
 
 FIȘA ACTIVITĂȚII 

 
 

 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUNARI , str. Mihai Eminescu nr. 3 , județ Ilfov , email : 

tunari_scoala@yahoo.com 
 Nivelurile : preșcolar , primar , gimnazial 
 Numărul elevilor din școală: 462 
 Numarul cadrelor didactice : 29 
 Coordonator activitate : Codreanu Coca , director , tel: 0720051564 , email: 

coca.codreanu@yahoo.com 
 
 
 
      1.Titlul activității : ARTIZAN PENTRU UN ZÂMBET DE COPIL 
 
      2.Domeniul activității : Cetățenie democratică și responsabilitate socială 
 
     3.Scopul activității : Educarea elevilor în spiritul moral civic și religios în scopul voluntariatului   
și întrajutorării semenilor lor, prin confecționarea unor produse, valorificarea și donarea fondurilor la 
secția de Oncologie infantilă de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, M. Curie- București. 
 
    4.Obiectivele educaționale ale activității: 
-Formarea și dezvoltarea coportamentului moral, civic, religios, de voluntariat, filantropic, 
antreprenorial etc. 
-Cultivarea interesului față de nou, prin crearea unor oportunități de învățare și cercetare cu privire la 
aspecte ale lumii înconjurătoare. 
-Identificarea unor elemente de bază ale moralei creștine, pornind de la propriile experințe de viață și 
ajungând la experiențele altora. 
-Dezvoltarea unor comprtamente ți atitudini pozitive față de sine, față de semeni și față de mediul 
înconjurător. 
-Formarea unor deprinderi, abilități și îndemânări practice și de comunicare și stimularea potențialului 
creativ. 
-Valorificarea timpului liber. 
 
    5.Elevi participanți: Au participat un număr de 309 elevi, procentul fiind de 98% din totalul 
elevilor din grupul țintă. 
 
     6.Durata și locul desfășurării activității : 31 mai, Gradina de Vară a localității Tunari. 
 
     7.Descrierea activității : 
 Activitatea este cuprinsă în calendarul activităților Proiectului Educativ Comunitar Județean 
la care  au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, autoritățile locale, preoții 
localității,cadre didactice, părinți, bunici și elevi. 
Elevii din învățamntul primar au organizat o expoziție cu vânzare a numeroase obiecte artizanale 
(desene , semne de carte , păpuși din linguri de lemn , brățari și diferite obiecte decorative ). Cu aceași 
ocazie participanții au avut ocazia să admire un moment artistic susținut de elevele de la Seminarul 
Teologic Sfânta Filofteia din Brănești, precum și elevii școlii noastre. 
 
     8.Descrierea rezultatelor obținute în urma activității 



 
Din creațiilor meșteșugite cu dragoste, măiestrie, mult suflet, expoziția realizată a încântat privirile 
obținând zâmbete si aprecieri. Din vânzarea acestor produse, copiii au donat banii în cutia special 
amenajată,iar suma colectată a fost direcționată în contul Fundației Speranța pentr Copiii României, 
pentru Secția de oncopediatrie a Spitalului M. Curie-București. Spiritul copetitiv a evedențiat dorința 
și implicarea copiilor de a veni in sprijinul unor semeni aflați în suferință. O parte din produse au fost 
realizate din materiale reciclabile, contribuind prin atitudini pozitive la protejarea mediului 
înconjurător. Momentul artistic a transmis căldură sufletească și multă sensibilitate prin glasurile 
suave ale micuților artiști. 
 
9. Precizări dacă elevii/profesorii/părinții și-au menifestat dorința de continuare a acestei 
activități și modalitatea în care puteți realiza acest lucru 
Toți participanții și-au exprimat această dorință de a continua chiar din debutul activității, discursul 
preotului Marcel Sandu este destul de relevant fiind  prezentat și în ziarul Jurnalul de Ilfov. Activitatea 
a fost prezentată și pe rețele de socializare, pe Comunitatea Locală Tunari, iar pe lângă felicitările, 
multe  comentarii sunt pe tema continutății. Le-am promis că 
vom continua si în anul următor. 
 
