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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. 7, anul 3, saptamana 16 - 22 februarie 2015 
 

 

 

Cuprins: 
 

 Lansarea Anului European pentru Dezvoltare in Romania 

 Modificarile Codului rutier privind transportul copiilor 

 Semneaza petitia "Oras pentru oameni"! 

 Cum a devenit un ziar din Iași cel mai scump ziar din lume 

 Cărtureşti Carusel: De la clădire confiscată de comunişti la librărie cu 10.000 de 

volume 

 Înscrierile în clasa 0 încep pe 16 februarie! 

 Concluziile neaşteptate ale unui studiu cu privire la Facebook 

 Atelierul de creativitate de la MNȚR,  anul școlar 2014-2015 

 Lasatul Secului 

 Stiati ca ...? 

 

 
 

 Lansarea Anului European pentru Dezvoltare in Romania 

 

Marti, 17 februarie ora 09:00, la Biblioteca Nationala a Romaniei (Bulevardul 

Unirii Nr. 22, Bucuresti) are loc lansarea Anului European pentru Dezvoltare 

inRomania. 

 

http://edu-news.ro/inscrierile-clasa-0-incep-pe-16-februarie/
https://www.mailmachine.ro/send/tl.php?p=235/22y/rs/24w/vw/rs//http%3A%2F%2Fwww.muzeultaranuluiroman.ro%2Facasa%2Fateliere-de-creativitate-pentru-scoli-2014-ro.html
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Cuvant de deschidere 

Bogdan Aurescu: Ministrul de Externe al Romaniei 

Corina Cretu: Comisar European pentru Politici Regionale 

Olivia Baciu: Presedinte FOND 

Storytellers 

Silvia Cambie: consultant de comunicare online cu campanii realizate pentru Comisia 

Europeana si Agentii ONU 

Lina Ben-Mhenni: blogger, nominalizata la Premiul Nobel pentru Pace pentru contributia la 

revolutia tunisiana 

Laurentiu Colintineanu & Ioana Moldovan: jurnalisti multimedia si realizatori de 

documentare despre Euromaidan, Etiopia si protestele din Turcia 

Roland Hermann: medic roman care salveaza vieti in Africa 

Libby Powell: CEO si fondator al "On Our Radar", castigatoare a premiului "Guardian 

International Development Journalism Competition" in 2010 

http://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente-1/lansarea-anului-european-pentru-dezvolta 
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 Modificările Codului rutier privind transportul copiilor  

O serie de modificări la Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 (Codul rutier) privind 

siguranţa în transportul copiilor au intrat în vigoare din 14 februarie 2015, şoferii care nu le 

respectă riscând amenzi între 390 şi 487 de lei. 

 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 11/2015, s-a transpus legislaţia europeană privitoare la normele 

tehnice de aplicare a dispoziţiilor Codului rutier referitoare la utilizarea obligatorie, în vehicule, a 

centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune. 

 

Astfel, potrivit dispoziţiilor care au intrat în vigoare, copiii cu o înălţime de până la 135 cm 

pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă pentru conducător şi 

pasageri, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru 

copii instalat în autovehicul. 

 

Fac excepţie de la această regulă copiii aflaţi în mijloace de transport în comun sau în taxi, dacă în 

acesta din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Transportul copilului în 

vârstă de până la trei ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât 

şoferul. 
http://www.mediafax.ro/social/modificarile-codului-rutier-privind-transportul-copiilor-intra-in-vigoare-sambata-

13823390 autor Laura Mitran 

 

 

 Semneaza petitia "Oras pentru oameni"! 
 

Consideri ca toate persoanele au dreptul la acces la spatiul public? Atunci 

semneaza petitia "Acces egal in spatiul public", lansata de ActiveWatch, si 

ajuta-ne sa transformam spatiul urban intr-un loc accesibil tuturor 

persoanelor, inclusiv celor cu dizabilitati. Semnatura ta face diferenta! 

