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CERCUL ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC  

„DĂRUIND VEI DOBÂNDI” 

 

Coordonatorii cercului: Pr. lect. univ. dr. Traian-Alexandru MIU 

                                      Pr. asist. univ. dr. Florin VÂRLAN 

 

OBIECTIVE 

1. Iniţierea, promovarea şi dezvoltarea comportamentelor pro-sociale în rândul 

studenţilor în scopul sprijinirii persoanelor şi grupurilor vulnerabile; 

2. Dezvoltarea competenţelor instrumental-aplicative necesare unei diagnoze sociale 

corecte; 

3. Organizarea unor acţiuni creştine cu scop filantropic; 

4. Dezvoltarea unor servicii sociale aplicate la nivelul persoanelor, familiilor şi 

grupurilor aflate în dificultate de pe raza judeţului Dâmboviţa. 

 

ACTIVITĂȚI 2012-2022 

 

1. 8 martie 2012: acţiunea „Preţuieşte femeia” desfăşurată în cadrul Centrului Social 

aflat în incinta Bisericii Eroilor din Târgoviște; 

2. 16 mai 2012: desfăşurată în cadrul Centrului de Servicii Comunitare „Casa 

soarelui”- Târgoviște; 

3. 3 aprilie 2012: acțiunea filantropică „Paștele – prilej de manifestare a iubirii 

aproapelui” desfășurată în cadrul Azilului de bătrâni din orașul Pucioasa; 

4. 20 decembrie 2012: acțiunea filantropică „Daruri de Crăciun” desfășurată în cadrul 

Azilului de bătrâni din orașul Pucioasa; 

5. 7 martie 2013: acţiunea „Preţuieşte femeia” desfăşurată în cadrul Centrului pentru 

persoane vârstnice „Sf. Elena” din Târgoviște; 

6. 18 aprilie 2013: membrii Cercului au vizitat următoarele muzee din orașul 

Târgoviște: „Vasile Blendea” și „Gheorghe Petrașcu”. 

7. 20 noiembrie 2013: membrii Cercului i-au vizitat și le-au făcut daruri  bătrânilor din 

Centrul Rezidential de Asistenta Medico-Sociala "Suflet pentru oameni" 

(Racovita, DB). 
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8. 5 decembrie 2013: acțiunea „Daruri de Moș Nicolae” desfășurată în cadrul Centrul 

de zi pentru copii defavorizați din Răzvad. 

9. 11 dec. 2013: au desfășurat o acțiune filantropică în cadrul Centrului socio-medical 

din Bucșani și al Centrului Rezidential de Asistenta Medico-Sociala "Suflet 

pentru oameni" din Racovita. 

10. 6 martie 2014: daruri pentru bătrânii din cadrul Centrului pentru persoane 

vârstnice „Sf. Elena” din Târgoviște. 

11. 3 aprilie 2014: membrii Cercului i-au vizitat pe copiii asistati ai Centrului de 

Servicii Comunitare „Casa Soarelui” din Targoviste, făcându-le mici daruri. 

12. 6 iunie 2014: acțiune filantropică desfășurată în cadrul Centrul de zi pentru copii 

defavorizați din Razvad 

13. 16 octombrie 2014, acțiunea „100 de ani!” -  membrii Cercului Stiintific „Daruind 

vei dobandi”, din cadrul Facultatii de Teologie si Stiintele Educatiei din Targoviste, 

au fost prezenti la Centrul Rezidential de Asistenta Medico-Sociala "Suflet 

pentru oameni" (Racovita, DB), pentru a o sarbatori pe doamna Maria, care a 

implinit 100 de ani. 

14. 15 decembrie 2014, însuflețiți de dorința de a aduce un strop de bucurie și speranță 

celor aflați în nevoie, membrii ai Cercului științific „Dăruind vei dobândi” au susținut 

un program de colinde, dedicat Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, la 

Penitenciarul de Maximă Siguranță Margineni și la Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Ţuicani din Moreni. 

