destinat 

reprezentanţilor legali, aflat în aceeaşi subsecţiune pe site, încărcând obligatoriu şi documentul 

doveditor al calităţii lui.  

Dacă toate condiţiile obligatorii au fost îndeplinite iar datele şi documentele transmise sunt corecte 

şi complete, veţi primi un SMS de confirmare la numărul de telefon declarat în cererea de 

înregistrare. Din acest moment, puteţi apela 112 în orice situaţie de urgenţă.  

 

Modalitatea de apelare prin SMS a Serviciului de urgenţă 

1. În cazul în care aveţi o urgenţă, sunaţi imediat la numărul 112;  

2. Operatorul 112 vă va răspunde, însă nu va iniţia un dialog cu dumneavoastră, ci va închide 

apelul, fiindcă veţi fi identificat automat de către sistem ca fiind o persoană cu dizabilităţi de auz 

şi/sau vorbire; 

3. Veţi primi imediat un SMS cu textul: "Trimlteţi SMS la 113 cu urgenţa şi adresa incidentului";  

4. Veţi răspunde printr-un SMS la numărul 113, descriind scurt urgenţa şi indicând cu exactitate 

adresa, inclusiv judeţul. Este indicat să nu folosiţi semne diacritice, dacă telefonul dumneavoastră 

nu este setat în acest mod, pentru a urgenta transmiterea;  

5. După transmiterea SMS-ului este posibil să mai primiţi mesaje din partea operatorului 112 cu 

întrebări suplimentare. Răspundeţi scurt şi cât se poate de exact;  

6. Operatorul 112 va transmite datele obţinute de la dumneavoastră agenţiilor de intervenţie (Poliţie, 

Ambulanţă, Pompieri) care vă vor ajuta în urgenţa pe care o aveţi.  
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Atenţie! 

Constituie contravenţii apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau 

transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, faptele fiind sancţionate cu amendă de la 500 la 

1000 de lei. 
sursa:http://www.realitatea.net/113-numarul-de-urgenta-pentru-persoanele-surdo-mute-disponibil-de-luni-iata-cum-

functioneaza_1816338.html#ixzz3pYrBqwT7  

 

 

 In liniste si pe intuneric! Povestea profesorului nevazator si surdomut care 

a invatat sa vorbeasca si a scris o carte 
 

„Bună seara, bun găsit! Mă bucur să fiu la Timișoara”. Acestea au fost vorbele prin care Vasile 

Adamescu s-a adresat celor câteva zeci de persoane care s-au prezentat la Bastion Theresia, marți, 

20 oct a.c., pentru a-l cunoaște. 

 

Pare aproape imposibil că un nevăzător surdomut a învățat să vorbească, dar totuși Vasile 

Adamescu a reușit acest lucru. Mai mult, faptul că vorbește este mai puțin spectaculos despre modul 

în care a decis să-și trăiască viață, ajutându-i pe alții. 

 

Vasile Adamescu și-a pierdut văzul și auzul la vârsta de 2 ani, după ce s-a îmbolnăvit de meningită. 

Așa a ajuns să trăiască în întuneric și în liniște totală. La început a trăit cu bunica sa, la țară, dar mai 

apoi s-a mutat la Cluj pentru a putea să ajungă la școala de nevăzători de aici. Cazul său, fiind unul 

aparte, a necesitat atenție specială. 

 

Totul s-a schimbat atunci când Adamescu a ajuns să lucreze cu profesoara Florica Sandu. 

Experiența acesteia a ajutat-o să creeze un sistem educațional unic, prin care elevul ei să poată 

învăța să comunice. După un an s-a întâmplat minunea! Copil despre care s-a crezut că nu va vorbi 

niciodată a spus… „apa”. Doi ani mai târziu deja învăța să scrie și să citească. 

 

Deși putea să spună cuvinte, Adamescu nu putea să înțeleagă ce-i transmit cei din jur decât dacă 

foloseau aceleași semne ca și profesoara Sandu. Astfel, educatorul a decis că elevul ei trebuie să 

învețe semnele alfabetului obișnuit. Acum, cei care vor să vorbească cu Adamescu nu trebuie să 

facă altceva decât să-i scrie în palmă, cu litere de tipar, ce vor să-i transmită. 

 

După ce Florica Sandu s-a pensionat, Vasile Adamescu nu a mai avut nevoie de niciun fel de sistem 

educațional complex, el fiind capabil să învețe de la dascălii de la clasă. Așa se face că Adamescu a 

terminat liceul și chiar și facultatea, unde a studiat Psihopedagogie specială. 

 

De aici, Adamescu a ajuns să ajute chiar el alți copii cu dizabilități, fiind profesor timp de 27 de ani 

la școala de nevăzători din Cluj. Așa l-a cunoscut și pe Viorel Micu, unul dintre persoanele care-i 

sunt mereu alături. 