10.Motivația propunerii activității 
Alegerea activităţii pentru participarea la competiţie s-a facut ca urmare a  impactului avut asupra 
participanţilor şi ţinând cont de beneficiile pe care o astfel de activitate le are asupra educaţiei tinerilor 
noştri.      A fost activitatea cea mai ampla  desfasurata  la nivel de scoala , avand in vedere 
numarul de elevi participanti si cea mai admirata de  intreaga comunitate, fiind un real model de 
trasdisciplinaritate. Parintii spectatori au apreciat faptul ca aceasta activitate s- a lansat la nivel de 
comuna si dorinta acestora de a continua activităţile  prin care să se formeze si sa se dezvolte 
comportamente si atitudini pozitive fata de sine, fata de semeni si de mediul inconjurator. 
Cadrele didactice organizatoare au avut satisfacţia unei activităţi duse la final cu succes, care şi-a 
atins şi chiar depăşit obiectivele propuse, judecând după starea de spirit a participanţilor la sfarşitul 
activitatii şi după impresiile notate de elevi în chestionarele de la finalul activitatii. 
Prin munca si talentul lor, elevii alaturi de parintii si profesorii lor, au demonstrat ca stiu ce 
inseamna solidaritatea, compasiunea si implicarea. 
  Activitatea a fost prezentată într-un   articol al ziarului Jurnalul de Ilfov, intitulat,, Dar din 
            dar se face rai”, primind multe aprecieri din parte cititorilor ilfoveni.                     
            Discursurile oficialităților au transmis mesaje emoționale de intrajutorare a semenilor, de     
educare și de conștientizare a importanței solidarității. Momentul artistic susținut de elevele de la 
Seminarul Teologic Sfănta Filofteia -Brănești si elevii de la nivelul gimnazial al scolii noastre au 
completat succesul activității. 
 
 
 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
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Prof. Coca
Nr. 1388/11.04.

PROIECT EDUCATIV COMUNITAR LOCAL

A E T 1 Z A N  T E
ZÂM BET DE CC E U

ÎN  AMINTIREA

DOAMNEI INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCA ŢIE TIMPURIE 

PROF. CIOBANU ANISOARA
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1-TUNARI
Tel./Fax: 021 26753 49

e-mail.1unari_scoala@yahoo.com

Coordonatori:

> Prof. Coca CODREANU 

Parteneri:

> Primăria Comunei Tunari

Biserica Sf. Nicolae, localitatea Tunari, judeţul Ilfov
> Ziarul ”Jumalul de Ilfov”

Aplicanţi:

> Prof. Barb Mihaela Maria 

^  Prof. Coroiu Nicu

> Prof. Dobre Elena

> Prof. Ciornei Florentina 

^  Prof. Manea Mariana

> Prof. Miţă Dorina

^  Prof. Mandache Cristiana 

^  inv. Purcărea Geta 

^  înv. Matei Georgeta

> Prof Naidin Maria-Isaoelle 

^  Prof. Dobriţoiu ion

> Prof. Canţur Eiena-Ecaterina

> Prof Coroiu Carmen-Mihaela
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
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, ’f lf Care 1 6Ste UniC Şi valoros- Indiferent de nivelul de dezvoltare
Sau m ! t  7 Z -  f  ^  PrOVT  ^  de exPerient“ religioasă pe eare o are sau nu infamiile, fecare copil este valoros în sine şi poate să îsi formeze
capacităţile necesare integrării sale educaţionale şi sociale. Fiecare copil are 
capacitatea de a se dezvolta şi trebuie să i se asigure şanse în acest sens prin 
sprijin şi prin încredere acordată. (...)  ’ P

Fara îndoială, rolul cel mai greu va reveni educatorului creştin care
Z Z ru  °r f l S°  el îmUŞÎ concePtiile c°ntrare ale acestei 'lumi,

intT Z  într~° SOCietate pusă în slujbap  ogresului >pintua. , ştnnţijic şi moral de care are atâta nevoie omenirea
Insp. CÎOBANU ANIŞOARA

1 Iunie oferă un prilej de bucurie, o „întâlnire” fericită, o ocazie 
să poţi dărui copiilor nu numai cadouri materiale, ci şi un zâmbet pe 
chip. Acest lucru este posibil, dând şansă şi copiilor aflaţi în momente 
de cumpănă aie vieţii. Fiecare zâmbet de copil aduce un zâmbet şi
pentru aciuiţi, care mai păstrează încă un crâmpei din sufletul lor de
copii.

Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, 

elevi, dascăli, medici şi reprezentaţi ai comunităţilor locale, într-o lume 

inocentă, care ar trebui să fie hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA 

COPIILOR. Dar nu totdeauna, această lume este plină de veselie.

STR.MIHAI EMINESCU, NR.3
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1-TUNARI
Tei./Fax: 021 26753 49

De â aici, cu mic, cu mare, să 
dăm o mâna de ajutor unor medici, cu scopul de a obţine cât mai multe
zâmbete de la copiii

bolnavi de cancer. Vom strânge fonduri din ceea ce ştim noi să
„meşterim,, şi îi vom dona.

Luând parte la această minunată „întâlnire,, , 1 Iunie va deveni o ZI de 

neuitat, iar zâmbetul şi bucuria vor face casă bună cu iubirea şi copilăria. 

Fiecare avem de dăruit iubire, iar aceasta ne face să ne exprimăm prin noi

înşine, adduce bucurie şi simţim că facem un pas înainte, spre desăvârşirea 
noastră ca OAMENI.

Dăruind putem să dărâmăm barierele separării, ne ajută să ne conectăm 

cu ceilalţi, să ne tăcem cunoscuţi cu valorile, trăirile şi sentimentele din
sufletul nostrum.

Pe lângă toate acestea, prin activităţile din Proiect, elevii vor putea să-şi 

dezvolte personalitatea, creativitatea, îndemânările, abilităţile, să capete altele 

noi, să stabilească noi contacte, să capete experienţe în alte domenii, să 

socializeze cu diferite categorii de oameni, cu ocupaţii diferite, să-şi assume 

responsabilităţi, să lucreze în echipă, pentru formarea sentimentului de 

apartenenţă, a utilităţii saie şi valorificat, găsindu-şi locul în societate, 
maturizandu-se şi căpătând încredere de sine

STR.MIHAI EMINESCU, NR.3
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1-TUNARI
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SCOPUL PROIECTULUI 
Educarea elevilor în spiritul moral-civic şi religios, în scopul voluntariatului 
ş. întrajutorării semenilor lor, prin confecţionarea unor produse, valorificarea 
acestora ş, donarea fondurilor la Secţia de Oncologie infantilă de la Spitalul 
Uinic de Crgenia peniru Copii M. Curie

OBIECTIVELE PROIECTUL UI
> dezvoltarea unor comportamente şi atitudini pozitive faţă de sine, faţă de

semeni şi faţa de mediul înconjurător; '
> cultivarea interesului faţă de nou, prin crearea unor oportunităţi de învăţare si

de cercetare cu prii u-e ia aspecte ale lumii înconjurătoare
identificarea or elemente de bază ale moralei creştine, pornind de la
propriile expenenţe de viaţă şi ajungând Ia experienţele altora;

> cunoaşterea unor obiceiuri specifice sărbătorilor religioase;
> formarea şi dezvoltarea conportamentului moral, civic, religios, de voluntariat 

filantropic, antreprenorial etc;
> formarea unor deprinderi, abilităţi şi îndemânări practice şi de comunicare si

stimularea potenţialului creativ *
> valorificarea timpului liber

RESURSE:
"E Informaţionale: mediul on-line 
^  Financiare: sponsorizări, donaţii, etc

^  Umane: cadre didactice, copii, oărinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale
(primărie, biserica,ONG);

V  Informatîve: programe, curriculum naţional, auxiliare şcolare, materiale de 
specialitate, Internet, parteneriate cu parohia din localitate, cu Primăria, etc; 

^  De timp: în cadrul activităţilor de dirigenţie, religie, practică şi activităţilor
ivităţi în caarul domeniului om si societate, abordarea

interdisciplinară a educaţiei moral-civice şi religioase

GRUPURI ŢIN1 
*** Copii, elevi
<♦ Părinţi şi bunici
*  Cadrele didaciice
*  Comunitatea iocalu

STR.MIHAI EMINESCU,
TUNARI-ILFOV
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 -TUNARI
Tel./Fax: 021 26753 49

e-mail:tunari_scoala@yahoo.com

DURATA: mai 2017

ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

• Memorizări,
« cântece, scenete,

participări ia biserica cu ocazia sărbătorilor religioase
activitat: practice-confecţionare brăţări, mărgele,etc.din elastice colorate
picturi, desene
vizite locaşuri sfinte,etc

