
 
Monitorizare Tenis pentru Fapte Bune 

 

APARITII ARTICOLE DIN TIMPUL EVENIMENTULUI/ POST EVENIMENT (SUBIECT: A INCEPUT 

EVENIMENTUL „TENIS PENTRU FAPTE BUNE”) 

 

1. "Tenis pentru Fapte Bune" şi o mobilizare cu zâmbetul pe buze în sprijinul tinerilor 

instituţionalizaţi. Cornel Ilie şi Gabriela Ruse s-au duelat pe teren: "Sportul şi muzica au 

aceeaşi putere" 

Turneul "Tenis pentru Fapte Bune" a fost declarat deschis, sâmbătă dimineaţă, de către campioana 

olimpică a nataţiei româneşti, Camelia Potec. Organizat de Asociaţia "The Social Incubator" pe terenurile 

de tenis de la Pescariu Sports&Spa, pentru susţinerea cauzei copiilor instituţionalizaţi, Tenisul pentru 

Fapte Bune a fost, sâmbătă, şi va fi şi duminică, tenis cu zâmbetul pe buze. Cornel Ilie s-a lăsat provocat 

de Gabriela Ruse la un set de tenis demonstrativ la simplu, iar Alexandra Cadanţu şi Monica Roşu au fost 

protagonistele unui meci demonstrativ de dublu. 

https://www.ultimele-stiri.eu/articol/tenis-pentru-fapte-bune-si-o-mobilizare-cu-zambetul-pe-buze-in-

sprijinul-tinerilor-institutionalizati-cornel-ilie-si-gabriela-ruse-s-au-duelat-pe-teren-sportul-si-muzica-au-

aceeasi-putere/5694719 

 

2. JURNAL ORA 17.00 21 SEPTEMBRIE. JURNAL ORA 09.00 22 SEPTEMBRIE.  Tenis pentru 

fapte bune – reportaj 

https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-17-00-21-septembrie-4-1190163 

https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-09-00-22-septembrie-2-1190260 

 

3. Fapte bune ridicate la fileu. Sute de oameni au jucat tenis pentru tinerii care încep o nouă 

viață după ce părăsesc centrele de plasament 

A fost competiție de fapte bune sâmbătă, în Capitală, la un turneu de tenis. O asociație cu inimă 

mare a adunat pasionații acestui sport în arenă și a donat banii strânși pentru copiii din centrele de 

plasament care încearcă să înceapă o viață nouă. Fiecare participant a împlinit o dorință. 

http://stiri.tvr.ro/fapte-bune-ridicate-la-fileu--sute-de-oameni-au-jucat-tenis-pentru-tinerii-care-incep-

o-noua-via--a-dupa-ce-parasesc-centrele-de-

plasament_850534_video.html?fbclid=IwAR0_ev8BGtvlG34ftRB2s21boJmes-

J9Rr2DDr7pJeyUKS_ZWk_5pCxaUNY#view 
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4. VIDEO | Tenis pentru fapte bune. Turneul care ajută tinerii defavorizaţi din România 

Pe 21 si 22 septembrie are loc turneul Tenis pentru Fapte Bune, un eveniment sportiv cu impact 

social ce susţine tinerii defavorizaţi din România, organizat de Asociatia The Social Incubator alaturi de 

Pescariu Sports & Spa. 

https://www.telekomsport.ro/video-tenis-pentru-fapte-bune-turneul-care-ajuta-tinerii-defavorizati-din-

romania-19120685?fbclid=IwAR2w8Lca9-yTNcx2j97-K3Ewu-IZmXVhIi5zPcnKxnB7n2SLberyP8WS9wI 

 

5. Tenis în ajutorul celor defavorizaţi 

Asociaţia The Social Incubator organizează turneul Tenis pentru Fapte Bune, care susţine cauza 

tinerilor instituţionalizaţi din România, în special a celor care părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

https://jurnalul.antena3.ro/stiri/social/tenis-in-ajutorul-celor-defavorizati-

821882.html?fbclid=IwAR1iGvtXJr8pRp5dqO51LNxl7YlyyJ2x80u9oD5NTjkLdQou5XafQpiZ8wI 

 

6. "Tenis pentru Fapte Bune" şi o mobilizare cu zâmbetul pe buze în sprijinul tinerilor 

instituţionalizaţi. Cornel Ilie şi Gabriela Ruse s-au duelat pe teren: "Sportul şi muzica au 

aceeaşi putere" 

