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FACEM Echipa Pentru Educatie 

De ce este importantă educația?  
De ce venim la școală? 

Campanie de conștientizare a importanței educației organizată de  
Asociația „Bună Ziua, Copii din România” în 6 școli din municipiul Bârlad. 
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Introducere 
„Educație pentru schimbare” este ceea ce ne-am propus să facem pentru cei 240 de copii, beneficiari ai proiectului 
nostru, și cei 15 voluntari din echipa de implementare; și anume, schimbarea viziunii despre școală și educație, în 
sensul abordării unor metode de lucru specifice educației non-formale, mai prietenoase și atractive pentru copii. 
 
Această broșură este un exemplu în acest sens. Ca alternative la organizarea unor prelegeri academice despre  
importanța participării pro-active a elevilor la actul educațional, am adunat laolaltă îndemnuri adresate direct lor, 
elevilor, în cadrul unor discuții, nu foarte formale, organizate de voluntarii asociației noastre, chiar la ei la școală.  
Aceste îndemnuri vin din partea unor profesioniști din comunitatea noastră, care sunt mai ales oameni, și care au 
reușit în profesia lor prin pasiune, seriozitate și multă, multă muncă. 
 
„Educație pentru schimbare” este, de asemenea, o invitație pentru noi, ceilalți actori implicați în educarea tinerilor,  
profesori și părinți, de a încerca să ne schimbăm puțin perspectiva asupra actului educațional. Ar putea fi un  
exercițiu util ca, măcar uneori, să rupem eticheta generației tinere de azi – „tineri care nu citesc, sunt dependenți de 
vizual, inclusiv de propria imagine, sunt rebeli sau indiferenți, egoiști și superficiali”- și  să acceptăm că tot ei sunt 
mai inteligenți, mai  voluntari, mai curajoși, mai creativi  și cu personalități mai puternice decât generațiile dinaintea 
lor pentru că așa i-am crescut noi.  Tinerii au nevoie să le transmitem nu numai informații și experiența noastră de 
viață sub formă de axiome, ci și un discernământ vocațional, un orizont de cunoaștere care să devină al lor. 
 
Consider că portretul tânărului de azi are nevoie de retușări și trebuie găsit un artist care să-l facă, pentru a apropia 
acest portret de FRUMOS. Haideți să devenim noi, cei din jurul lor, comunitatea, acest artist! 

Coordonator de proiect, 
Otilia Virvorea, profesor și părinte. 
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Doamna Elena Briciu, educator pentru mai bine de 40 de ani, este un profesionist plin 

de bunătate și iubire față de semeni, pentru care meseria de dascăl a fost și este 

sfântă. A confundat de la bun început, micuții cu care a lucrat de-a lungul timpului cu 

proprii copii. Comunicarea este cheia tuturor reușitelor în profesia de dascăl, în opinia 

doamnei educatoare, fie că este vorba de interacțiunea cu copii, cu părinții acestora 

sau cu colegii. Doamna educatoare Elena Briciu consideră, de asemenea, că bazele 

educației se pun încă din învățământul preșcolar și susține cu tărie încurajarea celor 

mici în situații dificile si nu comparațiile cu alți copii pe care unii părinți au tendința să 

le facă în încercarea de a-și motiva copiii. 

ELENA BRICIU 

Repere din activitatea profesională  

Funcție: educator. 

Studii: Liceul Pedagogic Bârlad. 

Experiența în domeniu: 41 de ani și 33 de săptămâni. 

Cursuri/  formări/  traininguri:  Grade în învățământ; Cursuri de formare în domeniul educațional. 

Alte mențiuni (voluntariat, activități caritabile etc.): activități caritabile - donații pentru familii. 

Articole/ Publicații apărute: lecții deschise - cercuri pedagogice. 
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Pentru a putea reuși, oamenii trebuie să se 

iubească pe ei, să iubească ceea ce fac, să-și 

iubească părinții, să-i asculte și să învețe. Fără 

carte, muncă și colaborare cu părinții nu vor 

face nimic. Trebuie să te gândești  ce vrei să  

faci și să ai un plan bine stabilit. Totul să  

pornească din inimă.  