15. 19 decembrie 2014, membrii ai Cercului științific „Dăruind vei dobândi”, din cadrul 

Facultății de Teologie și Științele Educației, au susținut un program de colinde 

tradiționale și cu ajutorul Asociației de Turism Rural Dâmbovița și al Fundației 

Speranța, au făcut daruri bătrânilor de la Centrul social pentru persoane vârstnice 

„Sfânta Elena” din Târgoviște. 

16. 22 decembrie 2014, membrii ai Cercului, alături de prieteni dragi de la alte facultăți, 

au susținut un program de colinde tradiționale, și cu ajutorul Asociației de Turism 

Rural Dâmbovița și al Fundației Speranța au făcut daruri copiilor de la Complexul 

de Servicii Sociale „Floare de Colț” din Târgoviște. 

17. 5 martie 2015 Profitând de apropierea Zilei Internaționale a Femeii, membrii 

Cercului au desfășurat acțiunea filantropică „Preţuieşte femeia” în cadrul Secției 
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Oncologie a Spitalului Județean, dăruind flori, iconițe și mărțisoare doamnelor 

internate aici, cât și personalului medical. 

18. 30 martie 2015, Cercul Științific „Dăruind vei dobândi”, în parteneriat cu parohia 

Gheboaia, care a desfasurat proiectul catehetic „Dar din dar se face rai”, reprezentată 

de către Pr. Robert Stăncescu, a organizat o acțiune de strângere de fonduri pentru 

ajutorarea unui copil de 4 ani cu multiple probleme: tetrapareză spastică, 

microcefalie, miopie etc.. Acțiunea s-a desfășurat, începând cu ora 9:40, în cadrul 

Facultății de Teologie și Științele Educației, prin organizarea unei expoziții cu 

vânzare a unor vase de lut tradiționale donate de copiii din parohia Gheboaia. 

Menționăm faptul că pe lângă problemele medicale amintite, băiețelul este orfan de 

mamă (aceasta decedând la nașterea lui), iar în prezent este crescut de o mătușă. 

19. 10 noiembrie 2015, orele 18:00, membrii Cercului Științific „Dăruind vei dobândi” 

s-au alăturat acțiunii de strângere de fonduri pentru ajutorarea răniților din 

clubul „Colectiv” desfășurată de către Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”. 

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Clubului Studenților, prin organizarea unui concert 

și a unei licitații pentru vânzarea unor obiecte create de elevii colegiului amintit mai 

sus. Fondurile strânse au fost donate celor doi răniți dâmbovițeni din clubul Colectiv. 

20. 15 decembrie 2015, acțiune filantropică în cadrul Centrului de Servicii Sociale 

din Găești, unde sunt asistați 50 de copii, și la Centrul pentru persoane vârstnice 

de la Pătroaia (7 bătrâni). Menționez faptul că la această acțiune ni s-a alăturat cu 

daruri Parohia Bădulești, reprezentată de Pr. Gheorghe-Preda Vasile Silviu. 

21. 21 aprilie 2016, membri ai Cercului Științific „Dărund vei dobândi”, împreună cu 

membri ai ASCOR Târgoviște, au desfășurat o acțiune filantropică în cadrul 

Secției Oncologie a Spitalului Județean, oferindu-le bolnavilor internați aici daruri, 

menite să le aducă un strop de bucurie și nădejde în preajma marii sărbători a Învierii 

Domnului. Am fost însoțiți de către părintele NicolaeTănase, cel care se îngrijește de 

sănătatea spirituală a bolnavilor de aici. 