 

http://www.mediafax.ro/autor/laura-mitran-mediafax
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Semneaza petitia noastra online si astfel vom avea toti acces egal in spatiul 

public! http://www.orasulestitu.ro/accesegal/petitie-online.php 
 

Prin aceasta petitie, ActiveWatch alaturi de partenerii sai, le solicita autoritatilor respectarea 

demnitatii umane, implementarea Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati 

(ratificata in Parlament in 2010), prin crearea unei institutii publice care sa monitorizeze si sa creeze 

conditii de accesibilizare a mediului fizic (accesibilizarea mijloacelor de transport in comun, a 

strazilor si a unitatilor publice sau private), a mediului informational si a institutiilor de invatamant 

pentru toate persoanele cu dizabilitati, in functie de tipul dizabilitatii acestora. 

 

Semneaza si tu petitia "Acces egal in spatiul public" si spune-le astfel ca fiecare om are 

dreptul sa aiba acces la scoala, la munca, la mijloacele de transport in comun si la 

informatie. Haideti sa aratam ca indiferenta nu ne caracterizeaza, sa le aratam ca ne pasa si vrem ca 

fiecare om sa aiba conditii egale de accesibilizare. 

Primul drept incalcat, prin lipsa accesibilizarii, este dreptul de a fi cetatean, membru al comunitatii, 

egal in drepturi si obligatii cu ceilalti. Lipsa accesibilizarii unitare si continue, cu respectarea 

normativelor tehnice in vigoare, impiedica orice efort de a face prezente sau vizibile persoanele cu 

dizabilitati in spatiul public. 

 

Super-eroi, cei care raman oameni in ciuda unui oras care ii este ostil. 
Cunoaste-o pe Miruna, un super-erou la 19 ani, care viseaza sa devina psiholog. Sufera de 

tetrapareza spastica si se deplaseaza zilnic prin Bucuresti cu scaunul rulant. Stii cat de greu se 

strecoara un scaun rulant printre masini? Uneori, este nevoita sa mearga pe carosabil, pentru ca 

trotuarul a devenit loc de parcare. Sunt gropi, borduri si mereu multe alte obstacole care ii 

transforma accesul in oras intr-un labirint. (...) 

In prezent, capitala se confrunta cu o problema reala in ceea ce priveste gradul de accesibilizare a 

mediului fizic si informational. Bucurestiul este un oras inaccesibil pentru persoanele cu dizabilitati: 

trotuarele si statiile de transport in comun de suprafata nu au fost adaptate pentru a permite urcarea, 

respectiv coborarea persoanelor in scaune rulante, semafoarele nu sunt dotate cu avertizoare sonore 

in majoritatea intersectiilor aglomerate etc. In plus, paginile web ale autoritatilor publice nu au fost 

accesibilizate pana in acest moment pentru a permite accesul la informatii persoanelor cu deficiente 

de vedere sau cu dizabilitati psihosociale. 

 

In acest sens, de-a lungul timpului, ActiveWatch, alaturi de partenerii sai, a lansat o serie de actiuni 

speciale pentru a mari gradul de constientizare a necesitatii accesibilizarii orasului pentru toti 

locuitorii sai, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati, in cadrul campaniei "Fara bordura": 

actiunea "Eroi pentru o zi" (la statia de metrou Unirii), "Marsul Oras <accesibil> pentru oameni"  

(care s-a derulat intre Piata Universitatii si Piata Victoriei din Bucuresti) si o competitie sportiva in 

scaune rulante (trei jucatori din echipa Motivation Romania si trei oameni de comunicare au jucat 

un meci amical de baschet in scaune rulante,  in incinta Afi Palace Cotroceni). 

  

Acces egal in spatiul public este un proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul 

Fondului ONG in Romania, cu suma de 66382,2 EUR. 

sursa: www.stiriong.ro, 13 februarie 2015 

 

http://www.orasulestitu.ro/accesegal/petitie-online.php
http://www.stiriong.ro/
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 Cum a devenit un ziar din Iași cel mai scump ziar din lume 

 
 

 
Cel mai scump ziar din lume este ''Zimbrulu și Vulturulu'', record omologat de Academia 

Mondială a Recordurilor în iunie 2008. Ziarul a apărut în secolul al XIX-lea în Moldova, la 

Iași. 