„Eu l-am cunoscut acum 20 de ani la școala de nevăzători, aveam 7 ani. Am trecut pe lângă el pe 

coridor, l-am salutat și mă mira faptul că nu îmi răspundea. Am aflat că este și nevăzător și surd. 

Apoi, am văzut o fetiță care îi scria în palmă și am cerut detalii. Am aflat că el repară cărți așa că 

http://www.realitatea.net/113-numarul-de-urgenta-pentru-persoanele-surdo-mute-disponibil-de-luni-iata-cum-functioneaza_1816338.html#ixzz3pYrBqwT7
http://www.realitatea.net/113-numarul-de-urgenta-pentru-persoanele-surdo-mute-disponibil-de-luni-iata-cum-functioneaza_1816338.html#ixzz3pYrBqwT7
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mi-am rupt abecedarul ca să ajung la el, să-l cunosc. După aceea, toată lumea rupea abecedare. El 

nu preda decât de la clasa a doua, așa că în primul an nu mi-a fost profesor”, a povestit Viorel Micu. 

Mai mult, Viorel și soția sa locuiesc împreună cu Vasile Adamescu pentru a putea să-l ajute. Cei 

trei au vândut mai multe proprietăți și și-au cumpărat o casă, asta pentru că profesorul vrea să aibă 

cel puțin un câine și o pisică, așa cum avea în copilărie. 

 

În prezent, Vasile Adamescu își dedică timpul pentru a-i ajuta și pe alți copii cu dizabilități, chiar 

dacă a ieșit la pensie. Printre micuții pe care îi ajută acum se numără Rareș, un băiețel care era 

aproape sălbatic înainte să-l cunoască pe profesor. 

 

În timpul liber, Adamescu scrie, citește, desenează, face modelaje în lut și călătorește. A mers de 

multe ori în străinătate, iar de pe lista s-a de obiective nu lipsesc autostrăzile. Îi place foarte mult 

viteza, iar dacă scoate o mână pe geam poate spune cu câți kilometri la oră circulă mașina în care se 

află. 

 

Mai presus de orice, Adamescu a decis să împărtășească povestea sa și cu alții, așa că și-a scris 

autobiografia. Este singura carte de acest fel scrisă în țară de o persoană cu acest tip de dizabilități și 

a treia din lume. 

 

Regrete? Unul singur, faptul că nu a avut copii. Deși a fost căsătorit de două ori, Adamescu nu a 

devenit tată. Spune însă că această dorință s-a compensat cumva prin faptul că a putut să aibă alături 

o mulțime de copii talentați, cărora le-a predat. 

 

Cei care vor să citească povestea lui Vasile Adamescu pot cumpăra cartea „Înfruntând viața” din 

librării contra prețului de 30 de lei. De asemenea, există și o variantă audio a autobiografiei, pentru 

nevăzători. 
sursa: www.tion.ro, 21.10.2015 

 
 
 

 Organizatia Umanitara CONCORDIA a inaugurat Centrul de Servicii 

Sociale Casa ALEXANDRA, Ploiești 
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Vineri, 9 octombrie 2015, Organizatia Umanitara CONCORDIA a inaugurat 

Centrul de Servicii Sociale Casa ALEXANDRA in Ploiesti, str. Democratiei nr. 

19, judetul Prahova. 
  

Ne-am bucurat de prezenta autoritatilor locale, dintre care mentionam Agentia Judeteana pentru 

Plati si Inspectie Sociala Prahova,  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

Prahova, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, Inspectoratul Judetean 

pentru Situatii de Urgenta, Sectia nr. 4 Politie, Scoala Gimnaziala nr. 19 Ploiesti, precum si a 

colaboratorilor nostri de la Asociatia ARESEL, care speram sa ne sprijine in continuare in 

activitatea noastra pentru comunitatea din Municipiul Ploiesti. 

 

Copiii de la Casa ALEXANDRA au pregatit un spectacol special din care nu au lipsit un moment 

poetic pe tema libertatii copilariei, cantecul african "Noi mergem in lumina", un dans contemporan 

pe care l-au numit "Marionetele" si multe alte surprize. 
 

 
 

sursa: www.stiriong.ro, 10 octombrie 2015 
 
 

 Concurs de creativitate – Tărâmul Imaginației 

 

http://www.stiriong.ro/
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Concursul de creativitate se adresează copiilor cu tulburări din spectrul autismului și 

copiilor cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 5 – 10 ani din Mun. București și jud.Ilfov 

Temele cu care poți înscrie lucrări la concurs sunt: pictură, desen, cusut, tangram, 

plastelină, origami, grafică, fotografie, colaje, bijuterii și jucării handmade, obiecte 

decorative SAU orice altă temă preferată de copilul tău. 

Termenul limită pentru înscrierea în concurs este 30 noiembrie 2015. 

Participanții vor fi premiați cu jucării, dulciuri și alte surpize. 

Festivitatea de premiere: data și locația (din București) unde va avea loc festivitatea 

de premiere a participanților înscriși la concurs se va stabili și anunța ulterior, în funcție 

de numărul de participanți înscriși la concurs. 

