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ÎNTÂLNIREA CONSULTATIVĂ REGIONALĂ  PRIVIND

CONSTRUCŢIA INSTITUŢIEI „LUCRĂTORUL DE TINERET”

În perioada 27-29 mai, a avut loc la Galaţi întâlnirea consultativă regională  privind Construcţia instituţiei 
„Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate. La lucrări au participat 30 de reprezentanţi ai 
autorităţilor instituţiilor i asociaţiilor implicate în lucrul cu tinerii, din judeţele  Brăila, Buzău, Galaţi şi Vrancea, 
printre care i delegaţii organizaţiilor râmnicene FORTES i ATCE-SR.

Acest proiect este implementat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi  Tineret în parteneriat cu Convenţia 
Naţională a Fundaţiilor pentru Tineret, pe o perioadă de 29 luni, începând cu 1 noiembrie 2009, în  8 regiuni din 
România i va avea ca finalitate realizarea unui standard ocupaţional i implicit apariţia unei noi meserii în COR, 
precum i  formarea unui număr de lucrători de tineret i autorizarea unor furnizori de formare continuă pentru 
lucrătorii de tineret, obiectivul general al proiectului fiind creşterea competitivităţii sistemului de resurse umane din 
domeniul tineretului.

Personal, am fost impresionat de implicarea participanţilor la întalnirea de la Galaţi, care, fără să ţină cont de  
vârstă şi organizaţie, au lucrat la depistarea problemelor şi identificarea soluţiilor privind problematica 
consultărilor, reuşind să-şi aducă aportul ca un tot unitar.

Dintre organizaţiile reprezentate aici amintim: Asociaţia Euro 26 România, D.J.S.T. Buzău, D.J.S.T. Galaţi, 
D.J.S.T. Brăila, Primaria Focşani, Primaria Gradi tea, C.J. Vrancea, Episcopia Buzăului i Vrancei, Liga Studenţilor 
din Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Centrul de Dezvoltare SMART, Consiliile Consultative ale Elevilor din 
judeţele Br ila, Buz u i Galaţi, I.S.J. Buz u, A.S.C.O.R.,  A.T.C.E.-SR i F.O.R.T.E.S.
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precum şi  formarea unui număr de lucrători de tineret şi autorizarea unor furnizori de formare continuă pentru 
lucrătorii de tineret, obiectivul general al proiectului fiind creşterea competitivităţii sistemului de resurse umane din 
domeniul tineretului.

Personal, am fost impresionat de implicarea participanţilor la întalnirea de la Galaţi, care, fără să ţină cont de  
vârstă şi organizaţie, au lucrat la depistarea problemelor şi identificarea soluţiilor privind problematica 
consultărilor, reuşind să-şi aducă aportul ca un tot unitar.

Dintre organizaţiile reprezentate aici amintim: Asociaţia Euro 26 România, D.J.S.T. Buzău, D.J.S.T. Galaţi, 
D.J.S.T. Brăila, Primaria Focşani, Primaria Gradiştea, C.J. Vrancea, Episcopia Buzăului şi Vrancei, Liga Studenţilor 
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Neculae Marius
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LOCUL DESEURILOR
NU ESTE IN CASA !!!

ÎN AJUNUL ZILEI MONDIALE A MEDIULUI, CAMPANIA „LOCUL 

DEȘEURILOR NU ESTE ÎN CASĂ. TRIMITE-LE LA PLIMBARE!”, 

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE  ROREC,  A AJUNS ȘI 

LA RÂMNICU SĂRAT ÎN DATA DE 2 IUNIE 2011

 Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec, 

impreuna cu Federatia Organizatiilor 

Ramnicene de Tineret, Educatie si Sport si 

Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, alaturi 

de partenerii Candy, Philips, Green WEEE au 

organizat, in ziua de 4 iunie, chiar in ajunul Zilei 

Mondiale a Mediului, o actiune de colectare a 

deseurilor de echipamente electrice si 

electronice (DEEE). Aceasta este cea de-a treia 

actiune de colectare organizata, anul acesta, in 

judetul Buzau, de catre Asociatia RoRec, in 

parteneriat cu ONG – uri si autoritati  locale. Cu 

acest prilej s-au colectat si reciclat peste 2 t de 

aparatura electronica si electrocasnica. La 

finele actiunii, organizatorii s-au declarat 

multumiti de receptivitatea ramnicenilor la 

acest evenmiment, organizant totodata si o 

tombola pentru deponenti, cu premii constand 

in aparatura electrocasnica (trei frigidere, zece 

cuptoare cu microunde si 10 DVD Playere).

 Ziua Mondiala a Mediului, se 

sarbatoreste in fiecare an, in peste 100 de tari, 

inclusiv in Romania, la data de 5 iunie, data ce a 

fost desemnata Ziua Mondială a Mediului in 

1972, cand Adunarea Generală a Natiunilor 

Unite a stabilit ca actiunile pentru protejarea 

mediului inconjurator si  trebuie incurajata.
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Miu Cosmin - Razvan (Jean)Miu Cosmin - Razvan (Jean)

“O natură curată...

SUFLETE SALVATE!”
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VERDE
PENTRU PROIECTEPENTRU PROIECTE

TINERI RAMNICENI, S-A DAT

PENTRU PROIECTE VARA ACEASTA!
VERDE

ONG-urile locale  s-au pus serios pe treaba.Vor 

sa contiunuie traditia pe care am inceput-o de vara 

trecuta , aceea de a continua ridicarea “Turnului Babel” 

in Ramnicu Sarat, de a pune orasul nostru  pe harta 

“Youth in Action” pentru a deveni   destinatie pentru 

tinerii voluntari din alte tari.Prin urmare  avem circa 7 

proiecte aprobate care asteapta participanti din randul 

tineretului ramnicean. Doua dintre aceastea, “History of 

the Parliament” si “Social inclusion throught street art” 

si-au gasit participantii in urma unei selectii foarte 

stricte,participantii intrand deja in perioada de pregatire 

a proiectelor, punand la punct toate detatiile. Celelalte 

isi asteapta participantii…

Oferta pentru vara suna cam asa  : “Latinity in 

Europe” – Costesti (jud. Hunedoara) , “Sport as a 

lifestyle” – Costinesti , “Passport for employability” – 

Bernay ( Franta) , “

“Sport as a 

lifestyle”(A.T. ONIX) , “Latinity in Europe”( Speranta 

Ramniceana) , iar pentru ca in proiectele trecute am 

facut o treaba buna si am lasat o impresie la fel de buna, 

in proiectele “

“Passport for employability” – Bernay ( 

Franta)  am fost solicitati ca parteneri.

FIRE and ICE – „the european 

tolerance project” – Carinthia ( Austria ).  In primele 

doua proiecte suntem organizatori, 

FIRE and ICE – „the european tolerance 

project” si 

George Boboc

http://atcesr.wordpress.comhttp://atcesr.wordpress.com
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NON - FORMALUL
INCOTRO

ANUL ACESTA?

NON - FORMALUL
INCOTRO

ANUL ACESTA?

