
Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Almăşan Andrei George, Crişcior/Hunedoara 

 

 

 

Dragi  binefăcători,  

 

             Sunt Almășan Andrei-George, student la 

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie Cluj-Napoca, în anul patru, 

beneficiarul bursei de 30 de euro lunar. Vă 

mulțumesc pentru ajutorul acordat în acest an 

universitar (2016-2017), suma primită de la 

dumneavoastră mi-a completat simțitor veniturile. 

Vă prezint pe scurt situația financiară a familiei 

mele: mama este asistent medical la Sanatoriul de 

Pneumoftiziologie Brad, tata este șomer, iar fratele 

meu Victor-Petru este student în anul doi la 

Facultatea de Calculatoare din cadrul UTCN  

(Universitatea Tehnică Cluj-Napoca ).  

 Țin să menționez că în anul universitar 2017-2018 eu voi fi în an terminal, 

ceea ce presupune unele cheltuieli suplimentare. Pe această cale, vă rog să binevoiți 

să mă ajutați cu această bursă și în anul universitar 2017-2018. 

   Vă mulțumesc încă o dată și rog pe Bunul Dumnezeu să vă răsplătească 

efortul. 

 

                                                                                                         Cu respect, 

                                                                                                       Almășan Andrei 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Bobar Adrian Nicolae,  Sohodol / Alba 

 

Dragii noștri prieteni, 

 

 Suntem una dintre fericitele familii care în acest an au beneficiat de sprijinul 

financiar și material oferit de dumneavoastră familiilor cu o situație materială 

precară. 

 Suntem fericiți că ați ales să ne 

ajutați și ne-am bucura ca și în anul 

școlar următor să ne fiți alături și să ne 

sprijiniți pentru a ne fi mai ușor să ne 

descurcăm cu toate cheltuielile aferente 

școlarizării, întreținerii și achitării 

facturilor lunare.  

 Recunoaștem că este destul de greu 

să ținem piept tuturor greutăților având în 

vedere faptul că toți cei cinci copii sunt la 

școală, iar cel mare dintre băieți, Adrian, termină în acest an clasa a XII-a și la 

toamnă, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, va fi student. Doar alocația de sprijin a 

copiilor și salariul meu de învățătoare nu sunt chiar îndeajuns pentru acoperirea 

tuturor cheltuielilor, astfel că orice ajutor este binevenit.    Mă străduiesc pe cât 

posibil să le asigur condiții decente de viață, motivată fiind și de rezultatele pe care 

ei le obțin la învățătură și la alte compeții la care participă, deoarece sunt niște elevi 

conștiincioși și sunt pasionați îndeosebi de păstrarea și promovarea obiceiurilor și 

tradițiilor noastre. Sperăm ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească bunătatea și 

generozitatea, să vă dea sănătate și tot ceea ce aveți de trebuință. 

 

    Cu respect și profundă recunoștință, 

      membri familiei Bobar 

 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

 

 

Bradu Dumitru Adrian, Sfântu Gheorghe/Covasna 

 

 

 

 Doamne ajuta!  

 

 

 Ma numesc Bradu Dumitru Adrian. Sunt un tanar student de 21 de ani din Sfintu 

Gheorghe, jud. Covasna. In prezent studiez la Facultatea de Medicina din Sibiu, cu specializarea 

Asistenta Medicala Generala, in anul 3 la zi. Locuiesc intr-o 

chirie modesta impreuna cu inca 3 persoane. Cheltuielile totale pe 

luna incluzand chiria si utilitatile ma ajung la 250 de lei. 

Singurul venit pe care il am este pensia de urmas, in valoare de 

400 de lei. In ceea ce priveste facultatea, in fiecare an am fost la 

taxa,si am beneficiat de o reducere de doar 50%. Cu toate 

acestea suma se ridica la 2400 de lei pe an.   

