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Proiectul Şcoala Socială Sportivă  este implementat în Bucureşti, România, de 

către Asociaţia FDP – Protagonişti în educaţie din anul 2013, în parteneriat cu 

Fundaţia Real Madrid (Spania). 
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Parteneri: 

 Fundaţia Real Madrid, Spania; 

 Primăria sector 3 București; 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București sector 3; 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București sector 6; 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București sector 2; 

 Școlile Gimnaziale: 55, Mexic,  153 

 

Sponsori: 

 Societe Generale Global Solutions Services 

 Laureus Sports for Good 

 Fundaţia Real Madrid 

 UEFA 

 

Scop: prevenirea abandonului şcolar pentru 90 de copii aflaţi la risc de excluziune socială  

 45 de copii din zona periferică a sectorului 3 Bucureşti (zona Faur-Republica)  

 25 de copii din zona periferică a sectorului 6 Bucureşti (zona Giuleşti-Sîrbi) 

 20 de copii din zona periferica a sectorului 2 Bucuresti (zona Teiul Doamnei) – conform 

protocolului de colaborare incheiat intre FDP si DGASPC sector 2. in contextul pandemiei 

COVID-19 şi a restricţiilor aflate în vigoare, activităţile au fost amânate până la o dată 

necunoscută. 
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BENEFICIARI DIRECŢI:  
90 de copii aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar, care trăiesc la periferia oraşului 

Bucureşti,  elevi ai Şcolilor Gimnaziale Nr. 55 (sector 3), Nr. 153 (sector 6), Nr.30 şi Nr.31 (sector 2) : 

 45 din sector 3 (zona Faur-Republica) 

 25 din sector 6 (zona Giulesti-Sîrbi)  

 20 din sector 2 

În urma recomandărilor primite din partea partenerilor (cadre didactice din şcoli; personal calificat din 

cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului) şi a apelurilor telefonice primite la 

sediul Asociaţiei FDP – Protagonişti în educaţie din partea părinţilor care locuiesc în zonele menţionate, 

asistentul social împreună cu coordonatorul de proiect/consilierul a verificat situaţia socială a fiecărui 

copil întâlnind individual părinţii elevilor, la domiciliul acestora. Au fost întocmite anchete sociale şi s-au 

realizat dosare individuale de documente pentru fiecare copil în parte. În vederea participării copiilor la 

activităţile proiectului, părinţii şi-au exprimat acordul şi au semnat un contract de parteneriat 

cuprinzând responsabilităţile părţilor implicate.  

BENEFICIARI INDIRECŢI:  
 peste 300 voluntari; 

 100 adulți (părinții copiilor); 

 cadrele didactice 

 

DERULAREA ANTRENAMENTELOR SPORTIVE  
Obiectivele generale, specifice, conţinutul şi activităţile sportive implementate au fost stabilite 

având la bază metodologia de lucru a Fundaţiei Real Madrid fiind promovate 7 valori: 

 spirit de echipă 

 autonomie 

 stimă de sine 

 respect 

 egalitate 

 motivaţie 

 sănătate 

Începând cu sezonul 2019-2020, pentru încurajarea participării fetelor au fost introduse 2 noi 

sporturi în programul de antrenamente al copiilor, respectiv dans şi handbal, crescând astfel accesul 

fetelor din comunităţi marginalizate/rome la activităţi şi derularea de activităţi sportive pentru  

copii din cartiere mărginaşe ale Bucureştiului şi copii la risc de excluziune şcolară. 
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Antrenamentele sportive (fotbal) din cadrul proiectului au fost realizate de catre doi 

antrenori. Cristi Preda colaborează cu FDP - Protagonisti in educatie incepand cu sezonul 2013 – 2014, 

iar în sezonul 2017-2018 s-a început colaborarea cu Vladescu Daniel pentru antrenamentele din sectorul 

6.  Pentru grupa de copii din sectorul 2, antrenor va fi Daniel Vladescu. 

Antrenamentele de dans au fost realizate de catre 2 antrenori: Adrian Perian pentru grupa de 

copii din sectorul 6 + grupa mică de copii din sectorul 3 şi Monica Dumitrescu pentru cele 2 grupe din 

sectorul 3.  

