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

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 29, anul 4, saptamana 24 -30 octombrie 2016 

 

 

 

Cuprins: 

 

 24 octombrie, Ziua ONU 

 Colegul de grădiniță al fiicei mele și lecția de toleranță. „Mami, este minunat, el face eforturi 

multe să meargă” 

 Promovarea acțiunilor organizate în data de 3 decembrie 2016, cu ocazia celebrării Zilei internaționale a 

persoanelor cu dizabilități 

 Cel mai lung cuvânt din limba română. Are 44 de LITERE!  

 Descoperire fabuloasă în adâncurile Mării Negre  

 ORA DE IARNĂ 2016 

 

 

 24 octombrie, Ziua ONU 

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

statele membre sărbătoare publică. 
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Organizaţia Natiunilor Unite - ONU este o organizaţie a  statelor suverane, scopul sau principal 

fiind menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale. 

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 scopul fundamental, de a menţine pacea şi securitatea internaţională, Carta ONU 

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

omului fără 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 organul 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 

 

 

 

 Colegul de grădiniță al fiicei mele și lecția de toleranță. „Mami, este 

minunat, el face eforturi multe să meargă” 
 

Mama mea a fost educatoare într-o Casă de copii. I-a iubit atât de mult, încât aproape 30 de ani le-a 

fost alături și i-a învățat tot ce știa mai bine pentru că „și ei au dreptul la educație și au dreptul să fie 

iubiți".  

 

Poate par cuvinte mari, însă chiar așa a fost. Eu am crescut alături de ei, m-am jucat cu ei, am 

mâncat alături de ei la masă, am dormit alături de ei, au fost prietenii mei. Eu nu am 
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știut/conștientizat niciodată că X este țigan, că Y are un retard sever sau ușor, că Z are 3 degete sau 

că V merge șchiop.  

Poate nu mă credeți, dar eu nu îmi mai aduc aminte de astfel de situații, deși erau multe. Mama nu 

mi-a atras niciodată atenția să nu mă joc cu Y sau Z pentru că ar fi periculoși - pentru mine toți erau 

copii, ca și mine. 

 

În primul an de grădiniță, am cunoscut un coleg de-al fiicei mele, care avea probleme cu mersul. 

Este un copil minunat, cu părinți minunați, care merg cu el la kineto și a reușit să facă progrese 

mari. Pentru că mi-am dat seama că pentru ea va fi ceva diferit, ceva nou i-am explicat că E este un 

copil exact ca și ea, însă, din cauza unor probleme de sănătate, el merge un pic mai greu. Prin 

urmare, am rugat-o să aibă un pic de grijă cu el, să nu alerge pe lângă el, să nu îl împingă pentru că 

el își pierde mai ușor echilibrul. E special prin efortul pe care îl depune de a se deplasa și prin 

seriozitatea cu care își face exercițiile de recuperare, uneori dureroase. Nu au fost puține dățile în 

care îmi spunea că X sau Y nu l-au vrut la masă și îmi spunea (parcă să îi mai întăresc o dată 

convingerile) „mami, E. este minunat, el face eforturi multe să meargă”. Iar eu îi confirmam. Ar 

trebui să îl cunoasteți. E pasionat de natură și de animale. Nu aveți idee câte informații știe despre 

toate animalele, este, cum spune și el, un explorator. 

 

Mare mi-a fost mirarea să aflu că una dintre mămici nu a vrut să își lase fetița în ziua aceea la 

grădiniță pentru că nu vrea să intre în contact cu astfel de copii. Și mai mult m-am întristat în 

momentul în care am aflat că doamna este psiholog 

 

Anul trecut, în grădinița lui Alice s-a desfășurat un cerc pedagogic și au primit vizita unor copii de 

la o școală specială. A venit acasă foarte încântată că au avut musafiri, niște copii drăguți cu care s-

au jucat, dar foarte tristă că au stat prea puțin. Mare mi-a fost mirarea să aflu că una dintre mămici 

nu a vrut să își lase fetița în ziua aceea la grădiniță pentru că nu vrea să intre în contact cu astfel de 

copii. Și mai mult m-am întristat în momentul în care am aflat că doamna este psiholog chiar într-un 

centru de evaluare a copiilor cu probleme. 