  

Publicația s-a numit astfel între 3 iulie 1850 și 21 februarie 1852, precum și între 17 ianuarie 1855 

și 10 septembrie 1856. În intervalul 1 noiembrie 1858 — 30 decembrie 1858 a apărut sub titlul 

Zimbrul și Vulturul. 

Un anume exemplar al amintitei gazete politico-culturale a fost tipărit în luna mai 1858, iar 

coincidența a făcut ca acesta să fie primul dintr-un teanc de ziare expediat la Galați. Din cauza 

faptului că pachetul respectiv cântarea foarte mult, pe primul ziar s-au aplicat opt timbre de cinci 

parale din a doua emisiune ''Cap de bour'' din 1858, cu legenda ''Porto Gazetei'', pe hârtie azurată, 

obliterate cu ștampila rotundă IASSY MOLDOVA. De altfel, respectivul exemplar al ziarului 

Zimbrulu și Vulturulu este și cea mai scumpă piesă filatelică românească. 

Ajuns la destinație, respectivul număr din Zimbrulu si Vulturulu a fost vândut unui librar, 

colecționar de timbre. Numele deținătorilor acestui ziar în secolul al XIX-lea nu este cunoscut, 

pentru că nu există documente care să arate primii proprietari. 

În 1969, proprietarul de atunci al ziarului l-a prezentat, alături de colecția sa de timbre, la o 

expoziție mondială organizată la Sofia și a câștigat marele premiu. Ulterior, ziarul a intrat în posesia 

unui colecționar din Elveția. 

Momentul în care exemplarul a devenit cel mai scump din lume a avut loc în anul 2007, când, în 

urma unei licitații, i-a fost adjudecat colecționarului londonez Joseph Hackmey pentru suma de 

830.000 euro. 

Renumitul ziar s-a întors în România în perioada 20 — 27 iunie 2008 când, la Complexul 

Romexpo, a fost organizată, pentru prima oară în România, Expoziția Filatelică Mondială EFIRO 

2008, cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de la apariția primelor mărci poștale românești, ''Cap de 

bour''. 

Prima emisiune de mărci poștale românești intitulată "Cap de bour" a fost tipărită la 15 iulie 1858, 

la o distanță de 18 ani față de Marea Britanie care a emis primul timbru din lume la 6 mai 1840. În 
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țara noastră, prima serie de timbre a fost tipărită în Moldova, la Iași la tipografia Atelia Timbrului, 

în timpul caimacamiei lui Nicolae Vogoride și a intrat in circulație la 22 iulie 1858. 

Marca poștală a constituit în Moldova o adevărată revoluție în sistemul de comunicare organizat, 

poștal, dar și o mișcare politică împotriva suzeranității otomane, care nu agrea, în Țările Române, 

niciun fel de autonomie instituțională sau economică, cum ar fi moneda proprie, însemnele sau 

drapelul. Spre deosebire de majoritatea țărilor care emiteau la acea dată mărci poștale cu efigiile 

conducătorilor aflați în fruntea statelor respective, pentru primele timbre ale Principatului Moldova 

a fost ales ca simbol capul de bour. 

Mărcile din prima emisiune "Cap de bour", cu valorile nominale de 27, 54, 81 și 108 parale, sunt 

estimate astăzi între 5.000 și 100.000 de euro, în funcție de calitate, ștampilat sau neștampilat, dacă 

sunt sau nu aplicate pe scrisoare etc. 
sursa: http://www.realitatea.net/cum-a-devenit-un-ziar-din-ia-i-cel-mai-scump-ziar-din-

lume_1629338.html#ixzz3RSJhXSIS  

 

 

 

 Cărtureşti Carusel: De la clădire confiscată de comunişti la librărie cu 

10.000 de volume  

 
Cărtureşti Carusel, cea mai nouă librărie-concept din reţeaua omonimă, deschisă joi, 12 februarie 

2015,  la ora 10.00, într-o clădire-monument istoric din Centrul vechi al Bucureştiului, confiscată 

de comunişti şi revendicată de proprietari în 2007, va oferi publicului aproximativ 10.000 de 

volume. 

