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Comunicat de presă 

Proiectul de și pentru tineret organizat de Centrul de Tineret Focșani 

„Voluntariatul văzut de aproape” 
18 august 2021 2021 

 
 

În data de 18 august2021 s-a desfășurat a doua acțiune de ecologizare în Crângul Petrești, din cadrul 
proiectului „Voluntariatul văzut de aproape”,  prima activitate avand loc in urma cu aproape o luna, in data 
de 22 iulie. Proiectul se deruleaza in perioada 01 iunie – 10 octombrie 2021 și este realizat în colaborare cu 
Consiliul Județean Vrancea și cu sprijinul sponsorilor Coca Cola România și Decathlon Focșani.  

Scopul acestui proiect este promovarea voluntariatului și a conștiinței civice în rândul tinerilor, 
contribuind la diminuarea, pe cât posibil, a poluării Crângului Petrești și a altor zone din județ. 

La activitatea de miercuri-18 august din Crangul Petresti au participat 48 de tineri, astfel: 
- 16 elevi si 5 cadre didactice au fost de la Colegiul National "Emil Botta" Adjud, coordonatorul 

grupului fiind domana profesoara Elena Vlad; 
- 12 participanti au fost de la DGASPC Vrancea – MF Odobesti, coordonati de doamnele 

Mihaela Paraschivescu si Raluca Gabriela Banu; 
- 5 participanti de la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, coordonati de doamna 

profesoara Iulia Soare; 
- 10 participanti de la alte licee din Focsani, coordonati si insotiti de doamna profesoara Carmen 

Violeta Dumitru de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focsani. 
Toti acesti tineri s-au implicat în acțiunea de ecologizare , aceasta activitate fiind si o activitate de 

promovare a voluntariatului. Participantii la proiectul „Voluntariatul văzut de aproape” au dat un exemplu 
pozitiv celorlalti tineri dar și membrilor comunității locale, cu privire la protecția mediului, prin formarea de 
abilități și comportamente necesare pentru menținerea și îmbunătățirea calității mediului în conformitate cu 
programele și politicile naționale și europene. 

 
Centrul de Tineret Focșani - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea mulțumește tinerilor 

participanți la activitatea de voluntariat, școlilor și liceelor partenere, Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vrancea,  precum și coordonatorilor acestora!  

Multumim partenerului din acest proiect, Consiliului Judetean Vrancea și sponsorilor noștri Coca 

Cola România și Decathlon Focșani pentru sprijinul acordat ! 
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