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DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET VRANCEA 

 

GALA 2020 

 A CENTRULUI DE TINERET FOCȘANI 
 

Mulțumiri tinerilor participanți și tuturor colaboratorilor!  
 

 
Anul 2020 a fost pentru noi, Centrul de Tineret Focșani, cea mai mare provocare. Dacă până anul 

acesta proiectele noastre s-au transformat, s-au adaptat odată cu generațiile de tineri cu care interacționăm, 
încercând să le menținem direcția care să îi așeze într-o societate sănătoasă , anul 2020 ne-a adus în plus, 
în  atenție, încadrarea tuturor temelor noastre într-o societate afectaă de pandemie .  

Proiectele au trebuit adaptate la noile condiții sociale impuse de restricțiile sanitare . Am reușit să 
găsim mijloacele materiale și să le adaptăm și pe cele vechi noilor cerințe , pentru a ne putea desfășura 
activitățile . Am găsit înțelegere și la toți colaboratorii Centrului de Tineret. 

 
Pe această cale ținem să le mulțumim acestora și vrem în primul rând să-l amintim aici pe            

col. R Ion Durnescu (pe front sergent major) - veteranul de război, un exemplu pentru tineri prin caracterul 
său destoinic, prin personalitatea sa verticală, nealterată de atâtea lupte ale vieții, un segment luminos din " 
coloana infinitului " a neamului nostru. Prin domnul Ion Durnesc ne extindem recunoștința către toți veteranii 
de război, cei care au apărat necondiționat pământul strămoșesc al patriei, indiferent pe ce front au luptat. 
Ei sunt cei care s-au întors de pe front la casele lor, cu durerea în suflet a pierderii camaradului, cu adânci 
răni fizice și psihice, spre a fi dovada vie a jertfelor acestui neam greu încercat. Acești bravi ostași ne-au 
învăţat că dragostea de ţară nu se măsoară în cuvinte, ci în fapte. 

 
Dorim să mulțumim și să oferim diplome partenerilor din acest an, pentru colaborarea și sprijinul 

acordat în organizarea și implementarea activităților Centrului de Tineret Focșani:  
- Agenția județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea – partener în proiectul de 

tineret  “Îndrăznește să crezi” 
- Școala Postliceală Sanitară “ Hippocrate“ Focșani  – partener în proiectul de tineret 

“Educație pentru siguranța și sănătatea tinerilor“  
- Muzeul Vrancei – partener în proiectul de tineret “Identitatea si valorile naționale in contextul 

Marii Uniri “ 
- Validsoft Focșani – partener în proiectul de tineret “Tinerii intre teorie si practica“ 
- Asociația Voluntariat pentru Viață și Asociația Potpourri – parteneri în proiectul de tineret 

“Tandem“ 
- prof. IONELA Batog, prof.Andreea Petre și voluntarul american John Korst – parteneri în 

proiectul de tineret “Investim în tineri, investim în viitor“  
- prof. Carmen Atanasiu – partener în proiectul de tineret “Capturând lumea“ 
 

Ținem să mulțumim și să oferim diplome și liceelor și instituțiilor participante în proiectele 
noastre din anul 2020: 

- Centrul Şcolar Pentru  Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focșani 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea 
- CT „Edmond Nicolau” Focșani 
- CN Pedagogic „Spiru Haret” Focșani 
- Liceul Teoretic  „Duiliu Zamfirescu” Odobești 
- CT ”Ion Mincu ”Focșani Doamna” Focșani 
- CN “Unirea “ Focșani 
- CN “Al.I.Cuza“ Focșani  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,   

Daniel Gongu        
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