Asociația de Tineret Cultură și Educație “Speranța 
Râmniceană”, după cum v-a învățat, în vara aceasta vă oferă 
posibilitatea de a participa la două schimburi de tineri foarte 
interesante și atractive.  Alături de proiectele organizate de noi 
pe plaiuri mioritice, vă invităm în două proiecte internaționale 
ce se vor desfășura în luna iulie. “Passport for employability” 
este un schimb de tineri ce va avea loc în Franța, în Bernay-
Haute Normandie, între datele 18-28 iulie, cu participarea a câte 
13 participanți și 2 lideri, cu vârste între 16-24 ani din România, 
Irlanda și Franța . Tema proiectului o reprezintă capacitatea 

tinerilor de a-și transforma abilitățile, 
competențele și talentele în meserii și 
ocupații-surse de venituri, destul de 
important în vreme de criză economică. “Fire 
and Ice” este al doilea schimb de tineri care vă 
duce în Austria- Carinthia. Tema proiectului 
tratează discriminarea între culturi și 
ecologia- energia regenerabilă. Vor participa 
5 tineri cu vârste între 16-24 de ani și un lider 
de grup. Invităm toți tinerii activi, dornici de a 
cunoaște oameni noi și de a împărtăși cultura 
românească peste hotare, să aplice la aceste 
proiecte pe blogul asociației ATCE-SR: 
http://atcesr.wordpress.com. Va așteptăm 
candidaturile pentru o vară voluntară și non-
formală.

Daniela Strîmbei
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LANSARE  DE CARTELANSARE  DE CARTE
Documentele lui Petre Iorgulescu-Yor 

Vineri, 3 iunie 2011, începând cu orele 11.00 a avut loc lansarea 

cărţii “Documentele lui Petre Iorgulescu-Yor” apărută în condiţii 

grafice deosebite la „Editgraph” Buzău cu sprijinul fnanciar al FORTES 

(Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie şi Sport) şi al 

Consiliului Local Municipal Rm. Sărat. 

La evenimentul găzduit de Muzeul Municipal Rm. Sărat in 

cadrul Casei Domneşti din Complexul Brâncovenesc, care a cuprins şi 

vernisarea unei expoziţii documentare, au fost prezenţi şi au susţinut 

alocaţiuni: autorul lucrării – Marius Neculae directorul Muzeului 

Municipal, dr. Doina Ciobanu, oameni de cultură, elevi, persoane 

interesate.

Lucrarea prezintă, biografia pictorului, refăcută din documente 

şi presa vremii, testamentul lui Yor, corespondenţă, fotografii, 

documente oficiale, dar şi descrierea detaliată a albumelor de pictură şi 

grafică.

Pentru cei care nu ştiu, Petre Iorgulescu-Yor a fost unul dintre 

cei mai prolifici pictori râmniceni, care deşi n-a avut studii în domeniul 

artistic, s-a bucurat de recunoaştere naţională şi chiar internaţională. 

Născut la 24 decembrie 1890, Petre Iorgulescu-Yor este fiul lui 

Constantin Iorgulescu – prefect, deputat şi senator de Buzău între 1914 

şi 1927. Răpus de o boală incurabilă însoţită şi de depresie cronică, 

Iorgulescu-Yor îşi pune capăt zilelor în dimineaţa zilei de 29 aprilie 

1939. Arta plastică românească pierdea astfel un artist pe cât de sensibil, 

pe atât de valoros prin ceea ce a realizat, fiind apreciat de specialişti 

precum N. Tonitza sau Ion Paul Miracovici. Un important număr din 

lucrările lui Yor se află, în prezent, în colecţia Muzeului Municipal 

Râmnicu Sărat, aşteptându-şi vizitatorii.

„Lucrarea reprezintă o formă de integrare prin diversificare în 

cultura europeană, cultură căreia Yor îi aparţine pe deplin” declară 

domnişoara dr. Doina Ciobanu în prefaţa cărţii.

MUZEUL RAMNICU SARATMUZEUL RAMNICU SARAT

Violeta Vîlcu
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ELEVII SI PROFESORII RAMNICENI

LA MOMENT DE RECUNOSTINTA!

Binecunoscută este dăruirea cu care an de an 

profesorii încearcă și reușesc de cele mai multe ori să 

transmită din înțelepciunea și cunoștințele dobândite 

în atâția ani de muncă tinerilor elevi râmniceni, 

contruind pas cu pas temeliile unor adevărate 

modele didactice. Sfârșitul anului școlar 2010 – 

2011 a adus domnilor și doamnelor profesori, 

precum și elevilor școlilor râmnicene posibilitatea 

de a fi premiați într-o Gală a performanțelor 

râmnicene, în data de 09 iunie 2011. 

Festivitatea, desfășurată în Sala mare de 

Ședințe a Primăriei Rm. Sărat, la care au participat 

aproximativ 100 de elevi, și 30 de cadre didactice, 

reprezentanți ai administrației publice locale, 

consilieri locali, precum și mass – media, a 

reprezentat modalitatea ideală prin care autoritățile 

locale și-au manifestat prețuirea și respectul pentru 

munca desfășurată într-un mod unitar de către elevi 

și profesori, performanțele obținute ducând de cele 

mai multe ori municipiul nostru și instituțiile școlare 

reprezentate pe cele mai înalte culmi. 

Evenimentul a urmărit premierea tuturor 

performanțelor obținute în anul școlar 2009 – 2010, 

începând cu locul I ocupat la Olimpiadele și 

concursurile de profil județene și terminând cu 

Olimpiadele internaționale, acolo unde, spre 

bucuria noastră, am fost reprezentați cu rezultate 

deosebite și anul acesta. 

Premierea a constat în acordarea unor 

Diplome de recunoștință pentru domnii și doamnele 

profesori și de certificare a performanțelor obținute 

de către elevii laureați ai acestei festivități, fiind 

premiate rezultatele, începând cu locul I la faza 

județeană, în cazul elevilor, și participarea la faza 

națională, fiind remunerate totodată și în acordarea 

unor sume de bani. 

Concluzionând asupra deosebitei ocazii de 

întâlnire și recunoaștere a performerilor râmniceni, 

putem afirma faptul că, într-o perioadă în care 

administrațiile sunt cenzurate de probleme de ordin 

multiplu, ce reprezintă bariere în menținerea și 

promovarea adevăratelor valori, autoritățile locale, 

au reușit a găsi resursele necesare organizării unui 

moment deosebit, care să demonstreze importanța 

atenției pe care o acordă susținerii și evindețierii 

performanțelor, resurse infinite ale muncii coezive 

la nivelul instituțiilor școlare.

Florin Ceparu
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Au fost rasplatiti pentru premiile obtinute 
la olimpiadele si concursurile nationale si 
internationale… este vorba despre elevii 
ramniceni care s-au remarcat la concursurile 
scolare de anul trecut.  Alaturi de profesorii care i-
au pregatit, elevii cu care ne mandrim au primit 
premii in valoare totala de 48.000 lei.

