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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. 18, anul 7, săptămâna 13 – 19 mai 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 15 mai - Ziua Internațională a Familiei  

 16 mai - Ziua de conștientizare a accesibilității digitală 

 O politică pentru inserție – o a doua șansă pentru persoanele dezavantajate și parte din 

soluția pentru deficitul de forță de muncă 

 Se lansează concursul Kidibot Start-Up România 

 Centrele sociale școală după școală oferă copiilor din comunitate o educație modernă prin 

programul Investiție în mediul rural 

 Încep înscrierile la cea de-a doua ediție a taberelor urbane Logiscool pentru copiii și 

adolescenții care dezvoltă internetul de mâine 

 Flanco sprijină dublarea numărului de centre after-school din programul „Nouă Ne Pasă” 

pentru anul școlar 2019/2020 

 Cotizația RENINCO 2019 – termen 31 mai 2019 

 

 

                                                                Noutăți  

 
 „Masă rotundă de Nivel Înalt”, organizată în cadrul proiectului „Learning by Doing” 

 

Data publicării: 8 Mai 2019 

 

În contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a 

Învăţământului Profesional si Tehnic au organizat, în data de 8 mai 2019, în parteneriat cu Camera 

de Comerţ şi Industrie Hunedoara, o dezbatere asupra rezultatelor proiectului „Learning by Doing”, 

proiect cofinanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/4XvkmYJUQqg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/VN1usCPb58E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/VN1usCPb58E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/SwhTnJApLEc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/SwhTnJApLEc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Din experiența celor 20 de luni de dezvoltare inovativă și implementare a activităților din judeţul 

Hunedoara, ulterior multiplicate la nivel naţional, s-au concretizat trei direcții de posibile intervenții 

prin recomandările de politici specifice învăţământului profesional şi tehnic, în acord cu Strategia 

educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016 - 2020 : 

 

 Asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic; 

 Acces la educație în învățământul profesional și tehnic; 

 Modele locale de abordare a învățării la locul de muncă. 

 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătăţirea capacităţii tuturor actorilor relevanţi 

în educaţie şi formare profesională prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, naţional şi 

transnaţional pentru a facilita dezvoltarea sistemelor existente de educaţie şi formare profesională în 

ţările din regiunea Dunării. 

 

Detalii despre proiect și activitățile curente: 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/ 

https://www.facebook.com/LearningbyDoingProject/ 

sursa: https://www.edu.ro 

 

   Ziua Internațională a Familiei a fost 

proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993, cu 

rezoluția A / RES / 47/237, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă 

importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor.  

 

1994 a fost declarat An Internațional al Familiei, iar începând cu anul 1995, Ziua Familiei este 

sărbătorită în multe țări de pe planetă cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia 

importanța familiei.  

 

La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susținută și de Patriarhia 

Română, ziua de 15 mai a devenit oficial și Ziua familiei române. 

 

În fiecare an, secretarul general al ONU alege un motto special pentru eveniment.  

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/
https://www.facebook.com/LearningbyDoingProject/
https://www.edu.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1993
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Planet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Familie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patriarhia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patriarhia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secretarul_General_al_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motto
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Pentru anul 2019, acest motto este:  "Familiile și acțiunea în domeniul climei: Focus pe SDG13 

(Educație pentru Dezvoltare Durabilă)". În acest an, ziua de 15 mai reflectă importanța pe care o 

acordă comunitatea internațională familiilor și rolul lor în dezvoltare. 

 

Informații despre Obiectivele de dezvoltare durabilă, implicit despre  Obiectivul 13 găsiți:  
https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83 
 

Motto-urile anilor anteriori: 

 2018 - „Familii și societăți incluzive” 

 2017 - „Familii, educație și bunăstare” 

 2016 - „Familiile, vieți sănătoase și viitor durabil” 

 

 

 16 mai - Ziua de conștientizare a accesibilității digitale 

 

  La nivel mondial, 

Ziua de conștientizare a accesibilității digitale (GAAD) este marcată anual, în a 3-a zi 

de joi a lunii mai. Accesibilitatea digitală se referă la posibilitatea persoanelor cu dizabilități sau a 

persoanelor în vârstă de a utiliza rețeaua globală de Internet prin a accesa și citi conținutul paginilor 

web, naviga și interacționa pe platformele online. 