Mesajul meu pentru tine 

Intervievator:  Priscilla Rotaru - voluntar  
Coordonator interviu și prelucrare material: Otilia Virvorea - coordonator 
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Șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, reprezintă de fapt Uniunea 

Europeană în România și, deși și-a dorit să lucreze într-o instituție internațională,  nu se 

aștepta să devină ambasador chiar în propria țară. Domnia sa crede în autenticitate, 

integritate și solidaritate și consideră că orice persoană are nevoie de a fi stimulată/

provocată pentru a învăța. Dna Angela Cristea crede, de asemenea, într-un sistem de 

educație bazat pe transmiterea de principii și valori care să permită elevilor să-și 

formeze propriile convingeri și care să răspundă intereselor și pasiunilor lor. 

ANGELA CRISTEA Repere din activitatea profesională  

Funcție:  șef al Reprezentanței Comisiei Europene în România. 

Studii:  titlul de Master în Filosofia relațiilor internaționale, de la Universitatea din Amsterdam (1993). 

Experiența în domeniu: peste 20 de ani de experiență în managementul comunicării instituționale. 

Funcții și titluri obținute de-a lungul carierei:  1993 - a fost selectată pentru a configura echipa de presă și 
informare a noii reprezentanțe diplomatice a Comisiei Europene în România; 2006 - s-a mutat la Ankara, în 
Turcia, unde a pus în practică experiența acumulată cu privire la procesul de pre-aderare la Uniunea 
Europeană, în gestionarea principalului proiect de comunicare al Delegației UE din această țară; șef-adjunct al 
Delegației UE din Egipt; 2010 - dna Cristea a devenit unul dintre purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene, și 
anume cel responsabil cu tema extinderii și politicii de vecinătate a UE; 2011 - a lucrat în cadrul Direcției 
Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, unde a condus departamentul de comunicare și pregătirea 
campaniei privind reforma Politicii Agricole Comune la nivelul întreg. 
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Dacă v-ați întrebat vreodată care este rostul 

nostru pe pământ, răspunsul meu este că 

suntem aici pentru a învăța: din cărți, de la 

părinți, de la profesori, de la cei din jurul 

nostru, și, mai ales, din experiențele proprii. 

Învățând, creștem. Crescând, devenim nu  

numai învățăcei, ci și învățători, pentru cei ce 

ne urmează. 

Mesajul meu pentru tine 

Pregătire chestionar: Gimmy Duma - voluntar 
Coordonator interviu și prelucrare material: Otilia Virvorea - coordonator proiect 
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Repere din activitatea profesională  

Doamna  Gabriela Daniș este medic primar epidemiolog la Spitalul Municipal de Urgență 
„Elena Beldiman”, Bârlad care, timp de 10 ani a făcut parte din echipa de management a 
spitalului (în perioada 2007-2017) având funcția de director medical. Doamna doctor este 
omul care crede că fără pasiune nu se poate realiza nimic în viață și că succesul se bazează, 
în mare parte, pe colaborare și lucrul în echipă. Doamna doctor Daniș, de asemenea, crede 
în perseverență, în puterea și dorința de a continua, în onestitate, atât față de propria 
persoană, cu limitele ei, dar și față de ceilalți și, nu în ultimul rând, în demnitatea de a 
înfrunta greutățile, atunci când lucrurile nu merg bine dar și în relația cu cei cu care lucrezi 
sau interacționezi. Despre elevii din ziua de azi, doamna doctor crede că motivația lor ar 
putea crește  prin mai multă încredere în ei și acceptarea ajutorului din partea familiei. 