Pentru orice detalii și întrebări, ne puteți contacta la taramulimaginatiei@aepado.ro 

Echipa Centrului de Activități pentru Copii cu Autism și Dizabilități 

VĂ UREAZĂ MULT SUCCES ! 

 

 Descoperirea excepţională a arheologilor turci 

 O echipă de arheologi a descoperit un cap de marmură aparținând unei statui ce o 

înfățișa pe temuta gorgonă Medusa, printre ruinele unui oraș roman din sudul Turciei, 

o descoperire rară pentru că arta păgână a fost distrusă în mare parte în această zonă 

a Imperiului Roman după adoptarea creștinismului ca religie oficială. 

 

 

 

Acest cap al Medusei a fost descoperit la Antiochia ad Cragum, un oraș roman înființat în secolul I. 

d.Hr., în perioada în care imperiul era condus de Nero și dispune de toate elementele distincte ale 

civilizației romane: băi publice, prăvălii, străzi mărginite de șiruri de coloane, mozaicuri și un sediu 

administrativ. 
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În mitologia greacă, de unde a fost preluată și în panteonul roman, Medusa a fost o ființă 

supranaturală descrisă ca fiind o femeie frumoasă care avea însă șerpi în loc de păr și puterea de a 

transforma în stană de piatră pe oricine o privea în ochi. 

Sculpturile care o reprezintă pe Medusa aveau funcție apotropaică, fiind folosite pentru a alunga 

spiritele rele. Aceste statui și multe altele care reprezentau panteonul de zeități de origine elenă, au 

fost distruse ulterior de creștini, care le considerau obiecte de idolatrie. 

 

"Mai târziu în Antiohia s-au stabilit creștini zeloși care distrugeau operele de artă la fel cum ISIS 

distruge în prezent vestigiile antice din teritoriile pe care le controlează", a declarat coordonatorul 

săpăturilor arheologice, Michael Hoff, istoric la Universitatea Nebraska-Lincoln. "Astfel de obiecte 

erau distruse și puse în cuptoare cu var unde erau transformate în mortar". 

Antiohia, un oraș roman ce se întindea pe o suprafață de peste 3 hectare, a fost descoperit de 

arheologi în secolul XIX și a fost puțin explorat până în prezent. 

"Faptul că este aproape un oraș necunoscut îl face să fie fascinant pentru noi, arheologii", a adăugat 

Michael Hoff despre acest important centru economic și cultural în perioada Imperiului Roman, 

specializat în comerțul cu vin, produse agricole și sticlă. 

 

"Rezultatul activităților economice susținute a fost un nivel ridicat al culturii" în acest oraș, conform 

lui Hoff. În 2012 aici a fost descoperit un enorm mozaic ce acoperă 150 de metri pătrați, decorat cu 

modele geometrice complicate. Tot aici a fost descoperit capul unei sculpturi reprezentând-o pe 

Afrodita în 2013. 

O mare parte din moștenirea culturală greco-romană din aceste locuri a fost pierdută în secolul IV, 

după ce creștinismul a devenit religia oficială a Imperiului Roman și mai multe biserici au fost 

ridicate în regiune. Hoff a precizat că echipa sa a descoperit numeroase fragmente de statui și 

grupuri statuare ce au fost sparte de creștini. 

 

Capul Medusei a fost descoperit de câțiva studenți turci la arheologie lângă fundația unei clădiri 

care ar fi putut fi un mic templu. Hoff și colegii săi au reconstituit capul Medusei din fragmentele 

recuperate. 

Echipa de arheologi va continua săpăturile și în cursul anului viitor, când urmează să se concentreze 

asupra șirului de prăvălii de pe marginea unei străzi, pentru a afla cu exactitate care erau mărfurile 

comercializate de negustorii acelor vremuri. 
sursa: http://www.realitatea.net/descoperirea-exceptionala-a-arheologilor-turci-legenda-ei-este-cunoscuta-in-intreaga-

lume_1815066.html#ixzz3pZ0Mj2dr  

 

 

 Escalada, terapie pentru dizabilitate. Climb Again instaleaza panouri de 

catarat in doua scoli speciale din Bucuresti 

 

Scoala gimnaziala speciala pentru deficienti de vedere si Scoala gimnaziala 

speciala pentru deficienti de auz „Sfanta Maria" din Bucuresti beneficiaza din 

octombrie de panouri de catarat instalate in salile de sport de catre Asociatia 

Club Sportiv Climb Again, intr-un demers de dezvoltare a abilitatilor de viata a 

tinerilor cu dizabilitati prin escalada. 
 

http://www.realitatea.net/descoperirea-exceptionala-a-arheologilor-turci-legenda-ei-este-cunoscuta-in-intreaga-lume_1815066.html#ixzz3pZ0Mj2dr
http://www.realitatea.net/descoperirea-exceptionala-a-arheologilor-turci-legenda-ei-este-cunoscuta-in-intreaga-lume_1815066.html#ixzz3pZ0Mj2dr
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Instalarea panourilor de catarat este prima activitate cu beneficiarii din cadrul proiectului Escalada, 

terapie pentru dizabilitate, finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al 

Spatiului Economic European 2009-2014. Prin acest program, Climb Again ofera o metoda 

complementara de dezvoltare personala tinerilor cu deficiente de auz, vaz sau cu afectiuni din 

spectrul autist. 

