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CONS ELECTRIFICAREA INSTAL TIMIŞOARA 
 

ORGANIZEAZĂ 
   vineri, 6 decembrie 2013, între orele 18.00 - 24.00 

sâmbătă, 7 decembrie 2013, între orele 12.00 - 24.00 
la CASA TINERETULUI din TIMIȘOARA 

 

TELEMARATONUL SPERANŢEI 
ediţia a XX–a 

 
Program special de televiziune, transmis în direct de Televiziunea Europa 

Nova, în scopul strângerii de fonduri materiale şi băneşti în sprijinul copiilor şi 
tinerilor, ce suferă de boli musculare şi neuromusculare progresive. 

În cadrul manifestărilor ocazionate de Telemaratonul Speranţei, la Casa 
Tineretului, vor participa formaţii şi grupuri artistice din şcolile generale şi 
liceele timişorene, precum şi tineri interpreţi cunoscuţi şi îndrăgiţi pe 
meleagurile timişene. 

De asemenea vor participa interpreţi cunoscuţi şi îndrăgiţi pe 
meleagurile timişene, şi nu numai, personalităţi de marcă, invitaţi din ţară şi 
străinătate. 

Ajutând aceşti copii şi tineri suferinzi, prin gestul nostru suntem alături 
de ei, ajutându-i să trăiască, să gândească şi să viseze normal.  
 
 
Vă mulţumim.  
  

 
FUNDAŢIA 

LAURENŢIU CIUCUR 
 

 
INSPECTORATUL ŞCOLAR 

AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU TINERET TIMIŞ 

TELEVIZIUNEA 
EUROPA NOVA 
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CONS ELECTRIFICAREA INSTAL TIMIŞOARA 

 

ORGANIZEAZĂ 
   vineri, 6 decembrie 2013, între orele 18.00 - 24.00 

sâmbătă, 7 decembrie 2013, între orele 12.00 - 24.00 
la CASA TINERETULUI din TIMIȘOARA 

     

TELEMARATONUL SPERANŢEI 
ediţia a XX–a 

 
Program special de televiziune organizat pentru strângerea de fonduri 

materiale şi băneşti în sprijinul copiilor şi tinerilor, ce suferă de boli musculare 
şi neuromusculare progresive. 

În cadrul manifestărilor ocazionate de Telemaratonul Speranţei vor 
participa interpreţi cunoscuţi şi îndrăgiţi pe meleagurile timişene, şi nu numai, 
personalităţi de marcă, invitaţi din ţară şi străinătate. 

De asemenea, pe parcursul Telemaratonului Speranţei, va fi transmis 
spectacolul “NOI SUNTEM PRIETENII VOŞTRI” susţinut de formaţii şi grupuri 
artistice din şcolile generale şi liceele timişorene  

Ajutând aceşti copii şi tineri suferinzi, prin gestul nostru suntem alături 
de ei, ajutându-i să trăiască, să gândească şi să viseze normal.  

În pragul Sărbătorilor de iarnă, fie ca Domnul să vă binecuvânteze şi să 
vă răsplătească gestul dumneavoastră! 
 
Vă mulţumim 
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Buna ziua, 
Vă trimit alăturat primele informaţii legate de telemaratonul din acest an. 
Atenție! În acest an spectacolul instituțiilor școlare se va desfășura în perioada 3 şi/sau 4 
decembrie 2013, pe scena Casei Tineretului din Timisoara, va fi înregistrat de 
Televiziunea Europa Nova și transmis pe parcursul telemaratonului, sâmbătă 7 decembrie 
2013.  

Vă propunem parcurgerea a trei etape: 
ETAPA 1 (4-11 noiembrie 2013) - Informarea scolilor privind: 

 participarea Inspectoratului Școlar al Jud. Timiș la ediţia a XX-a a Telemaratonului 
Speranței în calitate de COORGANIZATOR și realizator al programului artistic intitulat 
“Noi suntem prietenii voştri” ce va fi transmis în direct la televiziunea ”EUROPA 
NOVA”, pe parcursul manifestării. 

 data de desfăşurare a telemaratonului (7 decembrie 2013) în vederea pregătirii 
programului artistic (care trebuie să se încadreze în maxim 8 minute per şcoală), 
precum și data de desfășurare a spectacolului (3 şi/sau 4 decembrie 2013), în funcţie 
de numărul instituţiilor şcolare cu program artistic. 

 atenționarea școlilor să pregătească programe artistice care se pretează la transmisii 
de televiziune și să evite programe de tip piese de teatru sau alte programe artistice 
care nu pot asigura o calitate minim acceptabilă din partea televiziunii a sunetului 
și/sau imaginii. 

ETAPA 2 (în luna noiembrie) 

 distribuirea de materiale de prezentare (afişe, fluturaşi, materiale adresate conducerii 
şcolilor, profesorilor şi elevilor)  

 confirmarea participării la telemaraton în vederea analizării modului de realizare al 
spectacolului. Şcolile vor transmite cu această ocazie tipul programului artistic, 
durata, coordonatorul programului şi obligatoriu, numărul de telefon pentru contact. 

 participarea reprezentanţilor şcolilor la realizarea desfăşurătorului programului 
artistic unde se vor stabili orele de intrare în spectacol, necesarul de microfoane, 
repartizarea sălilor de vestiar, etc.La această etapă participă atât regizorul artistic al 
spectacolului cât şi reprezentanţii televiziunii 

ETAPA 3 (03.04.2013 - 07.12.2013) 

 participarea şcolilor la telemaraton 

 participarea reprezentanţilor inspectoratului la mese rotunde în direct la deschiderea 
Telemaratonului, pe parcursul acestuia, dar şi la finalul participărilor şcolilor pentru 
bilanţ. 