Antrenamentele de handbal au fost suspendate în contextul pandemiei. 

Antrenamentele reprezintă o activitate conexă la educaţie, obiectivul fiind acela de a promova 

participarea la activităţi sportive tuturor copiilor, fără discriminări, indiferent de sex, rasă, religie, 

etnie, provenienţă socială. 

 Au fost încheiate convenţii de parteneriat cu cele trei şcoli în care sunt şcolarizaţi copiii înscrişi 

în proiect (Şcoala Gimnazială Nr. 55, Şcoala Gimnazială „Mexic” şi Şcoala Gimnazială Nr. 153). Elevii 

selectaţi din sectorul 3 au fost împărţiţi în 2 grupe, în funcţie de vârstă şi de programul şcolar, iar în 

sectorul 6 şi sectorul 2, a fost formată câte o singură grupă.  

Conform contractelor de parteneriat încheiate: în sectorul 3 sălile de antrenament sunt puse la 

dispoziţie de către DGASPC sector 3 împreună cu Direcţia de Învăţământ sector 3, în sectorul 6 de către 

Şcoala Gimnazială nr. 153, iar în sectorul 2 de către Şcoala Gimnazială Nr. 30. 

Ca urmare a solicitării reprezentanţilor FDP, DGASPC Sector 3 împreună cu Direcţia de Învăţământ 

Sector 3 a încercat să identifice şi să pună la dispoziţie sali de sport imediat ce şcolile au fost deschise, 

însă procesul a fost finalizat aproape de final de an şcolar şi nu s-a concretizat. 

Date fiind condiţiile şi restricţiile impuse de autorităţi în contextul pandemiei, în decursul sezonului 

2020-2021, antrenamentele s-au desfăşurat online alternativ cu antrenamente în aer liber. 

Antrenamentele în aer liber au fost defăşurate cu respectareacondiţiilor de distanţare, pe terenuri de 

fotbal închiriate contra-cost. 

PARTICIPARE ANTRENAMENTE 
Săptămânal s-au realizat 6 antrenamente de fotbal  şi 2 antrenamente de dans :  

FOTBAL 

SECTOR 6 
aer liber/online 

Grupa mica SECTOR 3  
ONLINE 
 

Grupa mare SECTOR 3  
aer liber/online 

Luni : 15.30-17.00 
 

Marti : 16.30-18.00 
 

Marti : 8.00-10.00 
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Miercuri  : 15.30-17.00 
 

Joi : 16.30-18.00 
 

Vineri : 8.00-10.00 
 

*Pentru  grupa de copii din sector 6: antrenamente în aer liber, online doar când vremea nu a permis 

*Pentru grupa mică de copii din sector 3: antrenamente exclusiv online dat fiind faptul că nu sunt 

independenţi pentru transport având în vedere vârsta lor fragedă 

*Pentru grupa mare de copii din sector 3: 1 antrenament în aer liber şi 1 antrenament online 

DANS 

SECTOR 6 
online 

Grupa mica SECTOR 3 
online 

 

Grupa mare SECTOR 3 
online 

 

MIERCURI: 17.00-18.00 
 

LUNI: 18.30-19.30 

 

În funcţie de programul şcolar al copiilor, fiecare copil a participat la 2 antrenamente de fotbal pe 

săptămână şi 1 antrenament de dans.  

În sezonul 2020 – 2021 s-au efectuat în total 357 de antrenamente, astfel: 

 sector 3: 193 antrenamente fotbal si 39 antrenamente dans 

 sector 6: 92 antrenamente fotbal  si 33 antrenamente dans 

Antrenamentele au fost suspendate parţial pe parcursul vacantelor şcolare şi în totalitate pentru grupa 

de copii din sectorul 2, întrucât activitatea centrelor aflate în subordinea DGASPC sector 2 în cadrul 

cărora copiii sunt înscrişi a fost suspendată, nu toţi copiii având acces la internet. Au fost luate în 

considerare mai multe posibilităţi de a reîncepe activităţile, dar nu a fost identificată soluţia optimă. 

