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dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă și critică
 încurajarea iniţiativei și inovaţiei

 mediu de învăţare care să încurajeze dezvoltarea

potenţialului individual și a responsabilităţilor personale

 implicarea în actul decizional a celor afectaţi de decizie

 asigurarea respectului, egalităţii și demnităţii fiecărui

individ

recunoașterea și aprecierea excelenţei

MISIUNEA

LICEULUI TEORETIC „ȘTEFAN ODOBLEJA”

      Liceul nostru urmărește identificarea și dezvoltarea

calităţilor și aptitudinilor fiecărui elev, astfel încât, acesta să-

și poată alege viitorul cel mai potrivit, să se poată adapta unei

societăţi dinamice căreia să-i cunoască și să-i respecte

valorile.

Suntem cu toţii convinși și credem în:

VIZIUNEA

    Realizarea unui mediu de promovare a valorii și practicilor

democratice în care să domnească un climat propice învăţării,

orientării elevului spre împlinire în viaţa privată și publică prin

exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la

activitatea productivă, la viaţa de familie și la toate nivelurile

vieţii în comunitate (de la nivel local până la cel european).
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Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Grădina Botanică

Parcul Herăstrău

Parcul Tineretului

Palatul Parlamentului

Observatorul Astronomic 

Cărturești Carusel

„Scările fericirii”

Arcul de Triumf

Muzeul Țăranului Român

Ateneul Român

Cele mai îndrăgite locuri din București

      Bucureștiul are o mulțime de locuri frumoase, dar cele mai

populare locuri din orașul nostru despre care au scris elevii,

sunt:

IONESCU ERIKA MARIA VI-BLUDU RAMONA RALUCA VI-B

MANOLACHE DARIA ALESSIA VI-B

4



În proiectul despre București ne puteți prezenta un singur loc sau mai

multe din orașul nostru, obiective turistice, locuri frumoase pe care 

le-ați văzut sau pe care doriți să le vedeți din București.

Imaginați-vă că aveți un prieten din străinătate venit pentru prima oară
în România și doriți să îl plimbați prin București , unde ați merge cu el?

SERBAN ANDREEA - V-A

BIRSANEL ELENA  V-C BUMBACARU ALESSIA  V-C

NEAGU ANDREEA  V-C

MINA VLAD ANDREI  V-C

MOISE IULIA V-C

PATRASCU CEZAR RARES  V-D

STANCIU STEFAN 

 V-C

COJOCEA MATEI V-C  
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BELDIANU IUSTIN V-D

Mara Prună VII-A
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     Pandemia de coronavirus a mutat școala în online, după cum știm, dar asta
nu ne-a împiedicat să păstram tradiția liceului de a sărbători Ziua Europei -
„Adu Europa în clasa ta!” La disciplina educație socială în săptămâna 4-7 mai
2021 am discutat cu elevii claselor V-VII despre Uniunea Europeană, iar în
săptămâna următoare 10-14 mai 2021 am călătorit virtual prin Europa,
descoperind împreună obiectivele turistice, tradițiile și preparatele culinare
specifice statelor membre U.E.

Drapelul european                moneda euro

Ziua Europei - 9 mai
Mottoul Uniunii Europene

 „Uniţi în diversitate”

Simbolurile UE- imnul U.E este un extras din Simfonia a IX-a

compusă în 1823 de Ludwig Van Beethoven, compozitorul

care a decis să transpună în muzică versurile poemului „Odă
bucuriei”, scris de Friedrich von Schiller în 1785.  Aceast imn

dă glas idealurilor europene de libertate, pace și solidaritate.

prof. Ana Gagniuc
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AustriaAustria
Austria în Uniunea Europeană

Capitala: Viena

Limba oficială: germană
Stat membru al UE de la: 1 ianuarie

1995
Moneda: euro. Stat membru al zonei

euro de la 1 ianuarie 1999
Spațiul Schengen: Stat membru al

spațiului Schengen de la 1 decembrie

1997
Parlamentul European are 19
membri din Austria.

Comisarul desemnat de Austria în
cadrul Comisiei Europene este

Johannes Hahn.

Austria are 12 reprezentanți în
Comitetul European al Regiunilor.