>
>
>

PROMOVAREA p r o i e c t u l u i
Promovarea proiectului 
Promovarea proiectului 
Prezentarea proiectului

prin postere afişate la biserică 
la avizierul de informare pentru părinţi 

cu scopul găsirii de parteneri şi finanţare

FINALăI a ŢILE PROPUSE ÎN  URMA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI:

Proiectul va avea un impact deosebit asupra elevilor datorita- 
creării unor oportunităţi de abordare a unor aspecte/conţinuturi relevante
pentru diverse domenii educaţionale,

cream de situaţii de învăţare favorabile practicării unor atitudini morale 
precum şi valorificăm din punct de vedere educativ a unor probleme 
moraje, concepte precum: drepiatea, echitatea, bunătatea, bucuria de a dămi

unor acdvită/i/fragmente de activităţi didactice.
creări: de siuaţii de învăţare şi exersare favorabile practicării unor
meşteşuguri

MONITORIZARE  - EVALUARE:

STR.MIHAI EMINESCU, NR.3
TUNARI-ILFOV

Cod 077180
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 

COALA GIMNAZIALĂ NR.1-TUNARI
Tel,/Fax: 021 2675349 

e-mail.tunari_scoala@yahoo.com

:vităţiîcr desfăşurate în cadrul comisiilor metodice
şi cercurilor pedagogice;

Portofoliul activităţilor; realizarea unui album cu fotografii care să surprindă
aspecte semnificative din activităţile desfăşurate.

* Chestionare de feedback

se va implica în desfăşurarea tuturor activităţilor 
cuprinse in proiect, antrenând cât mai mulţi participând . Se pot propune şi 

alte activităţi în afara celor stipulate în Proiectul Local, specific unităţii 

şcolare, zonei, nivelului elevilor, materialelor avute la dispoziţie etc.

Cadrele didactice implicate în proiect sunt responsabile de buna 

organizare şi desfăşurare a tuturor activităţilor cuprinse în calendarul 

acţiunilor prin crearea de situaţii de învăţare favorabile practicării unor 

atitudini morale precum şi valorificării din punct de vedere educativ a unor 

probleme morale/concepte iegate de bucuria de a dărui, de sprijinirea 
persoanelor aflate în dificultate.

Fiecare colectiv de eievi implicat în proiect va realiza diverse obiecte 

dm elastice colorate (primite prin donaţie de la Parohia Săbăreni-Buftea), 

materiale refolosibile şi alte materiale, pe care le vor dărui sau valorifica în 

cadrul fiecărei acţiuni cuprinsă în calendarul proiectului. Se vor organiza 

astfel diverse acţiuni umanitare, promovând în rândul şcolarilor 

comportamente şi atitudini pozitive faţă de sine, faţă de semeni.

STR.MIHAI EMINESCU, NR.3
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m in is t e r u l  e d u c a ţ ie i n a ţ io n a l e  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1-TUNARI
Tel./Fax: 021 267 53 49 

e-mail:tunari_scoala@yahoo.com

Totodîta, cadrele didactice şi elevii implicaţi vor identifica sponsori, 

ONG-uri etc pentru donaţii sau pentru implicarea acestora în alte activităţi 

aducătoare de venituri în vederea donării către spital. Se pot organiza în acest

scop expoziţii cu vânzare, îomoole etc cu produsele elevilor (felicitări, ouă

încondeiate), concursuri cu taxe şi premii, spectacole literar-artistice cu
donaţii etc

Fiecare elev, cadru didactic şi oricare din cei implicaţi vor purta una din 

braţanle confecţionate, în data de, marţi 16 mai 2017, între orele 9-12, în semn

de solidaritate cu micuţii bolnavi de cancer. Această zi o declarăm Ziua
solidarităţii înjud. Ilfov.