Cu deosebită consideraţie 
Zaharia Ciucur 
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TELEMARATONUL SPERANŢEI 
ediţia a XX–a 

 
Către Conducerea Executivă a instituției școlare, 
 
                                 În atenția D-lui./D-nei. IRECTOR 
  

Fundaţia “Laurenţiu Ciucur“ în colaborare cu Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Timiş, Tele-Radio Europa Nova si Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş 
organizează,vineri, 6 decembrie intre orele 18.00-24.00 si sâmbătă, 7 decembrie 2013, 
între orele 12.00 şi 24.00, cea de a XX-a ediţie a “TELEMARATONULUI SPERANŢEI”, o 
amplă manifestare umanitară cu scopul de a strânge fonduri materiale şi băneşti ce vor fi 
folosite în sprijinul copiilor şi tinerilor suferinzi de boli musculare si neuromusculare 
progresive.   

Transmiterea telemaratonului se va efectua în direct de la Casa Tineretului din 
Timişoara, pe postul de televiziune Europa Nova, cu participarea în direct a unor renumiţi 
artişti şi invitaţi din spectrul politic, medical, social şi cultural. 

În prima parte a Telemaratonului va avea loc în direct spectacolul “Noi suntem 
prietenii voştrii” susţinut de cei mai buni tineri artişti din şcolile timişene. 
  Ca în fiecare an, participarea şcolilor este sub două forme: 

 participarea cu program artistic în cadrul spectacolului ce va avea loc pe scena Casei 
Tineretului din Timisoara în zilele de 3 şi/sau 4 decembrie şi transmis integral de 
Televiziunea Europa Nova, sâmbătă 7 decembrie 2013 începând cu orele 9.00 

 participarea cu donații financiare ce vor fi prezentate direct în Telemaraton, sâmbătă 
7 decembrie, începând cu orele 9.00 la Casa Tineretului .  

Vă rugăm să aveți în vedere urmatoarele aspecte:  

 spectacolul artistic prezentat de fiecare şcoală, în cadrul Telemaratonului, trebuie să 
conţină maxim 8 minute; 

 opţiunea de a participa la spectacol trebuie transmisă comitetului de organizare până 
vineri 22 noiembrie 2013, la tel.0256-48.31.44; 

 în data de 29 noiembrie 2013, coordonatorul programului artistic prezentat de fiecare 
şcoală este invitat la ora 12.00 la Casa Tineretului, în sala de spectacole, în vederea 
realizării desfăşurătorului spectacolului. Pentru a evita aşteptările inutile, întrucât 
spectacolul se va desfăşura pe parcursul a cca. 8 ore, este necesară prezenţa 
reprezentatului fiecărei şcoli, căruia i se va comunica ora aproximativă a intrării pe 
scenă. 

 Pentru orice informaţii legate de telemaraton puteţi apela telefonul 0256-48.31.44 
zilnic între orele 09.00 - 17.00. 
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TELEMARATONUL SPERANŢEI 
ediţia a XX – a 

 
 

Stimaţi profesori,  
    Dragi elevi, 
  
  Fundaţia “Laurenţiu Ciucur” din Timişoara, prima fundaţie din România care  ajută, 
încă din 1993,  copii şi tineri , suferinzi de boli musculare şi neuromusculare progresive, 
organizează, sub genericul “TELEMARATONUL SPERANŢEI” o amplă manifestare  cu 
scopul de a strânge fonduri materiale şi băneşti ce vor fi folosite în sprijinul lor şi a 
familiilor acestora. 
  La ediţiile anterioare participarea instituţiilor de învăţământ din Timişoara a 
reprezentat un real sprijin, profesori şi elevi timişeni au dat dovadă de generozitate , 
ajutând, după posibilităţile fiecăruia, pe aceşti copii şi tineri suferinzi ce trăiesc alături de 
noi. 
  De asemenea programele cultural – artistice oferite de tinerii artişti ce vă reprezintă 
au contribuit la reaprinderea speranţei de viaţă a acestor copii şi tineri, care au înţeles că 
nu sunt singuri, găsind în dumneavoastră adevăraţi prieteni. 
  Şi în acest an Inspectoratul Şcolar al judeţului Timiş, în calitate de organizator a 
acestei ample manifestări, sprijină demersurile noastre, dând dovadă de multă 
bunăvoinţă şi înţelegere, oferind şcolilor posibilitatea de a participa la această 
manifestare umanitară, unică în România. 

Telemaratonul Speranţei din acest an oferă fiecăruia dintre dvs. posibilitatea de a 
ne fi alături, atât prin contribuţii financiare - după posibilitatea şi bunăvoinţa fiecăruia - , 
precum şi prin participarea la realizarea programului artistic din cadrul spectacolului 
intitulat “NOI SUNTEM PRIETENII VOŞTRI” ce va fi transmis pe parcursul 
Telemaratonului VINERI, 6 DECEMBRIE intre orele 18.00-24.00  si SÂMBĂTĂ, 7 
DECEMBRIE, între orele  12.00 – 18.00,  la Casa Tineretului din Timişoara şi realizat 
exclusiv de colegii  voştri. 
  Cu aceasi ocazie contribuţia în donaţie a fiecărei şcoli va fi prezentată în direct. 

Ca întotdeauna, conştienţi de importanţa şi sprijinul de care ne-am bucurat, primiţi, 
şi de această dată,  mulţumirile noastre, însoţite de cele mai bune gânduri şi urarea de 
îndeplinire a tuturor dorinţelor. 
 
 
 
 COMITETUL DE ORGANIZARE 

 
 
  Pentru relaţii suplimentare comitetul de organizare poate fi contactat, de luni până 
vineri, între orele 10,00 – 17,00 , la parterul Casei Tineretului, tel. 0256- 48.31.44 
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