IONESCU DENISA ANDREEA VII-D
GROZEA MARIA VII-B
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AustriaAustria

SERBAN BIANCA ANDREEA V-B
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  GreciaGrecia
      În fiecare vară merg cu părinții mei

în concediu în Grecia, în diferite insule

sau regiuni ale continentului. 

 Mâncarea tradițională grecească îmi

place foarte mult, souvlaki, salata

grecească, gyros, baclava, mousakka,

tzatziki, fructele de mare au devenit

preferatele mele.

 Aș vrea să vă arăt unele din locurile

superbe pe care le-am vizitat .

 1.INSULA THASOS, este cea mai

apropiată de România, se ajunge cel mai

repede, știu că mergem cu feryboatul de

pe țărm din Kavala aproximativ 45 minute  

și  pescărușii ne însoțesc până la țărm. În
fiecare an este plin de turiști români, noi

mergem de obicei în perioada  Rusaliilor.

În Thasos putem vizita Giola, care este un

fel de piscina creată natural în stâncă de

către apă.

Mai putem vizita plajele superbe, Golden

Beach este cea mai cautată plajă din

Thassos cu nisip auriu și apa mică iar Plaja

Makriamos sau plaja cu marmură este o plajă
cu pietre albe în apă și pe mal.

  2.INSULA CRETA, am vizitat-o anul trecut când era pandemia

și nu prea erau turiști. Cred că este cea mai mare insulă pe care

eu am văzut-o. Am traversat cu feyboatul toată noaptea. Cred

că sunt acolo unele dintre cele mai frumoase plaje din lume. Am

locuit în Chania, un oraș cu multe vestigii dar și foarte multe

clădiri moderne. Heraclion este un alt oraș mare însă vom merge

în această vară acolo.

 3.INSULA ZAKYNTOS, am fost mai demult, îmi aduc aminte de

niște locuri impresionante. Navagio este o plajă spectaculoasă
micuță, înconjurată de munți iar lângă mal este un vapor

naufragiat. Știu de la tatăl meu că este una din cele mai

frumoase plaje ale lumii. Am vizitat aici și plaja Gerakas unde am

văzut multe cuiburi cu ouă de țestoase Carreta, știu că sunt

ocrotite,  fiecare cuib era protejat și erau notate niște date

referitoare la termenul de eclozare.

 4. O altă destinație care mi-a plăcut foarte mult este Atena.

Am vizitat  Acropolele: Panthenon-ul, Templul Zeiţei Atena și

Templul lui Poseidon,  Teatrul lui Dionysos, Cartierul Plaka care

mai este denumit și Cartierul Zeilor întrucât se află foarte

aproape de Acropole.

5.Eram prea mic si nu imi aduc aminte, dar mi-au povestit

părinții și mi-au arătat poze din alte zone ale Greciei la fel de

frumoase: Lefkada, Kefalonia, Halkidiki sau Corfu. Îmi place

apa, să mă plimb cu barca, să vizitez plajele , să mănânc diverse

mâncăruri. Abia aștept să vină vacanța. 

Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat din amintirile mele prin

Europa-destinția Grecia.

NEAGU ALBERTO LUCA V-B

CĂLĂTORIND PRIN EUROPA

DESTINAȚIA MEA FAVORITĂ DE VACANȚĂ 
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  GreciaGrecia
Grecia în Uniunea Europeană

Capitala: Atena

Limba oficială: greacă

Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1981
Moneda: euro Stat membru al zonei euro de la 1
ianuarie 2001
Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului

Schengen de la 1 ianuarie 2000
Parlamentul European are 21 de membri din

Grecia.Comisarul desemnat de Grecia în cadrul

Comisiei Europene este Margaritis Schinas.
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  CipruCipru
Cipru în Uniunea Europeană

Capitala: Nicosia

Limba oficială: greacă

Stat membru al UE de la: 1 mai 2004
Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1
ianuarie 2008.

Parlamentul European are 6 membri din Cipru. 

Comisarul desemnat de Cipru în cadrul Comisiei

Europene este Stella Kyriakides.

