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Toate unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov 

În atenţia, 

Doamnei/Domnului Director 

MINISTERUL EDUCAŢI El 

Aprob, 

Inspector Şcolar General, 

Coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Vă transmitem Adresa Senatului României nr. 3156/07.12.2022, înregistrată la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Ilfov cu nr. 18702/07.12.2022, referitoare la Organizarea de întâlniri la 
clasă, între elevi şi senatorii membri ai Grupului de prietenie copii-senatori, din cadrul 
Senat-Junior şi vă rugăm să diseminaţi invitaţia de a înscrie clasele de elevi, cadrelor 
didactice. 
Detalii privind condiţiile de înscriere găsiţi in documentul anexat prezentei adrese. 

Inspector şcolar, 
Prof. Marieta Gh t 

Calea 13 Septembrie 209, SectorS, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (O) 21 317 36 SO 
Fax: +40 (O) 21 317 36 54 

www .isjilfov.ro 
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Parlamentul României 

Senat 

Către: Inspectoratele Şcolare Judefene --:- - ... __ 
De la: Preşedintele interimar al Senatului, doamna Alina-Ştefania Gorghiu 

---~---~~~~~----

Tema: Organizarea de întâlniri la clasă, Între elevi şi senatorii membri ai Grupului de 
prietenie copii - senatori, din cadrul Senat Junior 

Suntem bucuroşi să vă anunţăm un proiect nou şi de interes pentru copii şi profesori, 

învăţători şi educatori. A vând în vedere buna colaborare a Senatului cu Ministerul Educaţiei şi 

Inspectoratele şcolare, un parteneriat onest care are în centrul său copiii şi educarea şi informarea 

corectă a acestora, vă anunţăm că instituţia noastră face un pas în plus. Urmare a aprobării în 

şedinţa Biroului Pennanent al Senatului, din data de 27 iunie a.c„ a Grupului de prietenie copii -

senatori, Grupurile parlamentare şi-au desemnat reprezentanţii care să participe la activităţile cu 

copiii, din cadrul acestuia, activităţi organizate în format fizic şi cu precădere online. 

Pe data de l iunie, odată cu evenimentul organizat împreună cu partenerii, cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Copilului, Senatul României a lansat site-ul dedicat copiilor: 

www.senatjunior.ro, prin care îşi propune să explice simplu, direct şi pe înţelesul copiilor notiuni 

despre Senat şi activitatea acestuia. 

În cadrul Senat Junior, va functiona Grupul de prietenie copii - senatori, pe modelul 

grupurilor parlamentare de prietenie cu parlamentele altor state, în sensul organizării de activităţi 

împreună cu copiii înscrişi la evenimente, întâlniri şi dezbateri. De asemenea, senatorii înscrişi în 

acest grup de prietenie cu copiii vor putea iniţia dezbateri şi întâlniri pe diverse teme de interes 

pentru copii şi probleme ce îi privesc în mod direct. 



Întâlnirile online dintre copii şi senatori vor avea loc în urma înscrierii claselor, prin 

intermediul profesorilor, în baza unui calendar agreat cu membrii grupului de prietenie cu copiii. 

Acestea se vor desfăşura la solicitarea şcolilor, trimisă pe adresa senatjunior(iilsen!!!J:Q. Pentru 

detalii suplimentare vă stă la dispoziţie responsabila de proiect, doamna Laura Hora, la adresa 

laura.hora!âlsemJ!,m. 

Suntem convinşi că acest proiect nou pe care Senatul îl propune va contribui la o şi mai 

bună colaborare a instituţiei noastre cu şcolile, încurajaţi de entuziasmul mare al copiilor prezenţi 

la evenimentele dedicate lor pe care le-am organizat până acum: I Iunie la Senat, Plenul lui Moş 

Crăciun, Ziua Culturii la Senat, dar şi vizitele regulate în cadrul programelor Săptămâna altfel. 

Alina-Ştefania Gorghiu, 

Preşedintele interimar al Senatului României 