Aceasta festivitate a avut loc pe data de 9 
iunie in prezenta oficialitatilor locale si a 
profesorilor indrumatori. Ca semn ca aceasta 
festivitate a fost foarte importanta s-a facut 
posibila organizarea acesteia in Sala de Consiliu a 
Primariei Municipiului Ramnicu Sarat. Pe lista 
olimpicilor se afla elevi ai Colegiului National 

“Alexandru Vlahuta”,  ai Liceului Teoretic  “Stefan cel Mare”, dar si ai scolilor generale Numarul  I, Numarul VI 
si “Vasile Cristoforeanu”.

Ei au primit sume cuprinse intre 50 si 950 de lei in functie de premiile primate. Datorita sprijinului 
Primariei Ramnicu Sarat elevii straluciti ai orasului nostru au fost rasplatiti asa cum se cuvine.

Iata cateva cuvinte ale acestor elevi:
“Sunt recunoscatoare pentru tot, atat consiliului local cat si celor care m-au ajutat sa invat”
“Multumirile nu sunt niciodata suficiente … in primul rand simt o admiratie foarte mare pentru domnii profesori 
care mi-au fost alaturi si sper din suflet sa nu ma opresc aici”
“Ma bucur foarte mult pentru acest premiu si le multumesc celor care ne-au premiat”

In incheiere as vrea sa spun ca ii admir pe acesti tineri olimpici si le urez multa bafta in continuare!
Diana Coman

Sa poti sa fii un nor de neputinta,

Sa vrei s-ajungi la cer ca sa poti da

La oamenii ce zilnic ard in necredinta,

Un strop de viata pentru viata ta,

Ar trebui sa stii ca-n orice clipa,

Chiar de incerci sa dai, nu vei avea.

Sa schimbi o lume veche cu haine – n sarbatoare,

S-aduci in fata lumii tot binele ceresc,

De vrei sa ai o viata si-n viata un renume,

Vei reusi sa stii atat, ca oamenii gresesc!

De vrei sa-nveti prin lupte fara margini

Ca visul tau este ceresc  si sfant,

Te va lovi pamantul plin de patimi,

Si vei cadea in focul cel din fund.

De vei gasi o cale catre suflet,

Dorind sa stii ce-i bine si ce-i rau,

Iubeste viata si omul tot prin cuget,

Caci unul singur este Dumnezeu.

De vei urca pe scara tineretii,

Si vei avea in gandul tau un gand,

Sa crezi in Dumnezeu si lauda toti sfintii,

Atata timp cat esti viu pe pamant!

Florin Ceparu

felicită Olimpicii Râmniceni
pentru rezultatele obținute

și pentru cele care vor urma...!

Credința ta...
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“VOLUNTAR LA MINE ACASA”
Proiect al Asociației de Tineret “ONIX”,

finanțat de Comisia Europeană
prin Programul “Tineret în Acțiune”,
Măsura 1.2. “Inițiative ale tinerilor”

După ce în lunile martie și aprilie ale acestui an, activitățile proiectului au 
vizat latura de includere a tinerilor cu posibilități reduse precum și ajutorarea 
bătrânilor, luna mai, ultima de implementare efectivă, a adus în discuție ce-a de-a 
treia componentă tematică a proiectului și anume, cea ecologică. Prima dintre 
acțiunile desfășurate a avut loc în localitatea Pleșești, com. Podgoria, în perioada 14 – 
15 mai. 

Acțiunile derulate au constat în: ecologizări, seară de socializare, foc de 
tabără, cântec, dar și aspecte practice, gospodărești precum: montarea corturilor, 
pregătirea meselor, spălatul vaselor, pregătirea și întreținerea focului de tabără, 
respectându-se normele de protecție împotriva incendiilor. Inițiativa dezvoltată prin 
acest proiect vine în întâmpinarea problemelor de mediu cu care societatea actuală se 
confruntă. Numărul deosebit de ridicat al persoanelor care urmare a activităților de 
petrecere a timpului liber, de weekend, la pădure, atrage după sine o cantitate 
considerabilă de deșeuri poluante aruncate la voia întâmplării. 

Este motivul pentru care cei 20 de voluntari au luat inițiativa de a curăța 
zona afectată, dând astfel dovada faptului că lor de pasă de mediu, voluntariatul 
reprezentând soluția ideală pentru menținerea acestuia la standardele normale. 
Totodată, privind către celălalt obiectiv al activității, acela de promovare a unei 
socializări active, în cadrul activităților de seară tematice, precum și pe întreaga 
perioadă a acțiunii, tinerii au schimbat continuu impresii, au colaborat, abordând 
totodată cu responsabilitate sarcinile tematice impuse prin proiect. 

Competențele dobândite, urmare a implicării lor îi face cu siguranță mai 
păsători față de problemele de mediu, mai conștienți de importanța protejării lui, 
continuitatea acestei acțiuni la nivelul comunității locale din care provin tinerii, în 
particular, precum și la nivel național, fiind condiția autoimpusă, ca rezultatele 
obținute să beneficieze de o multiplicare adecvată încununată de obținerea unor 
modele comportamentale pro-ecologice.

În atingerea acestor deziderate vine și o altă acțiunii specifică tematicii 
acestei lumi, ce s-a desfășurat în data de 28 mai în Parcul Central al Mun. Rm. Sărat, 
într-o frumoasă zi sâmbătă în care, sub asistența unui număr mare de copii și părinți, 
tinerii voluntari râmniceni, componenți ai echipei de implementare a proiectului au 
reușit pe parcursul unei întregi zile să atragă atragă atenția publicului prezent prin 
efortul lor de creare a unui mediu ecologic denumit “LUMEA ECO”. Conlucrând 
laolaltă cu tineri curioși și dornici de a-și aduce aportul lor de realizarea activităților, 
tinerii și-au demonstrat calitățile lor artistice creând după un efort de aproximativ 4 
ore un cartier de căsuțe contruit din carton, plastic, obținute ca urmare a unei actțiuni 
de ecologizare derulate în dimineața zilei atât în Parcul central, Parcul “9 luni”, zona 
centrală a municipiului, cât și în locațiile învecinate. 
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Obiectivele acestei acțiuni au fost: creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor din mun. Rm. Sărat 
asupra protejării mediului înconjurător și promovarea acțiunilor de voluntariat în vederea îndeplinirii acestui 
deziderat. Rezultatele obținute, surprinse în mod grăitor prin fotografii relevante, conturează imaginea unui proiect 
total pro – ecologic, în urma căruia, actorii principal, în speță tinerii, să poată transpune și transmite din experiența 
lor, tranformând-o într-o practică comunitară de urmat. 

Perioada imediat următoare este dedicată promovării rezultatelotr proiectului, în acest sens, fiind deja 
începută o campanie publică, derulată prin apariții de presă, materiale informative, acțiunea culminând prin 
desfășurarea unui „Marș Eco” cu participarea echipei de proiect, precum și a altor tineri din comunitatea locală, 
eveneimentul având totodată rolul de a consemna importanța pe care tinerii o acordă protejării mediului.

Florin Ceparu

CONCURS DE SANATATE
SI PRIM AJUTOR 

Sâmbătă, 14 mai 2011, începând cu orele 10.30 a 
avut loc faza zonală a concursului "Sanitarii pricepuţi" 
organizat de către Subfiliala Râmnicu Sărat a Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România, Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat, Generali Asigurări 
Râmnicu Sărat şi FORTES (Federaţia Organizaţiilor 
Râmnicene de Tineret, Eucaţie şi Sport.