 

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE 
S-a realizat constant, consilierul/coordonatorul proiectului participând la o parte din 

antrenamentele sportive şi au avut loc întâlniri la sediul FDP/online cu antrenorii. În cadrul intalnirilor 

au fost stabilite obiectivele antrenamentelor şi au fost analizate dificultăţile întâmpinate cu idenficarea 

de soluţii. Conform cerinţelor Fundaţiei Real Madrid antrenorii au întocmit rapoarte privind obiectivele 

sociale, educaţionale, tehnice-tactice, fizice-motorii şi cu privire la regulile de fotbal, acestea fiind 

transmise prin intermediul coordonatorului de proiect către reprezentantul Fundaţiei Real Madrid. 

În lunile noiembrie-decembrie 2020, toţi antrenorii implicaţi în program au participat la 

trainingul online de formare a antrenorilor, susţinut de departamentul sportiv al Fundaţiei Real Madrid. 
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https://www.realmadrid.com/noticias/2021/01/08/formacion-online-para-las-escuelas-de-la-

fundacion-en-rumania?pid=1394278440116&fbclid=IwAR3ZyvtdsO2pvhgTLG0eKWi-

RGjNxDJRXmbslNDoIe47nPAPglDcBSrMkNI   

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 

CONSILIEREA COPIILOR 
Sub formă de grup, dar şi sub formă de sesiuni individuale, această activitate a fost realizată în 

vederea conştientizării importanţei educaţiei, cu scopul de a creşte motivaţia pentru şcoală. 

Suplimentar anumite sesiuni de consiliere au vizat aspecte necesare unei vieţi mai bune, respectiv 

dezvoltarea comportamentelor aferente celor şapte valori care stau la baza metodologiei de lucru a 

Fundaţiei Real Madrid. 

Pe parcursul sezonului au avut loc 10 întâlniri de grup cu copiii, în cadrul cărora au fost 

abordate subiecte de interes pentru copii, precum:importanţa educaţiei şi a sportului, gestionarea 

conflictelor, dependenţa de dispozitivele electronice etc. 
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Mai mult decât atât, s-au desfăşurat 45 şedinţe de consiliere individuală, care au avut ca scop: 

cunoașterea situației specifice în care se află copilul, cum ar fi starea medicală și cea școlară / familială, 

identificarea cauzelor care duc la comportamente impulsiv-agresive în timpul antrenamentului / acasă, 

consilierea copiilor cu nevoi speciale de educație, medierea conflictelor dintre copii 

CONSILIEREA PĂRINŢILOR 
Realizată sub aceeaşi formă ca şi consilierea copiilor, lucrul cu părinţii a avut aceleaşi obiective, 

respectiv conştientizarea importanţei educaţiei şi dezvoltarea comportamentelor aferente celor şapte 

valori care stau la baza metodologiei de lucru a Fundaţiei Real Madrid. 

Pe parcursul sezonului au avut loc 12 întâlniri de grup cu părinţii, în cadrul cărora au fost 

abordate subiecte de interes pentru aceştia şi copii, precum: relația părinte-copil, conștientizarea 

nevoilor fiecărei familii, valorile proiectului, conflictele dintre părinți-copii, resursele copiilor, 

conștientizarea importanței părinților în viața copiilor, feedback de la părinți, cum să încurajezi copiii să 

comunice în grupul Whatsapp, conflicte și teme la școală, impactul Covid-19 asupra comportamentului 

copiilor și dificultatea lor la formarea online, dependența de dispozitive tehnologice, sistemul 

motivațional și comportamental etc. 