In data de di mai 2017, se va organiza o activitate care va consta în 

prezentarea unui program artistic susţinut de elevii de la gimnaziu şi expoziţie 

cu vanzare realizată de elevii de la învăţământul primar. Donaţiile vor fi 

direcţionare către contul special creat al fundaţiei desemnate cu specificaţia 

pentru secţia ce oncopediatrie a Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii M. S. 
Curie -  Budimex Bucureşti.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr
•

crt
,----------

Activitatea propusă / 
modalităţi de realizare

Perioada Participanţi

1 . Şedinţă de lucru.
proiecte k  ave! 2 
Şcolii, semnare 
protocoale colaborare

Aprilie 2017 Elevi, cadre 
didactice implicaţi 
in proiect, preot, 
părinţi, invitaţi, 
membri ai
c o m u n i t ă ţ i i  I n r - o l o

STR.MIHAI EMINESCU, NR.3
TUNARI-ILFOV 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
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r2.
I

Confecţionarea manuală 
de către elevi a unor 
Produse din diverse 
materiale şi
valorificarea acestora în 
diverse activităţi

etc

mai 2017 Elevi, cadre 
didactice implicaţi 
in proiect,

Ziua Internaţională a 
3- , Copilului-1 Iunie

Donaţie u  Spitalul M.
s./ U i  i  v

31 Mai 
2017

Elevi,cadre 
didactice implicaţi 
in proiect, preot, 
părinţi, invitaţi, 
membri ai 
comunităţii locale 
etc

SEMNATURI PARTENERI

Şcoala
Gimnaziala nr.!
Str Mihai

" /fu:Loc Tunari ■Ţ'.'3:'1 
DirectorTrQC.V: 
Semnătura: ^

Primăria Tunari
ii Eminescu nr 1 LocTunar: 

Primar, Alexandru NEACŞU

Paroh ia/Bi seri ca 
Sfanţul Nicolae 
Str Intraerea Bi<
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ACORD DE PARTENERI AT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI JUDEŢEAN 

"ARTIZAN PENTRU UN ZÂMBET DE COPIL!"

I.Părţile contractante:

/./'?■  fiuvj , I3W/104,

A) Liceul Tehnologic “D. Durnitreseu” Buftea-Ilfov, reprezentată prin director, Prof. Eliza Tita CONSTANTIN şi 
coordonator prof. înv. prim. şi preşcolar Cojocarii Ştefania în calitate de aplieant

B) Liceu/Şcoala ................................, reprezentată prin director,

proLo

C) P arc^^ /^serj^  .... .............................................................................. . reprezentată prin PC Pr.

..... .............................................................................................................................în calitate de partener

2,Obiectul acordului

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplieant şi partener în vederea organizării 

şi desfăşurării de activităţi extraşcolare sub coordonarea Liceului Tehnologic “D. Dumitrescu” Buftea-Ilfov, 

prin desfăşurarea parteneriatului în proiectul "ARTIZAN PENTRU UN ZÂMBET DE COPIL!", având ca formă de 

evaluare un concurs realizat cu lucrările copiilor, trimise de partenerii noştri.

3. Obligaţiile părţilor:

Aplieantul se obligă:

r  să informeze unităţile de învăţământ;
r  să organizeze expoziţia cu vânzare a lucrărilor/ obiectelor confecţionate de către elevi; 
r  să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 
r  să distribuie diplomele şi CD-urile în perioada anunţată.

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în unitatea şcolară şi parohii;
r- să pregătească elevii pentru activităţile din calendarul proiectului;
r- să selecteze lucrările copiilor;
»- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului.

4. Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia.

5. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului.

6. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare.
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B. MARTURII RELEVANTE ale elevilor, profesorilor, parintilor referitaoare la acvtivitatea propusa

CADRE DIDACTICE: 

Director, prof. Coca Codreanu- „Pentru ziua de 1 Iunie, ne-am mobilizat cu mic cu mare , elevi, cadre 
didactice, reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Ilfov, ai localitatii Buftea, car e sunt initiatori ai acestui Proiect 
judetean si preotii din localitate. Proiectul a fost initiat de doamna inspector Anisoara Ciobanu, care a plecat 
mai devreme dintre noi.” 

Inv. Purcarea Geta- clasa I-A-„Activitatea desfasurata se inscrie in paleta activitatilor educative cu un 
profund caracter formator in mai  multe directii .In primul rand , elevii au fost deprinsi sa devina practici, sa 
foloseasca materiale mai putin conventionale pentru realizarea unor obiecte atragatoare si utile. 