Functia: Medic primar epidemiolog. 
Experiență profesională: 1995-1996 medic stagiar Spitalul de Adulți Bârlad; 1996-1997 medic Dispensar Școala nr.5 
Bârlad; 1997-2001 rezidențiat în specialitatea Epidemiologie UMF Iași; 2001 medic specialist Iași; 2005 medic primar 
epidemiolog. 
Cursuri\ formări\ traininguri: Curs de Management spitalicesc organizat de Expert Audit Grup; Participant la 
Conferința Națională de Antibioterapie București; Curs perfecționare: Vaccinologie; Curs de perfecționare Actualități 
în bolile cu transmitere sexuală; Simpozionul Infecții Nosocomiale; Curs perfecționare Actualități în hepatitele acute 
virale; Participant Conferința Națională de Epidemiologie Cluj-Napoca. 
Funcții și titluri obținute de-a lungul carierei: Director medical; Medic coordonator Compartimentul de Prevenire  
și Controlul Infecțiilor Nosocomiale. 
Articole\ publicații apărute: Colaborator permanent Revista „Pagini Medicale Bârlădene”. 

GABRIELA DANIȘ 
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Educația trebuie să continue să fie un obiectiv al zilelor 

noastre, iar voi să fiți răbdători, să faceți achiziții  

permanente, pentru că asta va conferă o stabilitate 

personală; să stăpânești  elemente de educație morală, 

intelectuală și fizică te face mai sigur pe tine. Și să nu 

uitați că funcțiile pe care le-ați putea avea la un  

moment dat, la fel ca și bunurile materiale, sunt  

trecătoare, dar meseria nu are cine să ți-o ia!  

Mesajul meu pentru tine 

Intervievatori: Daria Nasue, Sidonia Toma - voluntari  
Coordonator interviu și prelucrare material: Cătălina Gheorghiu - psiholog 
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Repere din activitatea profesională  

Lidia Gabi Ghidoveanu nu este doar un profesor de matematică care încă își face lecțiile în fiecare 
zi, pentru a-i învăța pe elevi consecvența, rigoarea și răbdarea, ci și tipul acela de dascăl care  
transmite nu doar prin ceea ce spune ci și  prin tot ceea ce este. Și este un om exigent, în primul 
rând, cu propria-i persoană care crede în dreptate și în adevărul spus cu orice risc. Despre sistemul 
de învățământ și elevii din ziua de astăzi, dna profesoară „observă amar că studiul matematicii care 
presupune efort și multă muncă’’ a devenit mai puțin popular într-o perioadă în care „prea mulți 
cred în teoria efectului maxim cu efort minim’’. Și totuși, ceea ca ar aduce o schimbare, în viziunea 
dnei profesoare, ar fi părinți mai puțin protectivi care să-și educe copiii pentru muncă, profesori 
onești, corecți și responsabili și elevi mai perseverenți și mai deschiși la sugestii și găsirea de repere. 

Funcție: profesor de matematică. 
Experiență profesională: profesor la Colegiul Național Gh. Roșca Codreanu, din 1984. 
Cursuri\ formări\ traininguri: Școala de vară „CEDU 2000+”, secțiunea „Didactica matematicii și a științelor”, 
Sinaia; „Curriculum continuity links between the primary and secondary stages in education in European schools”; 
Institutul Pedagogic Nicosia (în cadrul programului Socrates-Comenius 2.2). 
Alte mențiuni (voluntariat; activități caritabile etc): voluntar, Centrul Educațional Creștin-Ortodox, Cetatea 
Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. 
Articole\ publicații apărute: articole publicate în „Meridian matematic”, „Recreații matematice”, „Gazeta 
matematică seria B”, „Deschideri Europene”, „Tribuna învățământului”; 2002 - coautor „Matematică-probleme 
alese pentru clasa a XII-a”, coordonator prof. C. Udriște, editura Fair Partners; 2004 - coautor „Matematică-sinteze și 
modele pentru bacalaureat-2004”, coordonator Tiberiu Vladislav, editura Fair Partners; 2005- coautor „Matematică- 
sinteze și modele pentru bacalaureat-2005”, coordonator Mihai Postolache, editura Fair Partners; 2008 redactor, 
împreună cu dna Elena Popoiu, al volumului „Profesorul Vasile Dumitrache sau Lecția iubirii de școală”, Editura 
Integral. 

