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Peste 200 de copii au sărbătorit Ziua Copilului în Parcul Prieteniei a+ 

În acest an, de 1 iunie, copiii angajaților Antibiotice alături de cei din comunitățile 

învecinate au participat la un eveniment organizat de compania Antibiotice în Parcul 

Prieteniei a+.    

Teatru, muzică, dans, concursuri, baloane modelate, picturi pe față, desene pe 

asfalt alături de surprize dulci au fost câteva din ingredintele unui eveniment reușit 

în care peste 200 de copii s-au bucurat de natură și au învățat împreună să 

prețuiască prietenia.  

Copiii au călătorit în lumea poveștilor urmărind piesa de teatru „Păcală și prietenii 

lui”  învățând de la eroii din basmele românești cum să-și facă prieteni noi.  

Nu au lipsit de la petrecerea copiilor mascote și personaje din desene animate 

precum Alba ca Zăpada sau Elsa care i-au animat pe copii cu Dansul Prieteniei, 

jocuri interactive și activități distractive. 

Și cum nu putea să lipească mișcarea în aer liber, un moment important în cadrul 

evenimentului a fost „Ștafeta prieteniei” organizată de Club a+ unde copiii cu 

vârste între 6–14 ani au participat la o probă de alergare cu obstacole.  

Petrecerea a avut și voluntari din generațiile copiilor care în urmă cu 10 ani 

beneficiau de aceste petreceri iar acum au venit la rândul lor să-i bucure pe copii.   

„De peste 15 ani compania Antibiotice organizează evenimente dedicate copiilor 

angajaților cu ocazia zilei internaționale a copiilor. În acest an, Parcul Prieteniei  

a+ ne-a oferit prilejul să organizăm prima petrecere de 1 iunie unde am invitat și 

copiii din comunitate care sunt și ei beneficiarii acestui colț de natură. Ne bucurăm 

că am reușit să aducem zâmbete și multă bucurie copiilor și ne-a făcut și pe noi 

adulții să ne amintim cu drag de copilărie”, a declarat  Mihaela Melinte, 
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Coordonator Comunicare & PR.   

Parcul Prieteniei a+ fost amenajat și oferit comunității de compania Antibiotice în 

anul 2020, fiind întins pe o suprafață de 25.000 mp și cuprinde peste 1.000 de 

copaci şi arbuşti, gazon, alei pietonale un spaţiu de joacă modernși un teren de 

tenis. 

 