Cealalta directie a fost de natura emotionala, avand in vedere motivatia pentru care s-au realizat aceste obiecte. 

Prof. Florentina Ciornei- „ Elevii implicaţi în activităţile desfăşurate şi-au manifestat interesul de a 
participa şi cu alte ocazii, propunând şi alte activitati cu caracter educativ. De asemenea, şi părinţii prezenţi au 
considerat ca fiind constructive activităţile, exprimându-şi dorinţa de continuare a proiectului. Profesorii au 
participat activ, au mobilizat elevii pentru a finaliza cu succes această activitate. 

Prof. Cristiana Mandache- „La finalul activității, fiecare copil de la clasa a III-a A,  a fost premiat 
cu o diploma de participare, corespunzătoare nivelului de vârstă.. Activitatea desfășurată a fost deosebit de 
apreciată de către elevii participanți (prin impresii, chestionare) datorită faptului că au conștientizat 
următoarele: Ce înseamnă să lucrezi într-o unitate sanitara in care sunt copii bolnavi? Care sunt 
oportunitățile, dar și problemele ce pot apărea? Care sunt o parte din competențele necesare unui  astfel de 
job? Din feedbackul  elevilor se întelege de asemenea, că pentru ei această experiență a fost foarte 
interesantă, 100% elevi încantati și dispusi spre implicarea într-o viitoare altă activitate, organizată  pentru 
a forma si dezvolta comportamente si atitudini pozitive fata de sine, fata de semeni si de mediul 
inconjurator. 

ELEVI: 

    Florea Diana Irina, clasa a II-a A- “ Mi s-a părut foarte frumoasă activitatea din Săptămâna “Să știi mai 
multe, să fii mai bun”. A fost o experiență placută si pot spune că am învătat lucruri interesante. 

PARINTI: 

   Balasoiu Raluca-,, Ma bucur mult ca am participat la o astfel de activitate. Bucuria se citea in ochii copiilor. 
Nu credeam ca vor fi atat de atenti si atat de meticulosi in pregatirea expozitiei.” 

         Popescu Silvia- ,, Ma bucur ca am reusit impreuna sa organizam aceasta activitate. Copiii au fost atenti, 
harnici, receptivi si au lucrat foarte bine in echipa.” 

Inspector scolar catedra de religie, Bogus Vasile- „Este o zi cu semnificatie mare pentru tot ceea ce 
inseamna 1 Iunie. La nivelul ISJ Ilfov, se deruleaza un proiect comunitar , gandindu-ne la aspectele din viata 
noastra , mai putin placute, in care semeni ai nostri sufera. Este vorba de copii de la Spitalul M. Curie din 
Bucuresti , care au nevoie de ajutorul , compasiunea si implicarea noastra. Astfel ca s-a initiat acest proiect 



2 

care este un exemplu de solidaritate, pe care noi oamenii putem sa il dam si sa- l oferim sustinere fata de 
semenii nostri.” 

Preot paroh Buftea, Florin Badea- „ Noi daruim iubire, solidaritate, dorim sa transmitem un mesaj 
familiilor greu incercate si copiilor bolnavi: suntem cu voi , suntem alaturi de voi , va sustinem, va iubim si va 
aducem un gand de rugaciuni, de bunatate, de dragoste. Acest lucru este mai important decat orice.” 

Preot paroh Tunari, Moraru Grigore - „ Dar din dar se face Rai. Nimic nu e mai cumplit decat sa vezi 
propriul copil cum sufera si esti neputincios in fata suferintei. Astazi, ar trebui sa constientizam mai mult cat 
de important este sa fim atenti cu cei aflati in suferinta. Pentru ca se poate intampla ca si noi sa fim in locul 
lor.” 

Preot Cristian Vasile Bolea- „ Voi, copiii toti ne aduceti noua, celor mari , bucuria in suflete numai si cand 
va vedem.Asa ca cei in suferinta trebuie sa fie ajutati de catre noi toti, sa alinam suferintele celor mici care au 
dureri, boli grave si de multe ori nu au posibilitate  sa se vindece decat prin mila lui Dumnezeu si prin ajutorul 
nostru, al tuturor.” 