  

Situată pe strada Lipscani, la numărul 55, librăria se întinde pe şase niveluri, însumând 1.000 de 

metri pătraţi, într-o clădire care îşi va redeschide uşile după un sfert de secol. 

În prezent, sunt aproximativ 10.000 de volume în Librăria Cărtureşti Carusel, dar este de aşteptat ca 

numărul acestora să crească. În spaţiul multimedia de la subsol, publicul va putea găsi circa 5.000 

de albume şi filme. 

 

Cu un bistro la ultimul etaj, un spaţiu multimedia la subsol şi o galerie dedicată artei contemporane 

la primul etaj, librăria se pregăteşte să spună o nouă poveste pe o stradă cu o vibrantă tradiţie 

comercială. 

 

Acest edificiu din secolul al XIX-lea este un monument istoric de interes local, potrivit Listei 

monumentelor istorice din România. Imobilul a intrat în posesia familiei de bancheri Chrissoveloni 

în 1903, iar, în perioada comunistă, a fost confiscat şi transformat în magazinul Familia. După 1990, 

imobilul a fost recuperat şi reabilitat de proprietarul actual, Jean Chrissoveloni. 

Jean Chrissoveloni, proprietarul actual al clădirii, a prezentat, pe scurt, istoria acestui edificiu: 

"Mulţumesc din toată inima că aţi venit aici să împărtăşiţi cu noi această mare bucurie. Bucuria de a 

vedea această clădire, care a fost cumpărată de străbunicul meu la o licitaţie (...), în 1903. Şi, din 

1903, am reuşit s-o ţinem în familie. Sunt a patra generaţie. (...) Sper că clădirea va continua (să 

rămână) în familie pentru mulţi ani. Nu pot să spun că a fost un drum uşor. Pentru a vă face o mică 

idee: prima notificare pe care am făcut-o pentru a revendica această clădire pe legea 18 a fost făcută 

în 1991. Atunci vorbim de 24 de ani ca să putem să revendicăm clădirea. După ce o revendici, 

fiindcă ţi-o dă într-o stare penibilă, trebuie să găseşti cum poţi să introduci această clădire în 

http://www.realitatea.net/cum-a-devenit-un-ziar-din-ia-i-cel-mai-scump-ziar-din-lume_1629338.html#ixzz3RSJhXSIS
http://www.realitatea.net/cum-a-devenit-un-ziar-din-ia-i-cel-mai-scump-ziar-din-lume_1629338.html#ixzz3RSJhXSIS
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circuitul de afaceri, pentru a putea să continue să contribuie la economia ţări, şi, după ce găseşti 

clientul, trebuie să găseşti banii şi apoi speri că clientul poate să ducă şi el treaba până la sfârştit, 

fiindcă şi el are de investit destul de mult în acestă clădire". 

 

Despre costurile investiţiei, Jean Chrissoveloni a spus că sunt "destul de dureroase", însă nu a oferit 

detalii suplimentare. "Sper că această clădire va continua să dea un folos străzii, economiei şi 

tuturor dintre dumneavoastră care iubiţi cartea", a mai spus proprietarul clădirii-monument din 

Centrul vechi al Bucureştiului. 

La rândul său, Nicoleta Iordan, unul dintre fondatorii Cărtureşti, a precizat că de multe ori li s-a 

atras atenţia că o investiţie într-o librărie în aceaste vremuri este "o nebunie". 

 

 

 
 

 

"Cu siguranţă e un strop de nebunie. Este cea mai mare investiţie făcută de noi, după Cărtureşti 

Verona", a spus Nicoleta Iordan. Nici aceasta nu a oferit detalii despre investiţia financiară, deşi a 

precizat că este importantă, menţionând, în schimb, că "investiţia umană" este mult "mai grăitoare". 