Cu o tradiţie de 47 de ani, "Sanitarii pricepuţi" 
reprezintă singurul concurs pentru sănătate şi prim 
ajutor adresat  elevilor de gimnaziu şi liceu, fiind 
coordonat la nivel naţional de către SNCR împreuna cu 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănatăţii 
Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

Evenimentul din acest an, găzduit de Sala 
Municipală de Sport Râmnicu Sărat şi animat de referent 
Cornel Tudose, a marcat "Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului" (7-14 mai 2011), "Ziua Internaţională a 

Crucii Roşii şi Semilunii Roşii" (8 mai), dar şi "Ziua 
Europei" (9 mai), aducând la rampă următorii 
câştigători: la secţiunea GIMNAZIU, locul I-îi a fost 
adjudecat de Şcoala "Vasile Cristoforeanu", locul nr. II 
de Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 1, iar locul III a revenit 
Şcolii cu clasele I – VIII Râmnicelu, care de altfel, s-a 
prezentat la acest concurs în premieră cu un echipaj 
format şi coordonat de Constantin Iancu;  la cea de-a 
doua secţiune, LICEU, fiind premiate doar două 
echipaje: locul I-îi fiind ocupat de către echipa Liceului 
teoretic "Ştefan cel Mare", iar locul al II-lea de către 
Grupul Şcolar Industrial Râmnicu Sărat.

Membrii juriului au fost dr. Dumitrescu Râmnic 
Silviu (preşedintele), comisar Anghel Viorel, agenţi 
sănătate publică Fotin Radu şi Popescu Călin, voluntar 
Crucea Roşie Iancu Felicia, psihopedagog Done Rita 
Daniela (secretarul juriului) iar premiile au constat în 
cupe şi diplome oferite de Generali Asigurări Râmnicu 
Sărat, iar pe de altă parte, în mingi şi borsete oferite de 
către FORTES.

Liderul voluntarilor Subfilialei locale a SNCR, 
asistentul medical Marcela Niţu mulţumeşte oamenilor 
de suflet cu ajutorul cărora evenimentul a fost posibil: 
viceprimar Sorin Cârjan, preşedinte P.P. Râmnicu Sărat 
Marian Neaţă, oamenilor de afaceri Gabi Alexandrescu 
şi Florian Nicolae, dar şi invitaţilor speciali Ana 
Cristina Dumitru, copiilor şi cadrelor de la Centrul de zi 
"Piticii" Râmnicu Sărat.

Laurențiu Selegian
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PROFIL DE VOLUNTAR
De ce am ales voluntariatul?

Bună,numele meu este Dincă 
Elena-Darina,sunt din Rîmnicu 
Sărat şi sunt membra a Asociatiei 
de Tineret ONIX.
   Chiar  dacă ,mai  nou,  
voluntariatul a ajuns o modă nu 
acesta a fost motivul pentru care 
am ales să fac asta. Am vazut în 
această organizaţie o oportunitate 
de a mă afirma,de a-mi arăta 
abilităţile şi de a-mi seta obiective 
mai realiste în viaţă.
    Voluntariatul are o valoare 
imensă,atât pentru mine cât şi 
pentru ceilalţi membrii.
     În primul rând,noi,tinerii ne 
creionăm mai bine setul de valori 
după care ne ghidăm în viaţă, 
invăţam să apreciem lucrurile pe 
care le avem şi să ne bucurăm de 
e l e  c h i a r  d a c ă  s u n t  
mărunţişuri,obţinem abilităţi de 

comunicare şi relaţionare socială 
care ne vor fi utile pe viitor in 
cariera profesională.
    În al doilea rând,intre membrii se 
leagă prietenii strânse care pot dura 
o viaţă,astfel le creşte încrederea în 
sine şi se simt utili în societate, işi 
petrec timpul într-un mod cât se 
poate de plăcut, în acelaşi timp 
învăţând lucruri noi.
    În ultimul rând, un membru al 
asociaţiei işi formează abilităţi de 
lider,dobândeşte o capacitate mai 
bună de a lua decizii,poate 
descoperi în activităţile de 
voluntariat realizate hobby-uri şi 
i ş i  p o a t e  f o r m a  o r i e n t ă r i  
profesionale pe aceasta linie.
    Putem să mai ţinem cont că intr-
un CV,activităţile de voluntariat 
sunt  cons idera te  de  mul ţ i  
a n g a j a t o r i  c a  e x p e r i e n ţ ă  
profesională.
    Din activităţile la care am luat 
parte am învăţat că ingredientele 
principale în acţiunile sociale nu 
sunt nici banii nici numărul de 
membrii implicaţi ci dăruirea cu 
care lucrează fiecare membru ce 
dăruieşte din cunoştinţele şi 
abilităţile sale în beneficiul altora. 
Nimic nu se compară cu zâmbetul 
unui copil sau al unui batrân cu care 
viaţa a fost mai dură.
     Tot în cadrul voluntariatului am 
învăţat ca boala este o condamnare 
nedreaptă şi nimeni nu merită să 
sufere.Unii oameni au trebuit sa 
înfrunte o realitate mult mai 
dură,au văzut o latură mai 
întunecată a vieţii.Aici am 
intervenit noi,am încercat să le 

oferim o mică rază de speranţă, să 
aducem şi pe strada lor o fărâmă de 
lumină.Nimic nu se compară cu 
scânteia de fericire pe care o zăream 
mereu în ochii lor.
     Nu stiu daca viaţa mea va fi plină de 
succese răsunatoare,dar dacă va fi aşa 
voluntariatul va fi avut un rol foarte 
important pentru că nu mi-a dat 
„peştele”, ci „undiţa cu care să prind 
peştele”. Eu sper sa prind cât mai mulţi 
peşti şi încurajez pe toată lumea să facă 
voluntariat. Merită!! 

Dincă Darina

oluntar
CENTRUL DE VOLUNTARIAT

RaMNICU SARAT
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De ce Voluntar?

De ce când unii aud cuvântul 
“voluntariat” îl asociază cu ceva 
neplăcut, cu o muncă fără de folos 
din care doar unii au de caştigat?
Nu este deloc aşa! Eu sunt voluntar 
in cadrul “Asociaţiei de voluntariat 
ONIX” şi mă mândresc cu asta.
Săptămânal particip la diferite 
acţiuni : ecologizări , vizite la 
orfelinate sau la azile sau la diferite 
proiecte.Nu pot spune că e uşor să fii 
voluntar dar imi place, şi atâta timp 
cât îmi place nimic nu poate sta între 
mine şi voluntariat.
Îmi place să citesc fericirea în ochii 
unei persoane atunci când intrăm pe 
uşa lor şi le aducem bucuria în suflet 
oferindu-le diferite daruri şi 
distrându-i cu spectacolele pe care le 
organizăm de fiecare dată.