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE 

PROGRESUL ŞCOLAR AL COPIILOR 
În contextul pandemiei, coordonatorul şi consilierul au păstrat legătura cu cadrele didactice si 

directorii de şcoli privind situaţia şcolară şi progresul copiilor. La finalul semestrelor anului şcolar, 

coordonatorul de proiect a solicitat şcolilor partenere rezultatele copiilor din cadrul proiectului.  

LABORATORUL DE MEDITAŢII   
Laboratorul de meditaţii reprezintă o activitate de tipul after-school, în cadrul căruia copiii care 

au nevoie de suport educaţional pot participa. 

Din cauza faptului că şcolile au fost închise, programul afterschool implementat în Şcoala Nr. 

153 de către DGASPC sector 6 nu s-a ţinut. O parte dintre copii au participat la şedinţe de meditaţii 

online cu reprezentanţii DGASPC sector 6. 

În sectorul 3, nu a fost desfăşurat laboratorul de meditaţii ca în sezoanele anterioare, intrucat 

şcolile au fost închise majoritatea anului şcolar. În schimb, au fost organizate sesiuni online între copii şi 

voluntari, în vederea acordării sprijinului pentru efectuare teme. Spre finalul anului şcolar, când 

restricţiile au permis, au fost organizate grupuri mici de copii şi voluntari pentru efectuare teme la 

sediul FDP. 
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ACTIVITĂŢI SOCIO-EDUCAŢIONALE 

Club de poveşti cu voluntari 
Pe parcursul sezonului au avut loc 10 întâlniri copii-voluntari din cadrul unor companii. Poveştile au fost 

alese de voluntari  în funcţie de interesele şi vârsta copiilor şi au fost citite împreună cu aceştia: Micul 

Prinţ, Findus şi peştele, 4 povestioare despre oameni care au ajuns celebri-Nelson Mandela, poveşti 

despre animale etc. Toţi copiii înscrişi în program au avut ocazia să participe la cluburile de poveşti. La 

finalul fiecărei întâlniri a fost alocat timp pentru reflecţie, discuţii şi întrebări.  

  

 

mailto:bucuresti@fdpsr.ro
http://www.fdpsr.ro/


 

 

  

   
        

FDP – Protagoniști în educație  
Str. Albesti nr. 14, sector 2, Bucuresti  
CF 9019287 
Tel.: +40 21 255.22.58/61, Tel./fax: +40 21 255.22.59 
bucuresti@fdpsr.ro, www.fdpsr.ro 
 

P
ag

. 1
1

 

Colinde în limba engleză 
 

Alături de voluntari, înainte de sărbătorile de iarnă, copiii au învăţat colinde şi au repetat câteva 

noţiuni/cuvinte de bază  în limba engleză.  

 

Scrisori pentru Moş Crăciun 
Copiii au primit cadouri conform scrisorilor pe care le-au făcut către Moş Crăciun. Peste 300 angajaţi din 

cadrul companiei Societe Generale European Business Center  au cumparat cadouri pentru toţi copiii 

înscrişi în program şi fraţii lor. Câţiva dintre ei au fost spiriduşii lui Moş Crăciun şi au contribuit la 

distribuirea cadourilor către toţi copiii. 

 Mulţumim tuturor celor care au adus zambetul pe buze acestor copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă! 
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Curs foto-video 
2 voluntari pasionaţi de fotografie au susţinut un training pentru copii şi i-au învăţat pe aceştia  10 reguli 

pentru a face fotografii reuşite: 1 singur subiect, de la înălţimea obiectului, linii drepte, reflexii în apă, 

detalii, lumina din spate, fii creativ, alb-negru, regula treimii, grup. 

 

Workshop realitate virtuală –Oraşele viitorului 
Cu inspirație şi creativitate, copiii au creat propria imagine a oraşelor viitorului! Activitatea face parte 

dintr-un proiect de realitate virtuală prin care sunt centralizate viziunile copiilor cu privire la cum ar 

arăta orașele viitorului,  care ulterior sunt adaptăte în VR. 

