Nume
Madalina Ion

Mesaj

Bujor Andreea - Ioana

Am cei mai tari colegi!
Inca avem sate minunate romanesti pline cu oameni
si povesti autentice

Gheorghe Daniela Georgiana

Am câștigat premiul întâi pe nivel național la desen!

Accettura Teresa

300 de studenți participa la Congresul Studenților Farmaciști din Cluj

Lolis Luciana Ionela

Maine e zi de bonus. Si NASA a fotografiat prima gaura neagra.

Costea Ioana Maria

In clasamentul celor mai frumoase orase din Romania, Sibiul a iesit
pe primul loc în anul 2013

Constantin Doru Vladut

Sportul poate promova spiritul de echipă și autodisciplina.

Ungureanu Ionel

Pe zi ce trece învățam tot mai mult

Horia Mihai Delcea

Un om sarman a primit de mancare si o conversatie in loc de un leu,
dupa care a zambit tot restul zilei

Cîrlig Andrada Ștefania

Am reușit să învăț cu o noapte înainte de examen.

Carmen Gabriela Stoica

Am vazut prima fotografie a unei gauri negre!

Anuțoiu Ioana Valentina

O echipă de români a câștigat în 2018 locul 4 mondial la cea mai
importantă competiție internațională de case solare

Gabor Livia
Ștefan Lucian
Oana Ilie

Parcul din spatele blocului a fost reamenajat
Cel mai fain lucru este să vezi că ai oameni lângă tine care te
ajută la greu.

Sandor Cristian

Statistic vorbind, zambetele sunt gratis!
Un roman a terminat pe primul loc cel mai greu maraton din lume,
Ultra Arctic.

Borcan Marin

In octombrie voi avea o nepotica!

Robert Laczko

I moved together with my girlfriend. She's the best

Briota Cezar

Chiar dacă nu am note bune, mă bucur că pot să le repar

Caravelea Robert Gabriel

Sunt un rider de Bmx, niciodată sa nu uiți ceea ce este mai frumos
și anume sportul!

Stoica Stefana Elena

2019 este anul in care s-a putut fotografia pentru prima oara o
gaura neagra

Rosioru Marilena

Oamenii pun mana de la mana sa faca fericiti alti oameni mai putin
norocosi din comunitate.

Zainea Patricia Maria

Vad tot mai des tineri care cedeaza locul lor din mijloacele de
transport batranilor.

Chifu Nicolas Manuel
Manica Mihaela-Aura

Malala Yousafzai a câtigat premiul Nobel pentru Pace la doar 17 ani.
Simona Halep este prima jucătoare din România câștigătoare de
Gram Slam

Iepure Cristina Elena

Fac o viață mai bună pisicuțelor comunitare prin sterilizarea și
deparazitarea lor

Vlad Florea

Azi am văzut două mașini electrice vecine la semafor

Chiran Andrei-Iustin
Perescu Alexandra

Am început să învăț pentru bac!
În 2018, Oradea a fost desemnat cel mai eficient și sigur oraș
din România!

Lasco Claudiu George

Oradea singurul oraș din România ce face parte din reţeaua
Oraşelor Art Nouveau!

Vladutu Catalin Marian
Dinca Andreea Raluca

Natura ne ofera totul! Multumeste-i recicland! NOI facem diferenta!
Zambetele familiei mele sunt cel mai pozitiv lucru cu care poti
incepe ziua!

Sandu Claudiu Nicolae

Ma simțeam marginalizat pana când cei dragi mi-au organizat cea
mai cool petrecere

Ilie-Andrei Necsoiu

Cand vad lumea zambind in jurul meu, ma hranesc cu fericirea lor😊

Iacob Natanael

Examenul "din prima"! #școalaauto

Rozolea Nicoleta

Primii ochelari din plastic reciclat in Romania

Stoian Iulia Crina

In 2018, Simona Halep a castigat Roland Garros.❤

Ionescu Mircea-Sebastian
Obreja Andrei Alexandru

Cazinoul din Constanta urmeaza sa fie renovat
9 din 10 români cred că schimbarea începe cu fiecare dintre noi,
conform unui studiu din 2019

Ionel Pătrașcu

Cetatea Făgăraş este al doilea cel mai frumos castel din lume.

Mladinovici Marius Daniel

Naționala de fotbal U21 care ne invata sa iubim fotbalul

Di Silvestro Naomi

Romania ocupa locul 12 in lume cu cele mai frumoase femei

Kocsis Bogdan

Primul cosmonaut român este DUMITRU PRUNARIU

Bărbieru Andreea Alexandra

Strada Sforii din Brașov este cea mai îngustă stradă din Europa
Bucureştiul ocupă locul 55 în topul celor mai vizitate 100 de oraşe
din lume.

Serban Bogdan Gabriel
Duță Maria Elena
Onoleață Cristian
Paul Gasparovici

Un avion a facut inconjurul lumii fara combustibil
Casele românilor au fost votate in top 10 cele mai primitoare din lume in
2018.

Lacatoș Merlaș Diana

Romania se claseaza pe locul 5 in lume la viteza de internet
De-a lungul anilor Romania a adunat aproape 40 de titluri in
Cartea Recordurilor.

Prisacaru Vlad-Andrei

Tot mai mulți tineri se implică în voluntariate care ajută comunitatea

Ana Maria Darstaru
Vitanescu Andrei

Cluj-napoca este singurul oras din romania cu autobuze electrice
In 2018, Romania a lucrat in programul “Humor me”, de folosire a
umorului in procesul de invatare.

Raluca Ceaunică

In Baia Mare, saptamanal, cineva pune mancare pe banci pentru
nevoiasi.

Cristea Jean Robert

Luceafărul, cunoscut ca fiind cel mai lung poem de dragoste din lume.
Sărbătorile sunt întotdeauna cele mai frumoase când le petreci cu
familia

Nazif Samira

In 2019 România ajunge in semifinalele fed cup pentru prima oară
după 45 de ani

Rotaru Ionut-Lucian

Sbengheci Vlad-Andrei

In Romania exista cea mai ingusta strada din Europa-“Strada Sforii”
Echipa României a câștigat în 2019 locul I la concursul de robotică
din Coreea de Sud

Teodora Procop

România ocupă locul 48 din 156 în topul celor mai fericite țări.

Vint Robert Vasile

Romania a avut primul oras iluminat electric, in anul 1884

Verman Alexandra Ioana

Tinerii susțin și se implica in protecția mediului.

Buclea Alexandra Gabriela

Un vlogger roman are peste 1 milion de abonați pe youtube!

Anghelache Sonia

Cuvantul dor se regaseste doar la romani
Un autobuz plin cu oameni pe telefonul mobil, lingă mine o doamna
cu o carte , ce frumos 😊

Balasca Vasile Cristian

Tamas Raul
Bianca Andreea Constantinescu
Andrei Vinași

Romania are una dintre cele mai rapide retele de internet din lume
Un student român a câștigat în 2018 premiul Nobel Junior pentru
informatică.

Banescu Andrei Catalin

O fată din Satu Mare ši un băiat din Timişoara sau îndrăgostit dintr-o
singură privire.

Monea Florin Flaviu

Am reușit să iau examenul Cambridge

Berușcă Alexandru

Un român a câștigat de trei ori consecutiv ultramartonul Arctic

Niste Catalin Claudiu

Cea mai mare rocă sculptată din Europa se găseşte în România.

Apostol Ioana Alexandra

Romania este caminul celui mai mare mamifer din Europa: zimbrul

Macsim Mihaela

9 din 10 romani cred ca schimbarea incepe cu noi

