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Ziua Internationalã a Copiilor: programul activitãtilor organizate în Vaslui 
 

INVITATIE.. Ziua Internationalã a Copiilor va fi 
sãrbãtoritã sâmbãtã, 1 Iunie, la Vaslui, printr-o serie 
de activitãti dedicate celor mici. De dimineatã, la ora 
09:00, în Parcul Copou, va avea loc o nouã editie a 
Târgului de Jucãrii, în cadrul cãruia copiii vor 
putea vinde, face schimb sau dona jucãrii. Apoi, va 
avea loc un concurs de picturã pe sevalet – 
„Copilãria mea”, ateliere de confectionat si pictat 
jucãrii, în schimbul unei taxe de 15 lei, douã 
spectacole de improvizatie sustinute de trupa 
Littleimpro, dar si douã momente tip flash mob puse 
în scenã de membrii Scolii de dans „Virginel 
Solomon” si membrii Asociatiei „Nãscutã Înger”. 
„În caz de vreme nefavorabilã, concursul de picturã 
pe sevalet «Copilãria mea» se va desfãsura la sala 
Tin Art de la Biblioteca Judeteana Vaslui, incepând 
cu ora 10.00, iar spectacolul trupei Littleimpro se va 
desfãsura în Casa de Culturã, de la ora 11.00. 
Intrarea este liberã”, au anuntat organizatorii, 
Centrul Judetean pentru Conservarea si 

Promovarea Culturii Traditionale, Consiliul Judetean Vaslui si Primãria Municipiului Vaslui. 
De la ora 12:00, în Silver Mall, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã “Podul Înalt” al Judetului 
Vaslui, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui si Politia 
de Frontierã organizeazã alte activitãti deosebite dedicate copiilor. „Îi asteptãm pe toti, indiferent de 
vârstã, sã petreacã o zi de exceptie, cu baloane, dans, muzicã, sotroane si multe surprize, alãturi de 
echipaje ale IPJ, ISU, IJJ si IJPF care vor face aceastã zi una memorabilã. Pompieri, jandarmi, 
criminalistii sau politistii rutieri, vor fi cu totii la dispozitia copiilor si vor oferi acestora informatii 
despre arme, munitie sau alte echipamente de interventie. Masina si barca pentru scafandri, masina 
de criminalisticã sau masina de pompieri sunt cateva din echipamentele de interventie ce vor fi 
expuse in parcarea Silver Mall. De ziua lor, copiii vor putea simti ce însemnã sã fii pompier, politist 
sau jandarm. Vor putea intra în minunata lume a supereroilor societãtii reale, vor avea parte de 
momente artistice, de muzicã, dans si multe surprize!”, au transmis organizatorii.  
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