Păun Marius Andrei și Victor Eric VII-C

Obiective turistice :
Castelul St Hilarion:

    Una dintre cele mai frumoase ruine ale castelului

mediteranean, Sf. Ilarion este un bastion bătrân al

cruciadelor și casa multor legende și mituri locale, cea

mai faimoasă fiind că o regină de zână, care și-a

petrecut timpul fermecătorii păstori locali, a construit

castelul aici. Amprentele și camerele extinse au șarpe

pe munte și sunt cerul explorator. Pentru cei care se

urcă spre vârf, priveliștile pe o bucată frumoasă a insulei

sunt fenomenale. Dacă aveți doar timp să vedeți un

castel în Cipru, faceți  acest lucru.

Casa lui Dionysus:

       Site-ul mare-hitter din stațiunea Paphos este Casa

lui Dionysus, care găzduiește o colecție incredibilă de

pardoseli de mozaic care sunt fetite pentru conservarea

lor excelenta si colorarea vibranta. O parte din cele mai

mari Situl arheologic din Paphos, cu o mulțime de ruine

graeco-romane, Casa lui Dionysus este un exemplu

minunat al artei complicate a perioadei. Este numit după
zeul Dionysus, care creează în multe din mozaicurile din

casă, care în cea mai mare parte prezintă scenele de  

 mitologie greacă.

Salamul antic:

          Acest imens sit arheologic găzduiește o mulțime de

ruine de marmură și se situează acolo cu Ancient

Kourion ca situl istoric de top al insulei. Rătăcind de-a

lungul căilor de murdărie din Salamis între ansambluri de

ruine dintr-o mulțime de perioade diferite de timp este o

lecție în vasta istorie a Ciprului. Marele statuar elenic -

lipsit de capetele lor, care au fost lovite de creștinii prea

zeloși - stau în mijlocul ruinelor Gimnazial. Două ruine

substanțiale Biserici bizantine se află în mijlocul

câmpurilor de fenicul și buruienile sălbatice, și un

omogond rezervor zona prezintă capacitatea de

inginerie și gestionarea a ceea ce trebuie să fi fost

odată un mare oraș antic. Ancient Salamis este în Ciprul

de Nord, dar este o excursie ușoară de o zi din Nicosia.

Română - Mulțumim pentru

atenție ! 

Greaca - Σας ευχαριστώ για την
προσοχή σας/Sas efcharistó gia

tin prosochí sas 

Turca - İlginiz için teșekkür ederim 
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FranțaFranța    
Franța în Uniunea Europeană

Capitala: Paris

Limba oficială: franceză

Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1958
Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1
ianuarie 1999.

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului

Schengen de la 26 martie 1995.

Parlamentul European are 79 de membri din Franța.

Comisarul desemnat de Franța în cadrul Comisiei

Europene este Thierry Breton.
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FranțaFranța    
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FranțaFranța    
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SloveniaSlovenia    
            Slovenia, este un stat situat în sudul Europei Centrale, la o răscruce

de drumuri culturale și comerciale europene importante. 
Se învecinează la N cu Italia, la V cu Austria, la N-E cu Ungaria, la S-E cu Croația și

are o mică ieșire la Marea Adriatică spre sud-vest.

Slovenia are un relief predominant montan, cu o climă continentală. Pe litoralul

sloven întâlnim climă submediteraneană, iar în nord-vest, climat alpin.

  Pe teritoriul Sloveniei se întâlnesc Alpii Dinarici și Câmpia Panonică. 

Economia se bazează pe servicii, industrie și construcții. 
În iunie 1991, Slovenia s-a separat de Iugoslavia și a devenit o țară independentă. 

În 2004, a intrat în NATO și în Uniunea Europeană.

În 2007 a devenit prima țară fostă comunistă care a aderat la zona euro, iar în
2010 a aderat la OCDE, asociația globală a țărilor dezvoltate cu venituri ridicate.

ATRACȚII TURISTICE

        Revista National Geographic a declarat Slovenia țara cu cel mai sustenabil

turism din lume. Capitala țării, Ljubljana cu arhitectură medievală, barocă, art

nouveau și modernă, are numeroase clădiri importante în stilurile baroc și

secesionist vienez. 