 

În onoarea acestei zile, Microsoft a lansat în 2018 un scurt film: Oferiți-le tuturor posibilitatea de 

a realiza mai multe: redefinirea accesibilității -  https://resources.office.com/ww-landing-

M365E-Global-Accessibility-Awareness-Day-video.html?lcid=en 

 

Acest film îi prezintă pe experții în accesibilitate care lucrează cu Microsoft și cu partenerii 

acestuia: US Business Leadership Network, Be. Accessible, TD Bank (Canada) și Rochester 

Institute of Technology. De asemenea, prezintă cele mai bune practici pentru crearea unor spații de 

lucru mai moderne și mai incluzive și modul în care tehnologiile accesibile prin design le oferă 

https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83
http://aka.ms/ReimaginingAccessibility
http://aka.ms/ReimaginingAccessibility
https://resources.office.com/ww-landing-M365E-Global-Accessibility-Awareness-Day-video.html?lcid=en
https://resources.office.com/ww-landing-M365E-Global-Accessibility-Awareness-Day-video.html?lcid=en
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tuturor posibilitatea de a crea, a comunica și a colabora. În plus, include noile capacități 

din Microsoft 365  care simplifică crearea de conținut accesibil. 

 

Accesați site-ul Accesibilitatea la Microsoft pentru a afla mai multe despre abordare. Împărtășiți-

vă cunoștințele folosind hashtagul #ReimaginingAccessibility și continuați conversația 

cu @MSFTEnable pe Twitter. 

 

sursa: https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/blog/2018/05/16/reimagine-accessibility-

and-foster-inclusion-in-the-modern-workplace/ 

 

Informații suplimentare despre această zi: https://www.globalaccessibilityawarenessday.org/ 

 

 O politică pentru inserție – o a doua șansă pentru persoanele 

dezavantajate și parte din soluția pentru deficitul de forță de muncă 

 

În România, procentul persoanelor în situație sau în risc de sărăcie și excluziune socială este al 

doilea cel mai ridicat din Uniunea Europeană, după Bulgaria: 39% din populația totală. Una din 

cauzele principale o constituie faptul că o mare parte din populația în vârstă de a munci și aptă de 

muncă este inactivă. 

  

Activarea persoanelor provenind din medii dezavantajate este o preocupare europeană și a constituit 

tema de dezbatere a Conferinței ACTIV!, organizată de ENSIE – Rețeaua Europeană a 

Întreprinderilor Sociale de Inserție și de Asociația Ateliere Fără Frontiere. Dialogul și-a propus să 

http://www.microsoft.com/accessibility
https://twitter.com/hashtag/ReimaginingAccessibility?src=hash
https://twitter.com/MSFTEnable
https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/blog/2018/05/16/reimagine-accessibility-and-foster-inclusion-in-the-modern-workplace/
https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/blog/2018/05/16/reimagine-accessibility-and-foster-inclusion-in-the-modern-workplace/
https://www.globalaccessibilityawarenessday.org/
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formuleze o serie de recomandări pentru un cadru european de combatere a sărăciei prin incluziunea 

activă și pentru o politică publică integrată de activare și inserție pe piața muncii în România. 

  

,,Deși rata de șomaj din România este mică față de cea a altor țări europene, paradoxul este că 

populația inactivă dar în vârstă de a munci este de peste 5 milioane de oameni. Experiența 

întreprinderilor sociale de inserție din România și a colegilor din alte țări arată că serviciile 

dedicate reprezintă o șansă ca persoanele dezavantajate să devină active și independente pe piața 

muncii, cetățeni cu drepturi depline, care participă la schimbul economic și plătesc contribuții și 

impozite!’’ declară Raluca Ouriaghli, cofondator și responsabil advocacy al Asociației Ateliere Fără 

Frontiere. 

