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unPi - raport (scurt) de activitate - 2021 
Asociația unPi pentru Școlari a fost fondată în vara anului 2019 de către Ciprian, Andrei și Nicolae 

Manea cu încurajarea morală și financiară a 18 donatori care au devenit ulterior membri de 

onoare ai asociației. 

Asociația a devenit operațională, cu toate formalitățile legale îndeplinite, la 1 octombrie 2019. 

Activitățile importante desfășurate de către asociație în timpul anului (financiar) 2021 au fost: 

• Ciprian a organizat mici lecții #unPi online la prânz (30 minute) pe parcursul lunii iulie 2021 🦾   

• Ciprian a organizat 3 mici lecții de fotografiere, apoi un mic concurs foto (http://poze.unpi.ro) 

• au fost organizate mici concursuri #unPi cu premii educaționale mai ales către sfârșitul anului 

• o echipă de 4 elevi unPi (2 fete, 2 băieți) a participat în concursul Astro Pi (http://astro.unpi.ro) 

• am primit 24 de aplicații la poziția de voluntar #unPi, din păcate nu toate s-au materializat 

• Asociația unPi a primit o sponsorizare de 7500 RON via biotel.ro din Târgoviște. Le mulțumim! 

• Asociația unPi a primit o sponsorizare de 7500 RON via amiq.com din București. Le mulțumim! 

• amiq.com de asemenea sponsorizează cu alți 7500 RON proiectul https://sonar.glass.unpi.ro  

• Asociația unPi a primit o sponsorizare de 3000 EUR via heavensolutions.com. Le mulțumim! 

Numai bine! 

Ciprian Manea 

Vice Presedinte 

Asociația unPi pentru Școlari 

https://www.unpi.ro/
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