Experiența VR  este gândită predominant senzorial, construind virtual orașe ale viitorului. Prin acest 

proiect, se militează pentru un proces transdisciplinar de creație și producție întrucât echipa va reuni 

artiști digitali, artiști transmedia, arhitecți, sociologi, antropologi și copii pentru a seasigura că 

experiența VR va avea un impact plurivalent benefic.  
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Vizita la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 
“Ne-am plimbat prin toată lumea”! Acesta a fost sentimentul copiilor după vizita la Muzeul Național de 

Istorie Naturală „Grigore Antipa”, unde au surprins multe aspecte din medii naturale de viață. 

Mulțumim voluntarilor de la Societe Generale Global Solution Centre Romania care au fost alături de 

copii și i-au însoțit în nevoia lor de cunoaștere! 
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Workshop-uri educaţie rutieră 
Ce trăim noi în trafic? Cum ne simțim? Suntem ochi și urechi când traversăm strada? În cadrul celor 3 

workshop-uri  organizate cu copiii, am construit conceptul de siguranță învățând regulile și semnele de 

circulație, cum trebuie să se descurce în calitate de pietoni și cum pot face față situațiilor delicate, când 

trebuie să solicite îndrumare sau ajutor. Mulțumim companiei Total pentru sprijin în oferirea 

materialelor educaționale! 
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2 vizite la Casa Experimentelor 
Conceptul de bază al Casei Experimentelor este de a valorifica tendinţa copiilor de a se juca, mai mult 

decât de a citi. Experimentele interactive variate crează contextul în care va fi posibilă experimentarea 

personală a fenomenelor şi explorarea unor situaţii noi şi de a pune întrebări. De fapt, principiul este de 

„a învăţa făcând” într-o manieră distractivă.  

„Nimic nu se întâmplă dacă nu facem ceva astfel încât să se întâmple!” Acesta este mesajul cu care Casa 

Experimentelor - Romanian Science Center a invitat cele 2 grupe de copii din sectorul 3 să exploreze noi 

situații, să pună întrebări și să descopere răspunsuri! 
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6 activităţi socio-educaţionale în parcuri din Bucureşti: Moghioroş, 

IOR, Herăstrău 
Copilaria înseamnă jocuri,interacțiune și prietenie! Alături de voluntari din cadrul Societe Generale 

Global  Solution Centre România, în cadrul celor 6 activităţi organizate, copiii au povestit despre anul 

școlar aparte și care au fost provocările, au învăţat jocuri şi activităţi noi, au petrecut timp de calitate 

unii alături de ceilalţi. La finalul fiecărei activităţi, copiii s-au bucurat de o recompensă: pizza, 

bomboane, crafturi educaţionale, cărţi etc. 
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Piesă de teatru online  
Dacă nu putem merge la teatru, aducem teatrul la noi! Transpuși într-o aventură plină de suspans și 

mister, copiii din grupa mică sector 3 au desprins din piesa "Erus și Valea Generozității" un buchet de 

învățăminte despre prietenie, familie, răbdare, iubire, dar și cât de importantă este generozitatea. 
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Sistemul motivaţional-comportamental 
Este gândit a fi un instrument de echipă, cu obiectivul de a încuraja comportamentele prosociale și a 

reduce comportamentele neadecvate ale copiilor. După o perioadă lungă în care copiii au participat la 

activităţi aproape exclusiv online, începând cu luna februarie 2021, au fost puse bazele unui sistem 

motivaţional, pentru a creşte astfel prezenţa şi implicarea  la activităţi. Se stabileşte un obiectiv lunar, 

cu indicatori specifici şi mai multe modalităţi de cotare a comportamentelor.  

 
La începutul fiecărei luni se centralizează punctajele pentru fiecare copil şi se aleg cei mai implicaţi copii 

ai lunii din fiecare grupă. Recompena se stabileşte de comun acord cu copiii şi antrenorii: mape 

educaţionale, mingii, titlul de „copil al lunii”, participare la activităţi educaţionale li sportive extra etc. 