LIDIA GABI GHIDOVEANU 
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Accesul la educație e marea voastră șansă. Deschideți ochii, 

vedeți, luați aminte, comparați și judecați. Veți înțelege că 

vârsta voastră este frumoasă în măsura în care spiritul vostru 

este frumos. Că tot ceea ce acumulați va face la un moment 

dat diferența. Veți  avea  un cuvânt de spus, și-l veți putea 

susține, nu veți trece fluierând prin viața și nu veți  fi doar un 

pion neînsemnat pentru care aleg ceilalți! 

   Nu pierdeți timpul! 

   Începeți marea învățătură temeinic. Va fi un prim pas în 

   favoarea destinelor voastre! 

Mesajul meu pentru tine 

Pregătire chestionar: Andreea Toma - voluntar  
Coordonator interviu și prelucrare material: Otilia Virvorea - coordonator proiect 
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Nicoleta Pavel, elevă de liceu, în clasa a 12-a, s-a remarcat prin rezultate deosebite la 

învățătură, confirmate de curând, și prin primirea, unui premiu de 1000 de euro. Ea se 

definește ca o elevă pentru care școala, dincolo de rutină, teme și învățat, este o 

oportunitate de a cunoaște oameni noi, profesori și elevi, și „dacă ești conștient că faci 

asta pentru viitorul tău, este ceva foarte benefic”. Ea crede că în viață este important 

să muncești pentru ceea ce iți dorești, să nu renunți niciodată la visurile tale iar când 

simți că nu mai poți să te ridici și să mai faci un pas. Sistemul de învățământ actual 

este, în viziunea ei,  mai bun decât în trecut dar ar mai trebui îmbunătățit prin activități 

extrașcolare practice,  care ajută la dezvoltarea de aptitudini și abilități.  

Funcție: elev. 

Studii: Școala nr. 10 Stroe S. Belloescu, Liceul teoretic Mihai Eminescu. 

Cursuri/ formări/ traininguri:  Olimpiada  de limba franceză, olimpiada de limba română, voluntariat la  
Asociația „Un nou început în viață”. 

NICOLETA PAVEL Repere din activitatea profesională  
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Educația ne definește, ne 

ajută să devenim buni 

cetățeni ai acestei societăți 

și de asemenea să ajutăm 

la evoluția societății.  
 

Mesajul meu pentru tine 

Intervievatori: Sidonia Toma și Remus Cosma - voluntari  
Coordonator interviu și prelucrare material: Cătălina Gheorghiu - psiholog 
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Doamna Elena Popoiu este un profesionist care s-a născut cu pasiunea pentru carte și 
pentru limba franceză, pe care familia, apoi școala i-au dezvoltat-o. Dincolo de toate, 
dna profesoară Popoiu este un OM pentru care spiritul datoriei, corectitudinea și 
dorința de a fi și a merge împreună cu ceilalți au devenit un mod de viață. După o viață 
de profesorat (38 de ani), consideră că sprijinul familiei, un act educațional de calitate 
și implicarea comunității în viața școlii sunt condițiile ce i-ar stimula pe elevii să se  
investească în educația lor. Dna  Elena Popoiu crede că trebuie (re)găsite căi pentru ca 
nevoia de școală, firescul  mersului la școală să revină, în egală măsură,  în viața 
părinților și a copiilor. 

Funcție: Vice-președinte al Societății Culturale „Academia Bârlădeană“; Responsabil al Departamentului de 
Francofonie; Profesor de limba franceză. 

Experiența profesională: 38 de ani, profesor de limba și literatura franceză în mediul pre-universitar (Liceul 
„Mihai Eminescu“; colaborator al Catedrei de Franceză  de la Universitatea „Al.I.Cuza“ Iași pentru redactarea 
Dicționarului de Literatură Canadiană; publicist, traducător: 4 cărți traduse apărute la Editura  Institutul  
European, Iași. 