"E un proiect care a debutat acum 14 luni, când am văzut prima dată spaţiul şi nu am putut să ne 

refuzăm bucuria de a face o librărie aici", a declarat Nicoleta Iordan, adăugând că crearea Librăriei 

Cărtureşti Carusel a însemnat sute de ore doar de discuţii şi decizii pentru definirea temei de 

proiectare."Am adunat, în 14 luni, peste 20.000 de ore de muncă, au fost cam 75 de oameni, doar în 

interiorul Cărtureşti, care au lucrat în diverse etape ale acestui proiect", a mai spus aceasta. 

 

Şerban Radu, fondator al Cărtureşti, a spus la recepţia care a avut loc miercuri că se gândesc, 

adesea, cum le-ar plăcea să arate oraşul în care locuiesc şi cum pot contribui la realizarea acestei 
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idei. "Noi obişnuim, din când în când, să închidem ochii să ne gândim cum ne-ar plăcea să fie 

oraşul în care stăm, cum ne-ar plăcea să fie oraşul ideal, fără niciun fel de reţineri, fără gândul că 

Bucureştiul ar trebui să fie un oraş de mâna a doua sau că n-avem bani. Asta am făcut acum 14 ani 

şi continuăm s-o facem. Să învăţăm din fiecare experienţă să o facem din ce în ce mai bine", a 

declarat Şerban Radu. 

 

Pentru ca librăria să arate în forma actuală s-a ţinut cont de arhitectura existentă, după cum a 

explicat Adrian Cancer, reprezentant al biroului de arhitectură Square One, care s-a ocupat de 

reabilitarea clădirii. 

"Practic, conceptul ţine cont de arhitectura existentă şi de vedeta absolută a unui spaţiu de retail, 

adică produsul. El este, practic, o adaptare a spaţiului existent. Noi am luat elementele structurale şi 

am creat un element arhitectural, două nivele suplimentare, în jurul elementelelor arhitecturale 

existente. Au fost circa 12 concepte numai ale noastre, ca să reuşim să avansăm în ceea ce se 

cheamă implementarea, execuţia acestor elemente", a declarat arhitectul Adrian Cancer. 

Acesta a menţionat că nimic nu a fost cumpărat, totul a fost manufacturat, fiind vorba despre o 

execuţie "100% românească". 

"Absolut tot ce vedeţi aici este manufacturat, nu este nimic cumpărat. Totul este făcut, proiectat - de 

la nivel de concept până la execuţie, implementare - în atelierele cu care lucrăm. Nu am achiziţionat 

nimic. Este un brand 100% românesc şi este o execuţie 100% românească", a declarat Adrian 

Cancer. 

Librăria Cărtureşti Carusel este un spaţiu cultural prietenos, în care pasionaţii de literatură pot găsi 

volume dintre cele mai diverse domenii, unde poate fi admirată arta contemporană şi chiar se poate 

pierde timpul printre cărţi sau la bistroul de la ultimul etaj. 
http://www.mediafax.ro/cultura-media/carturesti-carusel-de-la-cladire-confiscata-de-comunisti-la-librarie-cu-10-000-

de-volume-cum-arata-noua-librarie-foto-13816579, autor Dorina Calin, imagine: Octav Ganea/Mediafax Foto 

 

 Înscrierile în clasa 0 încep pe 16 februarie! 

 

 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/carturesti-carusel-de-la-cladire-confiscata-de-comunisti-la-librarie-cu-10-000-de-volume-cum-arata-noua-librarie-foto-13816579
http://www.mediafax.ro/cultura-media/carturesti-carusel-de-la-cladire-confiscata-de-comunisti-la-librarie-cu-10-000-de-volume-cum-arata-noua-librarie-foto-13816579
http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
http://edu-news.ro/inscrierile-clasa-0-incep-pe-16-februarie/
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Ministerul Educaţiei a emis un ordin privind calendarul şi metodologia înscrierii în clasele 0 şi I 

pentru anul şcolar 2015-2016. 