Turneul "Tenis pentru Fapte Bune" a fost declarat deschis, sâmbătă dimineaţă, de către 

campioana olimpică a nataţiei româneşti, Camelia Potec. Organizat de Asociaţia "The Social Incubator" 

pe terenurile de tenis de la Pescariu Sports&Spa, pentru susţinerea cauzei copiilor instituţionalizaţi, 

Tenisul pentru Fapte Bune a fost, sâmbătă, şi va fi şi duminică, tenis cu zâmbetul pe buze. Cornel Ilie s-a 

lăsat provocat de Gabriela Ruse la un set de tenis demonstrativ la simplu, iar Alexandra Cadanţu şi 

Monica Roşu au fost protagonistele unui meci demonstrativ de dublu. 

https://www.prosport.ro/alte-sporturi/tenis/tenis-pentru-fapte-bune-si-o-mobilizare-cu-zambetul-pe-

buze-in-sprijinul-tinerilor-institutionalizati-cornel-ilie-si-gabriela-ruse-s-au-duelat-pe-teren-sportul-si-

muzica-au-aceeasi-putere-18408188 
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AL DOILEA COMUNICAT – 18.09.2019 (SUBIECT: Au mai rămas câteva zile până la turneul 

„Tenis pentru Fapte Bune”, organizat de  Asociația The Social Incubator pentru jucători amatori.) 

 

1. Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru 

Fapte Bune ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România 

Au mai rămas câteva zile până la turneul „Tenis pentru Fapte Bune”, organizat de  Asociația The 

Social Incubator pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/tenis-pentru-fapte-bune/ 

 

2. Tenis pentru Fapte Bune 

Tenis pentru Fapte Bune ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România 

http://bucuresti.inoras.ro/eveniment/tenis-pentru-fapte-bune--58492/  

 

3. „Tenis pentru Fapte Bune” eveniment sportiv cu impact social 

              „Tenis pentru Fapte Bune”  eveniment sportiv cu impact social, inițiat de Asociaţia The Social 

Incubator cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului se apropie de debut, la baza Pescariu, pe 21-22 

septembrie. Acesta reunește campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o cauză nobilă: susţinerea 

tinerilor instituţionalizaţi din România. 

http://mts.ro/noutati/tenis-pentru-fapte-bune/  

 

4. Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru 

Fapte Bune ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România 

                Au mai rămas câteva zile până la turneul „Tenis pentru Fapte Bune”, organizat de Asociația The 

Social Incubator pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

https://www.prwave.ro/tag/tenis-pentru-fapte-bune/ 

 

5. Au mai rămas câteva zile până la turneul „Tenis pentru Fapte Bune”, organizat de  

Asociația The Social Incubator pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact 

social și susţine cauza tineril... 

https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/tenis-pentru-fapte-bune/
http://bucuresti.inoras.ro/eveniment/tenis-pentru-fapte-bune--58492/
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                Au mai rămas câteva zile până la turneul „Tenis pentru Fapte Bune”, organizat de  Asociația The 

Social Incubator pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați  

din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

https://galasocietatiicivile.ro/stiri/finantari/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-21-si-22-septembrie-

19005.html  

 

6. Asociaţia The Social Incubator reunește campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru 

o cauză nobilă 

              Pe 21 și 22 septembrie va avea loc Tenis pentru Fapte Bune – eveniment sportiv cu impact social, 

inițiat de Asociaţia The Social Incubator, la care și-au confirmat participarea Ana Bogdan, Ana Maria 

Brânză, Alexandra Cadanţu, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu, Monica Roşu şi oameni de seamă din 

comunitatea de business și media Dana Nălbaru, Dragoş Bucur, Randi și Roxana Ciuhulescu. 

https://www.europafm.ro/asociatia-the-social-incubator-reuneste-campioni-olimpici-si-mari-jucatori-

de-tenis-pentru-o-cauza-nobila/ 

 

7. TURNEUL TENIS PENTRU FAPTE BUNE CE SUSŢINE CAUZA TINERILOR INSTITUŢIONALIZAŢI 

DIN ROMÂNIA 

Mai sunt doar câteva zile până la evenimentul sportiv cu impact social al sezonului! Pe 21 şi 22 

septembrie, Asociația The Social Incubator organizează turneul „Tenis pentru Fapte Bune” ce susţine 

cauza tinerilor instituţionalizaţi din România. 