 Sunt un baiat modest, linistit si silitor, crescut la 

biserica,  impreuna cu fratii mei Sabin si Izabela deoarece 

mama mea lucreaza de 20 de ani in Biserica. Fratii mei sunt 

elevi si au varse de 19 respectiv 17 ani. Mama este in varsta de 43 

de ani,si este singura intretinatoare a familiei. Lucreaza si in prezent la Biserica din Sfintu 

Ghoerghe,pe salarul minim pe economie.    De mic mi-am dorit sa fiu medic,sa pot sa il vindeca 

pe tatal meu Dumitru, care in urma cu 3 ani a decedat, tocmai de aceea am dat admitere la 

facultatile de medicina din Bucuresti, Brasov si Sibiu. Din pacate, neavand posibilitate sa imi 

platesc meditatii constant la chimie, nu am reusit sa intru, insa am ales sa raman la specializarea de 

asistent unde de asemenea pot face mult bine oamenilor aflati in greu, dar si sfatui pe cei sanatosi.  

 Imi doresc mult sa termin cu bine facultatea pe care o voi absolvi anul viitor. Va 

multumesc foarte mult inca odata pentru sprijinul acordat pe perioada scolii,va sunt profund 

recunoscator impreuna cu familia mea!  

 Daca dumneavoastra considerati ca merit si aveti posibilitate sa ma ajutati si anul viitor pe 

perioada studiilor,v-as fi la fel de recunoscator ca si pana acum,intrucat inseamna foarte mult 

pentru mine in conditiile in care nu am posibilitate ca multi alti tineri sa imi permit prea multe 

lucruri.  

 Multa stima, respect si multumiri din partea familiei Bradu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Brătean Larisa Alexandra, Abrud/Alba 

 

 

 

 

 

Dragi binefăcători, 

Numele meu este Brătean Larisa Alexandra. Sunt la Universitatea Politehnică din Cluj-

Napoca, la Facultatea de Automatică si Calculatoare, specializarea Calculatoare, în anul II. Sunt 

din orașul Abrud, județul Alba. Am terminat Liceul Horea, Cloșca si Crișan Abrud, la profilul 

Matematică-Informatică intensiv Engleză. 

 Situația mea din punct de vedere financiar este mai 

dificilă, parinții mei sunt separați, mama mea nu mai lucrează 

de aproape doi ani, iar despre tatăl meu nu știu foarte mult, 

lucrează, dar rareori îmi oferă un sprijin financiar. Mama mea 

încearcă să mă ajute cât poate, folosindu-se de economiile 

făcute cu ceva ani în urmă.  

 Având în vedere că sunt la facultate și că locuiesc în 

Cluj-Napoca, îngreunează mereu situația mamei mele. Faptul 

că stau la cămin ne mai ușurează puțin situația, dar tot am 

nevoie de o sumă mare de bani în fiecare lună. De multe ori îmi 

este groază să-i cer bani, ca să nu o pun într-o situație dificilă, 

să se gândească mereu, cum o să ne descurcăm de la o lună la alta.  

 Dar cu ajutorul vostru, suntem într-o situație mai puțin dificilă. Cu ajutorul acestei burse, 

pot să-mi plătesc aproape toată rata căminul în fiecare lună, scăpând-o pe mama mea de această 

grijă.  

 Mulțumesc pentru acest ajutor oferit, pentru că fiecare bursa lunară primită, mă ajuta 

enorm de mult. Nu trebuia să îmi fac griji cum cheltuiesc fiecare ban, ca să-mi ajungă și să nu 

rămân fără nici un ban la sfârșitul lunii. Mulțumesc atât în numele meu, cât și al mamei mele, 

căreia în fiecare săptămână puteam să-i zic ca este bine, și că mă descurc cu banii.  

 Va doresc toate cele bune! 

 

  

     

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

 

Braşcoviţă Alina – Roxana, Abrud/Alba 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

 

Bucea Gabriel-Gheorghe, Abrud, jud. Alba 

(„copil din flori”, foarte inteligent, dar cu epilepsie, 

ca şi mama lui)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Bucureştean Valentin – Marian,  Abrud, jud. Alba 

(Copil cu paralizie cerebrală; tatăl, mai în vârstă, a suferit un infarct) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Câmpean Maria,  Abrud, jud. Alba 

(Familie cu 8 copii, ultimii 5 elevi sau studenţi) 

 

 

Scrisoare de mulțumire 

 

 

Prin aceste câteva rânduri vreu să vă mulțumesc pentru ajutorul oferit de 

dumneavostră.  Acești bani m-au ajutat foarte mult și mi-au oferit o stare materială 

mai bună. Noi suntem o familie cu 8 frati, 3 au terminat facultatea si lucreaza, 3 

sunt la facutate iar eu si fratele meu mai mic la scoală. Dacă o sa primim și anul 

viitor bursă, ea va fi folosită cu mare atenție de noi pe alimente, rechizite sau 

înbrăcăminte!  