 

Astfel, pe 16 februarie toate şcolile, grădiniţele si inspectoratele trebuie să afişeze numărul de 

locuri,  precum şi programul evaluării psihosomatice a elevilor. 

Între 18 şi 26 februarie vor fi organizate Zilele porţilor deschise eveniment cu prilejul 

căruia părinţii şi copiii vor putea vizita viitoarele săli de clasă şi discuta cu directorii şi 

învăţătorii. 
Între 17 februarie şi 11 martie, se va organiza evaluarea psihosomatică a celor mici, iar rezultatele 

vor fi comunicate pe 12 martie. 

Între 23 februarie şi 13 martie are loc completarea de către părinţi a cererilor de înscriere la sediul 

unităţilor de învăţământ sau online. 

Pe 16 martie are loc procesarea cererilor de către comisia naţională de înscriere. Pe 20 martie se 

face repartizarea copiilor care au cerut înscrierea la o altă şcoală decât cea arondată. 

Pe 20 şi 21 martie are loc afişarea listelor cu elevi înscrişi, iar pe 23 martie începe cea de-a doua 

etapă de înscriere a elevilor care nu au participat la prima etapă. 

Între 23 februarie şi 13 martie pot fi depuse cererile de înscriere în clasa I pentru copiii care nu au 

urmat clasa 0 în anul şcolar 2014-2015. 
http://edu-news.ro/inscrierile-clasa-0-incep-pe-16-februarie/ 

 Concluziile neaşteptate ale unui studiu cu privire la Facebook 

 

Studiul ridică întrebări serioase referitor la consumul de alcool în rândul tinerilor sub vârsta legală. 

 

În cadrul studiului realizat de Michigan State University, peste 400 de participanţi au fost întrebaţi 

în legătură cu sentimentele pe care le percep la cei din jur şi pe care le au la rândul lor privind 

mesajele despre alcool publicate pe Facebook. 

http://edu-news.ro/inscrierile-clasa-0-incep-pe-16-februarie/
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"Am descoperit că oamenii care devin foarte interesaţi de un mesaj despre alcool, încât vor să facă 

ceva legat de acel mesaj, cum ar fi să apese butonul «like», să distribuie mesajul sau să comenteze, 

au mai mari şanse să se gândească şi să îşi dorească să consume alcool", a declarat Saleem 

Alhabash, care a condus cercetarea. 

 

Studiul are o serie de implicaţii serioase, mai ales în ceea ce priveşte prezentarea consumului de 

alcool în rândul tinerilor sub 21 de ani (în Statele Unite ale Americii, consumul de alcool este 

interzis persoanelor sub 21 de ani), potrivit cercetătorului. "Conţinutul digital despre alcool este 

prezent peste tot", a spus Alhabash. "Consumatorii sub vârsta legală vor vedea aceste anunţuri, se 

vor gândi că sunt rebeli şi interesanţi şi vor distribui mesajul respectiv. Interacţionează cu mesajul 

despre alcool şi se gândesc la consumul de alcool", a precizat cercetătorul. 

 

Participanţilor la studiu li s-au arătat trei pagini de Facebook - una care conţinea un mesaj publicitar 

afişat alături de un conţinut care promova consumul de alcool, alta care conţinea un alt mesaj însoţit 

de un conţinut care promova o campanie socială împotriva consumului de alcool, iar alta - un mesaj 

care era însoţit de un conţinut neutru, cum ar fi un anunţ publicitar pentru o bancă. 

 

Cercetătorii au descoperit că participanţii care erau interesaţi în a aprecia (like), a distribui sau a 

comenta la mesajele de promovare a consumului de alcool prezentau cea mai mare intenţie de a 

consuma alcool. Intenţia era şi mai mare când mesajul publicitar avea deja un mare număr de 

aprecieri şi comentarii de la alţi utilizatpri ai reţelei sociale. 

De asemenea, cercetătorii au descoperit că atunci când mesajul de pe Facebook era însoţit de un 

conţinut împotriva consumului de alcool, utilizatorul era mai predispus să ia în considerare 

consumul de alcool. 