În cadrul voluntariatului am 
legat prietenii strânse cu mulţi 

Oprea DenisOprea Denis

participanţi, prietenii care dăinuiesc şi 
astăzi. Mi-am descoperit abilităţi de care , 
sincer, nici eu nu ştiam. Am învăţat să 
respect munca celorlalţi şi să preţuiesc 
ceea ce am.
Pe viitor sunt sigur că munca mea în 
cadrul acestei organizaţii nu va rămâne 
nerăsplatită. Chiar dacă acum mă 
mulţumesc cu lauda şi respectul primit, 
calităţile dobândite îmi vor deschide noi 
oportunităţi de care voi profita.

Poate ca pare eufemistic, dar pentru mine proiectul Dynamic 

Snapshots chiar a reprezentat o provocare.

 Primul proiect coordonat nu a adus insa doar temeri ci si 

reusite. Dupa zile de pregatire, dupa zile de antrenamente si 

brainstorminguri, jocul nostru final “Ramnicball” dar si expozitia cu 

fotografiile realizate de paticipanti spun mai multe decat orice 

cuvinte insirate in acest scurt articol.

Uitandu-ma inapoi la acele 8 zile de implementare, imi aduc 

aminte ca eram atat de implicati in activitati, ca uitasem ca ultima zi, 

cand au plecat participantii, era de fapt ziua de Pasti. Insa asa a fost 

fiecare proiect pe care noi, voluntarii F.O.R.T.E.S l-am inceput, si 

iata ca, acum, il ducem la capat.

Acest proiect, asa cum se intampla cu toate din pacate, a 

ajuns in faza de diseminare si in curand se va incheia; insa va lasa in 

urma tineri activi, cu o mai mare dorinta de implicare pentru a sustine 

sportul ca un mod de viata sanatos. Va lasa in urma mici artisti 

fotografi, de care probabil veti auzi, sau ale caror timide capodopere 

le veti admira in oraselul nostrum.

Pana la urmatoare proiecte, trebuie insa sa ne luam la revedere de la 

Dynamic Snapshots, ce a fost implementat cu placere de ai nostrii 

voluntari!

Dynamic Snapshots
 provocare acceptata, joc castigat!
Dynamic Snapshots
 provocare acceptata, joc castigat!

Giorgiana Grozea
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Flacara Olimpica
Deschiderea Cercului Olimpic 

„Nicu Stoian”

La Şcoala Cu Clasele I-VIII Nr.1

Jocurile Olimpice reprezintă pentru fiecare 
sportiv o aspiraţie. Este dorinţa de a fi mai sus, mai 
iute, mai puternic. Puţini sunt însă cei care simt 
vibrând la unison inimile pe un stadion olimpic unde 
este aprinsă flacăra. 

Iată că la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 a fost 
aprinsă o flacără, pentru că aici, la Rm. Sărat, a luat 
fiinţă Cercul Olimpic „Nicu Stoian”, după numele 
singurului sportiv din oraş care a participat la 
Olimpiada de la Moscova şi a cucerit locul III cu 
echipa de volei a României.

Aici am trăit emoţia ceremonialului olimpic 
din două ipostaze: de sportiv şi de director al cercului 
olimpic.  Iată ce am spus colegilor mei :

„Jocurile Olimpice  reprezintă pentru noi, 
sportivii, un ţel pentru care ne pregătim ani de zile. 
Fiecare dintre noi doreşte să participe. Chiar dacă nu 
vom reuşi, vom rămâne cu imaginea acestui moment 
important  pe care-l trăim astăzi. 

Flacăra olimpică, simbolul păcii, care a fost 
aprinsă acum pentru ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
NR.1, va reprezenta un imbold pentru toţi elevii, de a 
lupta corect şi în limitele regulamentului.

În calitate de DIRECTOR al cercului olimpic 
„NICU STOIAN”, promit să angrenez elevii în 
activităţi  în care spiritul de fair-play să fie la el acasă. 
Încep prin a invita colegii să participe la acţiunile 
desfăşurate în cadrul „lunii olimpice”, al cărui 
program se va afişa la panoul olimpic. Se vor 
desfăşura activităţi frumoase şi atractive, la care 
invităm toate clasele. 

Mulţumim delegaţilor pentru onoarea de a fi 
alături de noi la acest moment festiv, şi promit, în 
numele tuturor, că şcoala noastră va promova spiritul 
de fair-play, va obţine pe mai departe rezultate la fel de 
bune, care să facă cinste sportivilor, şcolii, oraşului în 
care trăim!” 

Sebastian Cîrjan
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PROIECTELE EUROPENE
Apanajul Conducerii Locale

POR este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate cu Uniunea 
Europeana, si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei 
nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni 
de dezvoltare ale Romaniei.

Aceasta reprezinta în fapt principala modalitate prin care atât Primăriile cât și 
insituțiile subordonate acestora au șansa de a aduce la nivelul comunitar posibilitatea 
atragerii unor fonduri prin intemediul cărora să se realizeze practic un proces complex 
de evoluție atât la nivel economic, cât și social.

Privind îndeaproape și în deplină corelare oportunitățile cu posbilitățile pe 
care Primăria Mun. Rm. Sărat le-a avut până în momentul de față, realizăm faptul că 
prezenta administrație și-a propus și a reușit să scoată maximum din toate sursele de 
finanțare posibile, reușind astfel să aducă Râmnicu Sărat, în ceea ce privește absorbția 
fondurilor europene, printr-o organizare fermă și printr-o evaluare realistă a resurselor 
de care a dispus, pe harta orașelor beneficiare a unor finanțări deosebit de importante 
la nivelul comunității locale. 

INAINTE...

1.  Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului de specialitate a Spitalului Muncipal Rm. Sărat;

2.  Reabilitarea clădirilor și dotarea laboratoarelor și cabinetelor, ce aparțin Grupului Școlar Agricol Rm.Sărat;

3.  Restaurarea Complexului Brâncovenesc – monument istoric de categoria A

4.  Reabilitarea Colegiului Național Al. Vlahuță;

5.  Planul integrat de dezvoltare urbană, ce este alcătuit din două proiecte individuale:

reabilitare / modernizare străzi orășenești și reabilitare rețele de apă în zona de intervenție urbană;

creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de intervenție urbană;

6.  Crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor tip parc industrial în zona de intervenție urbană;

PROIECTE AFLATE IMPLEMENTARE SAU EVALUARE
FINANTATE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE
1.  Construirea unui numar de 12 locuinte pentru medici rezidenti prin ANL – în 
evaluare

2.  Construirea unui număr de 128 locuinţe sociale destinate categoriilor de 
persoane a căror venit net lunar  pe membru de familie se situează cu 20 % sub 
limita minimă de venit şi altor categorii de persoane în municipiul Râmnicu Sărat 
– în evaluare

3.  Construirea unui număr de 32 locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau 
care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari – în 
implementare

4.  Construirea unui numar de 196 locuinte pentru tineri prin ANL – în 
implementare

5.  Înființare parc în cartierul Bariera Focșani – în implementare

DUPA...