 

Cele doua panouri au putut fi abordate de elevi in timpul orelor de sport, sub instruirea si 

supravegherea antrenorilor Climb Again. O suta de elevi din toate clasele, carora li s-au alaturat si 

copiii cu autism de la Asociatia Puzzle, au avut ocazia sa invete regulile de baza ale cataratului 

sportiv si sa incerce cateva trasee usoare amenajate de instructori. La finalul sedintelor de initiere, 

36 dintre acestia s-au putut inscrie gratuit la antrenamentele permanente Climb Again pentru copii 

cu dizabilitati de la sala de escalada Galactic Gym din Bucuresti. 

 

In ultimii doi ani, asociatia Climb Again a derulat multiple programe de promovare a escaladei in 

randul tinerilor cu deficiente senzoriale, motorii, psihice sau cu afectiuni din spectrul autist. 

Escalada devine in acest context o metoda non-formala de invatare si nu se concentreaza doar pe 

imbunatatirea izolata a unui anumit tip de abilitate, asa cum fac metodele traditionale (logopedia 

pentru deficiente de vorbire, de exemplu), ci apeleaza in acelasi timp la abilitatile fizice, psihice si 

sociale, folosind tehnici adaptate si jocul. Copiii nevazatori invata sa se ajute mai bine de spatiul 

inconjurator si sa-si dezvolte memoria pentru imbunatatirea abilitatilor de orientare; pentru copiii 

hipoacuzici sunt folosite tehnici speciale pentru focalizarea atentiei, care ii stimuleaza senzorial, iar 

pe toti deopotriva acest sport si inaltimile pe care ii urca ii ajuta la cresterea increderii de sine. 

 

In urma activitatilor proiectului, Climb Again va publica un ghid de bune practici privind 
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beneficiile terapiei prin escalada pentru copii si tineri cu nevoi speciale. Acesta va fi diseminat catre 

institutii publice, ONG-uri si potentiali parteneri si are ca scop, pe termen lung, institutionalizarea 

terapiei prin escalada la nivel de politici publice pentru persoane cu dizabilitati. 

 

Proiectul Escalada, terapie pentru dizabilitate este initiat de Asociatia Club Sportiv Climb Again 

impreuna cu partenerii Scoala Gimnaziala Speciala pentru Deficienti de Auz „Sfanta Maria", Scoala 

Gimnaziala Speciala pentru Deficienti de Vedere Bucuresti si Asociatia Puzzle. 

Pentru a accesa site-ul proiectului, urmariti http://www.climbagain.ro/terapiepentrudizabilitate 
sursa: www.stiriong.ro, 23 oct 2015 

 
 

 Analiza impactului noii legislatii a dialogului social adoptate in 2011 

 

La 4 ani de la adoptarea noii Legi a Dialogului Social, Asociatia 

CONECT a prezentat prima cercetare sociologica si juridica exhaustiva 

privind impactul legislatiei dialogului social adoptate in 2011, reuniune organizata in 

cadrul proiectului "Abordarea provocarilor generate de noua legislatie a muncii si a 

dialogului social in Romania". 

 

Studiul realizat de sociologul drd. Stefan Guga (Central European University, Budapesta) 

si avocata Camelia Constantin (Societatea Civila de Avocatura "Cincan si Constantin") a 

avut drept obiectiv realizarea unei analize aprofundate asupra impactului legislatiei 

dialogului social in vigoare din 2011 pana in prezent. Cercetarea sociologica a analizat 

modul in care dialogul social functioneaza in practica si a scos in prim-plan 

disfunctionalitatile de ordin organizatoric si legislativ, asa cum apar ele in situatii concrete. 

Cercetarea juridica si-a propus sa analizeze influenta modificarilor legislative din anul 

2011 asupra elementelor esentiale ale dialogului social legate de exercitarea unor drepturi 

fundamentale precum libertatea de asociere, negocierea colectiva sau dreptul la actiuni 

colective, inclusiv dreptul la greva.  