22. 19 decembrie 2016, membri ai Cercului Științific „Dăruind vei dobândi”, împreună 

cu Comitetul de tineri al parohiei Bădulești, coordonat de preotul paroh Gheorghe 

Preda Vasile Silviu, au desfășurat o acțiune filantropică ce a vizat oferirea de 

daruri unei fetițe de 3 ani, bolnavă de leucemie, din orașul Găești, și bătrânilor 

asistați în cadrul Azilului din localitatea Pătroaia. Totodată, tinerii au susținut un 

mini-recital de colinde tradiționale. 
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23. 9 martie 2017, 40 de membri ai Cercului Științific „Dăruind vei dobândi", în semn 

de speranță, solidaritate și mângâiere, au oferit bolnavilor, internați în cadrul Secției 

de Oncologie a Spitalului Județean Dâmbovița, daruri, constând din alimente, iar 

doamnelor le-au fost oferite și flori. 

24. 18 decembrie 2017, membrii Cercului științific „Dăruind vei dobândi” au mers cu 

copiii proveniți din familii defavorizate, care beneficiaza de serviciile Centrului de Zi 

„Arlechino” din Târgoviște, la Muzeul de Istorie pentru a vedea expoziția intitulată 

„Aurul și argintul antic al României”. Apoi au susținut un program de colinde, 

dedicat Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, în cadrul Centrului, dăruindu-le 

copiilor cadouri ce au constat în dulciuri, rechizite și jucării. 

25. 13 decembrie 2018, membrii Cercului Științific „Dărund vei dobândi”, din cadrul 

Facultății de Teologie și Științele Educației, a Universității „Valahia”, au desfășurat o 

acțiune filantropică în cadrul Secției Oncologie a Spitalului Județean, oferindu-le 

bolnavilor internați aici daruri și cântându-le colinde, cu gândul de a aduce un strop 

de bucurie și nădejde în preajma marii sărbători a Nașterii Domnului. 

26. 9 decembrie 2019, membri ai Cercului științific studențesc „Dăruind vei Dobândi” și 

ai ASCOR Târgoviște, cu dragoste și bucurie am fost alături de copiii din cadrul 

Centrului de Servicii Sociale ''Casa Soarelui''-Targoviste, oferindu-le daruri și 

cântându-le colinde. 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR: 

 Întâlniri săptămânale cu membrii, marțea între orele 16-17, în cadrul 

Facultății de Teologie și Științele Educației sau online (în funcție de situația 

epidemiologică), ce au avut drept scop atingerea obiectivelor generale ale 

Cercului.  

 În cadrul acestor întâlniri au fost discutate următoarele teme: 

1. Importanța implicării sociale a studenților 

2. Instituții sociale din județul Dâmbovița 

3. Sărbătoarea Crăciunului – prilej pentru activități filantropice 

4. Paștele – sărbătoarea iubirii aproapelui 

5. Implicarea preotului în activități sociale 

6. Grija față de cei defavorizați 
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7. Sfântul Vasile cel Mare și opera filantropică 

8. Preotul – inițiator de activități filantropice 

9. Interculturalitate și Ortodoxie 

10. Riscurile avortului 

11. Implicarea creștinilor în activități sociale   

12. Instituții sociale din județul Dâmbovița  

13. Activitățile filantropice – datorie a tuturor 

14. Sfinții Părinți – exemple de filantropie 

15. „Asistenţa social-filantropică şi medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română 

în trecut şi astăzi”  

16. „Filantropia Divină şi Filantropia Bisericii după Noul Testament” 

17. „Suferinţa omului şi iubirea lui Dumnezeu” 

18. „Familie, Filantropie şi Etică socială, Parteneriatul Stat-Biserică în Asistenţa 

socială” 

19. „Filantropia creştină între reperele ei istorice şi actualitate” 

20. „Idei sociale oglindite în viaţa si activitatea Sfântului Vasile cel Mare” 

 

 Vizionarea unor reportaje ce au rolul de a dezvolta comportamentele pro-

sociale în rândul studenţilor, în scopul sprijinirii persoanelor şi grupurilor 

vulnerabile; 

 

 

 

 

 

 