Florin Ceparu
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MANAGAEMENTUL PROIECTELOR
BUCURESTI

Odata cu vara, in organizatiile de 
tineret ramnicene vin si proiectele. Astfel, 
la termenul de 1 aprilie au fost aprobate 
doua proiecte europene; unul din partea 
asociatiei Speranta Ramniceana- “Latinity 
in Europe” si cel de-al doilea, din partea 
asociatiei Onix- “Sport as a lifestyle”.
Insa de la aprobarea si pana la 
implementarea unui proiect drumul este 
greu si poate pentru inceput, anevoios, 
astfel incat ANPCDEFP, a organizat 
pentru coordonatorii proiectelor aprobate 
un curs de management al proiectului, in 
perioada 10-12 iunie, la Bucuresti.

Pentru aceste doua proiecte, 
ambele schimburi de tineri, au fost prezenti la curs dl. Florin Ceparu, si subsemnata, Grozea Giorgiana. Cursul s-a 
derulat pe parcursul a trei zile, si a insumat mai multe sesiuni de lucru, unde cei prezeti fie au invatat lucruri noi, fie 
au fixat informatii pe care le detineau. 

Pentru mine a fost primul curs de acest gen si am incercat sa ma bucur de fiecare secunda de acolo. Daca 
primele doua zile de activitati le-am abordat cu destula usurinta, fiind vorba de pregatirea, implementarea si 
diseminarea unui proiect (lucruri pe care toti din asociatie le-am facut in mod practic), ziua a treia a fost ceva nou 
pentru mine, intrucat s-a bazat pe raportarea financiara.

Filolog din fire, m-am speriat numai de nume, fiindca abordarea a fost foarte simplista ca pana si cei mai 
putin atasati de matematica, au putut invata cum se realizeaza un raport financiar, ce documentatie trebuie trimisa si 
sub ce forma.

Insa mai presus  de aceste informatii transmise cu success de Florina Fagarasanu si Eliza, au fost 
experientele celorlalti participant, din proiectele lor, care cu bune si cu rele, ne ajuta sa remediem situatii posibile in 
viitoarele noastre proiecte.
Acestea fiind spuse, vom vedea cat de bine am invatat la acest curs, in luna august, cand cele doua proiecte vor fi in 
faza de implementare.

Giorgiana Grozea
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Talente RâmniceneTalente Râmnicene

La 1 iunie
serbam copilaria
La 1 iunie
serbam copilaria

Prima zi de vară, când soarele ne zâmbea cu un singur ochi dintre nori, ne-a adunat pe toţi cei mici, în 
curtea şcolii. Cu baloane şi plini de voie bună ne-am aşezat într-un careu pentru a participa la întrecerile anunţate 
cu câteva zile înainte. Pe terenul din spatele şcolii ne aşteptau cercuri, mingi, baloane, semne pe asfalt. Eu nu 
eram ales în echipa clasei pentru că o măsea îmi făcea probleme.  Aveam însă emoţii pentru colegii mei.  Şi au 
început... cls. I A, B... s-a dat startul şi concurenţii au dat tot ce au putut pentru victorie.  Câştigători... eu nici nu 
am auzit pentru că urma clasa mea, a II-a A.  S-au aşezat la start şi....  am închis ochii pentru o clipă şi doi colegi 
parcurseseră traseul.  Am început să-i încurajez, erau în frunte... ba nu, pe trei... ba nu, pe doi şi, s-a terminat.  Am 
luat locul  II . Doream să câştige ei pentru mine, dar, nu-i nimic, şi locul doi este bun, aşa că... m-am dus şi i-am 
felicitat.

Au urmat clasele a III-a şi a IV-a, cu învingători şi învinşi, cu premii şi bomboane oferite de F.O.R.T.E.S. 
Rm. Sărat, dar eu mă bucuram alături de colegii mei.

Apoi am lansat în aer baloane multicolore şi am zburdat pe terenul de sport în ritm de dans. Ce frumos!...

Eduard Fășie
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ISTORIA PARLAMENTULUI
      „ Istoria Parlamentului ” , este un proiect dezvoltat 
bilateral între Ramânia şi Italia în perioada 8 – 21 iulie , atât în 
Rîmnicu Sărat cât şi în Brolo.
      În cadrul acestui proiect tinerii noştrii râmniceni vor 
învăţa cum să se implice în viaţa democratică şi cum a evoluat  
democraţia în timp şi spaţiu. Pe lângă toate acestea tinerii mai 
au posibilitatea să-şi dezvolte diferite aptitudini şi valori 
morale.
     În timpul rămas până la implementarea proiectului tinerii 
participanţi se pregătesc intens pentru a fi gata să facă faţă 
marei provocări.

      Fiecare participant a primit o temă pe baza căreia 
trebuie să întocmească un discurs şi un filmuleţ , ce vor 
fi prezentate în faţa „ publicului italian ” in seminare. 
Temele abordate sunt, desigur , legate de democraţie , 
de apariţia şi dezvoltarea acesteia precum şi despre 
rolul unui cetăţean în democraţia europeană.
       Pe langa acestea toţi participanţi contribuie şi la 
proiectarea unor pliante şi a unor prezentări in Power 
Point ce au să facă o mică introducere a proiectului.
      Cu toate aceste pregătiri voluntarii implicaţi pot 
susţine cu tărie că sunt pregătiţi să facă faţă provocărilor 
ce îi aşteaptă.

Dincă Darina

Ne aflăm la finele lunii iunie , iar tinerii noştri voluntari râmniceni sunt din ce in 
ce mai preocupați de pregatirea  pentru plecarea  in proiectul “History of the Parliament”.
   Deşi  unii dintre ei nu sunt foarte experimentați in astfel de proiecte , cu toții şi-au 
luat rolurile in serios , punându-se pe treabă şi pregătindu-se atât teoretic cât şi practic 
pentru proiectul ce e pe cale să inceapă.
   In intervalul de timp alocat pregătirii ,tinerii  râmniceni au realizat diverse 
prezentări ce au ca punct de plecare “istoria parlamentului “   şi  ating  numeroase 
perspective ca : “Apariția si evoluția conceptului de democrație “,” Apariția si evoluția 
Parlamentului  României ,Parlamentului Italian  ,respectiv a Parlamentului European “ 
,dar şi multe alte prezentări  menite sa dezvăluie tinerilor totul despre Parlament . 
   Deoarece  s-a muncit foarte mult pentru acest proiect  ,ne permitem  să sperăm că 
se va desfaşura foarte bine , că va fi o reuşită,  şi că  tinerii implicați isi vor aminti cu drag 
de aceasta experiență.

Febra Pregatirilor

Iohana Carla Adamache
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Anul 2010 a reprezentat cu siguranță 
momentul de vârf al Voluntariatului râmnicean. 7 
proiecte cu finanțare din partea Comisiei Europene 
prin Programul “Tineret în Acțiune”, la care se 
adaugă alte proiecte și inițiative locale și județene 
derulate cu sau fără finanțare, au conturat imaginea 
unui voluntariat activ la Râmnicu Sărat, la care 
ralizările nu au întârziat să apară.

 În acest fel, tineri provenind din toate 
păturile sociale au avut posibilitatea de a lucra 
împreună într-un mediu coeziv, dezvoltându-și 
abilitățile, cunoștințele, atitudinile, devenind astfel 
mai responsabili, mai implicați și păsători față de 
comunitatea locală, pe de o parte, și de propria 
dezvoltare socio – profesională, pe de altă parte.