Rezumatul studiului poate fi 

descarcat http://www.asociatiaconect.ro/upload_res/Rezumatul_concluziilor_cercetarii.pdf 

iar materialul complet la 

www.asociatiaconect.ro/upload_res/Cercetare_impactul_legislatiei_muncii.pdf 

 

Principala concluzie a studiului este aceea ca lipsa substantei si caracterul predominant 

formal al dialogului social tripartit sunt cele mai pregnante probleme la toate nivelurile la 

care acesta se manifesta (de la Comisiile de Dialog Social, la Consiliul Economic si Social 

sau Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social). Consecinta imediata a fost 

accentuarea disfunctionalitatilor anterioare ale dialogului social si introducerea unora noi, 

aceasta deteriorare ducand la o slabire si mai accentuata a partilor implicate. Impactul 

schimbarii de legislatie asupra evolutiei dialogului bipartit la nivel de sector a fost direct si 

imediat, numarul de contracte colective de munca la nivel de ramura/sector inregistrand o 

scadere brusca si semnificativa, disparand complet in mediul privat si diminuandu-se sever 

in mediul bugetar. Eliminarea negocierilor contractului colectiv la nivel national nu a fost 

insotita de o ameliorare a dialogului tripartit, organizatiile confederale trebuind sa apeleze 

http://www.climbagain.ro/terapiepentrudizabilitate
http://www.stiriong.ro/
http://relatii-industriale.ro/descrierea-proiectului
http://relatii-industriale.ro/descrierea-proiectului


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 29, anul 3, saptamana 26 octombrie – 1 noiembrie 2015 

 

 

 

P
ag

e1
1

 

la mecanisme informale si parainstitutionale in incercarea de a obtine rezultate care in mod 

normal ar trebui obtinute prin intermediul institutiilor de dialog social. 

 

Raportul de cercetare contine si un set de recomandari, dintre care amintim: 

- imbunatatirea monitorizarii si generarii de informatii despre relatiile colective de 

munca; 

- introducerea unor mecanisme care sa permita organizatiilor sindicale si patronale sa 

sanctioneze in mod real si eficient incalcarea unilaterala a prevederilor legislative 

existente; 

- transparentizarea, democratizarea si cresterea mizelor dialogului social tripartit; 

- scaderea sau eliminarea pragului de 50%+1 necesar pentru inregistrarea unui contract 

colectiv la nivel de sector, precum si revizuirea mecanismului de extindere a unui 

asemenea contract; 

- regruparea sectoarelor economice in conformitate cu realitatile organizatorice si 

economice existente; 

- scaderea pragului de 50%+1 pentru obtinerea reprezentativitatii organizatiilor 

sindicale la nivel de unitate; 

- reevaluarea pragului de minimum 15 salariati din aceeasi unitate pentru constituirea 

unui sindicat; 

- asigurarea prin lege a conditiilor de viabilitate a institutiei reprezentantilor salariatilor; 

- eliminarea restrictiilor impuse negocierilor colective in sectorul bugetar; 

- reconsiderarea reglementarilor declansarii conflictelor colective de munca si a grevei; 

- inasprirea sanctiunilor in cazul nerespectarii contractelor colective de munca si a 

legislatiei in vigoare. 

 

Cercetarea a fost realizata in cadrul proiectului "Abordarea provocarilor generate de noua 

legislatie a muncii si a dialogului social in Romania", derulat de SOLIDAR Suisse, 

Asociatia CONECT (denumita anterior ADO SAH ROM), CNSLR FRATIA si CNS 

CARTEL ALFA, in perioada 2014-2017, cu scopul de a contribui la consolidarea relatiilor 

industriale din Romania si de a restabilili viabilitatea conceptului si a practicii de dialog 

social. 
sursa: www.stiriong.ro 

 

  Camera de stimulare senzoriala pentru copiii cu deficiente 

senzoriale si psihomotorii 

 Asociatia Covorasul Fermecat anunta deschiderea camerei de stimulare senzoriala pentru 

copiii cu deficiente senzoriale si psihomotorii, in cadrul Centrului de terapii.  

 

Camera senzoriala cuprinde echipamente de stimulare vizuala (lumini colorate), auditiva 

(muzica, instrumente muzicale), tactila (materiale textile diferite, jucarii cu texturi 

diverse, echipamente cu greutati diferite) si vestibulara (echipamente pentru 

imbunatatirea echilibrului si a coordonarii). 

 

Realizam activitati de stimulare si de integrare senzoriala, potrivite pentru:  

http://relatii-industriale.ro/descrierea-proiectului
http://relatii-industriale.ro/descrierea-proiectului
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- copiii cu dizabilitati psihomotorii severe; 

- copiii cu tulburari de externalizare (ADHD, hiperactivitate); 

- copiii cu tulburari de dezvoltare (autism); 

- copiii cu dificultati de coordonare (“neindemanatici”, “impiedicati”); 

- copiii carora le este foarte teama sa atinga texturi obisnuite (alimente, pamant, nisip, 

iarba etc.). 

 

Pentru mai multe detalii, contactati-ne la numatul de telefon 0722 783 135 sau pe pagina 

noastra de Facebook https://www.facebook.com/camerasenzorialacovorasulfermecat 

 https://www.facebook.com/camerasenzorialacovorasulfermecat 

http://covorasulfermecat.ro/ 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 

 Este uluitor: face acrobaţii impresionante, dar nimeni nu ştie că ea este, de fapt, 

paralizată 

 
 

O femeie din Australia a impresionat întreaga lume, după ce a demonstrat că o dizabilitate nu 

trebuie să fie o piedică în calea visurilor nimănui. Ce a făcut pentru asta? Deşi este parţial 

paralizată de la brâu în jos, Lauren Watson este artist acrobat. 