https://www.digifm.ro/stiri/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-ce-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati-

din-romania-49818 

 

8. „Tenis pentru Fapte Bune”, eveniment sportiv cu impact social 

„Tenis pentru Fapte Bune”, eveniment sportiv cu impact social, inițiat de Asociaţia The Social 

Incubator, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, se apropie de debut, la baza Pescariu, pe 21-

22 septembrie 2019. Acesta reunește campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o cauză nobilă: 

susţinerea tinerilor instituţionalizaţi din România. 

https://gazetalocala.ro/2019/09/17/tenis-pentru-fapte-bune-eveniment-sportiv-cu-impact-social/ 
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9. "Tenis pentru Fapte Bune" reuneşte campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o 

cauză nobilă: susţinerea tinerilor instituţionalizaţi. Peste 3.500 de tineri părăsesc anual 

sistemul de protecţie! Când are loc evenimentul 

https://www.ultimele-stiri.eu/articol/tenis-pentru-fapte-bune-reuneste-campioni-olimpici-si-mari-

jucatori-de-tenis-pentru-o-cauza-nobila-sustinerea-tinerilor-institutionalizati-peste-3-500-de-tineri-

parasesc-anual-sistemul-de-protectie-cand-are-loc-evenimentul/5650349 

 

10. https://www.facebook.com/modernism.ro/ 

 

11. Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru 

Fapte Bune ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România 

Au mai rămas câteva zile până la turneul „Tenis pentru Fapte Bune”, organizat de Asociația The 

Social Incubator pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

https://www.kudika.ro/articol/beautiful-minds/59371/tenis-pentru-fapte-

bune.html?fbclid=IwAR0xVcUimnVCW0bOJlwkKzqUddpf5bsrMx6mpvZ7LIr7HsobWIELZLmCuVc 

 

12. Turneul Tenis pentru Fapte Bune va avea loc sâmbătă şi duminică, la Bucureşti 

Turneul Tenis pentru Fapte Bune, organizat de Asociaţia The Social Incubator pentru jucători 

amatori, va avea loc la baza Pescariu din Capitală, în zilele de sâmbătă şi duminică. 

https://www.news.ro/sport/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-va-avea-loc-sambata-si-duminica-la-

bucuresti-1922402519262019091419118054?fbclid=IwAR0crX7jei_4noy4n9B9KlDT42r_ynzyZ-

DIwZ3xQuEDggdYNfeoiJ4To8k 

 

13. Turneul Tenis pentru Fapte Bune va avea loc sâmbătă şi duminică, la Bucureşti 

              Turneul Tenis pentru Fapte Bune, organizat de Asociaţia The Social Incubator pentru jucători 

amatori, va avea loc la baza Pescariu din Capitală, în zilele de sâmbătă şi duminică. Evenimentul sportiv 

are un impact social şi susţine cauza tinerilor defavorizaţi din România, în special a celor ce părăsesc 

sistemul de protecţie a copilului. Organizatorii au anunţat că s-au înscris peste 50 persoane din 

comunitatea de business (asigurări, consultanţă, bănci, telefonie mobilă, telecomunicaţii. 

https://newskeeper.ro/articol?id=F3B45235A50C10249875001DF081320F&data=2019-09-19 
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14. Turneul Tenis pentru Fapte Bune va avea loc sâmbătă şi duminică, la Bucureşti 

Turneul Tenis pentru Fapte Bune, organizat de Asociaţia The Social Incubator pentru jucători 

amatori, va avea loc la baza Pescariu din Capitală, în zilele de sâmbătă şi duminică. 

https://www.ultimele-stiri.eu/articol/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-va-avea-loc-sambata-si-duminica-

la-bucuresti/5686541 

 

15. TURNEUL DE TENIS PENTRU FAPTE BUNE, UN EVENIMENT MARCA THE SOCIAL INCUBATOR 

PENTRU A SUSȚINE TINERII INSTITUȚIONALIZAȚI 

Asociația The Social Incubator pentru jucători amatori organizează turneul ”Tenis pentru fapte 

bune”, un eveniment ce are rolul de a susține cauza tinerilor defavorizați din România, în special a celor 

care părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

https://romaniaresponsabila.ro/turneul-de-tenis-pentru-fapte-bune-un-eveniment-marca-the-social-

incubator-pentru-a-sustine-tinerii-

institutionalizati/?fbclid=IwAR3i6wW4A6S1TqtajwaTuIxQZn5YPnLC11KQ1rX6dEGtXNTo_lbBCdq3PCY 