Și pentru că orice faptă are și răsplată, edilii 
locali împreună cu reprezentanții organizațiilor 
râmnicene de tineret au organizat sâmbătă, 18 iunie, 
o petrecere surpriză, la care au participat 
aproximativ 150 de tineri râmniceni. Evenimentul a 
fost găzduit de Complexul “Bella Italia”, acolo 
unde pe parcursul a 6 ore tinerii voluntari au creat o 
atmosferă de sărbătoare, prin dans și voie bună. În 
mijlocul voluntarilor, ca de fiecare dată și la această 
petrecere au fost prezenți domnul Deputat Titi 
Holban, dl. Primar Viorel Holban alături de dl. 
Viceprimar Sorin Cîrjan, oameni care în acest fel și-
au demonstrat până la capăt susținerea și 
atașamentul față de dorința de implicare a tinerilor 
râmniceni.

Concluzia unui an de muncă, încununat cu 
performanțe din cele mai alese, ce a reunit întreaga 
mișcare voluntară râmniceană la moment de 
recunoștință, a fost dovada faptului că, tânărul 
râmnicean, muncește și petrece cu aceeași pasiune.

Este motivul pentru care lansăm încă odată 
invitația noastră la voluntariat în susținerea 
idealurilor promovate prin urmatoarea expresie: 

PETRECEREA VOLUNTARILORPETRECEREA VOLUNTARILOR
Un eveniment al Tinerilor Ramniceni

la Moment de Recunostinta
Un eveniment al Tinerilor Ramniceni

la Moment de Recunostinta

Un tanar implicat

Un tanar bogat...
st

Florin Ceparu
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VOLUNTAR RAMNICEAN
PE MELEAGURI BUZOIENE

Campania antidrog promovată de 
către IPJ Buzău în colaborare cu Centrul de 
Prevenire Educație și Consiliere Antidrog 
Buzău – CPECA - a oferit organizațiilor de 
tineret râmnicene oportunitatea de 
implicare activă a unui număr de 50 de tineri 
din comunitatea locală.  Acțiunea 
desfășurată în data de 26 iunie a constat într-
o campanie de combatere a consumului de 
etnobotanice și alte substanțe interzise prin 
intermediul pliantelor și a flyerelor dar și 
prin dialog deschis. Alături de 12 tineri 
reprezentanți ai școlilor buzoiene, tinerii 
voluntari râmniceni au reuși să parcurcă în 
promovarea lor localitățile Rm. Sărat, 
Buzău, Berca, Sărata Monteoru. 

Obiectivul principal al acțiunii a 
fost reprezentat de transmiterea unor 
informații deosebit de benefice în vederea  
combaterii consumului de substanțe ilegale 
în școli ori în alte medii sociale în care 
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Prevenire Educație și Consiliere Antidrog 
Buzău – CPECA - a oferit organizațiilor de 
tineret râmnicene oportunitatea de 
implicare activă a unui număr de 50 de tineri 
din comunitatea locală.  Acțiunea 
desfășurată în data de 26 iunie a constat într-
o campanie de combatere a consumului de 
etnobotanice și alte substanțe interzise prin 
intermediul pliantelor și a flyerelor dar și 
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informații deosebit de benefice în vederea  
combaterii consumului de substanțe ilegale 
în școli ori în alte medii sociale în care 

Florin Ceparu

Campania antidrog promovată de către IPJ 
Buzău în colaborare cu Centrul de Prevenire Educație și 
Consiliere Antidrog Buzău – CPECA - a oferit 
organizațiilor de tineret râmnicene oportunitatea de 
implicare activă a unui număr de 50 de tineri din 
comunitatea locală. Acțiunea desfășurată în data de 26 
iunie a constat într-o campanie de combatere a 
consumului de etnobotanice și alte substanțe interzise 
prin intermediul pliantelor și a flyerelor dar și prin dialog 
deschis. Alături de 12 tineri reprezentanți ai școlilor 
buzoiene, tinerii voluntari râmniceni au reuși să 
parcurcă în promovarea lor localitățile Rm. Sărat, 
Buzău, Berca, Sărata Monteoru. 

Obiectivul principal al acțiunii a fost 
reprezentat de transmiterea unor informații deosebit de 
benefice în vederea  combaterii consumului de 
substanțe ilegale în școli ori în alte medii sociale în care 
tinerii se manifestă. În atingerea obiectivului stabilit, 
tinerii au împărtășit din cunoștințele lor în discuțiile cu 
membrii comunităților locale cu care au intrat în contact, 
oferind astfel un model comportamental demn de urmat. 
Componenta de socializare nu putea lipsi nici de această 
dată, ea fiind un element deosebit de important al 
proiectelor de tineret. Aceasta s-a concretizat prin 
vizitarea Vulcanilor Noroioși, acolo unde tinerii au făcut 
poze, s-au amuzat și au schimbat impresii despre una din 
cele mai frumoase atracții turistice buzoiene. Punctul 
final al acțiunii s-a petrecut în localitatea Sărata 
Monteoru, acolo unde după finalizarea campaniei de 
promovare, tinerii au petrecut împreună o după amiază 
de duminică deosebit de frumoasă. 

Rezultatele participării comune în proiect sunt 
astfel vizibile încă din acest moment, în care 
participanții utilizând un cadru specific non – formalului 
au reușit să îmbine utilul cu plăcutul, creând astfel 
premisele unor noi colaborări tematice viitoare.

Campania antidrog promovată de către IPJ 
Buzău în colaborare cu Centrul de Prevenire Educație și 
Consiliere Antidrog Buzău – CPECA - a oferit 
organizațiilor de tineret râmnicene oportunitatea de 
implicare activă a unui număr de 50 de tineri din 
comunitatea locală. Acțiunea desfășurată în data de 26 
iunie a constat într-o campanie de combatere a 
consumului de etnobotanice și alte substanțe interzise 
prin intermediul pliantelor și a flyerelor dar și prin dialog 
deschis. Alături de 12 tineri reprezentanți ai școlilor 
buzoiene, tinerii voluntari râmniceni au reuși să 
parcurcă în promovarea lor localitățile Rm. Sărat, 
Buzău, Berca, Sărata Monteoru. 

Obiectivul principal al acțiunii a fost 
reprezentat de transmiterea unor informații deosebit de 
benefice în vederea  combaterii consumului de 
substanțe ilegale în școli ori în alte medii sociale în care 
tinerii se manifestă. În atingerea obiectivului stabilit, 
tinerii au împărtășit din cunoștințele lor în discuțiile cu 
membrii comunităților locale cu care au intrat în contact, 
oferind astfel un model comportamental demn de urmat. 
Componenta de socializare nu putea lipsi nici de această 
dată, ea fiind un element deosebit de important al 
proiectelor de tineret. Aceasta s-a concretizat prin 
vizitarea Vulcanilor Noroioși, acolo unde tinerii au făcut 
poze, s-au amuzat și au schimbat impresii despre una din 
cele mai frumoase atracții turistice buzoiene. Punctul 
final al acțiunii s-a petrecut în localitatea Sărata 
Monteoru, acolo unde după finalizarea campaniei de 
promovare, tinerii au petrecut împreună o după amiază 
de duminică deosebit de frumoasă. 