În colțul nord-vestic al țării se află Alpii Iulieni cu Lacul Bled și Valea Isonzului

(Soča), precum și cel mai înalt vârf din țară, Muntele Triglav , în mijlocul Parcului

Național Triglav . 

Podișul Karst din litoralul sloven este franjurat de apa mării, care dizolvă roca de

calcar și formează peșteri. Cele mai cunoscute sunt Peștera Postojna și Peșterile

Škocjan, aflate pe lista UNESCO. 

Regiunea Istria Slovenă  are țărm la Marea Adriatică, unde cel mai important punct

istoric este orașul gotic venețian  mediteraneean Piran.

Al doilea mare oraș din Slovenia, Maribor, este renumit pentru vinurile produse

acolo. 

Alte destinații turistice populare sunt orașele istorice Ptuj și Škofja Loka, precum

și câteva castele, cum ar fi Castelul Predjama, ascuns pe jumătate într-o peșteră.

Trei monumente istorice  din Slovenia se află pe lista UNESCO a Patrimoniului

Mondial. Peșterile Škocjan și peisajul carstic, Situl minier de mercur Idrija  și

locuințele palustre preistorice din mlaștinile Ljubljanei.

Cea mai pitorească biserică este clădirea medievală și barocă de pe Insula Bled.

Muzeele din Ljubljana prezintă elemente unice, cum ar fi Fluierul Babe Divje și cea

mai veche roată din lume. 

TRADIȚII

         Tradițiile din Slovenia sunt o varietate de obiceiuri și ritualuri de influență
slavă, austriacă și mediteranian-balcanică. Melodiile austriece de munte, vopselele

solare italiene, dulceața viței de vie, punctualitatea croată și minuțiozitatea

germană, toate au fost amestecate aici. 

Procesiunile de carnaval din ajunul Postului amintesc de vremurile păgâne antice,

când oamenii își potoleau zeii cu tot felul de adunări zgomotoase și îi distrageau de

la îndatoririle lor imediate - identificând păcătoșii și pedepsindu-i.

Festivalurile ”Mască te cunosc” cuprind ”Carnavalul recoltei și fertilității din orașul

Ptuj”, care atrage prin măștile intens ornamentate și deseori fioroase, prin forța
cărora se încearcă să se păstreze bogăția toamnei și să alunge iarna.

”Alaiul Spiritelor” îi cuprinde pe locuitorii orașelor și satelor din jurul lacului Bohinj,

care așteaptă în serile primelor duminici din decembrie fantomele mascate,

simbolizând sufletele rudelor lor decedate, personaje înfiorătoare, dar amabile, ce

doresc să trăiască în prosperitate și fericire, fără a uita să apuce din ofertele dulci

ale gazdelor primitoare.

Slovenia în Uniunea

Europeană

Capitala: Ljubljana

Limba oficială: slovenă

Stat membru al UE de la: 1 mai 2004
Moneda: euro. Stat membru al zonei euro

de la 1 ianuarie 2007
Spațiul Schengen: Stat membru al

spațiului Schengen de la 21 decembrie

2007
Parlamentul European are 8 membri din

Slovenia. În echipa comisarilor europeni,

comisarul nominalizat de Slovenia este

Violeta Bulc.

Călătorim prin Europa

Mândruță Ștefan  V - B 
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  RomâniaRomânia
România în Uniunea Europeană

Capitala: București

Limba oficială: română

Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 2007

Moneda: leul românesc (RON). România s-a

angajat să adopte moneda euro de îndată ce

îndeplinește condițiile necesare.

Spațiul Schengen: România se află în proces

de aderare la spațiul Schengen.

Parlamentul European are 33 membri din

România. 

Comisarul desemnat de România în cadrul

Comisiei Europene este Adina-Ioana Vălean.

NITA OTU RARES STEFAN  V-A

PETRICA ISABELA ELENA  V-A

PASCU ANDREI DANIEL VI-B
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  RomâniaRomânia

Anastasescu George V-A
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    SuediaSuedia
Suedia în Uniunea Europeană

Capitala: Stockholm

Limba oficială: suedeză

Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1995
Moneda: Coroana suedeză (SEK)

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului

Schengen de la 25 martie 2001
Parlamentul European are 21 de membri din

Suedia.În echipa comisarilor europeni, comisarul

nominalizat de Suedia este Cecilia Malmström.