City Manager - Tunari, Ion Marian- „Multumim ca ati reactionat . Ne gandim la alti copii ca si noi, toti 
suntem copii ai parintilor nostri. Noi, ca familii ne-am mobilizat si ne gandim la cei care  sunt in suferinta si 
au nevoie de ajutorul nostru din putinul nostru. Ne bucuram ca atat parintii cat si copiii s-au mobilizat in a 
realiza lucruri de arta, asa cum au stiut si au putut, in functie de varsta si de putinta. Si prin aceasta activitate 
sa-i putem ajuta pe cei nevoiasi. Noi, Primaria Tunari, suntem preocupati de a va crea un mediu propice pentru 
dezvoltarea activitatii scolare, va pregatim spatii , activitati ,  care sa va faca sa evoluati din punct de vedere 
cultural, sa va apropiati de aproapele vostru. Totodata , suntem o localşitate sensibila, care participa la activitati 
caritabile si speram sa participam la cat mai multe activitati. 
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DOVEZI RETEA DE SOCIALIZARE 
 
 
Codreanu Coca 
31 mai la 17:50 
Am sărbătorit azi, 31 mai, Ziua Internaționala a Copilului, in Grădina de vara a localității Tunari! Mulțumim d-
lui inspector școlar, prof. Vasile Bogus, preotului paroh Florin Badea-Buftea, d-lui primar Alexandru Neacșu, 
d-lui viceprimar Cristian Niculae, d-lui Marian Ion- city manager-Primăria Tunari, preoților parohi Grigore 
Moraru, Marcel Sandu si Cristian Vasile Bolea! Elevele de la Seminarul Teologic " Sfânta Filofteia" Branesti 
ne-au încântat cu vocile minunate ! Elevii de la gimnaziu ai scolii noastre au susținut un scurt program artistic . 
Elevii din învățământul primar, îndrumați de cadrele didactice au meșterit produse pe care le-au vândut in scop 
umanitar. Banii colectați au fost directionați către fundatia " Speranta pentru copiii României", cu specificația 
pentru secția de oncopediatrie a Spitalului M. Curie- Budimex. Speram ca vom aduce un zâmbet pe chipul 
acestor copii care se lupta cu cancerul ! Mulțumim tuturor celor implicați ! 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=nf
https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701683862720&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701683862720&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701693862719&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701693862719&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701683862720&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701693862719&set=pcb.1513521012051929&type=3
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Îmi placeVezi mai multe reacţii 
Comentează 
69Tu, Iuliana Oprea, Rob Pop şi alţi 66 
Comentarii 

 
Maribu Bazar Felicitari pentru organizare!!! La cat mai multe evenimente de acest gen! Pe 
viitor cred ca ar fi mai bine daca s-ar pune mai mult accent pe publicarea evenimentului pe 
Facebook pentru a ajunge la cat mai multi oameni informatia. Eu am fost prezenta astazi si mi-a 
placut foarte mult zelul cu care copii isi vindeau micile lor creatii pentru a strange bani pentru o 
fapta nobila. � 
Îmi place 
 · Răspunde ·  
2 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701690529386&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701690529386&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701697196052&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701697196052&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701743862714&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701743862714&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701743862714&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701743862714&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929&av=100000687115855
https://www.facebook.com/haine.maria?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1513629398707757&av=100000687115855
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1513629398707757&av=100000687115855
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701690529386&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701697196052&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561701743862714&set=pcb.1513521012051929&type=3
https://www.facebook.com/haine.maria?fref=ufi


 · 31 mai la 19:35 
Şterge 

 
Codreanu Coca A fost postat anunț, pe comunitate! Adevărat, fiecare putea face mai mult ! 
Scoala este o instituție cu porțile larg deschise pentru orice tip de educatie! Multumim ca ne 
susțineți ! 
Îmi place 
 · Răspunde ·  
1 
 · 1 iunie la 09:34 
Editează 

 
 

Scrie un răspuns... 
 