Activitate handmade  
Copiii din grupa mică din sectorul 3 au confecţionat mărţişoare cu ocazia zilei de 1 martie, pe care le-au 

oferit apoi mamelor. 

 

mailto:bucuresti@fdpsr.ro
http://www.fdpsr.ro/


 

 

  

   
        

FDP – Protagoniști în educație  
Str. Albesti nr. 14, sector 2, Bucuresti  
CF 9019287 
Tel.: +40 21 255.22.58/61, Tel./fax: +40 21 255.22.59 
bucuresti@fdpsr.ro, www.fdpsr.ro 
 

P
ag

. 2
4

 

Scrisori pentru Iepuraş 
Copiii au primit cadouri conform scrisorilor pe care le-au făcut către Iepuraş. Angajaţi din cadrul unei 

companii  au cumparat cadouri pentru copiii înscrişi în program. Mulţumim voluntarilor că au adus 

zâmbetul pe buzele copiilor cu ocazia sărbătorilor pascale! 
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Organizare picnic  
Recompensa lunii aprilie  ca urmare a respectării valorilor sociale și sportive le-a adus copiilor o zi în 

care provocările prin joc și distractia în aer liber au fost la înălțime! Cei mai implicaţi şi activi copii au 

participat la un picnic şi activităţi sportive în parcul Herăstrău. 
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Eveniment aniversar 8 ani de program 
8 ani de sport şi mişcare. La mulţi ani, Şcoala Socială Sportivă!  

Cu ocazia sărbătorii a 8 ani de la înfiinţarea programului, a fost organizat un eveniment cu toţi copiii 

înscrişi în program, voluntari din cadrul Societe Generale Global Solution Centre România, echipa FDP, 

antrenori. Au avut loc meciuri amicale mixte adulţi-copii şi activităţi de tip Exatlon/Survivor. La final, toţi 

copiii au primit jocuri şi o felie din tortul aniversar. 
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 Participare servicii specializate în cadrul centrului Wonder 
Copiii înscrişi în cadrul programului care au cerinţe educaţionale speciale sunt direcţionaţi către centrul 

Wonder, în cadrul căruia pot beneficia de servicii precum: evaluare psihologică complexă, psihoterapie, 

kinetoterapie, logopedie, baterii teste psihologice aplicate, consiliere părinţi. 

Control oftalmologic pentru toţi copiii şi părinţii 
Ochii noștri sunt cel mai important organ senzorial de care dispunem. Chiar dacă nu au semne sau 

simptome legate de problemele cu vederea, descoperirea din timp a unor eventuale afecțiuni de vedere 

la copii este absolut necesară. Așadar, nu am ignorat această problemă complexă și importantă! Timp 

de 3 zile, cu ajutorul Dr Roxana Cozubas împreună cu Ionela Stirbet și Vlad Florea de la Essilor Romania, 

copiii și părinții din programele noastre au beneficiat de un consult de specialitate menit să identifice și 

să prevină înrăutățirea simptomelor și avansarea afecțiunilor. O vedere sănătoasă îi va permite copilului 

să aibă rezultate mai bune la școală și să se integreze mai bine la joacă.  Mulțumim din inimă pentru 

atenția specială acordată ochilor copiilor și dezvoltării lor vizuale! 
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ACTIVITĂŢI SPORTIVE 
Chiar dacă din cauza pandemiei nu au avut loc evenimente sportive importante la care copiii să 

participe ca spectatori, pentru a promova valorile sportive, pe parcursul sezonului 2020-2021 fost 

organizate mai multe evenimente sportive, precum: 

Meciuri amicale între diferite grupe de copii înscrişi în program  
Copiiii au fost împărţiţi în mini-grupe pentru a juca fotbal în diferite ocazii pe parcursul sezonului. A fost 

o ocazie pentru ei sa se reîntâlnească, iar pentru unii dintre ei să se vadă pentru prima dată (pentru cei 