 

16. Sport pus în slujba "faptelor bune" 

Sportul poate schimba vieţi şi nu doar pe cele ale profesioniştilor care îşi fac din asta un mod de 

viaţă. Turneul "Tenis pentru Fapte Bune", organizat de Asociaţia The Social Incubator pentru jucători 

amatori, va avea loc în Capitală, în zilele de sâmbătă şi duminică, scopul său fiind de a susţine cauza 

tinerilor defavorizaţi din ţara noastră, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului. 

https://www.bursa.ro/sport-pus-in-slujba-faptelor-bune-

67320833?fbclid=IwAR2UKAp4Jo7dNFVv0LN8fbzf9HcSxj_v1vZrxseehTOMdlMgHWesRRjeO6M 

 

 

17. 21 si 22 Septembrie: Turneul Tenis pentru Fapte Bune, pentru jucatori amatori 

Asociatia The Social Incubator organizeaza pe 21 si 22 septembrie turneul „Tenis pentru Fapte 

Bune”, pentru jucatori amatori. Evenimentul sportiv are un impact social si sustine cauza tinerilor 

defavorizati din Romania, in special a celor ce parasesc sistemul de protectie a copilului. 

https://www.csrmedia.ro/21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune-pentru-jucatori-

amatori/ 

 

https://www.ultimele-stiri.eu/articol/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-va-avea-loc-sambata-si-duminica-la-bucuresti/5686541
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-va-avea-loc-sambata-si-duminica-la-bucuresti/5686541
https://romaniaresponsabila.ro/turneul-de-tenis-pentru-fapte-bune-un-eveniment-marca-the-social-incubator-pentru-a-sustine-tinerii-institutionalizati/?fbclid=IwAR3i6wW4A6S1TqtajwaTuIxQZn5YPnLC11KQ1rX6dEGtXNTo_lbBCdq3PCY
https://romaniaresponsabila.ro/turneul-de-tenis-pentru-fapte-bune-un-eveniment-marca-the-social-incubator-pentru-a-sustine-tinerii-institutionalizati/?fbclid=IwAR3i6wW4A6S1TqtajwaTuIxQZn5YPnLC11KQ1rX6dEGtXNTo_lbBCdq3PCY
https://romaniaresponsabila.ro/turneul-de-tenis-pentru-fapte-bune-un-eveniment-marca-the-social-incubator-pentru-a-sustine-tinerii-institutionalizati/?fbclid=IwAR3i6wW4A6S1TqtajwaTuIxQZn5YPnLC11KQ1rX6dEGtXNTo_lbBCdq3PCY
https://www.bursa.ro/sport-pus-in-slujba-faptelor-bune-67320833?fbclid=IwAR2UKAp4Jo7dNFVv0LN8fbzf9HcSxj_v1vZrxseehTOMdlMgHWesRRjeO6M
https://www.bursa.ro/sport-pus-in-slujba-faptelor-bune-67320833?fbclid=IwAR2UKAp4Jo7dNFVv0LN8fbzf9HcSxj_v1vZrxseehTOMdlMgHWesRRjeO6M
https://www.csrmedia.ro/21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune-pentru-jucatori-amatori/
https://www.csrmedia.ro/21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune-pentru-jucatori-amatori/


 
18. "Tenis pentru Fapte Bune" reuneşte campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o 

cauză nobilă: susţinerea tinerilor instituţionalizaţi. Peste 3.500 de tineri părăsesc anual 

sistemul de protecţie! Când are loc evenimentul 

              21 şi 22 septembrie, Asociaţia The Social Incubator organizează turneul „Tenis pentru Fapte 

Bune” ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România. Evenimentul va fi găzduit de Pescariu 

Sports&Spa. Scopul turneului Tenis pentru Fapte Bune este implicarea comunităţii în vieţile tinerilor 

instituţionalizaţi şi strângerea de fonduri pentru sprijinirea lor ȋn procesul de integrare socio-

profesională. 

https://news.yam.ro/ro/story/9507986 

 

19. Prima ediţie a Turneului "Tenis pentru Fapte Bune" va avea loc la Bucureşti 

             Pe 21 şi 22 septembrie, Asociaţia The Social Incubator organizează turneul „Tenis pentru Fapte 

Bune” ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România. 

https://tvhappy.ro/articole-despre/tenis+pentru+fapte+bune/ 

https://news.yam.ro/ro/story/9507986
https://tvhappy.ro/articole-despre/tenis+pentru+fapte+bune/


 
PRIMUL COMUNICAT – 07.08.2019 (SUBIECT: În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația 

The Social Incubator organizează turneul „Tenis pentru Fapte Bune”, pentru jucători amatori.) 