Funcții și titluri obținute de-a lungul carierei: Șef de catedră limba franceză, Liceul „Mihai Eminescu“ Bârlad; 

Redactor la revista „Academia Bârlădeană“; Vice-președinte al Societății „Academia Bârlădeană“;   

Coordonator Departament de Francofonie în cadrul „Academiei Bârlădene“; Membru în echipa de proiect în 

cadrul proiectelor  școlare interculturale COMENIUS. 

ELENA POPOIU Repere din activitatea profesională  
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Educația este o cale, de fapt CALEA, singura adevărată,  

valorizantă,  deschizătoare de șanse în formarea și împlinirea 

umană. Școala, ca institutie, este mediul care deschide această cale, 

oferă informația și modul de a o folosi, precum și modele de ales și 

de urmat. Și mai oferă, prin informația adevărată dar și prin bune 

deprinderi, armele pentru a înfrunta ignoranța, minciuna, cu toate 

relele decurgând din ele, pentru a discerne între cultură și surogat. 

Toate acestea într-o vreme în care pseudo-cultura, non-cultura sunt tot mai agresive și 

mai abil poleite spre a prinde în mreje categorii largi de public, orbit de avalanșa vizuală 

și sonoră care-l asaltează. Școala, educația, lectura vă ajută să nu vă lăsați subjugați de 

aceste tentații agresive, să nu vă îndepărtați de carte, indiferent ce format ar avea ea. 

De voi depinde să nu ajungem  să auzim că...„Shakespeare nu ne dă de mâncare!“ 

Mesajul meu pentru tine 

Intervievator:  Daria Nasue - voluntar  
Coordonator interviu și prelucrare material: Otilia Virvorea - coordonator proiect 
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Cristian Strat, specialist IT, a debutat prin a-și satisface curiozitatea de a învăța să utilizeze 
un calculator, și ușor, ușor a descoperit o lume fascinantă, lumea programării, care l-a dus 
departe, literalmente, in Silicon Valey la una dintre cele mai renumite companii IT din lume. 
Ulterior, pasiunea s-a transformat într-o carieră de succes „Nu pot să zic că am ales calea 
informaticii, ci mai degrabă m-a ales ea pe mine”. Domnul Strat crede în puterea omului de 
a decide să devină mai bun în ceea ce face, în autocunoaștere ca valoare personală care îl 
inspiră și îl ajută să crească și într-un drum drept, fără scurtături, cu multă, multă muncă 
spre reușită. 

Funcție: Co-fondator Memo.ai. 
Studii: Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea București (2008). 
Experiența profesională: Inginer software cu 15 ani de experiență. 
Cursuri\ formări\ traininguri: Stagiu Inginer Software, Google—Mountain View, SUA și Zürich, Elveția; DPMI (Design, 
Partnering, Management and Innovation)—Rwinkwavu, Rwanda. 
Funcții și titluri obținute de-a lungul carierei: Sr. Engineering Manager, Twitter—San Francisco, SUA; Co-fondator Summi-
fy—Vancouver, Canada (companie achiziționată de Twitter); Co-fondator și Președinte infoarena.ro—România; Inginer 
Software, Hostway—București, România. 
Alte mențiuni (voluntariat; activități caritabile etc.): infoarena.ro este cea mai mare comunitate de elevi, studenți și 
profesori pasionați de informatică din România. 
Articole/ publicații apărute: Solving Maximum Flow Problems on Real World Bipartite Graphs (2008)—Negrușeri, Pașoi, 
Stanley, Stein, Strat, ACM Journal of Experimental Algorithmics, 16; Selection and presentation of unviewed messages 
(2014), US Patent 9483529 B1. 