Călătorim prin Europa

IANOSEV ANA ECATERINA VII-D

LEAHU ALBERTO IOAN VII-C

19



  FinlandaFinlanda
Finlanda în Uniunea Europeană

Capitala: Helsinki

Limbi oficiale: finlandeză, suedeză

Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1995
Moneda: euro . Stat membru al zonei euro de la 1
ianuarie 1999
Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului

Schengen de la 25 martie 2001
Parlamentul European are 14 membri din Finlanda.

IANOSEV ANA ECATERINA VII-D

Andronic Razvan

Radu Marco VII-C
Finlandezii se

dovedesc a fi dintre

cei mai mari

consumatori de lapte

din lume după cum

arată statisticile. 

Raportat la populaţie,

Finlanda are cel mai

mare număr de trupe

care cântă heavy

metal și chiar au trimis

o astfel de formaţie la

Eurovision în 2006.

Metaliștii de la Lordi au

câștigat competiţie
internă cu piesa

””Hardrock Halleluja””.

20



DanemarcaDanemarca
Danemarca în Uniunea Europeană

Capitala:  Copenhaga

Limba oficială: daneză
Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1973
Moneda: coroana daneză (DKK).Danemarca a

negociat o clauză de neparticipare la zona euro. 

Prin urmare, nu este obligată să introducă această
monedă.

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului

Schengen de la 25 martie 2001.

Parlamentul European are 14 membri din

Danemarca.

IANOSEV ANA ECATERINA VII-D

Copenhaga, cu insulele sale, a avut o

puternică tradiție în muzica populară.

Orchestra Regală Daneză este una dintre

cele mai vechi din lume.
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    ItaliaItalia
Italia în Uniunea Europeană

Capitala: Roma

Limba oficială: italiană
Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1958
Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1
ianuarie 1999
Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen

de la 26 octombrie 1997
Parlamentul European are 76 de membri din Italia.

Comisarul desemnat de Italia în cadrul Comisiei

Europene este Paolo Gentiloni.

Coloseumul Din Roma Coloseumul este

probabil cea mai impresionanta cladire a

Imperiului Roman. Cunoscut initial sub

numele de Amfiteatrul Flavian, Coloseumul

era cea mai mare cladire a epocii. Structura

monumentala este astazi o ruina, dar chiar

si asa este un obiectiv turistic foarte

frumos si impozant.

Obiective turistice : 
 

Casa lui Marco Polo din Venetia este in apropiere

de Podul Rialto di Canalul Grande, spre Teatrul

Malibran. O data ce ati ajuns aici, veti vedea o

placa mica pe perete, unde este mentionat ca aici

a locuit Marco Polo – acum, aici aflandu-se o mica

pensiune si o pizzerie.

Domul Din Milano. Catedrala Santa Maria

Nascente, pe scurt Domul din Milano, se gaseste

in Piazza del Duomo si este a treia biserica ca

marime a Crestinatatii (depasita numai de San

Pietro din Roma si de Catedrala din Sevilia).

Obiective turistice : 

22



MaltaMalta    
Malta în Uniunea Europeană

Capitala: Valletta

Limbi oficiale: malteză, engleză
Stat membru al UE de la: 1 mai 2004
Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 2008.

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la

21 decembrie 2007.

Parlamentul European are 6 membri din Malta. 

Călătorim prin Europa

STANCIU ALESSIA MIHAELA V-D
Marin Cristiana, Oprea Delia, Moldoveanu Maria VII-C
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10 decembrie 1948-Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată de O.N.U

20 noiembrie 1989 - Convenția O.N.U cu privire la Drepturile Copilului

Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale - Constituția României din 1991, modificată în 2003.