  
Persoanele dezavantajate cumulează probleme de sănătate, sunt mai expuse pedepselor privative de 

libertate și multirecidivei, au persoane în întreținere care beneficiază de servicii de asistență socială 

care se perpetuează pe termen lung. Asociate cu acestea sunt consecințele precum discriminarea, 

stigmatizarea și xenofobia care se răsfrâng pe termen lung afectând coeziunea socială și dezvoltarea 

socio-economică. 

  

În condițiile în care analiștii pieței muncii estimează că în România există cel puțin  1,2 milioane de 

persoane care ar putea fi activate pentru a face față deficitului anunțat de mână de lucru, una din 

soluții este ca statul român să adopte urgent o serie de măsuri de activare a populației provenind din 

medii dezavantajate din care să facă parte susținerea serviciilor de acompaniere pentru inserție 

furnizate de întreprinderile sociale de inserție. 

  

Așa cum a subliniat președintele ENSIE, Hubert Quintelier, rețeaua pe care o conduce are date 

concrete despre eficiența acestor întreprinderi în Europa: „Dacă ne uităm la 2017, an în care în cele 

866 de întreprinderi sociale interogate din 10 țări EU erau, în total, aproape 61.000 de lucrători 

defavorizați, 78% dintre persoanele integrate socio-profesional după un curs de acompaniere într-

o întreprindere socială de inserție fie s-au angajat pe piața convențională a muncii (65%), fie au 

devenit autoantreprenori (13%). Politica de inserție este o investiție durabilă pentru autoritățile 

publice pentru că generează un impact economic și social cu valoare adăugată.” 

  

Printre propunerile concrete ale participanților la conferință, care au invitat candidații la alegerile 

pentru Parlamentul European să le preia în programele lor politice, s-au numărat măsuri precum: 

 introducerea serviciilor de acompaniere socială și profesională prin muncă pentru 

persoanele dezavantajate în nomenclatorul serviciilor sociale, 

 crearea unui contract de acompaniere socio-profesională pentru inserție prin muncă, 

subvenționat pentru persoanele dezavantajate în vârstă de a munci și apte de muncă dar neînscrise 

în populația activă și pentru cele aflate în situație de șomaj de lungă durată sau profilate ca fiind 

greu și foarte greu integrabile pe piața muncii, 

 susținerea inserției socio-profesionale prin introducerea în cadrul procedurilor de 

achiziții publice la nivel național, județean și local a contractelor cu impact social precum clauze 

sociale, rezervări de piețe și servicii sociale, 

 includerea inserției prin muncă într-o politică publică integrată de activare la nivel 

național din care să facă parte măsuri de sprijin corelate precum un cadru de mobilitate incluzivă, 
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trecerea graduală de la prestații sociale pasive la stimulente pentru inserție pentru beneficiarii în 

vârsta de a munci și apți de muncă, formarea profesională adaptată realității pieții muncii. 

Organizată în cadrul Sezonului România – Franța, conferința a reunit specialiști în domeniile 

ocupării și activării în muncă din peste 20 de țări europene, reprezentanți ai autorităților din Franța, 

România și Spania, universitari și experți. 
sursa: www.stiriong.ro, 10 mai 2019 

 

 

 Se lansează concursul Kidibot Start-Up România 
 

Asociația StartEvo, în colaborare cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin 

platforma educațională Kidibot (www.kidibot.ro), desfășoară în perioada 9 mai 2019 – 2 iunie 

2019 proiectul „Kidibot Start-Up România”, ediția I – București, 2019. 

 

 
 

Concursul își propune stimularea tuturor elevilor din clasele pregătitoare până în clasa a VIII-a din 

Municipiul București să folosească tehnologia într-un mod util și creativ prin crearea de concepte de 

mici start-up-uri. Ei vor învăța prin joacă despre cum să vorbească în public, cum să lucreze în 

echipă, cum să-și prezinte ideile, elemente de educație financiară, știință și tehnică, marketing și 

cum să utilizeze tehnologiile în scopul satisfacerii nevoilor oamenilor. 