CRISTIAN STRAT Repere din activitatea profesională  
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Toată lumea îți spune să înveți (Învățați, învățați, învățați!) dar când 
eram elev nu înțelegeam exact de ce… Acum aș zice așa: toți oamenii 
pe care îi admir—cercetători, antreprenori, artiști, conducători—au 
fost la rândul lor copii, exact ca mine sau ca tine. Nu s-au născut genii, 
nu au altfel de materie cenușie, nu sunt de pe altă planetă. Au devenit 
ceea ce sunt prin educație, cu sprijinul celor dimprejur (atât cât a fost 
disponibil) și cu puțin noroc. Ca elev trebuie să-ți găsești drumul  
propriu prin școală. Sunt materii care îți plac mai mult decât altele, 
aprofundează-le în timpul liber. Sunt subiecte care lipsesc din  

programă, învață-le în timpul liber. Sunt profesori care te inspiră mai mult decât alții, 
apropie-te de ei, cere-le ajutorul. Pentru mine, cel mai motivant lucru este să realizezi că 
e în puterea ta să faci din anii aceștia o experiență extraordinară, indiferent de unde ești. 
E în puterea ta să descoperi ce-ți place, să ceri îndrumare, să-ți faci prieteni, să lucrezi la 
proiecte, șamd. 

Mesajul meu pentru tine 

Intervievator: Andreea Ghiur   
Coordonator interviu și prelucrare material: Claudia Gina Hamza, asistent social   

FACEM Echipa Pentru Educatie 

Consiliul Județean  
Vaslui 

Asociația „Bună Ziua, Copii 
din România”  
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Doamna învățătoare Angela Turcu se consideră un om oarecare deși noi avem o cu 

totul altă părere. Stând de vorbă cu dumneaei am descoperit un om deosebit, cu un 

caracter  inconfundabil și un suflet gingaș la fel ca cel al unui copil. Doamna învățătoare 

crede că pentru a fi motivați, elevii din zilele noastre au nevoie de: „O familie 

adevărată, niște părinți care să nu-i vadă pe copii printre două monede sau printre 

două bancnote, să fie niște părinți care să îi învețe pe copii că dacă vor să aibă un ban 

în mână trebuie să muncească. Nimic nu se câștigă fără muncă!” 

Funcție:  învățătoare-maistră. 

Studii:  Liceul Pedagogic „Alexandru-Vlahuță” Bârlad. 

Experiența în domeniu: 40 de ani. 

Cursuri/ formări/ traininguri:  Cursuri de formare. 

ANGELA TURCU 
Repere din activitatea profesională  

FACEM Echipa Pentru Educatie 

Consiliul Județean  
Vaslui 

Asociația „Bună Ziua, Copii 
din România”  
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Pentru doamna Angela cuvântul 

"EDUCAȚIE" semnifică: 

E - emoție  

D - dragoste și Dumnezeu  

U - a fi uman în tot ceea ce faci  

C - adevărat creștin  

A - prima literă din alfabet  

Ț - a-ți iubi țara  

I - totul vine din inimă  

                           E - te întorci la emoție. 

Mesajul meu pentru tine 

Intervievatori: Cristina Jetcovici, Andreea Căpraru-  voluntari 
Coordonator interviu și prelucrare material: Claudia Gina Hamza, asistent social 

FACEM Echipa Pentru Educatie 

Consiliul Județean  
Vaslui 

Asociația „Bună Ziua, Copii 
din România”  
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Funcție: Muzeograf pe departametul Planetariu/ Observator Astronomic - Muzeul „Vasile Pârvan“ Bârlad. 
Experiența profesională: Muzeograf pe departametul Planetariu / Observator Astronomic - Muzeul „Vasile Pârvan“  
Bârlad (din 2009 până în prezent); Cursuri de specializare în utilizarea planetariului digital RSA COSMOS (2009); Activitate 
de voluntariat în perioada 2005 - 2010 la Complexul Muzeal de Ştiințele Naturii Galați - departamentul Planetariu / Observa-
tor Astronomic; Membru fondator al Astroclubului „Călin Popovici” din Galați (2005); Premiul „Horia Hulubei„ pentru  
performanță în astronomie (octombrie 2016). 
Cursuri/ formări/ traininguri: Cursuri de perfecționare în informatică (2007 - 2008); Cursuri de specializare în utilizarea 
planetariului digital RSA COSMOS (2009); Activitate de voluntariat în perioada 2005 - 2010 la Complexul Muzeal de Ştiințele 
Naturii Galați - departamentul Planetariu/ Observator Astronomic; Membru fondator al Astroclubului „Călin Popovici” din 
Galați (2005). 
Funcții şi titulaturi obținute de-a lungul anilor: Profesor suplinitor de Geografie - Şcoala nr. 6 Tecuci (2009 - 2010); 
Premiul „Horia Hulubei” pentru performanță în astronomie (octombrie 2016). 
Publicații și articole apărute; Redactor şef  la Revista „Perseus” nr. 1-6, perioada 2012 - 2017  astrobar-
lad.wordpress.com; Articole blog AstroBârlad astrobarlad.wordpress.com; Articol în publicația „100 de fețe ale inovației” - 
„Nova roşie luminoasă din galaxia Messier 101”, editura Nemira 2016. 