 

Lauren Watson are 34 de ani. Însă, viaţa ei a căpătat o turnură neaşteptată pe când era adolescentă. 

La 19 ani, a fost implicată într-un accident rutier, în urma căruia a suferit răni grave la coloana 

vertebrală.Din cauza aceasta, australianca a rămas paţial paralizată de la brâu în jos şi "condamnată 

să folosească pentru totdeauna un cărucior cu rotile”. 

 

"Credeam atunci că trăiesc un coşmar îngrozitor", a povestit ea. 

https://www.facebook.com/camerasenzorialacovorasulfermecat
http://covorasulfermecat.ro/
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După şase luni petrecute pe patul de spital, Lauren a început să facă fizioterapie. Totuşi, nimic nu 

părea să funcţioneze, până într-o zi când tânăra a văzut o demonstraţie de acrobaţii pe care nişte 

artişti le făceau la un mall. 

"M-am gândit 'asta trebuie să fie imposibil, dar dacă reuşesc să învăţ asta voi fi capabilă să fac 

orice", şi-a amintit ea. 

 

Aşadar, după câteva luni de căutări, Lauren a găsit o şcoală unde să poată lua cursurile dorite, în 

ciuda dizabilităţii ei. Cei din jurul ei au fost sceptici la început, dar cu multă muncă şi determinare, 

australianca le-a demonstrat tuturor că eforturile ei nu au fost în zadar. Acum, ea susţine spectacole 

alături de o companie artistică. 

 

"Acrobaţiile în aer mă fac să realizez că orice lucru este posibil, pentru că mă simt puternic să iau în 

piept noi provocări. Întotdeauna găsesc o cale să fac lucrurile să meargă", a explicat Lauren.  

"Cu disabilităţi sau nu, suntem cu toţii oameni care încercăm să ne îndeplinim visurile cât mai bine 

cu putinţă şi cu ceea ce suntem înzestraţi", a adaugat ea. 
sursa: http://www.realitatea.net/este-uluitor-face-acrobatii-impresionante-dar-nimeni-nu-stie-ca-ea-este-de-fapt-

paralizata_1816775.html#ixzz3pZRCDa3X  

 

 Campania de promovare și valorizare a profesiei de asistent social 

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România continuă campania de promovare și 

valorizare a profesiei de asistent social. După întâlnirile cu factorii de decizie și actorii instituționali 

implicați în soluționarea problemelor cu care se confruntă breasla profesională, Colegiul Național al 

Asistenților Sociali se adresează acum public tuturor asistenților sociali de pe întreg cuprinsul ţării, 

celor rămaşi în profesie, dar și asistenților sociali care, obligaţi fiind de condiţiile inumane și 

indecente de salarizare, s-au refugiat în alte meserii şi profesii.  

 

Scrisoare deschisă către toți asistenții sociali „Nu abandonați drumul vostru, priviți cu speranță și 

credință spre viitor!” 

 

Dragi colegi asistenți sociali,  

Reînfiinţarea învăţământului superior în asistenţă socială în anii ’90, ne-a dat încredere în noi 

înșine, dar și în chemarea noastră, iar de atunci și până astăzi mii de tineri au pornit entuziaşti pe 

acest drum. România nu avea să mai fie ţara orfelinatelor mamut şi a condiţiilor degradante de 

îngrijire. Pentru cei mai vulnerabili dintre concetăţenii noştri, această nouă etapă reprezenta 

promisiunea recâştigării demnităţii şi libertăţii individuale, precum şi vindecarea unor suferinţe mult 

prea greu de îndurat în singurătate şi izolare.  

Astăzi, asistenţii sociali, cuprinşi de propria disperare, riscă să-și piardă încrederea în utilitatea 

activităţii și a profesiei lor, în puterea vindecătoare a grijii, în capacitatea de a schimba în bine 

suferința omului. Cei ce s-au dăruit acestei profesii se întreabă, cu just temei, ce a mai rămas din 

asistenţa socială românească?De ce profesioniștii domeniului și-au pierdut entuziasmul și 

optimismul în legătură cu practicarea profesiei? Zi de zi, asistăm pasiv la devalorizarea publică a 

profesiei noastre. Cei care conduc astăzi destinele societății românești, cei care elaborează și 

promovează politicile publice și politicile sociale trebuie să facă urgent o analiză competentă și 

responsabilă, în folosul întregii societăți, a stadiului actual al activităților de asistență socială, dar și 

http://www.realitatea.net/este-uluitor-face-acrobatii-impresionante-dar-nimeni-nu-stie-ca-ea-este-de-fapt-paralizata_1816775.html#ixzz3pZRCDa3X
http://www.realitatea.net/este-uluitor-face-acrobatii-impresionante-dar-nimeni-nu-stie-ca-ea-este-de-fapt-paralizata_1816775.html#ixzz3pZRCDa3X
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a prestigiului, competențelor și utilității asistentului social. În administraţiile publice, sub povara 