 

 
Anul acesta au venit în grupă copii din plasament de care nu se interesează nimeni. Au probleme de 

comportament, sunt violenți, dar asta nu e vina lor. Sunt crescuți fără dragoste, nu știu să își 

gestioneze emoțiile puternice (între noi fie vorba, la 4 ani și celor din familii le este greu). Am 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 29, anul 4, saptamana 24  - 30 octombrie 2016 

 

 

 

 

P
ag

e4
 

vorbit mult cu educatoarea, cum să reușim să îi integrăm. A încercat să ia legătura cu psihologul de 

la centru, dar s-a arătat dezinteresată și i-a replicat că e treaba educatoarei să îi educe. Aceasta i-a 

spus că într-adevăr e treabă ei să îi educe, dar, măcar și pentru o perioadă are nevoie de ajutor 

pentru că nu s-a confruntat cu astfel de cazuri și își dorește mult să îi integreze în grupă. La ședința 

cu părinții, nu a venit nimeni din partea lor, deși erau obligați să vină. Și tot la ședința cu părinții, 

doamna psiholog, despre care vă spuneam mai sus, susținea foarte vocal că ei ar trebui duși în școli 

speciale. I-am replicat imediat, că trebuie duși, doar dacă în urma evaluării se constată că nu pot fi 

integrați în învățământul de masă. Le-am spus tuturor că nu e vina lor că nu au familie și că nu 

merită marginalizați pentru asta. Au nevoie de ajutorul și înțelegerea noastră. Trăiesc în centre în 

care nu sunt tratați cu iubire, nu are nimeni răbdare cu ei, nu îi apăra nimeni și supraviețuiește cine 

poate. Sună dur, trist, dar e foarte adevărat. 

 

Nu vă puteți imagina de câtă iubire sunt capabili acești copii. După ce, într-o zi de concediu, am 

fost ca voluntar la grupă și mi i-am făcut prieteni (ne-am jucat, i-am pupat, îmbrățișat și am ascuțit o 

mulțime de creioane), în fiecare dimineață, când o duc pe Alice, se uită la mine, iar eu îi 

întreb: Cine îmi dă o îmbrățișare? Și sar în brațele mele, și mă strâng atât de tare, și mă pupă și le 

lucesc ochii de bucurie.   

 

Reacția lui Alice este de gelozie și îmi spune: „Mami, prietenii tăi au fost foarte nepoliticoși azi, au 

scos limba la mine, mai sunt prietenii tăi?" Îi răspund că mai sunt pentru că sunt niște copii 

minunați și că ei sunt un pic speciali deoarece nu au părinți și pentru asta trebuie să fim și noi 

înțelegători cu ei. Pe ei nu îi îmbrățișează nimeni când plâng, pe ei nu îi alină nimeni când visează 

urât noaptea, lor nu le dă nimeni pupicul de noapte bună. 

Lasă ochii în jos, îmi da o îmbrățișare și îmi spune: „Bine, mami".  
https://republica.ro, 23 oct 2016, Steli Andrei 

 

 
 

 

 Promovarea acțiunilor organizate în data de 3 decembrie 2016, cu ocazia celebrării 

Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități 

https://republica.ro/
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După cum bine cunoaşteţi, data de 3 decembrie este dedicată celebrării ZILEI 

INTERNAŢIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI.  

 

Tema dedicată acestui an este: “Cum să îndeplinim cele 17 obiective pentru viitorul pe care îl 

dorim”, astfel atrăgându-se atenția asupra celor 17 obiective pentru dezvoltare durabilă promovate 

de către Organizația Națiunilor Unite: 

 

1. Fără sărăcie. 

2. Foamete „zero”. 

3. Sănătate şi bunăstare. 

4. Educaţie de calitate. 

5. Egalitate de gen. 

6. Apă curată şi sanitaţie. 

7. Energie curată şi la preţuri accesibile. 

8. Muncă decentă şi creştere economică. 

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură. 

10. Inegalităţi reduse. 

11. Oraşe şi comunităţi durabile. 

12. Consum şi producţie responsabile. 

13. Acţiune climatică. 

14. Viaţa acvatică. 

15. Viaţa terestră. 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente. 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. 