 
 
 

 

Alina Ungureanu Felicitari pentru initiativa!!Un eveniment demn de a deveni o traditie! Ma bucur sa vad ca scoala catalizeaza 
principalii actori cu responsabilitati in functionarea unitatii de invatamant: Inspectoratul Scolar Judetean si Primaria. Intotdeauna 
cand exista cooperare, exista si rezultate sustenabile! La cat mai multe evenimente cu si pentru copii!! 
Îmi place 
 · Răspunde ·  
2 
 · 31 mai la 22:55 
Şterge 

 
Maria Dobre Felicitări tuturor! 
Îmi place 
 · 1 iunie la 00:29 
Şterge 

 
Nicolae Pisica Felicitări! 
Atât coducerii primăriei d-nului primar și d-nului viceprimar,cadrelor didactice și preoților din comună. 
Sănătate și cât mai multe activități de genul acesta. 
Îmi place 
 · Răspunde ·  
1 
 · 1 iunie la 02:32 
Şterge 

 
Nicoleta Duta Foarte frumos! Felicitari! 
Îmi place 
 · Răspunde ·  
1 
 · 1 iunie la 07:42 

https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1513629398707757&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514262775311086&av=100000687115855
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514262775311086&av=100000687115855
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1513629398707757&reply_comment_id=1514262775311086&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/alina.ungureanu1?fref=ufi
https://www.facebook.com/alina.ungureanu1?fref=ufi
https://www.facebook.com/alina.ungureanu1?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1513800398690657&av=100000687115855
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1513800398690657&av=100000687115855
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1513800398690657&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/maria.dobre.796?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1513874202016610&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/nicolae.pisica?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1513972518673445&av=100000687115855
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1513972518673445&av=100000687115855
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1513972518673445&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/duta.nicoleta.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514193075318056&av=100000687115855
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514193075318056&av=100000687115855
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1514193075318056&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=ufi
https://www.facebook.com/alina.ungureanu1?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.dobre.796?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicolae.pisica?fref=ufi
https://www.facebook.com/duta.nicoleta.1?fref=ufi


Şterge 

 
Codreanu Coca Avem copii minunați ! E datoria noastră moral-civică si religioasă sa o păstram lumea inocenta, vesela, plină de 
culoare ! Noi, Adulții , dacă am putea sa privim prin ochi de copil, am deveni mai iubitori, mai buni si am fi mai Fericiți! Sa 
încercam sa fim copii cu toții, azi, pentru o zi ! La multi ani, copii! Va iubesc ! 
Îmi place 
 · Răspunde ·  
2 
 · 1 iunie la 09:47 · Editat 
Editează 

 
Dani Phané Accentuez și subscriu ; " dacă am putea privi prin ochi de copil"... Nimic mai adevărat! Mulțumim! 
 
 

 
Codreanu Coca Suntem la prima ediție a proiectului " Artizan pentru un zâmbet de copil" si " 
Cupa Primăverii" -fotbal! Vom continua la anul ! Totul este perfectibil ! Vreau sa va informez ca 
s-a colectat, ieri, suma de 1100 lei ! Emoționant! Copiii au dăruit din ban...Vezi mai mult 
Îmi place 
 · Răspunde ·  
3 
 · 1 iunie la 10:12 · Editat 
Editează 

 
Mihaela-Luminita Iordan La mulți ani! 
Îmi place 
 · Răspunde ·  
1 
 · 1 iunie la 11:17 
Şterge 

 
Constanza Spindeac Cinste lor. Felicitări!!! 
Îmi placeVezi mai multe reacţii 
 · Răspunde ·  
1 
 · 4 iunie la 16:25 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514206835316680&av=100000687115855
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514206835316680&av=100000687115855
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1514206835316680&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/daniel.stefan.581187?fref=ufi
https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=ufi
https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=ufi
https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514232311980799&av=100000687115855
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514232311980799&av=100000687115855
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1514232311980799&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/mihaelaluminita.iordan?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514327478637949&av=100000687115855
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1514327478637949&av=100000687115855
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1514327478637949&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/constanza.spindeac.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1518086644928699&av=100000687115855
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1513521012051929_1518086644928699&av=100000687115855
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/permalink/1513521012051929/?comment_id=1518086644928699&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/731429443594427/?fref=ts
https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=ufi
https://www.facebook.com/daniel.stefan.581187?fref=ufi
https://www.facebook.com/codreanu.coca?fref=ufi
https://www.facebook.com/mihaelaluminita.iordan?fref=ufi
https://www.facebook.com/constanza.spindeac.9?fref=ufi
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