îndatoririlor preponderent administrative şi a exigenţelor legale, asistenţii sociali se simt deposedaţi 

de pregătirea lor profesională, transferîndu-li-se, cu sau fără voie, sentimentul inutilității 

profesionale. Devin simpli executanți ai reglementărilor în vigoare şi sunt trataţi cu lipsă de respect 

şi consideraţie prin asigurarea unor condiţii de muncă şi salarii inumane și indecente! În mediul 

privat, asistentul social este mai degrabă „căutător de aur” şi raportor eficient, îngrădit în activitatea 

sa de sutele de formulare de întocmit şi de semnat.  

Asistenţa socială nu s-a născut însă în birourile administraţiilor publice, ci în comunitate, în relaţia 

cu beneficiarii, din grija faţă de nevoile şi problemele celor mai vulnerabili de lângă noi!  

Dragi colegi asistenți sociali, a venit momentul să ne întoarcem cu încredere la valorile de bază ale 

profesiei noastre şi să ne (re)câştigăm credibilitatea publică. Vocile disparate şi slăbite ale 

asistenţilor sociali trebuie să devină una singură, puternică şi coerentă care să facă auzită utilitatea 

socială şi economică a profesiei noastre! Expertiza asistenţilor sociali nu poate fi înlocuită de a 

niciunui alt profesionist! Asistență socială fără asistenți sociali nu este posibilă! Ignoranţa politică și 

administrativă cu care este tratată profesia noastră se reflectă și în situaţia dramatică a miilor de 

copii abandonaţi, abuzaţi şi exploataţi, a familiilor care trăiesc în sărăcie, a tinerilor fără un loc de 

muncă, a persoanelor cu dizabilităţi sau a vârstnicilor uitaţi în instituţii. Când am ales să devenim 

asistenţi sociali am avut un vis: acela de a contribui la schimbare prin dăruire şi profesionalism! Să 

nu ne abandonăm visul, ci împreună, să pornim spre (re)cucerirea lui!  

Australianul Nick Vujicic, spunea: ”când ești ispitit să-ți abandonezi visurile, mergi mai departe 

încă o zi, încă o săptămână, încă o lună, încă un an. Vei fi uimit să vezi ce oportunități apar atunci 

când refuzi să te dai bătut.”  

În încheiere, vă destăinuim faptul că la una dintre întâlnirile prin țară cu filialele CNASR, mai exact 

la Sibiu, un coleg asistent social, Tudor Matei Costea ne spunea: “chiar dacă mai suntem puțini în 

sistem, doar 5000, trebuie să știți că la nevoie toți ceilalți 30000 care am absolvit asistența socială 

ne vom mobiliza, indiferent pe unde om fi, și vom pune umărul pentru obținerea scopului comun: 

promovarea și valorizarea profesiei de asistent social”!  

Dragi colegi asistenți sociali, vă cerem să nu abandonați drumul vostru, să priviți cu speranță și 

credință spre viitor, și astfel, împreună, vom urca muntele spre a putea privi dincolo de vârf!  

Doru Buzducea Președinte Colegiul Național al Asistenților Sociali din România  

Cristian Roșu Secretar Executiv Colegiul Național al Asistenților Sociali din România 
http://media.dcnews.ro/other/201510/scrisoare_deschisa_doru_buzducea_14854500.pdf 

 

 

 ORGANIZARE INTALNIRE DE LUCRU - „Grupuri vulnerabile - nevoi 

pe hartie vs nevoi reale" 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 impreuna cu 

Asociatia Four Change organizeaza intalnirea de lucru  „Grupuri vulnerabile - 

nevoi pe hartie vs nevoi reale". 

 

Organizatorii propun o dezbatere activa pornind de la interventiile relevante realizate de catre 

entitatile publice sau private din Bucuresti in beneficiul grupurilor vulnerabile, incepand cu anul 

2010. 

Cu ajutorul metodei participative Caruselul ideilor (World Café) in cadrul a 5 grupuri de lucru, 

http://media.dcnews.ro/other/201510/scrisoare_deschisa_doru_buzducea_14854500.pdf
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vor fi puse in discutie provocari si solutii ale sistemului de asistenta sociala. Atelierul de 

brainstorming se va concentra pe urmatoarele subiecte: Ocuparea in randul persoanelor cu 

venituri reduse sau fara venituri;  Venituri si stimulente financiare pentru beneficiarii 

programelor de asistenta sociala; Dezvoltarea si accesul la servicii sociale - pachetul minim de 

servicii; Pachete legislative si strategii - necesitati vs. propuneri; Acces la educatie - programe de 

calificare si formare profesionala.  

