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Comunicat de presă 

Centrul de Tineret Focșani a sărbătorit „Ziua de Curățenie Națională” 

prin a treia activitate de ecologizare din cadrul proiectului de tineret  

„Voluntariatul văzut de aproape” 
18 septembrie 2021 

  
 

În data de 18 septembrie 2021 s-a desfășurat a treia  acțiune de ecologizare în Crângul Petrești, din 
cadrul proiectului „Voluntariatul văzut de aproape”,  prima activitate având loc în urmă cu aproape 2 luni, 
în data de 22 iulie. Proiectul se derulează în perioada  iunie –octombrie 2021 și este realizat în colaborare cu 
Consiliul Județean Vrancea și cu sprijinul sponsorilor Coca-Cola HBC Romania și Decathlon Focșani. 
Prin această a treia activitate de ecologizare, la care ni s-a alăturat ca partener și Asociatia Change Your 

Lifestyle For You, Centrul de Tineret Focșani și partenerii din proiect au sărbătorit într-un mod activ „Ziua 

de Curățenie Națională”. 
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 sâmbătă- 18 septembrie din Crangul Petresti au participat 71 de tineri, astfel: 
- 25 participanti au fost de la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Focșani, elevii fiind însoțiți si 

coordonați de doamnele profesoare Doina Boboc-consilier educativ, Nicoleta Hurmuzache-
director adjunct și Elena Ionela Partene; 

- 16 participanti au fost de la DGASPC Vrancea – MF Odobesti, coordonati de doamnele 
Mihaela Paraschivescu, Udrea Silvia, Obreja Constantina și Duca Rodica; 

- 20 participanti au fost de la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani, elevii fiind însoțiți și 
coordonați de doamna profesoară Vișan Tescari Mausi-consilier educativ și domnul profesor 
Gîrleanu Ionuț; 

- 10 participanti de la alte școli și licee din Focșani,voluntari ai Centrului de Tineret Focșani. 
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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