înscrişi în acest sezon) şi să joace împreună.  
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  Participare cantonament sportiv  
Cu sprijinul angajaţilor companiei Axway, au fost strânse fondurile necesare pentru acoperirea 

costurilor de cantonament sportiv pentru 2 dintre copiii înscrişi în program. Au fost selectaţi 2 copii, cei 

mai motivaţi şi implicaţi, care au fost în cantonament la munte alături de echipa unui club sportiv de 

performanţă, timp de o săptămână. 
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Organizare jocuri  sportive tip Exatlon 
Jocurile au fost propuse şi organizate de instructorul de dans Adrian, în cadrul ieşirilor cu copiii. Fani 

înrăiţi ai emisiunii televizate Exatlon/Survivor, copiii s-au bucurat să facă parte din echipa „faimoşilor” 

sau „războinicilor” şi au făcut tot ce le-a stat în putinţă să câştige şi să aducă punct pentru echipa lor. 
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SELECŢIA VOLUNTARILOR 
Campania de promovare a fost continuă, pe toată durata de implementare a proiectului, prin 

anunturi de recrutare voluntari pe reţelele de socializare. 
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Pe parcursul sezonului, peste 330 angajaţi din cadrul mai multor companii au ales să se implice 

în activităţi de voluntariat alături de copii (story club, efectuare teme, activităţi socio-educaţionale 

online/la sediul FDP/în aer liber.  

MONITORIZARE TEHNICO-FINANCIARĂ 
Periodic au fost tansmise rapoarte sportive, tehnice şi financiare către Fundaţia Real Madrid şi ceilalţi 

finanţatori.  

SERVICII DE PREVENŢIE ŞI SUPORT SOCIAL ACORDAT FAMILIILOR ÎN 

TIMPUL PANDEMIEI DE COVID-19  
-pachete alimente de baza (ulei, faina, zahar, orez, paste, pasta rosii, mazare, biscuiti, cereale, lapte, 

pate, ceai etc), distribuite periodic tuturor familiilor; 

-pachete materiale igienico-sanitare (dezinfectant, detergenti, sapun lichid etc); 

-materiale preventie si protectie (masti protectie, spirt etc); 

-donaţii de la persoane fizice: mobilă, electrocasnice haine etc; 

-suport alimente familii aflate in izolare si familii in care parintii au ramas fara loc de munca; 

-suport social si psihologic; 

-desfasurare antrenamente sportive si activitati socio-educative online  in contextul restrictiilor aflate in 

vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 – Beneficiari sector 3 
Nr. 
Crt. 

Nume prenume copil Data 
nasterii 

Scoala Observatii 
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1 Anghel Alexandru-Constantin 27.01.2009 55  