1.Dreptul la viața- responsabilitatea de a nu atenta la viata cuiva

2.Dreptul la nume,identitate,cetațenie-de a nu porecli si de a le spune pe nume persoanelor pe care

le cunosti fara sa iti bati joc de numele lor,de a iti iubi tara

3.Dreptul la familie-de a iti asculta si respecta parintii,de a avea grija de membrii familiei tale

4.Dreptul la educație,invățătură-de a frecventa cursurile,de a invata,de a iti respecta profesorii

5.Dreptul la asistența medicală- a avea grija de sanatatea ta,hranindu-te sanatos,evitand obiceiuri

daunatoare si accidentele

6.Dreptul la protecție împotriva violenței ,abuzului si exploatării-de a nu ii maltrata,hartui sau

umili pe ceilalti

7.Dreptul la opinie si liberă exprimare-de a asculta si respecta punctul de vedere al celorlalti

8.Dreptul la asociere si întrunire-de a te intruni in mod pasnic

9.Dreptul la joaca,recreere si odihnă-de a nu utiliza in mod gresit timpul tau liber,de a avea grija de

tine

10.Dreptul la un mediu curat-de a pastra mediul curat,de a arunca gunoiul doar in locuri special

amenajate

11. Dreptul la liberă circulație-de a respecta legile si regulile moral-civice

12. Dreptul la informație-de a te informa,de a nu distribui informații false

13. Dreptul la ingrijiri medicale și tratament-de a avea grija de sanatatea ta

14. Dreptul la proprietate si la moștenire-de a avea grija de bunurile tale

15. Dreptul la protecție împotriva discriminării-de a nu discrimina

16. Dreptul la protecție socială din partea statului-de a apela la asistenta sociala

17. Dreptul la apărare-de a angaja un avocat

18. Dreptul la vot-datoria civica de a vota

19. Dreptul la grevă-sa nu constrangi pe nimeni sa participe la greva

20. Dreptul la petiție-obligatia autoritatilor de a raspunde la petitie in termen de 30 de zile.

ANDREEA WEINER V-C    BIRSANEL ELENA  V-C    SANDU IOANA ALEXIA V-AMOISIEV ANISIA ARTEMIZEA V-A

Drepturi și responsabilități
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    Ești elev/ă și te pasionează drepturile

copilului, legile și modul în care acestea

sunt înțelese de către copii? Artele vizuale

sunt modul tău de a te exprima și îți plac

provocările? Ești cadru didactic și elevii tăi

sunt talentați și doresc să faciliteze

înțelegerea legilor pentru copiii de toate

vârstele? Îți propunem să fii curajos și să
te alături inițiativei noastre!

    Echipa Salvați Copiii te invită să fii

creativ, iar prin intermediul  creațiilor, fie

acestea de artă digitală, animație, 3D, artă
grafică, ilustrație și benzi desenate, afișe,

postere, clip video, mini-vlog să ne ajuți să
dezvoltăm materiale prietenoase, plăcute

vizual pentru copii, astfel încât să facem

ca legile care protejează și promovează
drepturile acestora să fie mult mai ușor de

înțeles!

    Participanții pot fi elevi ai oricărei școli

din România și pot alege să participe

individual sau în echipe de maximum 3
elevi, chiar și din clase diferite,

respectând regulamentul concursului.

Elevii pot avea un cadru didactic

coordonator, cu rolul de a ghida și sprijini

activitatea copiilor fără a se implica direct

în conceperea materialelor – va încuraja

comunicarea, ideile creative, colaborarea,

relaționarea armonioasă și implicarea

activă a tuturor elevilor din echipă la

îndeplinirea obiectivului. Se pot înscrie în
concurs mai multe echipe din aceeași

școală, dar și din aceeași școală, putând

avea același coordonator.

Înscrierea în concurs a materialelor 

se face până la data de 13 iunie 2021.

 Start Concurs 2021

 În cadrul ediției din acest an, denumită
sugestiv „ÎnțeLEGE drepturile!”, Echipa

Salvați Copiii își propune să încurajeze elevii

de gimnaziu și de liceu să trimită creații
artistice  cu privire la cunoașterea legilor  care

îi protejează și la promovarea  drepturilor

copilului .

    Salvați Copiii România are ca scop

principal apărarea și promovarea

drepturilor copilului și asigurarea

protecției copilului în acord cu Convenția
Națiunilor Unite.

sursa:

https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-

multe/noutati/concursul-national-drepturile-copilului
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