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Dragi copii,

vă doresc să credeți în visele voastre, să vă
bucurați de joacă, de timp liber, de basme și 
povești, de eroii din poveștile pe care le 
îndrăgiți, de munca voastră, de recompense, 
de neastâmpărul vostru minunat când tânjiți 
după ceva,și să zburdați cât mai mult, cât vă 
țin puterile, să faceți o lume mai frumoasă, 
mai bună și mai curată!

Ramona Petrița

MDX RESEARCH



Dragi copii minunați,

de 1 iunie, vă dorim o zi minunată, 
plină de zâmbete, culoare și mult
soare în sufletele voastre!

Fie ca Ziua Internațională a Copilului
să vă aducă numai vise împlinite și vă
mulțumim că zi de zi ne aduceți
bucuria, lumina și speranța în sufletele
noastre!

Cu multe îmbrățișări și iubire,

Mariana Petersel
Președinte Asociația „Generație
tânără "



La Mulți Ani, dragi copii ! Vă doresc ca 

sufletele voastre frumoase să rămână pure și
pline de bucuria jocului.

Dr. Claudiu Dima

medic de familie



Copiii sunt cei mai frumos dar de la Dumnezeu! Iubiți-i așa cum sunt, cu greșelile și
poznele lor și savurați fiecare moment petrecut împreună!

Dr. Elisabeta Milanovici
medic pediatru



Dragi copii,

de ziua voastră vă doresc sănătate, fericire și

bucurie. Să aveți parte de cele mai frumoase

zile în continuare alături de cei dragi.

Dumnezeu să vă binecuvânteze !

Dr. Marius Mihai Coșariu

medic de medicină generală



Pornind de la ideea ca " Toți oamenii mari au 

fost mai întâi copii" consider că de 1 iunie ar
trebui cu toții să ne simtim măcar pentru un 

moment  copii. La mulți ani copiilor!

Krisztina Nagy 

medic pediatru



Gânduri bune și multă sănătate urează copiilor și:

Dr.  Emilia Alina Mazilu, medic specialist diabet, nutriție si
boli metabolice

Dr. Ionel Trifon Cioată, medic obstetrică – ginecologie

Dr. Stela Iurciuc, medic cardiolog și medicină internă

Dr. Carmen Ionescu, medic obstetrică – ginecologie

Conf. Dr. Emilian Damian Popovici, medic epidemiolog

Dr. Carmen Nuță, medic pediatru, medic homeopat
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