 

Copiii vor câștiga certificate de Mini-Antreprenori, multe premii (telefoane, cărți, reviste, etc) și o 

experiență incredibilă. Profesorii coordonatori vor primi diplome și pot câștiga diverse cărți. 

 

Concursul este gratuit și are 3 faze: 

Faza 1 – Calificarea 

Până pe 17 mai 2019, elevii trebuie să trimită o lucrare la una dintre cele 3 secțiuni ale concursului 

(invenție din jucării stricate, desen sau compunere), prin care să ne arate cât de creativi sunt și cum 

văd ei viitorul. 

Faza 2 – Astrofest 

Sâmbătă, 25 mai 2019, între orele 17-22, toți copiii sunt așteptați la ParkLake Mall la evenimentul 

http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/4XvkmYJUQqg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://track.smbcl.com/click/305100/14446271/22/kq59/f31219c87f/
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Astrofest, organizat de Revista ”Știință și Tehnică”. Aici vor fi anunțați elevii finaliști, cei care se 

vor califica în Faza 3. Totodată, copiii vor învăța despre astronomie, călătorii spațiale și multe 

altele. 

Faza 3 – Kidibot Start-Up România Summit 

În weekendul 1-2 iunie 2019, la Telekom Băneasa, copiii finaliști vor participa la un eveniment 

inovativ de 2 zile, compus din 2 secțiuni: 

– Ateliere educație prin joacă – Copiii, împărțiți pe echipe și pe alianțe, vor învăța de la diverși 

specialiști cum să inventeze lucruri utile societății, educație financiară, marketing, știință și tehnică, 

creativitate, etc.. 

– Crearea primului Start-Up tehnologic – Punând în practică cele învățate, sub îndrumarea 

mentorilor vor crea propriul concept de start-up tehnologic, care să rezolve o problemă existentă în 

societate. 

 

La final, echipele vor prezenta ideile lor de start-up în fața unui juriu și toată lumea va avea de 

câștigat. 

”Prin acest proiect, încurajăm copiii și adolescenții să dea frâu liber imaginației, să creeze, să devină 

inovatori de la o vârstă fragedă pentru că numai astfel vor putea răspunde provocărilor unui viitor 

tehnologizat și digitalizat, atât din punct de vedere profesional cât și social” – a declarat domnul 

ministru Alexandru Petrescu, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 

”Căutăm elevi care să demonstreze că sunt pasionați de viitor și că le place să inventeze prin joacă. 

” a declarat Alina Ferșeta, Președinte Asociația StartEvo. 

 

Cadrele didactice și părinții din București sunt invitați să prezinte copiilor proiectul și să le 

deschida apetitul pentru utilizarea tehnologiei într-un mod util și creativ. 

 

Detalii și înscrieri la https://www.kidibot.ro/ksr 

Deadline: 17 mai 2019. 
sursa: Romania pozitiva, 10 mai 2019 

 

 

 Centrele sociale școală după școală oferă copiilor din comunitate o 

educație modernă prin programul Investiție în mediul rural 
 

Abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii sunt fenomene curente în mediul rural, iar lipsa de 

oportunități îi condamnă pe copii la sărăcie și perpetuarea unor modele nocive la care sunt expuși în 

jurul lor. Centrele sociale de tip școală după școală sunt esențiale pentru copiii proveniți din mediul 

rural, oferindu-le oportunitatea de a primi sprijin educațional și a se dezvolta mai presus de mediul 

sărac din care provin.  

 

Programul strategic  Investiție în Mediul Rural urmărește prevenirea și reducerea abandonului 

școlar în comunități mici și are ca principală metodă de intervenție dezvoltarea centrelor de tip 

școală după școală la care să aibă acces copiii din comunitate. 

