
 

 

 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA – FILIALA SECTOR 3 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 

Către:  

 

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" – BUCUREȘTI 

DOMNULUI DIRECTOR GEORGE MARIUS ADOCHIȚEI 

 

Stimate domnule Director George Marius ADOCHIȚEI, 

 

Ne bucurăm să vă informăm că Filiala Sector 3 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, 

în parteneriat cu Primăria Sector 3 București, implementează în perioada 01.09.2022-31.10.2023 

proiectul „Voluntar 3.00 - Rețele de voluntariat pentru asistență umanitară în Sectorul 3 

Municipiul București”- cod SIPOCA 1098/MySMIS 2014+151544, având ca obiectiv general 

realizarea unui parteneriat în vederea creșterii spiritului civic pe raza sectorului 3 cu impact pozitiv 

asupra gradului de intervenție și acordare a asistenței umanitare pentru persoanele aparținând 

grupurilor vulnerabile, precum și asupra pregătirii pentru acordarea asistenței umanitare ca urmare 

a unor situații de urgență (dezastre naturale, incendii, epidemii etc.).  
 

Având în vedere buna colaborare de până acum, vă rugăm sa ne sprijiniți pentru organizarea în 

cadrul Colegiului Tehnic "Costin D. Nenițescu" a seminarului din cadrul Proiectului „Voluntar 

3.00 - Rețele de voluntariat pentru asistență umanitară în Sectorul 3 Municipiul București”, la 

data de 31.01.2023, în intervalul orar: 18.00-20.00. Seminarul este destinat cadrelor didactice și 

părinților copiilor din unitatea de învățământ. Scopul seminarului este acela de a prezenta rolul 

voluntarului în comunitate, importanța participării active în cadrul comunității, precum și 

dezvoltarea spiritului civic.  De asemenea, vor fi prezentate principii ale egalității de șanse și de 

gen, discriminare, dezvoltare durabilă, cât și aspecte practice de prim ajutor și pregătire în caz de 

dezastre. În plus, în cadrul acestui seminar, vor fi expuse participanților cerințele pentru a deveni 

voluntari ai Filialei și modalitățile de a fi membri în rețeaua de voluntari din Sectorul 3, în situație 

de criză/dezastru. 
 

Ca urmare, pentru organizarea seminarului, vă adresăm rugămintea de a desemna un cadru didactic 

din cadrul Colegiului Tehnic "Costin D. Nenițescu" pentru a putea să agreăm împreună detaliile 

de planificare și organizare ale evenimentului (identificarea și rezervarea unei săli pentru seminar, 

informarea cadrelor didactice și părinților, comunicarea pe rețelele sociale, menținerea 

comunicării pentru buna derulare a evenimentului). 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Daniela ABRUDEAN  

Director, 

SNCRR - Filiala Sector 3 București                                                                                                 
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