Cercetătorii au precizat că intenţia este considerată cel mai bun indiciu referitor la probabilitatea 

unei acţiuni. 
sursa: http://www.realitatea.net/concluziile-neasteptate-ale-unui-studiu-cu-privire-la-

facebook_1632252.html#ixzz3Ro8xXMAe  
 

 

 Atelierul de creativitate de la Muzeului Național al Țaranului Roman,  

anul școlar 2014-2015 
 

Atelierul de creativitate al MNȚR invită școli, grădinițe, licee, fundații etc. la: desenat, pictat, 

povești (țărănești și nu numai), cusut și țesut, muzici, vizite și lucru în sălile muzeului. 

Luni: 
Ateliere pentru școlile și fundațiile pentru copiii defavorizați – orele 10-15; 

Marți: 
Etnologie mică, vizite cu lucru în sălile M.N.Ț.R., desen, pictură și cusături cu Ruxandra 

Grigorescu (școli, grădinițe) – orele 10-12; 

Atelier „La taifas – atelier de inventat lumi” cu Raluca Minoiu – orele 13-15; 

Atelier de țesături, croitorie și cusături cu Lidia Stareș – orele 16-19; informații și înscrieri la tel.: 

0722.798.284; 

Miercuri: 
Etnologie mică, vizite cu lucru în sălile M.N.Ț.R., desen, pictură și cusături cu Ruxandra 

Grigorescu (școli, grădinițe) – orele 10-12; 

http://www.realitatea.net/concluziile-neasteptate-ale-unui-studiu-cu-privire-la-facebook_1632252.html#ixzz3Ro8xXMAe
http://www.realitatea.net/concluziile-neasteptate-ale-unui-studiu-cu-privire-la-facebook_1632252.html#ixzz3Ro8xXMAe
https://www.mailmachine.ro/send/tl.php?p=235/22y/rs/24w/vw/rs//http%3A%2F%2Fwww.muzeultaranuluiroman.ro%2Facasa%2Fateliere-de-creativitate-pentru-scoli-2014-ro.html
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Atelier de țesături, croitorie și cusături cu Lidia Stareș – orele 10-16; 

Desen, pictură și cusături cu Ruxandra Grigorescu (copii veniți cu părinții) – orele 14-15; 

Joi: 
Etnologie mică, vizite cu lucru în sălile M.N.Ț.R., desen, pictură și cusături cu Ruxandra 

Grigorescu – orele 10-12; 

Atelier „La taifas – atelier de inventat lumi” cu Raluca Minoiu – orele 13-15; 

Atelier de țesături, croitorie și cusături cu Lidia Stareș – orele 16-19;  

Vineri: 
Atelier „Povești cu urechi” cu Călin Torsan – orele 10-12; 

Sâmbătă: 
Pictură pe sticlă cu Bogdan Herăscu – orele 10-11.30; înscrieri la tel.: 0726.237.376. 
 

 
 

Cost bilete:  

4 lei de persoană pentru grupuri școlare sau gratuit pentru fundațiile responsabile de copiii cu 

dizabilități și dificultăți sociale, la atelierele Ruxandrei Grigorescu, Ralucăi Minoiu și ale lui Călin 

Torsan; 15 lei de persoană pentru atelierele lui Bogdan Herăscu și Lidiei Stareș. 

Informații și înscrieri la telefon 021.317.96.59. 
 

Atelier demonstrativ gratuit e
2
 Young Engineers – Provocarea LEGO și Marii constructori 

 

Până în luna august vom avea un invitat special la Atelierul de creativitate: e
2
 Young Engineers 

Provocarea LEGO (7-11 ani) și Marii constructori (4-6 ani) sunt doar două dintre programele 

educaționale dedicate copiilor care, prin intermediul poveștilor, experimentelor și modelelor de 

construcții Lego și K'nex, introduc copilul în lumea științei, tehnologiei, ingineriei, artei și 

matematicii. 