 

Prin programul național Investiție în Mediul Rural, finanțat de Fundația Vodafone România și 

derulat de Fundația Regală Margareta a României, 8 centre sociale de acest tip sunt susținute să 

https://www.kidibot.ro/ksr
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/VN1usCPb58E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/VN1usCPb58E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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ofere un sprijin care contează copiilor din comunitatea lor. Un set de formări, realizate de specialiști 

aduc centrelor din mediul rural instrumentele necesare pentru a fi sustenabile și eficiente în lupta cu 

abandonul școlar. Pe parcursul a 6 sesiuni de formare, centrele sociale de tip școală după școală, 

care acționează zi de zi în micile comunități, și-au adăugat noi competențe organizatorice, 

profesionale și pedagogice. 

 
 

18 specialiști implicați în procesul educațional au asimilat o metodologie teoretică și practică de 

dezvoltare socio-emoțională a copiilor, adaptată pentru a lucra cu copii proveniți din medii 

defavorizate. Scopul acestei metodologii este de a dezvolta celor 320 de copii care le frecventează 

inteligența emoțională și abilitățile sociale, de a le crește motivația și stima de sine, și de a-i ajuta să 

depășească barierele mediului din care provin. 

 

Cursul intensiv de educație nonformală, acreditat de Casa Corpului Didactic, a 

urmărit îmbunătățiriea practicilor didactice utilizate în cadrul centrelor şi asimilarea unor 

instrumente pe care acestea le pot folosi în activitatea pe care o desfăşoară. Între acestea, includerea 

tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate în procesul didactic este recomandată 

pentru a crește atenția, implicarea și motivația elevilor pentru învățare. 

 

Centrele sociale din localitățile Firiza, Cumpăna, Reteag, Mărculești, Zurbaua Cenade,Turnu 

Măgurele și Târgu Neamț au parcurs sesiuni de formare în domeniul managementului organizației, 

al gestionării voluntarilor, al atragerii de resurse și mobilizării de fonduri. Funcționarea acestora 

într-un mod performant și durabil reprezintă unul dintre obiectivele principale al programului 

național Investiție în Mediul Rural 2017-2019. 

 

sursa: Romania pozitiva, 10 mai 2019 
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 Încep înscrierile la cea de-a doua ediție a taberelor urbane Logiscool 

pentru copiii și adolescenții care dezvoltă internetul de mâine 
 

Logiscool, Școala Internațională de Programare și Robotică, dă startul înscrierilor la cea de-a doua 

ediție a taberelor urbane de programare și tehnologie unde copiii și adolescenții cu vârste cuprinse 

între 7 și 17 ani vor putea să își petreacă o săptămână din vacanță făcând activități extra-școlare 

creative care să-i ajute să înțeleagă și să dezvolte internetul de mâine. 

 

 
 

Taberele de programare și robotică vor avea loc între iunie – septembrie la toate locațiile 

Logiscool din București și din țară. Fie că e vorba de gaming, programe și aplicații, conținut 

video sau inginerie robotică, cei mici pot să învețe lucruri utile în industrii care se află în prezent în 

plină expansiune. 

  

Pentru toți micii entuziaști ai tehnologiei, dar și pentru cei care abia acum se inițiază în programare, 

Logiscool a pregătit 15 cursuri structurate în patru mari tematici: programare, robotică, Minecraft 

și editare foto și video. Față de ediția precedentă, Logiscool a introdus șase tematici noi și a adus în 

curriculum noi cursuri care să dezvolte o generație de creatori de conținut, de la jocuri la vlog. 

  

Părinții pot să îi înscrie pe cei mici pe site-ul Logiscool în secțiunea de Tabere Urbane. 