Anul acesta banii primiți au fost cheltuiți în mare parte pe alimente si 

înbrăcăminte. Eu vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat! 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Cioara Raul Evelin, Ciuruleasa/Alba 

(Student orfan de mamă, cu tată fără venit) 

 

 

 Va mulțumesc pentru sprijinul financiar, acesta a contribuit foarte mult în 

realizările mele ca și student. Aceste fapte arata ca exista oameni care sunt dispuși 

sa ofere ajutor din puținul pe care îl au pentru a ajuta copii cu probleme 

financiare.                        Va mulțumesc mult! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Cioflica Iosif Ioan, Abrud/Alba 

(Familie foarte săracă, cu trei copii mici, mama cu handicap psihic) 

                                                          Vă mulţumim foarte mult! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Ciurar Alessia-Daniela, Abrud/Alba 

(Fetiţa s-a născut in urma unui viol in grup şi este crescută de bunica ei care mai are în grijă trei 

copii cu handicap) 

 

 

Vă mulţumim mult pentru ajutor! 

 

 

Ciurar Andreea Adelina, Abrud/Alba 

(Tânără care îşi creşte singură fetiţa) 

 

 

 

Vă  mulţumim mult pentru toate! 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Codreanu Maria-Nicoleta, Abrud, jud. Alba 

(Familie foarte săracă,  părinţi vârstnici, fără  loc de muncă, cu  un copil; mama este bolnavă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Constantin Dimitrie, Sibiu 

 

 

 

 

Fam. Constantin Vasile, Raluca si cei 6 copii,  mulțumim binefăcătorilor noștri din Italia, 
pentru sprijinul acordat si anul acesta si ne-am bucura daca ne-ati sprijini în continuare, 
deoarece locuim în chirie. Va salutăm cu stimă si respect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Conţiu Petru   Raul,     Gura Rîului, jud. Sibiu 

 

 

 În numele familiei Ioan Conțiu din Gura Râului, țin să Vă mulțumesc pentru ajutorul financiar oferit și 

în anul școlar 2016/2017. 

 Familia Conțiu actualmente este monoparentală. Cei cinci copii, Raul, Ioan, Alexandra, Ilie și Marina 

sunt întreținuți de tatăl lor, care nu are un loc de muncă stabil, iar mama, în anul 2016 a avut un acces de 

furie fiind aproape să-i ia viața soțului ei. Datorită acestui incident, a părăsit locuința și nu are grijă deloc de 

copii, ea însăși fiind sub tratament medicamentos psihiatric. Cei cinci copii sunt elevi în clasele a VII –a , a 

VI-a, a V-a, grupa mare și grupa mică, iar Alexandra din clasa a V-a suferă de crize de epilepsie .Și ea 

urmează un tratament medical zilnic. 

 Bursa acordată a venit în sprijinul familiei prin faptul că, lunar s-au acoprit cheltuielile cu 

medicamentele și hrană, de care mă ocup personal să le fie procurate. 

 Sperăm ca și în anul 2017/2018 acestă familie să beneficieze de această bursă care le este 

necesară traiului de fiecare zi. 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                          Pr.Petru-Toader Damian 

 

 

                                                                            

 
 

                                   

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Cozma Mihai, Cîmpeni/Alba 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Cristea Aurelia-Maria, Mogoş/Alba 

Dragi binefăcători, 

Mă numesc Cristea Aurelia Maria, elevă în clasa a XI-a Pedagogic la liceul 

„H.C.C.” Abrud.  

 A mai trecut un an de când mi-ați acordat sprijinul și ajutorul dumneavoastră 

având în vedere situația în care mă aflu, fiind orfană de ambii părinți de la vârsta 

de 13 ani. Sprijinul dumneavoastră material, cât și spiritual m-a ajutat să înțeleg că 

mai există persoane care au putere și bunăvoință de a ajuta oamenii.  

