Participanti #Concurs #SarbatoritiiLunii #Februarie

27 thoughts on “CONCURS: Sarbatoritii Lunii Februarie”
1.

Catalina Bursuc says:
20/02/2018 at 9:39 am Edit
Fetitei mele ii plac foarte mult cartile si povestile cu printese si si-ar dori o rochie
Cenusareasa. Are 4 ani, data nasterii 26 februarie.
Reply

2.

Paul Stoica says:
20/02/2018 at 11:09 am Edit
Baiatul meu Mihai a facut 10 ani pe 17 februarie. Ii place sa se joace la Playstation.
Reply

3.

stavre balasa cristina says:
21/02/2018 at 1:23 pm Edit
Stavre Anne Marie este nascuta pe 29 februarie 2012, anul aceta pe 28 februarie
implineste 6 ani. Ii place jocurile Lego si ii place foarte mult sa deseneze sa picteze
Reply

4.

Nicu says:
21/02/2018 at 3:01 pm Edit
Una dintre cele două fetițe ale mele este născută în data de 23 Februarie. Peste două zile
vă împlini 11 ani.
Îi place foarte mult grafica … sa deseneze doar din creion.
Reply

5.

adriana lungu says:
21/02/2018 at 3:22 pm Edit
David a implinit pe 17 febr 7 ani. II place joaca,sportul, face gimnastica.
Reply

6.

Ina says:
21/02/2018 at 5:13 pm Edit

Am și eu un mușteriu luna aceasta… David… 6 ani pe 1 februarie…
Reply
1.

Ina says:
21/02/2018 at 5:21 pm Edit
Am uitat de pasiuni…

. Ii plac lego-urile, fotbalul și Piticot…
Reply

7.

Rusu Mihaela says:
21/02/2018 at 5:44 pm Edit
Rusu Andrei, 5 ani impliniti in 4 februarie are ca pasiuni muzica, pictura si plimbarile
Reply

8.

Adrian Hosu says:
21/02/2018 at 5:46 pm Edit
Inima si soarele meu Fabiana a implinit azi pe data de 21 Februarie frumoasa varsta de 11
ani…ea este aerul i viata mea…o adorm..ii place frt mult make-up-ul si sa cante..

Reply
9.

Laura Ghiorghiu says:
21/02/2018 at 6:27 pm Edit
Fiul meu, Vlad Stelian, a împlinit 14 ani în data de 20 februarie. Are ca hobby-uri: arta
fotografiei și jocurile pe calculator.
Reply

10.

Ardeleanu Anamaria says:
21/02/2018 at 8:23 pm Edit
Ardeleanu Andrei, mezinul familiei, va implini pe 25 februarie 3 anisori. Printre pasiunile
sale, se numara puzzle-urile, cifrele, literele si masinutele.
Reply

11.

Petria Iuliana says:
22/02/2018 at 4:48 am Edit

Raul a împlinit 9 ani pe 7 Februarie. Pasiunile lui sunt fotbalul și pescuitul.
Reply
12.

Cristina B. says:
22/02/2018 at 8:44 am Edit
Baietelul meu, Mircea, a implinit 4 ani pe 3 februarie. Ii place foarte mult lego, inotul si
sa deseneze.
Reply

13.

Ana-Maria says:
22/02/2018 at 12:57 pm Edit
Buburezele mele sunt nascute in luna februarie; Daria 4 ani (19.02) este pasionata de
balet, iar Ilinca 3 saptamani (02.02) este pasionata de “țiți” si somn
Reply

14.

Țenea Loredana says:
22/02/2018 at 3:39 pm Edit
Prichindelul meu, Darius Gabriel face pe 25 februarie 1 anisor .Ca pasiuni momentan
descoperim lucrurile din jur
Reply

15.

Cretu Valentina says:
23/02/2018 at 12:05 pm Edit
Pe fetita mea o cheama Nicoleta are 5 ani si este pasionata de desen si dans
Reply

16.

Lavinia Petcu says:
23/02/2018 at 3:09 pm Edit
Fetița mea, Aura Maria e născută în 12 februarie , are 3 anișori și este prințesa noastră.
Este pasionată de pictat și colorat , de gătit ( e ajutorul meu in bucătărie
dansat
Reply

17.

Livia Tican says:
23/02/2018 at 5:32 pm Edit

) și de

Bună seara!
Sunt mămică fericita de băiat și fata ;băiatul meu se numește Alexandru Constantin și pe
data de 21 februarie a împlinit 1 anișor. Este toată bucuria noastră a familiei
Îi plac melodiile pentru copii de pe YouTube și sa tragă de uși și dulapuri prin casă
Reply
18.