 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/SwhTnJApLEc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/SwhTnJApLEc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.logiscool.com/ro
https://www.logiscool.com/ro/camps
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 Flanco sprijină dublarea numărului de centre after-school din 

programul „Nouă Ne Pasă” pentru anul școlar 2019/2020 
 

Flanco va continua și în anul școlar 2019/2020 să sprijine programul „Nouă ne pasă”, derulat de 

Fundația eMAG, prin care sunt organizate centre after-school în școlile din comunitățile rurale, cu 

scopul de a reduce abandonul școlar. Ca urmare a donațiilor generoase ale clienților din toată țara, 

retailerul a oferit suportul financiar necesar pentru dublarea numărului de centre din program și, 

prin urmare, a elevilor sprijiniți în parcurgerea completă a anilor de educație gimnazială și în 

promovarea examenului de Evaluare Națională. 

 

Astfel, pe 6 mai a început perioada de înscriere a școlilor care doresc să se alăture programului în 

următorul an, proces care se va derula până pe 6 iunie. Pentru această etapă a proiectului sunt vizate 

școli din județele Ilfov, Prahova, Neamț, Suceava, Constanța, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomița, 

Tulcea și Teleorman. 

 

”«Nouă ne pasă» a devenit pe parcursul celor trei ani de desfășurare un proiect de suflet pentru 

angajații noștri, care au reușit să transmită mesajul și să insufle entuziasmul lor și clienților, aceștia 

implicându-se în număr din ce în ce mai mare, de la un an la altul”, a declarat Dragoș Sîrbu, CEO 

Flanco. ”Le mulțumim tuturor celor care ne trec pragul magazinelor în căutarea produselor și 

serviciilor care le fac viața mai ușoară și mai frumoasă și se gândesc să contribuie și la o viață mai 

bună pentru copii din comunitățile rurale!” 

 

Programul a debutat în anul școlar 2016/2017, iar în cel de-al treilea an școlar consecutiv în care 

Flanco l-a sprijinit, numărul donatorilor din magazinele retailerului a ajuns la aproximativ 100.000, 

în creștere cu 15% față de anul anterior, iar valoarea donațiilor a atins suma de 1.100.000 lei, cu 

10% mai mare comparativ cu 2017. 

 

„Pentru că și evaluarea din teren ne-a arătat că programul funcționează, continuăm să-i căutăm pe 

dascălii care doresc să le fie alături acestor copii și în afara orelor de curs. Obiectivul nostru pentru 

anul școlar 2019/2020 este ca încă 13 școli să beneficieze de program și să ajungem, astfel, cu 

ajutorul Flanco, la un total de 25 de centre în toată țara” adaugă Tudor Vlad, Președinte Fundația 

eMAG. 

 

De-a lungul ultimilor trei ani, programul „Nouă ne pasă” a reușit să reducă rata de abandon școlar în 

comunitățile rurale incluse în proiect, iar peste 600 de elevi au obținut rezultate mai bune la clasă, 

au primit consiliere psihologică și vocațională și au beneficiat de o masă caldă și de rechizite.  

 

Fiecare centru primește o bursă anuală în valoare de 10.000 euro, care acoperă cheltuielile pentru 

masa copiilor, materialele didactice și plata profesorilor. 

 

Pentru mai multe detalii privind condițiile de înscriere și derularea proiectului 

accesați https://nouanepasa.ro/aplicatii/, iar pentru o prezentare a 

programului https://www.youtube.com/watch?v=gTZgdWn0ylY 

 

  

https://nouanepasa.ro/aplicatii/
https://www.youtube.com/watch?v=gTZgdWn0ylY
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 Cotizația 2019 pentru Asociația RENINCO România – termen 31 mai 

2019 

 
Pentru a păstra calitatea de membru al Asociației RENINCO, membrii trebuie să achite cotizația 

până la data de 31 mai 2019. 

 

Cuantumul cotizației a rămas neschimbat pentru anul 2019, astfel: 

- 50 lei/an pentru persoane fizice 

- 100 lei/an pentru persoane juridice. 

-  

Contul în care poate fi achitată cotizația este următorul:   

Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001 

BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti 

Cod fiscal RENINCO: 10791077 

Membrii sunt rugati sa anunțe plata cotizatiei prin mail, la adresa: arr.reninco.ro 

De asemenea, membrii au posibilitatea de a primi publicatii RENINCO! 

Multumim! 

 

 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