 

În susţinerea acestei teme şi în contextul în care se apropie celebrarea ZILEI 

INTERNAŢIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI – Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi doreşte să susţină toate demersurile pe care societatea civilă (dar nu 

numai) le realizează în acțiunile de promovare a acestei zile. Astfel, dorim să realizăm o 

centralizare a tututor evenimentelor ce urmează a fi organizate cu această ocazie. Toate aceste 

evenimente vor fi centralizate şi postate atât pe pagina web a ANPD, cât şi pe cea de facebook, 

astfel încât să poatã fi accesate în timp util. 

 

Drept consecinţă, avem rugămintea de a ne trasmite (în special) link-uri/informaţii cu referire 

directă la evenimentele pe care le veţi organiza cu ocazia celebrării acestei zile, astfel încât acestea 

să beneficieze de mediatizare în mai multe medii de promovare. De asemenea, vă rugăm să 

diseminaţi informaţia tuturor acelor persoane/organizaţii de care aveţi cunoştinţă că organizează 

astfel de evenimente. Data limită de transmitere a acestor informaţii: 20.11.2016, 

gabriela.dima@anpd.gov.ro. 

 

Vă mulţumim.  Preşedinte Mihai Tomescu 
sursa: www.anpd.gov.ro 

 

 

 

mailto:gabriela.dima@anpd.gov.ro
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 Cel mai lung cuvânt din limba română. Are 44 de LITERE!  
 

Cel mai lung cuvânt din limba română este "pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza" 

şi cu greu poate fi citit cursiv, de la un capăt la celălalt. 

  

Formă scurtă a acestui cuvânt este silicoză şi, potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, 

denumeşte o “boală pulmonară cronică profesională care apare la muncitorii din mine, din carierele 

de piatră, din industria metalurgică, din industria porţelanului şi a sticlei etc., în urmă inhalării 

prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu”. 

 

TOP 3 - Cele mai lungi cuvinte din limba română: 

1. PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICONIOZA (44 de litere) 

2. DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZA (36 de litere) 

3. ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRITA (32 de litere) 
sursa: businessmagazin.ro 

 

 

 Descoperire fabuloasă în adâncurile Mării Negre  

 
 

 

Zeci de epave străvechi au fost descoperite pe fundul Mării Negre, în nordul Turciei, scrie 

Newscientist.com 

  

În jur de 40 de epave de nave au fost descoperite anul acesta în adâncurile Mării Negre. Unele 

datează din vremea Imperiului Bizantin, altele sunt ceva mai recente, din vremea otomanilor. 

Multe epave din respectivele perioade au fost găsite de-alungul anilor la adâncimi mici și aproape 

mâncate de ape.  

 

Excepțional în acest caz este că epavele se află la adâncimi mai mari și, mulțumită lipsei de oxigen, 

au fost păstrate foarte bine. 

Navele au fost găsite de submersibilele care cartografiază fundul Mării Negre, în misiunea de 

documentare a fenomenului de ridicare a nivelului mării, petrecut după ultima eră glaciară.  

 

http://www.businessmagazin.ro/actualitate/vezi-care-este-cel-mai-lung-cuvant-din-limba-romana-tu-poti-sa-l-pronunti-15839699
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Una dintre nave se află la 1100 de metri adâncime și este, cel mai probabil, o galeră italiană 

comercială. Deși scândurile carenei au căzut pe fundul mării, platforma de la pupa și cârma sunt 

intacte. 

Din moment ce epavele au fost găsite în largul mării, cercetătorii cred că este vorba despre nave 

comerciale, scufundate în urma unor furtuni, și nu în urma unor bătălii.   
sursa: https://www.realitatea.net/descoperire-fabuloasa-in-adancurile-marii-negre-este-fara-precedent_1995125.html 

 

 

 ORA DE IARNĂ 2016 

 

 

 

Ora de iarnă 2016. Trecerea la ora de iarnă 2016 se va face anul acesta în ultimul week-end 

din octombrie, mai exact în noaptea dintre 29 și 30 octombrie. 

  

Ora de iarnă 2016. Astfel, ora 4:00 a dimineții de duminică va deveni ora 3:00. Duminică, 30 

octombrie 2016, va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore. 

 

Acest mecanism de schimbare a orei este folosit de România din 1932, fiind folosit totodată de 

peste 100 de ţări din întreaga lume. 

 

       Toti pentru unul, unul pentru toti! 


