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23.08.2020

• OLF Poienița, în colaborare cu Asociația ”Eu, tu și ei” din Focșani, ne-am întâlnit pentru

o zi cu scopul promovării lecturii și culturii scrise în rândul copiilor, adolescenților și

adulților (părinți, bunici si străbunici) și pentru a-i motiva să fie mai buni.

• Partenerul nostru, Silvia Vrînceanu Nichita, a adus o bibliotecă mobilă, oferind

participanților posibilitatea să își aleagă cartea dorită și să citească. Entuziasmul a fost

maxim!

• OLF Poienița, in collaboration with the Association "I, you and them" from Focșani, we

met for a day to promote reading and written culture among children, adolescents and

adults (parents, grandparents and great-grandparents) and to motivate them to be

better.

• Our partner, Silvia Vrînceanu Nichita, brought a mobile library, offering participants the

opportunity to choose their desired book and read. The enthusiasm was maximum!



07 - 08. 03.2021

• Deoarece anul acesta am aniversat 15 ani de activitate a OLF Poienița, am

pregătit o activitate din două părți. Un grup a fost într-o excursie la Mănăstirea

Tarnița și pe Măgura Odobeștilor, pe 7 martie, iar alt grup, ne-am reunit de Ziua

Femeii, pe 8 martie.

• Bucuria regăsirii a fost foarte mare, fiecare cu povestea ei acumulată în timpul

unui an de restricții

• Because this year we celebrated 15 years of activity of OLF Poienița, we prepared

an activity in two parts. One group was on a trip to Tarnița Monastery and

Măgura Odobeștilor, on March 7, and another group, we met on Women's Day,

on March 8.

• The joy of rediscovery was great, each with its story accumulated during a year

of restrictions



12.04.2021

• Păstrând tradiția curățeniei de primăvară dinaintea sărbătorilor pascale,
câteva membre ale OLF Poienița ne-am împărțit sarcinile la cele două
obiective cu care ne mândrim în satul nostru:

• Monumentul din Deal de la Cruce

• Troița satului

• Keeping the tradition of spring cleaning before the Easter holidays, several
members of OLF Poienița divided our tasks into the two objectives we are
proud of in our village:

• The monument on Deal de la Cruce

• The village cross



25.04.2021

• Am plecat de la ideea că unele persoane vârstnice din OLF Poienița, ca și altele

din comunitatea noastră, sunt singure chiar și în Ziua Sfântă de Florii. De

aceea, ne-am hotărât să le facem o vizită.

• Ideea a fost de bun augur! Noi le-am dus salcie sfințită de la biserică și flori de

sezon, iar ele, surprinse, ne-au primit cu mare bucurie, chiar cu emoție.

• We started from the idea that some elderly people from OLF Poienița, as well as

others from our community, are alone even on Holy Palm Sunday Day. That's why

we decided to pay them a visit.

• The idea was auspicious! We brought them holy willow from the church and

seasonal flowers, and they, surprised, received us with great joy, even with

emotion.



09.05.2021

• În Săptămâna luminată, membrii ADSEL Dumitrești au prezentat o

activitate foarte interesantă și bine documentată.

• Sub deviza ”Voluntar în acțiune”, Stănilă Mariana, profesor de biologie, 

ne-a prezentat norme de prevenire a îmbolnăvirii cu noul coronavirus și 

importanța vaccinării.

• During the Light Week, ADSEL Dumitrești members presented a very

interesting and well-documented activity.

• Under the motto "Volunteer in action", Stănilă Mariana, professor of

biology, presented us rules for preventing the new coronavirus disease

and the importance of vaccination.



21.06.2021

• De Sfânta Treime, am sărbătorit hramul de vară, prilej cu care

OLF și OLB Poienița ne-am implicat direct în pregătirea celor

necesare la astfel de evenimente.

• S-au pregătit 120 pachete cu bucate alese, oferite tuturor

participanților la sfânta sărbătoare.

• On the Holy Trinity, we celebrated the summer patron saint,

on which occasion OLF and OLB Poienița were directly involved

in the preparation of those necessary for such events.

• 120 packages with selected dishes were prepared, offered to

all participants in the holy feast.



25.06.2021

• Sărbătorirea Drapelului Național de către OLF și OLB Poienița în

colaborare cu IPJ Vrancea a însemnat o mare bucurie pentru

comunitatea noastră.

• S-au intonat cântece patriotice, s-au recitat poezii dedicate

evenimentului, s-au rostit solemne cuvântări atât din partea

oaspeților, cât și din partea reprezentanților comunității locale.

• The celebration of the National Flag by OLF and OLB Poienița in

collaboration with IPJ Vrancea meant a great joy for our community.

• Patriotic songs were sung, poems dedicated to the event were

recited, solemn speeches were given by both the guests and the

representatives of the local community.



• Vă mulțumesc pentru atenție!

• Thank you for your attention!