2 Anghel Miruna-Georgiana 27.01.2009 55  

3 Bercenaru Cristian 22.10.2007 55  

4 Bordianu Ana Maria 17.01.2010 55  

5 Bordianu Ștefania Cristina 30.01.2008 55  

6 Bunda Antonio Marian 04.01.2009 55  

7 Burdusel Alin - Florin 30.04.2009 55  

8 Burdusel Ianis- Ionut- Alexandru 08.10.2010 55  

9 Cenea Alina- Mihaela 11.09.2009 55  

10 Chiper Eduard Alexandru 08.04.2010 55  

11 Constantin Ionut Denis 29.01.2009 55  

12 Copelea Andrei Ionut 27.02.2008 55  

13 Cristea Marius Alexandru 31.07.2006 55  

14 Cucueteanu Cristiano-Florin 20.12.2011 55  

15 Dinu Darius Mihaita 18.06.2011 55  

16 Dinu Mario Gabriel 03.10.2008 55  

17 Dinu Alexandra-Georgiana 21.02.2010 55  

18 Dragan Daniela Stefania 19.02.2010 55  

19 Dumitru Cristian - Stefan 30.04.2008 55  

20 Florea Stefan - Catalin 14.09.2009 55  

21 Hussein George-Alexandru 05.10.2006 55  

22 Hussein Mihai-Gabriel 18.05.2008 55  

23 Iordache Andrei Gabriel 19.07.2007 55  

24 Lungu Alexandru 12.08.2009 55  

25 Lupascu Romeo-Cristian 07.06.2009 Mexic Abandon proiect sem 2 

26 Lupescu Lazar 30.01.2009 55  

27 Petrescu David-Valentin 21.04.2010 55  

28 Raducanu Alexandru-Iulian 28.08.2008 55  

29 Simion Elena Florentina Alexandra 10.10.2008 55  

30 Ștefana Andrei Robert Patric 26.10.2011 55  

31 Ștefana Darius Liviu Marian 28.09.2009 55  

32 Stroe Carmen-Alexandra 06.02.2009 Mexic Abandon proiect sem 2 

33 Tosum Anda Geazmin 02.09.2010 55  

34 Tosum Milena Ionela 21.12.2011 55  

35 Tosum Steliana-Roberta 19.05.2013 55  

36 Voicu Gabriel Dragoş 23.06.2009 55  

37 Zane Karina-Maria 18.01.2012 55  

38 Zane Mihnea-Alin 10.04.2008 55  

39 Iancu David-Andrei 15.07.2011 55  

40 
Neculai Nicoleta 03.01.2009 55 Abandon proiect 

semestrul 2 

41 Cristea Nicoleta-Roxana 22.11.2008 55  
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42 Cristea Alexandru-Ionut 24.01.2007 55  

43 Dumitru Romeo-George 26.04.2007 55  

44 Dinita Antonio -Ionut 10.02.2009 55  

45 Dinita Marius-Gabriel-Iulian 05.10.2010 55  

Anexa 2 – Beneficiari sector 6 
Nr
crt 

Nume/Prenume Data Nasterii Scoala Observatii 

1 Ciucur Gabriela-Ianola-Valentina 03.12.2007 153  

2 Constantin Albert- Yanis 03.08.2009 153  

3 Constantin Alberto-David 19.07.2008 153  

4 Constantin Andreea Camelia 01.12.2007 153  

5 Cosita Nicoleta-Cristina 15.09.2007 153  

6 Cretu Andreea-Alexandra 31.12.2006 153  

7 Cretu Larisa-Ionela 03.04.2009 153  

8 Cretu Alessia-Valentina 07.08.2010 153  

9 Cretu Marian-Leonidas 27.06.2012 153  

10 Gheorghe Florin-Ilie 07.01.2010 153  

11 Ioniță Francisco David  01.11.2008 153  

12 Ionita Marta Estera 15.07.2010 153  

13 Iorgu Bianca-Florentina 14.09.2007 153  

14 Negru Florin-Daniel 28.03.2010 153  

15 Pandele Marian-Franco 23.06.2009 153  

16 Petra Doru Daniel 18.09.2006 153  

17 Petre David Cristian 03.02.2007 153  

18 Radu Ana Andreea 04.05.2008 153  

19 Radu Lucian Constantin 22.05.2009 153  

20 Radulescu Alexandru-Cristian 20.05.2010 153  

21 Tomescu Florentin-Ionuț 10.11.2007 153  

22 Tudor Adrian-Mihai 06.10.2005 153  

23 Tudor Stefan 26.12.2009 153  

24 Chirigoi Raluca - Ionela 23.10.2006 153  

25 Petra Alexia-Teodora   153  

 

Anexa 3 – Echipa proiectului 
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Iulia Nicolae  

(coordonator proiect & asistent social) 

 

Valeria Maria Baciu  

(consilier) 

 

Adi Duica 

(Manager financiar) 

 

Cristian Eugen Preda 

Daniel Vlădescu 

(antrenori fotbal) 

 

Adrian Perian 

Monica Dumitrescu 

(antrenori dans) 

 

 

Diana Marita 

(Fundrasing & PR) 

 

Peste 300 voluntari din companii 
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