Originar din Galați, dl. Ciprian Vîntdevară, muzeograf la Planetariul și Observatorul 
astronomic „Vasile Pîrvan“ din Bârlad. Nu este doar o personalitate importantă a 
municipiului Bârlad, ci și o dovadă vie că, dacă îți urmezi pasiunea până la capăt, vei 
ajunge să obții rezultate ce te vor face remarcat în profesia aleasă. Pasiunea pentru 
astronomie a început încă din adolescență, iar motivația a venit, așa cum spune chiar 
dumnealui, ‘din faptul că pot să ofer și altora ceea ce nu am avut eu în copilărie’. Printre 
realizările sale, se regăsesc: înființarea a două cluburi astronomice, descoperirea „Novei 
Roșii“ ce l-a făcut cunoscut în rândul astronomilor internaționali, dotarea 
Observatorului astronomic din localitatea Bârlad care i-a adus locul 2 la nivel național.  

DUMITRU CIPRIAN VÎNTDEVARĂ Repere din activitatea profesională  

FACEM Echipa Pentru Educatie 

Consiliul Județean  
Vaslui 

Asociația „Bună Ziua, Copii 
din România”  

https://astrobarlad.wordpress.com/category/revista-perseus/
https://astrobarlad.wordpress.com/category/revista-perseus/
file:///C:/Users/user/Downloads/www.astrobarlad.wordpress.com
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Educația este esențială iar activitatea de  

voluntariat extraordinară. Îi îndemn pe tineri, fie 

elevi, studenți sau doar simpli copii, să-și urmeze 

pasiunea și să nu se abată de la aceasta, indiferent 

de obstacolele ce vor apărea, deoarece satisfacția 

pe care o ai când ajungi unde ți-ai dorit, este 

unică. 

Mesajul meu pentru tine 

Intervievatori: Remus Cosma, Andrei Comănescu - voluntari  
Coordonator interviu și prelucrare material: Cătălina Gheorghiu, psiholog 

FACEM Echipa Pentru Educatie 

Consiliul Județean  
Vaslui 

Asociația „Bună Ziua, Copii 
din România”  



 22 

Doamna Mihaela Zanoschi este un profesionist care în cei 18 ani de activitatea și-a asumat 
roluri diferite (asistent social, coordonator, formator, evaluator) în contexte și la niveluri 
diferite (local, județean, național) în care a militat, susținut și practicat valorile și principiile 
asistenței sociale. „De fiecare dată mi-am propus  să acționez și să mă port în așa fel încât 
asistența socială să fie relevantă, respectată și apreciată”. Asistența socială, dincolo de a fi 
doar o profesie, a devenit o vocație pentru dna Zanoschi pentru care fiecare experiență 
profesională, cu suișurile și coborâșurile ei, este trăită la înălțimea valorilor profesiei și a 
valorilor personale, precum o călătorie, fără bagaje într-o țară care parcă, prin orice, vrea  
să-ți schimbe destinația și dispoziția.  