 Cu banii oferiți de dumneavoastră am reușit să îmi cumpăr cele necesare 

pentru școală, având nevoie de materiale didactice pentru susținerea lecțiilor și alte 

obiecte necesare. Gesturile dumneavoastră aduc zâmbete pe fețele oamenilor. 

 Un simplu „mulțumesc” nu este suficient pentru ajutorul pe care mi l-ați 

acordat. Dumnezeu să vă răsplătească faptele și bunătatea dumneavoastră! 

 Doamne ajută!  

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Dobra Liviu, Abrud/Alba 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Filip Ana-Maria, Abrud/Alba 

 

 

Dragi binefăcători,  

Vă mulțumim pentru tot binele făcut!  

 Suntem o familie din orașul Abrud jud, Alba. Avem cinci copii cu vârste 

cuprinse între opt și șaptesprezece ani. În urmă cu șase ani, ne-a luat foc casa și ne-a 

fost foarte greu. Suntem cu casa în construcții și încercăm, din răsputeri, să o 

terminăm. Copiii merg fiecare la școală, sunt cuminți și foarte recunoscători că ne-

ați ajutat și sperăm să ne ajutați și în continuare.  

Ne exprimăm, pe această cale, recunoștința pentru ajutorul acordat, pentru dărnicia 

și bunăvoința pe care a-ți arătat-o față de nevoile și greutățile noastre.  

Bunul Dumnezeu să vă dea multă sănătate și putere!  

Doamne ajută!  

Familia Filip  

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Grigore Antonie, Tărtăşeşti/Dâmboviţa 

(Familie cu 5 copii, unul cu handicap, mama decedată, tatăl profesor) 

 

 

 

Buna ziua! 

 Dorim sa va multumim inzecit pentru ajutorul material lunar pe care ni-l oferiti cu caldura! Din donatie, 

copiii  reusesc sa-si indeplineasca o multime de vise si anume cititul si  pictatul, idealuri care sunt atinse prin 

sustinerea pe care ne o acordati!  Din ajutor reusim sa achizitionam materiale pentru pictura , specifice , 

carti si alimente . Totodata reusim sa alimentam si masina , pentru naveta pe care o urmam zilnic . Va 

suntem profund recunoscatori si ne bucuram ca ne ajutati sa crestem din toate punctele de vedere  

Dorim sa va solicitam , dupa ingaduinta dumneavoastra , continuarea bursei oferite de Asociatia 

dumneavoastra pentru a putea achizitiona strictul necesar ( mancare ) cat si a ne putea deplasa , avand in 

vedere naveta costisitoare! Mentionez ca veniturile noastre sunt foarte mici iar donatia dvs asigura o mare 

parte din acoperirea nevoilor noastre!  
Cu stima, fam Grigore 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Jidveian Marian Nicolae, Abrud/Alba 

(copil diagnosticat cu leucemie, acum 5 ani) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Lazăr Andrei Tudor, Abrud/Alba 

(Familie foarte săracă, dar cu copii care învaţă foarte bine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Mic Nicolae,       Abrud/Alba 

(Familie săracă, cu părinţi fără serviciu şi cu opt copii mici în  întreţinere şi lor le-a ars casa în 

urmă cu câţiva ani;  sunt nelipsiţi de la biserică, duminică de duminică.) 

 

Dragii noştri 

binefăcători, 

       Suntem familia, 

Mic Gheorghe, şi 

dorim să vă scriem 

câteva cuvinte despre 

familia noastră şi, 

totodată, să vă 

mulţumim  pentru 

efortul şi bunătatea de 

care aţi dat dovadă de 

fiecare dată.                 

      Familia este 

compusă din 8 copii, 

fetiţa cea mare este 

căsătorită, iar cei 7 sunt în grija noastră.    

       Deoarece  tata nu are loc de muncă, suntem nevoiţi a apela la ajutorul dumneavoastră şi a 

oamenilor de bine care ne pot fi alături cu cele de trebuinţă  pentru copii şi în anul  de şcoală care 

urmează. 

       Deoarece tatăl, având o vârstă înaintată, nu şi-a găsit un loc de muncă, sursele noastre de venit 

sunt: ajutorul social în valoare de 673 lei pe lună şi alocaţia copiilor care este de 444 lei. Având şi 

un copil Student la Facultatea de Teologie”Andrei Şaguna Sibiu” este un venit foarte mic şi nu 

putem acoperi cheltuielile casei si ale copiilor. 