 

Se doreste o analiza realista in vederea elaborarii si implementarii viitoarelor proiecte si politici de 

incluziune sociala, cu impact real la nivelul comunitatilor defavorizate. 

Intalnirea de lucru „Grupurile vulnerabile - nevoi pe hartie vs. nevoi reale" va fi organizata 

miercuri,28 octombrie 2015, incepand cu ora 10.00  la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Micu 1, Bd 

Iancu de Hunedoara 54, Bucuresti. 

Pentru informatii suplimentare, va invitam sa ne contactati la numarul de telefon 0751289884 - 

persoana de contact Roxana Constantinescu. 

  
Evenimentul se desfasoara in cadrul proiectului SANSA - Sprijin pentru autocunoastere si 

autodepasire a situatiei de vulnerabilitate implementat de catre Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociatia Four Change, SC Centrul de 

Consultanta si Studii Europene SRL si Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau. 

 

 Conferința Internațională „Intervenția timpurie la copilul cu dizabilități” 

Fundatia Inocenti vă invită în perioada 15-16 Martie 2016 la Conferința Internațională 

„Intervenția timpurie la copilul cu dizabilități”, organizată în cadrul proiectului “Program de 

intervenție timpurie pentru copilul cu dizabilități” finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul 

Fondului ONG în Romania. 

 

Conferința internatională despre problematica și serviciile de intervenție timpurie pentru copilul cu 

dizabilități, în special cele de natură neuro-psiho-motorie, va privi în mod constructiv, dar și critic 

ce se intamplă în acest domeniu, care sunt cele mai noi orientări, programe, metode și proceduri și 

care sunt provocările pentru viitor. Evenimentul va reuni o diversitate de actori implicați în acest 

domeniu – organizații ale societății civile și instituții de stat, care implementează programe pentru 

copii cu dizabilități din România și din străinătate, experți și profesioniști din domeniul dizabilității, 

specialiștilor în domeniul sănătații, kinetoterapiei, psihologiei, logopediei și terapiei ocupaționale. 

 

Ne propunem să oferim un cadru potrivit pentru un schimb de opinii și bune practici din partea 

organizațiilor care lucrează cu copii cu dizabilitati, în special de vârsta mică, active în domeniul 

acesta. Sperăm că acest eveniment să reprezinte de asemenea și debutul procesului de creare a unei 

rețele formale sau măcar informale, a specialiștilor în intervenție timpurie.   

 

Sesiunile sunt astfel gândite încât să permită dezbaterea temelor principale ale conferinței, de la 

evaluare și terapii recuperatorii, până la integrarea în școală și comunitate.  

 

Conferința va fi acreditată de către asociațiile profesionale ale medicilor și asistenților sociali. 
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La conferința se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o prezentare de maxim 15 minute, 

cât și persoane care doresc doar să audieze prezentările/dezbaterile.  

Conferința va avea trei secțiuni: 

I. Evaluarea copiilor 0 – 7 ani, cu dizabilități neuro-psiho-motorii. 

II. Terapii recuperatorii pentru copii 0 – 7 ani, cu dizabilități neuro-psiho-motorii. 

III. Integrarea școlara și sociala a copiilor 0 – 7 ani, cu dizabilități neuro-psiho-motorii. 

 

Termene limita: 

A. Pentru profesioniștii care doresc să susțină prezentări pe parcursul Conferinței: 

15 ianuarie 2016 - trimiterea formularului de participare.  

22 ianuarie 2016 - trimiterea textului integral al prezentării în limba romană. 

12 februarie 2016 – organizatorii vor confirma prezentările care vor fi susținute. 

B. Pentru persoanele care participă în calitate de audienți.  

12 februarie 2016 – trimiterea formularului de participare  

Pentru persoanele care participă doar în calitate de audienți, locurile sunt limitate și se vor ocupa în 

ordinea înregistrării. 

 

Locaţia evenimentului și cazarea sunt asigurate de Hotelul Coroana de Aur, Bistrița, Piața Petru 

Rareș, nr. 4, Telefon:0263 211 872 

 

Costurile de cazare și masă ale paricipanților vor fi acoperite de organizatori: 

- 2 nopți de cazare 14/15 si 15/16 martie 2016 sau 15/16 si 16/17 martie 2016 - cazarea în camere 

duble cu mic dejun inclus. 

- 14 martie – cina.  

- 15 martie - prânzul şi cina festivă, precum și pauzele de cafea de pe parcursul lucrărilor. 

- 16 martie - prânzul și pauzele de cafea pe parcursul lucrărilor.   

Cheltuielile cu transportul vor fi suportate de către participanţi. 

 

Persoana de contact pentru informații suplimentare și transmiterea formularului de participare: 

Alexandra Chirlejan  office.bistrita@inocenti.ro, tel: 0040-740-154929. 
 

 
 
 

  Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 

mailto:office.bistrita@inocenti.ro