Tintar Andreea says:
23/02/2018 at 9:08 pm Edit
Printesa mea Cristiana este nascuta pe 20 februarie si a implinit frumiasa varsta de 3
ani.Ii place foarte mult sa danseze si culoarea mov si printesele
Reply

19.

Prisacariu-Alexa Andreea says:
24/02/2018 at 12:04 pm Edit
Călin a împlinit 2 ani pe data de 15 Februarie! Este un poznaș și îi place tare mult sa se
joace cu mașinuțele!
Reply

20.

Mădălina says:
24/02/2018 at 9:49 pm Edit
Băiețelul nostru este născut pe 9 februarie,îl cheamă Yanis Stefan și are 2
anișori…pasiunile lui sunt mașinile,adora sa se joace cu mașinuțele prin casa…dar mai
are o pasiune,coloratul pe pereți
Reply

21.

Ciobanu Cristina says:
25/02/2018 at 6:51 am Edit
Bună ziua, fetița mea ,Maria Amalia ,este născută pe 7 februarie și avem 2 ani,este
pasionata de Minie și îi place foarte mult muzica
Reply

22.

Roxana Stoica says:
25/02/2018 at 7:43 pm Edit
Fetita mea Adriana este nascuta pe 10 februarie, a implinit 5 anisori si ii place sa
deseneze si sa se joace cu papusi Barbie.
Reply

.

23.

Tudor Andreea says:
26/02/2018 at 1:34 pm Edit
Bună! Stefania noastra,nascuta pe data de 17.02.2015 ,adora sa coloreze. Niciun perete al
casei n-a ramas neatins de carioci,creioane colorate,pixuri s.a.m.d . Si daca tot i-a
“rezolvat”pe toti,ne perfectionam impreuna arta coloratului

pana in primavara cand

trebuie neaparat sa varuim
Reply
24.

Narcisa Stanciulescu says:
26/02/2018 at 1:54 pm Edit
Buna ziua.
Eu am chiar doi copii nascuti in luna februarie.
Fetita cea mica pe 3 februaria a implinit 5 ani. Iubeste caii, unicornii, pegasii, pisicile,
muzica si dansul.
Baiatul a implinit 18 ani pe 20 februarie. Ii place muzica, sa călătorească si sa joace voeli.
Reply

25.

Pop Anca says:
26/02/2018 at 2:57 pm Edit
David a împlinit 3 ani pe 20 februarie și ii plac foarte mult excavatoarele și mașinile de
pompieri.
Reply

26.

BURLACU RALUCA FLORINA says:
26/02/2018 at 3:25 pm Edit
Dragos Gabriel a împlinit 1 An pe 10 Februarie
Reply

27.

Gavris Narcisa says:
26/02/2018 at 7:39 pm Edit
Fetita mea Carina a împlinit 9 ani pe 20 februarie pasiunile ei sunt muzica si apa ii place
sa înoate și să sară în apa
Reply
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28.
Minghel Mihaela ·
Universitatea Hyperion

Minghel Aida Maria in varsta de 5 ani si 6 luni iar pasiunea ei este baletul.
Like · Reply · 6d

29.
Ana-Maria Paraschiv ·
Economist at Ken Academy

Buburezele mele sunt nascute in luna februarie; Daria 4 ani (19.02) este pasionata de balet, iar
Ilinca 3 saptamani (02.02) este pasionata de "țiți" si somn
;-)

Like · Reply · 6d

30.
Ana-maria Baluta ·
Constanta, Romania

David Alexandru nascut pe 28 februarie pasionat de mașinuțe.
Like · Reply · 5d

31.
Simona Predescu ·
Bucharest, Romania

Eduard, a împlinit un an pe 2 februarie. Pasiunea lui sunt mașinuțele.
Like · Reply · 5d

32.
Loredana Marica
Omulețul meu, Robert , e născut pe 17 02 2017

:)

ii place muzica si sa danseze

Like · Reply · 4d

33.
Tabirca Andreea ·
Works at Profesor

Karla, a implinit 9 ani pe 4 februarie. Ii place matematica si ii plac cartile foarte mult.
Like · Reply · 4d

34.
Janeta Ivan ·
Works at Casnica

Cristina Madalina 4 ani si jumatate pasiunea desenatul pe pereti una din pasiuni !

:)

Like · Reply · 4d

.
Janeta Ivan ·
Works at Casnica

18.02 nascuta
Reply · 4d

35.
Ecaterina Iv
Teo, 3, construitul, pictura
Like · Reply · 2d

36.
Gavris Narcisa ·
Timisoara, Romania

Fata mea Carina a implinit 9 ani pe 20 februarie este pasionată de muzică și apă ii place foarte mult
sa inoate
Like · Reply · 2d