       Sper ca oamenii de bine să nu se oprească aici ci să ajute cât mai mulţi copii dornici de a 

învăţa pentru a ajunge oameni de bună-credinţă, la rândul lor.  

         Vă mulţumesc din suflet şi Dumnezeul cel iubitor să vă dea putere şi multă sănătate. 

 

 

     Cu respect Familia Mic Gheorghe  

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Mucea Andreea-Rebeca, Abrud/Alba 

(Familie foarte săracă, cu doi copii) 

  Dragi bine făcători vă mulțumim pentru sprijinul acordat 

până acum, sprijinul pe care ni-l acordați mie și familie mele este de 

un mare ajutor pentru că eu și soțul lucram zilieri nu avem un loc de 

muncă și stam pe chirie, de aceia va rugam, daca se mai poate, ca și 

pe viitor sa ne sprijiniți. 

Va mulțumesc din tot sufletul și va dorim multă sănătate și bucurii și 

fericire! 

 Cu mult drag,  Familia Mucea  
 

 

 

 

 

Munteanu Tudor Mario, Sibiu 

(Părinţi bolnavi, cresc un copil de 7 ani. Tatăl se află în incapacitate de muncă, mama e depresivă) 

 

 

 

 Suntem familia Munteanu din Sibiu. Ne bucurăm de câțiva 

ani de ajutorul pe care ni-l acordați prin marea bunăvoință cu care 

lucrați pentru noi. Mulțumim! Doamne ajută! Suntem o familie cu 

o problema de sănătate și neputința legat de starea soțului meu 

respectiv tatăl copilului meu. Fiind vorba de două operații la cap, 

ceea ce face imposibilă deplasarea din casă în viața de zi cu zi! 

Doamne ajuta la toată lumea!Fam. Munteanu 

 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

 

 

Nedelcu Estera,  Oneşti/Bacău 

 

(O măturatoare de stradă, cu handicap, creşte, singură, 5 copii, locuind la bloc, în chirie) 

 

 

 

Sunt anexate filmuleţele de mulţumire 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

 

 

Oancheş Teodora, com. M. Viteazu,  jud. Cluj 

(Familie săracă, căreia i-a ars casa) 

 

                                      

Subsemnata Oanches Camelia , domiciliata in sat Cornesti , nr.235, com.Mihai 

Viteazu , jud.Cluj , declar urmatoarele: suntem o familie compusa din 4 

membrii,2minori si 2 adulti. Situatia financiara: alocatia celor 2 copii 168, alocatie 

sustinere 150 si din munci ocazionale pe care le presteaza sotul meu care si-a 

pierdut locul de munca acum 5 luni deoarece a luat foc, iar starea sanatatii nu este 

buna .Suntem in varsta de 47 si respectiv 50 ani, avem in ingrijire 2 copii,de 14 si 

respectiv 12 ani, care trebuiesc intretinuti la scoala.Acum 4 ani casa in care locuiam 

a luat foc.Am refacut-o cu ajutorul primariei, rudelor si al oamenilor de 

bine.Interiorul celor 2 camere sunt terminate, baia si bucataria nefinisate si 

gardurile. Posibilitatile financiare sunt reduse dar ne straduim.Multumim tuturor 

pentru ajutorul acordat pana acum si va rugam daca puteti sa ne ajutati in 

continuare.Dumnezeu si Maica Domnului sa va rasplateasca.  

               familia Oanches  

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

 

 

Pînzari Ioana, Bălăceana/Suceava 

(Familie cu 14 copii) 

 

 

 

 

 

 

Cu adanca recunostinta noi,fam,Pinzari va aducem multumire pentru 
ajutorul pe care cu dragoste ni-l acordati. 
Banii ne-au fost de mare ajutor cum de altfel orice ajutor cat de mic este 
binevenit pentru copilasii nostri si pentru asta multumim in primul rand lui 
Dumnezeu care este purtatorul nostru de grija si apoi dumneavostra celor 
care va osteniti si pentru noi.Domnul sa va daruiasca binecuvantarile Lui 
cele vesnice si sa va inmulteasca binefacerile.Va dorim multa sanatate si va 
transmitem urarile noastre de bine . 
                                                                    
                                                                    Cu multumire,  
                                                                    fam. Pinzari (Suceva) 
 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

 

 

Pisică Ştefania, Popesti-Leordeni/Ilfov 

(Femeie de serviciu ce creşte singură 8 copii) 

 

 

 

 

Popa Iulian – Marian, Cîmpeni/Alba 

(Familie cu 5 copii, cu mama decedată) 

 

 

 

Vă mulţumim mult pentru ajutor! 