 

20. Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru 

Fapte Bune 

În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator organizează turneul „Tenis 

pentru Fapte Bune”, pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

Evenimentul va fi găzduit de Pescariu Sports&Spa. 

http://www.csrreport.ro/stiri-csr-romania/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-pe-21-si-22-

septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune.html 

 

21. Turneul Tenis pentru Fapte Bune susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România 

În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator organizează turneul „Tenis 

pentru Fapte Bune”, pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

https://www.stiri.ong/ong/mediu-si-sport/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-sustine-cauza-tinerilor-

institutionalizati-din-romania  

 

22. Tenis pentru Fapte Bune 

Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru Fapte Bune 

ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România. Scopul turneului Tenis pentru Fapte Bune este 

implicarea comunității în viețile tinerilor. 

https://galasocietatiicivile.ro/stiri/finantari/tenis-pentru-fapte-bune-18940.html  

 

 

 

23. Turneul „Tenis pentru Fapte Bune” susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România 

Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru Fapte Bune 

ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România 

http://www.csrreport.ro/stiri-csr-romania/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune.html
http://www.csrreport.ro/stiri-csr-romania/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune.html
https://www.stiri.ong/ong/mediu-si-sport/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati-din-romania
https://www.stiri.ong/ong/mediu-si-sport/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati-din-romania
https://galasocietatiicivile.ro/stiri/finantari/tenis-pentru-fapte-bune-18940.html


 
https://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-sustine-cauza-tinerilor-

institutionalizati-din-romania/  

 

24. Tenis cu scopuri caritabile 

Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul „Tenis pentru Fapte Bune” 

ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România. 

http://eazi.ro/viata-de-langa-noi/tenis-cu-scopuri-caritabile 

 

25. Turneul „Tenis pentru Fapte Bune” susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România 

În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator organizează turneul „Tenis 

pentru Fapte Bune”, pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

http://miscareacivica.ro/2019/08/13/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-sustine-cauza-tinerilor-

institutionalizati-din-romania/  

 

26. Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru 

Fapte Bune 

În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator organizează turneul „Tenis 

pentru Fapte Bune”, pentru jucători amatori. 

https://evz.ro/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-

fapte-bune.html  

 

27. Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul "Tenis pentru 

Fapte Bune" 

În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator organizează turneul „Tenis 

pentru Fapte Bune”, pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

http://www.sportclasic.ro/ro/Asociatia-The-Social-Incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-

turneul-Tenis-pentru-Fapte-Bune/ 

 

 

https://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati-din-romania/
https://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati-din-romania/
http://eazi.ro/viata-de-langa-noi/tenis-cu-scopuri-caritabile
http://miscareacivica.ro/2019/08/13/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati-din-romania/
http://miscareacivica.ro/2019/08/13/turneul-tenis-pentru-fapte-bune-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati-din-romania/
https://evz.ro/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune.html
https://evz.ro/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune.html
http://www.sportclasic.ro/ro/Asociatia-The-Social-Incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-Tenis-pentru-Fapte-Bune/
http://www.sportclasic.ro/ro/Asociatia-The-Social-Incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-Tenis-pentru-Fapte-Bune/


 
28. Tenis pentru Fapte Bune 

Tenis pentru Fapte Bune – În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator 

organizează turneul „Tenis pentru Fapte Bune”, pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un 

impact social și susţine cauza tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul 

de protecție a copilului. Evenimentul va fi găzduit de Pescariu Sports&Spa. 

https://www.femeia.ro/promo/tenis-pentru-fapte-bune  

 

29. "Tenis pentru Fapte Bune" reuneşte campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o 

cauză nobilă: susţinerea tinerilor instituţionalizaţi. Peste 3.500 de tineri părăsesc anual 

sistemul de protecţie! Când are loc evenimentul 

"Tenis pentru Fapte Bune" reuneşte campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o cauză 

nobilă: susţinerea tinerilor instituţionalizaţi. Peste 3.500 de tineri părăsesc anual sistemul de protecţie! 