MIHAELA ZANOSCHI 

Mesajul meu pentru tine 

Funcție: Director Executiv Asociația „Bună Ziua, Copii din România”. 
Experiență în domeniu: 18 ani în domeniul asistenței sociale-sectorul nonguvernamental, formator în aria curriculară 
drepturile copilului, educația părinților (metoda Educați: așa!, videohometraining), management organizațional și resurse 
umane; Consultant în protecția copilului în cadrul anumitor programe cu diverse instituții publice, agenții internaționale și  
organizații nonguvernamentale; Co-Președinte Asociația Creștină de Misiune și Ajutorare Betania Bârlad (2012-prezent); 
Vicepreședinte Structura teritorială Vaslui-Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (2012-prezent); Membru în 
Consiliul Director al Federației Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (2012-2015); Membru în Comisia pentru 
Acreditarea Furnizorilor de Servicii Sociale Vaslui (2011-2013); Membru în Comisia pentru Protecția Copilului Vaslui (2009-
prezent); Membru al Grupului Consultativ de pe lângă Observatorul Județean pentru Drepturile Copilului Vaslui (2005-2006). 
Funcții și titluri obținute de-a lungul carierei: 2017-Premiul Asistentul Social al Anului 2016 oferit de Colegiul Național al 
Asistenților Sociali din România în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială, Ediția a IV-a; 2015-Premiul pentru 
implicare în domeniul social oferit de Consiliul Județean Vaslui în cadrul Galei de premiere a Proiectului „FEMEILE 
P.O.T.” ( Putere-Organizare-Tenacitate); Inițiator „Gala Oamenilor de Bine”, „Open Space- pentru o comunitate vibrantă”. 
Articole/ publicații apărute: Co-autor suport de curs Managementul Serviciilor de Asistență Socială; Co-autor „Cursul de 
bază în lucrul de tip familial în centrele de plasament”. 

Repere din activitatea profesională  

FACEM Echipa Pentru Educatie 

Consiliul Județean  
Vaslui 

Asociația „Bună Ziua, Copii 
din România”  
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Cred în valoarea educației care modelează caractere, 

insuflă  valori,  cultivă  pasiunea  pentru cunoaștere, inspiră 

curiozitatea, dezvoltă creativitatea și discernamantul! Nu am nici 

cea  mai mică îndoială  că „educația este cea mai puternică armă pe 

care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea” (Nelson Mandela). 

De aceea, nu priviți școala/ învățătura ca pe o corvoadă/ datorie, ci 

ca pe un prilej, pe care să nu vă permiteți să-l ratați, de a cunoaște, de a ști, de a înțelege, 

de a formula întrebări, de a găsi răspunsuri, de a crea, de a visa spre propria împlinire și 

spre folosul comunității căreia îi va aparține munca voastră de mai târziu. 

Mesajul meu pentru tine 

Pregătire chestionar:  Andreea G. Toma - voluntar  
Coordonator interviu și prelucrare material: Claudia Gina Hamza, asistent social 

FACEM Echipa Pentru Educatie 

Consiliul Județean  
Vaslui 

Asociația „Bună Ziua, Copii 
din România”  
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Date de contact 
 
Asociația „Bună Ziua, Copii din România” 
Adresa: Bârlad – 731071, jud. Vaslui, România 
B-dul Epureanu nr. 19 
Telefon / fax: +400235 423563, +40 740 988519 
www.bunaziuacopii.ro 
www.facebook.com/bz.ro.bd 
bunaziuacopiidinromania@yahoo.com 
 
Cod fiscal: 12586869 
Cont: RO86 RNCB 0260 0030 8691 0001 deschis la 
BCR – Filiala Bârlad 
 
Persoana de contact: 
Mihaela Zanoschi, Director Executiv 

Componența echipei proiectului 
Otilia Vîrvorea - Manager de proiect 
Claudia Gina Hamza - Asistent social 
Cătălina Gheorghiu - Psiholog 
Samuel Zaharia - Responsabil financiar 
15 voluntari recrutați în proiect 

http://www.bunaziuacopii.ro/
http://www.facebook.com/bz.ro.bd