Fam. Popa 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

 

 

 

Rădeanu Roxana-Ionela, Abrud/Alba 

(Studentă la medicină în Cluj, întreţinută, cu mare dificultate, doar de mamă) 

Dragi binefăcători,  

 Mă numesc Rădeanu Roxana-Ionela, provin din orașul Abrud și sunt studentă în anul 2, la 

Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca. Întrucât mă aflu doar în grija mamei, ale cărei venituri 

sunt mici, aș dori să mulțumesc pentru marele sprijin acordat de-a lungul acestui an universitar. 

Sprijin care a adus a adus o mare contribuție la evoluția mea pe plan personal cât și educațional, 

permițându-mi sa particip la numeroase conferințe și ateliere practice bazate pe diferite teme de 

interes medical, la care statutul de participant necesită plata unor taxe de înscriere.  

 Întrucat profesia la care aspir și pentru care muncesc cu multă străduință și pasiune 

necesită acumularea de aptitudini practice si informații extra, încă din primii ani ca învățăcel, 

pentru a asigura o pricepere cât mai bună în viitoarea practică medicală, sprijinul pe care mi-l 

oferiți a fost unul de mare ajutor și va fi extrem de bine venit și în perioada ce urmează, deoarece 

doresc să mă implic cât mai mult în aceste activități suplimentare de pregătire, în special axate pe 

chirurgie,  pentru a învăța cât mai mult, activități care necesită un mare efort pe plan de studiu, 

implicare, muncă și suport material. 

 Deoarece bogăția este oglindită prin ceea ce putem oferi, noi, ca oameni, doresc să vă spun 

că voi utiliza sprijinul dumneavoastră pentru pregătirea mea imperioasă și asiduă să ajung la 

priceperea care să îmi permită să ofer și eu la rândul meu, ca medic, cât mai mult ajutor. 

       Cu drag si recunostinta,  Roxana 

 

Am atașat mai jos și cateva imagini care ilustreaza activitățile  desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

Workshop- Abilitati chirurgicale de baza 
Workshop- Chirurgie 
plastica si 
reconstructiva 
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Rîşteiu  Ioana, Bucim/Alba, 

(Două surori, orfane de ambii părinţi) 

 

 

Dragi binefăcători,  

 

 Mă numesc Rîşteiu Ioana şi mai am o soră pe care o cheamă Rîşteiu Mariana şi am rămas 

orfane de ambii părinţi. 

 În aceste câteva rânduri doresc a vă mulţumi din tot 

sufletul pentru sprijinul financiar acordat în tot acest timp.  

 Eu am nevoie în continuare de sprijinul 

dumneavoastră financiar deoarece doresc continuarea 

studiilor superioare de master. 

 

Cu stimă,  

Rîşteiu Ioana 

 

 

Donea Maricica Elena, Cîmpeni/Alba 

 

 (Femeie ce creşte, singură, trei copii; băiatul cel mare a 

renunţat la şcoală şi s-a angajat cioban) 

 

 

 

Vă mulţumim mult pentru toate! 

                   Maricica, mama şi fraţii 

 

 
 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Şerban Răzvan-Ionuţ, Abrud/Alba 

(Familie foarte săracă, ce creşte 5 nepoţi mici, abandonaţi de părinţii lor) 

 

 

Vă mulţumim şi vă suntem recunoscători! 

Bunicii 
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Ţîroi Adriana,   Abrud/Alba 

(Femeie care creşte, singură, trei fete, fără să aibă vreo pensie alimentară) 

 

 

 

Vă mulţumim foarte mult pentru bursa care ne-a fost de mare folos! Domnul să vă dea 

înzecit! Doamne ajută! 