Când are loc evenimentul. 

https://www.sportul.com/news=788733  

 

30. "Tenis pentru Fapte Bune" reuneşte campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o 

cauză nobilă: susţinerea tinerilor instituţionalizaţi. Peste 3.500 de tineri părăsesc anual 

sistemul de protecţie! Când are loc evenimentul 

Pe 21 şi 22 septembrie, Asociaţia The Social Incubator organizează turneul „Tenis pentru Fapte 

Bune” ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România. Evenimentul va fi găzduit de Pescariu 

Sports&Spa. 

https://www.prosport.ro/alte-sporturi/tenis/tenis-fapte-bune-reuneste-campioni-olimpici-mari-

jucatori-tenis-cauza-nobila-sustinerea-tinerilor-institutionalizati-peste-3-500-tineri-parasesc-anual-

sistemul-protectie-loc-evenimentul-18393099  

 

31. DB Bucuresti  

http://dbucuresti.ro/cgi-sys/suspendedpage.cgi 

 

 

 

 

https://www.femeia.ro/promo/tenis-pentru-fapte-bune
https://www.sportul.com/news=788733
https://www.prosport.ro/alte-sporturi/tenis/tenis-fapte-bune-reuneste-campioni-olimpici-mari-jucatori-tenis-cauza-nobila-sustinerea-tinerilor-institutionalizati-peste-3-500-tineri-parasesc-anual-sistemul-protectie-loc-evenimentul-18393099
https://www.prosport.ro/alte-sporturi/tenis/tenis-fapte-bune-reuneste-campioni-olimpici-mari-jucatori-tenis-cauza-nobila-sustinerea-tinerilor-institutionalizati-peste-3-500-tineri-parasesc-anual-sistemul-protectie-loc-evenimentul-18393099
https://www.prosport.ro/alte-sporturi/tenis/tenis-fapte-bune-reuneste-campioni-olimpici-mari-jucatori-tenis-cauza-nobila-sustinerea-tinerilor-institutionalizati-peste-3-500-tineri-parasesc-anual-sistemul-protectie-loc-evenimentul-18393099
http://dbucuresti.ro/cgi-sys/suspendedpage.cgi


 
32. Parteneriat cu Asociația The Social Incubator – o poveste despre oameni și fapte bune 

Când ne-am întâlnit pentru prima data cu echipa The Social Incubator am știut că avea să se 

creioneze un parteneriat de suflet. Ne-am cunoscut prin intermediul Camerei Franceze de Comerț și 

Industrie în România (CCIFER) și ne-am bucura să vedem că există o serie de lucruri care ne aduc 

împreună: dorința de a ne implica în societate, de a face un front comun între mediul ONG, privat și 

public, dar nu în ultimul rând de a sprijini tinerii defavorizați în drumul către o viitoare carieră. 

https://business-mark.ro/parteneriat-cu-asociatia-the-social-incubator-o-poveste-despre-oameni-si-

fapte-bune-2/  

 

23.  Asociaţia The Social Incubator organizează turneul “Tenis pentru Fapte Bune” 

În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator organizează turneul „Tenis 

pentru Fapte Bune”, pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați, instituţionalizaţi din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a 

copilului. 

http://www.tenisarena.ro/2019/08/29/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-turneul-tenis-pentru-

fapte-bune-ce/ 

 

33. Tenis pentru Fapte Bune 

Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru Fapte Bune 

ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România. Scopul turneului Tenis pentru Fapte Bune este 

implicarea comunității în viețile tinerilor... 

https://galasocietatiicivile.ro/stiri/finantari/tenis-pentru-fapte-bune-18940.html  

 

34. Tenis pentru fapte bune  

În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator organizează turneul „Tenis 

pentru Fapte Bune”, un eveniment sportiv de impact social ce susţine cauza tinerilor defavorizați din 

România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

https://galantom.ro/events/view?id=741  

 

 

