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Mărţişoare în toate centrele D.G.A.S.P.C. Hunedoara 

de Ziua Internaţională a Femeii  
 

 

Luna martie care debutează cu frumoasa tradiţie românească a mărţişorului şi culminează 

cu Ziua Internaţională a Femeii este prilej de sărbătoare pentru copiii şi adulţii aflaţi cu măsură de 

protecţie în toate centrele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Hunedoara. Copiii din centrele de zi şi centrele rezidenţiale au dat frâu liber imaginaţiei şi au 

pregătit mărţişoare, obiecte artizanale şi felicitări cu dorinţa de a le dărui mamelor, ,,bunicilor’’ din 

centrele pentru adulţi, angajatelor şi educatoarelor centrelor şi nu în ultimul rând unii altora. Cu 

această ocazie, pe parcursul mai multor zile, se vor desfăşura serbări cu programe artistice, mese 

festive şi vizite între beneficiarii centrelor. 

Activităţile dedicate acestei zile debutează, vineri 5 martie 2009 ora 13.30, în Centrul de Zi 

Deva cu susţinerea unui program artistic de scenete, poezii, cântece şi dansuri.  

O tradiţie de suflet pentru toţi beneficiarii din sistemul rezidenţial al instituţiei noastre – 

copii şi adulţi - a devenit sărbătorirea în comun a evenimentelor de peste an prin vizitele copiilor la 

,,bunici’’. Astfel Ziua de 8 martie va fi sărbătorită de copiii Centrului de Plasament Brad la 

,,bunicii’’ din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brad, copiii Caselor Familiale Orăştie vor dărui 

mărţişoare şi felicitări educatoarelor şi ,,bunicilor’’ din cadrul Locuinţelor Protejate Orăştie, iar 

elevii Şcolii Speciale Păclişa au pregătit un spectacol artistic pentru mame şi pentru beneficiarele 

şi angajatele Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Păclişa.  

Ziua de 8 martie se sărbătoreşte şi în toate centrele din Valea Jiului. Copii de pe 

Apartamentele Familiale Petroşani şi Petrila împreună cu copiii Grădiniţei nr. 1 din Petroşani vor 

sărbători în parteneriat această zi, vineri 5 martie la sediul instituţiei noastre din Strada 1 

Decembrie 1918. Copiii Centrelor de Plasament Haţeg, Lupeni şi Vulcan şi cei din Apartamentele 

Familiale Vulcan au pregătit mărţişoare şi felicitări cu mesaje pentru educatori şi vor încheia 

această zi cu cântece, poezii şi mese festive. 

Manifestările din aceste zile sunt direcţionate pentru responsabilizarea mamelor cu privire 

la rolul pe care îl au în creşterea şi educarea copiilor, în realizarea unui climat familial propice 

dezvoltării morale şi materiale a copiilor şi au rolul de a sublinia, încă odată, importanţa femeii în 

viaţa socială şi familială. Totodată sărbătorirea acestor evenimente are rolul este de a întări 

legăturile de suflet între beneficiarii noştri -  copii şi adulţi -  şi între beneficiari şi personalul 

centrelor aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara. 
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