                                                                                                      Alina şi fetiţele 

 

 

Trifan Victor Cătălin, Abrud/Alba 

(Familie de trei adulţi cu handicap psihic, ce cresc un copil) 

 

  

 

                                                          Vă mulţumim foarte mult! 
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Tomuş Oliviu Ilie, Abrud/Alba 

(Femeie văduvă, cu trei copii, unul student….) 

 

 

 

 

Dragi oameni cu suflet!  

 

 

 

 Bunica și mama mea sunt ființele cărora le 

datorăm tot ce suntem noi astăzi, probabil 

fără ajutorul lor ne-am fi pierdut demult. 

De ce spun asta ? Pentru ele au fost mereu 

alături de noi și ne-au dat toată căldură 

părintească de care am avut nevoie. În 

familia noastră lucrurile s-au schimbat mai întâi la șașe ani  când, după mine, s-a născut fratele meu. La 

vârsta de 10 ani tatăl ne-a părăsit sa dus să ne vegheze de Sus, mama s-a recăsătorit urmând să aducă, încă 

un suflet pe lume ! În sfârșit, nu pot sa zic că am avut un tată care să ne iubească, însă bunica ne-a fost 

mereu alături și ii mulțumim pentru că ea ne-a ajutat să ajungem oamenii de astăzi! Cu ajutorul lui 

Dumnezeu eu am ajuns să  fac o facultate, fratii mei sunt la școală, cel mare( Oliviu) este în clasa a VII-a, iar 

celalalt micuțul (Cătălin), este în clasa  0 . Mama noastă lucrează ca femeie de servici la primăria orașului. 

Povestea vieții a continuat bunica noastă a început să se îmbolnăvească din cauza anilor, problemelor si 

greutăților şi a făcut un infarct miocardic, pot sa zic ca ea este stâpul nostru, pentru că indiferent de  situația 

în care s-a aflat sau se afla ea își dorește mereu sa ne vadă pe noi ca suntem sănătoși și împliniți, mereu se 

lasă pe ea pe ultimul loc. Și cu toate acestea ce am învățat pana acum ? Să trecem cu zâmbetul pe buze 

peste orice obstacol, să învățăm din greșeli, să iertam și niciodată să nu disperăm când se ivește o problema 

pentru ca orice problema are și o soluție indiferent de situație .  

Alături de familie, prietenii sunt unele dintre cele mai importante persoane din viaţa noastră, deoarece noi 

vă considerăm niste prieteni. 

Considerăm ca lumea fără prieteni ar fi mult mai rece, practic oamenii ar fi unii pentru ceilalţi doar nişte 

străini. Prietenia este fundamentul care leagă între mai multe persoane care se consideră prieteni. Ea se 

naşte dintr-un sentiment de simpatie, de respect şi de stimă, faţă de o altă persoană. 

Nu în ultimul rând dorim să vă mulţumim pentru sprijinul material oferit în cursul acestui an şi nu numai ! 

Mulțumim!  

Familia:  Bunica- Dobra Cornelia, Mama- Dobra Carmena. Copii: Tomuș Olivia Camelia, Tomuș Oliviu Ilie, 

Muntea Narcis Cătălin 
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Trifan Maria-Alexandra, Zlatna/Alba 

(Copil foarte inteligent, cu părinţii  grav bolnavi (cu handicap),  mama cu scleroză în plăci) 

 

 Scrisoare de Multumire  catre Binefacatorii nostrii de la Roma  
 
 
 
 Dragii nostri binefacatori, familia Trifan va multumeste din tot sufletul pentru sprijunul acordat, care ne-a 
fost si ne este de mare ajutor deoarece situatia noastra familiara este mai precara. 
 Familia noastra este formata din trei persoane , dupa cum urmeaza :  
 
 Trifan Ovidiu in varsta de 47 de ani, pensionat pe caz de boala, diagnosticat cu hernie de disc si operat de 
doua ori pe coloana. 
   Sotia mea Trifan Simona Ioana in varsta de 34 de ani, diagnosticata cu Scleroza Multipla Recurent 
Remisiva, imobilizata la scaunul cu rotile si fiica noastra Trifan Maria Alexandra, in varsta de 12 
ani,eleva  in clasa a VI -a  
 
 Dragii binefacatorii va multimim pentru tot sprijinul si ne rugam ca Dumnezeu sa va de-a multa  putere, 
sanatate si succes in tot ceea ce va doriti.  
 