 

https://business-mark.ro/parteneriat-cu-asociatia-the-social-incubator-o-poveste-despre-oameni-si-fapte-bune-2/
https://business-mark.ro/parteneriat-cu-asociatia-the-social-incubator-o-poveste-despre-oameni-si-fapte-bune-2/
http://www.tenisarena.ro/2019/08/29/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-turneul-tenis-pentru-fapte-bune-ce/
http://www.tenisarena.ro/2019/08/29/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-turneul-tenis-pentru-fapte-bune-ce/
https://galasocietatiicivile.ro/stiri/finantari/tenis-pentru-fapte-bune-18940.html
https://galantom.ro/events/view?id=741


 
35. Trei tenismene de top susțin turneul caritabil ”Tenis pentru fapte bune” 

Trei tenismene de top din România, Mihaela Buzărnescu, Ana Bogdan și Alexandra Cadanțu, sunt 

printre personalitățile care susțin un turneu de tenis ceva mai special: ”Tenis pentru fapte bune”. O 

competiție care nu se joacă pentru premii de zeci sau sute de mii de euro, ci pentru scopuri caritabile, 

prin care se susțin tinerii defavorizați din România. 

https://www.click.ro/sport/tenis/trei-tenismene-de-top-sustin-turneul-caritabil-tenis-pentru-fapte-bune 

 

36. "Tenis pentru Fapte Bune" reuneşte campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o 

cauză nobilă: susţinerea tinerilor instituţionalizaţi. Peste 3.500 de tineri părăsesc anual 

sistemul de protecţie! Când are loc evenimentul 

"Tenis pentru Fapte Bune" reuneşte campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o cauză 

nobilă: susţinerea tinerilor instituţionalizaţi. Peste 3.500 de tineri părăsesc anual sistemul de protecţie! 

Când are loc evenimentul 

https://www.ziar.com/news=12418545 

 

37. Comunicat de presă - Asociaţia The Social Incubator 

Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru Fapte 

Bune ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/09/16/comunicat-de-presa-asociatia-the-social-incubator--

370531  

 

38. Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru 

Fapte Bune ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi 

În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator organizează turneul „ Tenis 

pentru Fapte Bune ”, pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-the-social-incubator/asociatia-the-social-incubator-

organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune-ce-sustine-cauza-tinerilor-

institutionalizati/  

 

https://www.click.ro/sport/tenis/trei-tenismene-de-top-sustin-turneul-caritabil-tenis-pentru-fapte-bune
https://www.ziar.com/news=12418545
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/09/16/comunicat-de-presa-asociatia-the-social-incubator--370531
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/09/16/comunicat-de-presa-asociatia-the-social-incubator--370531
https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-the-social-incubator/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune-ce-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati/
https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-the-social-incubator/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune-ce-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati/
https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-the-social-incubator/asociatia-the-social-incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-turneul-tenis-pentru-fapte-bune-ce-sustine-cauza-tinerilor-institutionalizati/


 
39. „Tenis pentru Fapte Bune” reuneşte campioni olimpici şi mari jucători de tenis pentru o 

cauză nobilă: susţinerea tinerilor instituţionalizaţi. Peste 3.500 de tineri părăsesc anual 

sistemul de protecţie! Când are loc evenimentul  

https://www.stirilepescurt.ro/tenis-pentru-fapte-bune-reuneste-campioni-olimpici-si-mari-jucatori-de-

tenis-pentru-o-cauza-nobila-sustinerea-tinerilor-institutionalizati-peste-3-500-de-tineri-parasesc-anual-

sistemul-de-protec/  

 

40. Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul "Tenis pentru 

Fapte Bune" 

În perioada 21-22 septembrie 2019, Asociația The Social Incubator organizează turneul „Tenis 

pentru Fapte Bune”, pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza 

tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului. 

http://www.sportclasic.ro/ro/Asociatia-The-Social-Incubator-organizeaza-pe-21-si-22-septembrie-

turneul-Tenis-pentru-Fapte-Bune/  

 

 

https://www.stirilepescurt.ro/tenis-pentru-fapte-bune-reuneste-campioni-olimpici-si-mari-jucatori-de-tenis-pentru-o-cauza-nobila-sustinerea-tinerilor-institutionalizati-peste-3-500-de-tineri-parasesc-anual-sistemul-de-protec/
https://www.stirilepescurt.ro/tenis-pentru-fapte-bune-reuneste-campioni-olimpici-si-mari-jucatori-de-tenis-pentru-o-cauza-nobila-sustinerea-tinerilor-institutionalizati-peste-3-500-de-tineri-parasesc-anual-sistemul-de-protec/
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