 

La muzeu, invitatul nostru va prezenta, gratuit, o lecție demonstrativă. Aceste ateliere vor avea loc 

în fiecare luni, de la 17.00 la 18.30, miercuri de la 17.00 la 18.30, vineri de la 12.15 la 13.45 și 

sâmbăta de la 14.00 la 15.30, la Atelierul de creativitate. 

 

Se poate participa numai pe baza de înscriere, care se face direct la oaspetele nostru, Dan Gabriel 

Sauer – 0742 102 633, e-mail gabriel@youngengineers.ro. Iar cei curioși pot cerceta ce presupune 

https://www.mailmachine.ro/send/tl.php?p=235/22y/rs/24w/vw/rs//http%3A%2F%2Fwww.muzeultaranuluiroman.ro%2Facasa%2Fatelier-demonstrativ-lego-ro.html
https://www.mailmachine.ro/send/tl.php?p=235/22y/rs/24w/vw/rs//http%3A%2F%2Fgabriel%40youngengineers.ro
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acest program și pe site-ul http://www.youngengineers.ro. 

 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14b78a07ddb29f05 

 

 Lasata Secului, 22 februarie 

 

Lasata Secului reprezinta o sarbatoare ce semnifica ultima zi, cand se mai poate manca "de dulce", 

inainte de a incepe unul din cele patru mari posturi randuite in Biserica Ortodoxa (Postul Nasterii 

Domnului, Postul Sfintelor Pasti, Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel si Postul Adormirii Maicii 

Domului). 

 

Postul cel Mare sau Postul Sfintelor Pasti, este singurul care are doua Lasata Secului, unul pentru 

carne (Duminica Infricosatei Judecati), celalalt pentru lactate, oua si peste  - 22 februarie 2015. 

 

 

 Știați că.... ? 

 

o Știați că, 50.000 de manuscrise în limba Sanscrită, scrise cu 2.000 de ani înainte de era 

noastră s-au păstrat până în zilele noastre, deşi sunt scrise pe frunze de palmieri? Aproape 

întreaga învăţătură indiană se păstrează pe aceste manuscrise. 

o Știați că, dintre ruinele Pompeiului a fost dezgropat un stup original în formă de vas cu două 

mânere şi cu mai multe compartimente?    Este cunoscut faptul că scriitorul antic Pliniu cel 

Batrân avea credinţa că mierea cade din cer pe plante de unde o culeg albinele. El spunea că 

https://www.mailmachine.ro/send/tl.php?p=235/22y/rs/24w/vw/rs//http%3A%2F%2Fwww.youngengineers.ro
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14b78a07ddb29f05
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mierea este o adevarată mană cerească, care cădea în timpul căldurilor şi mai ales când 

apărea curcubeul, fiind ,,sudoarea cerului, un fel de salivă a astrelor sau un suc al 

aerului care se curăţă". 

 

o Știați că, primele maşini automate au fost construite în secolul II î.Hr. de către mecanicul 

Heron din Alexandria ? Cercetând efectele mişcării aerului, el a inventat un dispozitiv cu 

ajutorul căruia se deschideau singure uşile templelor. În esenţă, aparatul construit de el se 

baza pe fenomenul dilatării aerului la căldură. Tot el a mai construit un alt aparat automat 

pentru distribuirea apei, care curgea numai dacă în el se  introducea o monedă. 

 

o Știați că, tunelul cel mai vechi din lume a fost construit de babilonieni pe sub fluviul Eufrat? 

El lega cele două palate ale reginei Semiramida, avea o lungime de 1 km şi o lăţime de 4 

metri. Pereţii lui depăşeau o grosime de 3 metri. 

 

o Știați că, pentru alimentarea cu apă a polulaţiei Romei Antice, s-au construit apeducte a 

căror lungime atingea 428 km? În vechea cetate Histria s-a descoperit un apeduct construit 

de romani în lungime de 25  km. Acesta, împreună cu altele două, duceau în oraş un volum 

de apă egal cu 2.500.000 litri pe zi. 

 

o Știați că....NIMIC NU E MAI SCUMP DECÂT CE PRIMEȘTI PE GRATIS !? 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 

 Toti pentru unul, unul pentru toti! 