 
 
 
 
                                                                                            Va multumim   
 

 

 

 

 

 



Bursier în cadrul proiectului “Braţe părinteşti” 2016-2017 

Vâjdea Bogdan, Abrud/Alba 

(Familie foarte săracă, cu trei copii care învaţă bine,  mama fiind cu handicap de vedere, tata 

zilier) 

 

Dragi binefăcători, 

 

Îmi exprim pe această cale, recunoştinţa pentru ajutorul acordat, pentru dărnicia pe care aţi 

arătat-o faţă de nevoile şi greutăţile noastre. 

Au trecut şase ani de când eu, împreună cu familia mea, beneficiem de ajutorul 

dumneavoastră, şi vreau să vă spun că, acest sprijin, a fost foarte important pentru noi în tot acest 

timp. 

Prin acţiunile pe care asociaţia sprijinită de dumneavoastră le-a avut în oraşul nostru, multe 

familii au primit un ajutor nesperat şi de multe ori, acesta, i-a scos pe oameni din situaţii grele. Mă 

bucur că familia mea este una dintre beneficiarele acestor acţiuni, iar bursa pe care o primesc în 

fiecare lună este un venit care mă ajuta să îmi continui studiile, cu această bursă, cumpărându-mi 

de la alimente până la caiete şi alte materiale de care am nevoie la facultate.  

Bursa a fost, de la început, un sprijin foarte important, iar odata cu trecerea anilor, faptul că 

am ştiut că în fiecare lună a anului şcolar voi primi bursa, ne-a asigurat pe lângă suportul financiar, 

un mare suport moral. 

Acum, sunt în anul doi de facultate şi acum, la fel ca la început, bursa şi tot sprijinul 

dumneavoastră îmi sunt de mare ajutor şi vă sunt recunoscător pentru acestea. Această bursă este o 

sursă de venit, pe care, vă asigur că o voi folosi în cel mai bun mod cu putinţă, iar primirea 

acesteia şi la începutul anului şcolar ce va urma mă va ajuta foarte mult să pot merge înainte cu 

ceea ce fac acum. 

Vă apreciez pentru acestă faptă minunată de a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoie, acest fapt fiind 

un model pe care, cu ajutorul Lui Dumnezeau, îmi doresc să îl urmez şi eu. Pentru binele pe care l-

aţi făcut pentru noi, vreau să vă mulţumesc încă 

odată. 

 

Cu recunoştinţă, 

Vâjdea Bogdan 

 

 

 

Imagine dintr-unul dintre  

laboratoarele Facultăţii de 
Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 
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Todoran Valentina, Bistra/Alba 

(Elevă strălucită, cu probleme de sănătate, crescută de bunica şi mătuşa ei)  

Scrisoare de mulțumire 

Prin intermediul acestei scrisori, personal, eleva Todoran Valentina Maria, din clasa 

a X-a Pedagogic, de la Liceul ,, Horea, Cloșca și Crișan’’ Abrud, județul Alba,  vă 

mulțumeşte  pentru raza de bucurie și speranță pe care i-ați adus-o prin intermediul bursei, 

bani pe care i-am primit lunar, pentru achiziționarea de îmbrăcăminte, cărți, alimente, dar și 

pentru  completarea abonamentului lunar de transport. 

Vă aduc calde mulțumiri, deoarece în ciuda greutăților ați reușit din nou să faceți 

minuni și nu ați rămas indiferenți la suferința celor care au avut nevoie. Am văzut ce 

înseamnă să nu fi singur în încercări prin dragostea și susținerea celor din jur. Vă sunt 

recunoscătoare, deoarece în zilele noastre se găsesc tot mai rar oameni care să fie dispuși să 

dea o mână de ajutor. 

În speranța ca această colaborare va continua, cu ajutorul dumneavoastră visele mele 

devin realitate, rezultatele obținute la concursurile județene mă motivează să pășesc în noul 

an având mult mai multe proiecte pentru viitor. 

Sfântul Nicolae să vă răsplătească dragostea de a vă implica în acțiuni sociale, iar eu 

vă mulțumesc și vă doresc mult succes în activitățile dumneavoastră! 

 
 

                                                            Cu tot respectul și considerația, 

 Todoran Valentina Maria. 