Rezultatele participării comune în proiect sunt 
astfel vizibile încă din acest moment, în care 
participanții utilizând un cadru specific non – formalului 
au reușit să îmbine utilul cu plăcutul, creând astfel 
premisele unor noi colaborări tematice viitoare.
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CUPGIVOVAFutsalul capata amploare

la Râmnicu Sarat
Futsalul capata amploare
la Râmnicu Sarat
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Într-o lume în care fotbalul își ascunde 
interesele în spatele celor mai  neplăcute situații, 
conducând în cele mai multe cazuri, cu particularizare 
și în țara noastră, la îndepărtarea suporterilor de pe 
stadioane, un nou sport pare să vină puternic din urmă, 
afirmațiile fiind susținute de numărul din ce în ce mai 
mare de practicanți, de toate vârstele, pe care îl 
înregistrează în prezent.

„Givova Futsal Cup” o întrecere de sală organizată 
de Asociația de Tineret “Onix” a avut ca obiective pe de 
o parte promovarea futsalului în municipiul nostru, în 
vederea creării premiselor dezvoltării unui sport ce la 
nivel mondial devine din ce în ce mai agreat și pe de altă 
parte creșterea gradului de socializare și stabilirea unei 
coeziuni la nivelul întregii comunități, elementul de 
întregire fiind astfel sportul. Competiția desfășurată în 
perioada 18 – 23 iunie 2011, în cadrul Sălii Municipale 
de Sport Rm. Sărat, a adus la start un număr de 20 de 
echipe, contabilizând peste 200 de jucători de toate 
vârstele, care alături de echipa lor au încercat încă din 
prima zi să demonstreze prin valoare și atitudine, 
intențiile lor de a câștiga acest turneu. Pe lângă 
eforturile organizatorilor de a asigura cadrul perfect de 
desfășurare, merită remarcată colaborarea pe care odată 
cu acest turneu, asociația Onix a dezvoltat-o cu firma de 
echipament sportiv Givova România, coordonată la 
nivel național de oameni care vin de fiecare fată în 
aprecierea spectacolului sportiv. Beneficiind de o bază 
materială asigurată de sponsorul competiției, constând 
în mingi de joc și de premiere, miouri, echipamente de 
premiere, turneul s-a ridicat prin anvergura jocurilor 
disputate la nivelul unuia cu caracter oficial, de multe 
ori meciurile aducând în prim plan echipe și jucători cu 
reale calități în fotbalul de sală, care ar putea face față la 
nivel profesionist. 

Contabilizând, cele 264 de goluri marcate pe 
pacursul derulării a 46 de partide desfășurate, au creat 
un spectacol fotbalistic general apreciat, atât de către 
participanți, cât și de către suporteri, care în cele 6 zile 
au avut posibilitatea de a-și etala atât calitățile 

fotbalistice cât și afinitățile față de echipele favorite, de 
multe ori atmosfera creată ridicând valoarea meciurilor la 
un nivel de maximă combativitate, pasiunea și dorința de 
victorie ridicând nivelul adrenalinei pe cele mai înalte 
culmi.

Finalitatea turneului, așa cum era și firesc a fost 
consfințintă în cadrul unei Festivități de premiere la care au 
participat laolaltă echipele de pe podium alături de suporteri 
și sponsori, gala încheind practic un eveniment fotbalistic 
care pentru aproape o săptămână a ținut viu interesul și 
atenția iubitorilor de fotbal de la Rm. Sărat. Este dovada 
faptului că oamenii iubesc sportul și știu a aprecia printr-o 
acceptare a provocărilor fotbalistice, a se manifesta liber, 
conduși continuu de spiritul fair – play-ului. 

Florin Ceparu
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Givova Futsal Cup
Festivitatea de Premiere

Givova Futsal Cup
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CUPA PRO '98 LA FOTBAL, EDIȚIA I,
RÂMNICU SĂRAT, 26 – 29 MAI 2011

Organizatori: Primaria Municipiului Rm. Sarat și Federația F.O.R.T.E.S.

Loc de desfașurare: Stadionul „Onix” Rm. Sarat

PROGRAMUL MECIURILOR:
JOI
18.00 – 19.00       ACADEMIA HAGI – F.C. BRAȘOV 3 – 2 
19.00 – 20.00       A.C. ONIX  - PETROLUL PLOIEȘTI 1 – 1 
VINERI
9.30 – 10.30        ACADEMIA HAGI – PETROLUL PLOIEȘTI 0 – 0 
10.30 – 11.30      A.C. ONIX – F.C. BRAȘOV 0 - 2 

17.00 – 18.00     PETROLUL PLOIEȘTI  - C.S.M. FOCȘANI 3 - 2
18.00 – 19.00     F.C. BRAȘOV – GALACTIC BUZĂU 5 - 1
19.00 – 20.00    ACADEMIA HAGI – C.S.M. RM. SĂRAT 10 – 0 
SAMBATA
8.30 – 9.30       C.S.M. RM. SĂRAT – C.S.M. FOCȘANI 3 - 2
9.30 – 10.30      F.C. BRAȘOV – PETROLUL PLOIEȘTI 2 – 2 
10.30 – 11.30    A.C. ONIX – ACADEMIA HAGI 0 – 6 

C L A S A M E N TC L A S A M E N T

Cel mai bun jucător al turneului: VLAD MIHALCEA (F.C. BRASOV)

Cel mai tehnic jucător: SEBASTIAN CÎRJAN (A.C. ONIX)

Golgheter: NICOLAE CÂRNAȚ (ACADEMIA HAGI) 4 goluri Florin Ceparu

23



R
et
ro
sp
ec
ti
v
a

u
n
ei
 p
er
f
o
rm

a
n
te

Felicitări C.S.M. Râmnicu Sărat!

Etapa 16 - Buftea - CSM Rm. Sărat 0-0 

RETRO: Debut greoi însă un rezultat dătător de speran?e. Jocul însă, unul combinativ, stabilea premisele 
unui viitor parcurs ascendent al echipei. Noutatea partidei în compara?ie cu turul de campionat a fost 

fără îndială posesia prelungită a băie?ilor no?tri din care au rezultat câteva ocazii din care Lungoci putea 
marca, irosite însă de acesta. Concluzia însă, este în ton cu o cunoscută vorbă românească : „punct ?i de 

la capăt!” 
Etapa 17 - CSM Rm. Sărat - Partizanul Merei 2-0 

Roman (7), Bodoc (33) 
Etapa 18 – Callatis Mangalia - CSM Rm. Sărat 3-1 
Erd. Cogali (44), Ad. Crăciun (46, 56) / Răpiţeanu (25) 

RETRO: Joc important contra liderului la acel moment. Debutul partidei, unul echilibrat, aduce 
deschiderea scorului de către forma?ia vizitatoare în min. 25 când Răpi?eanu marchează cu un ?ut din 

pozi?ie lateral dreapta de la aproximativ 35 de metri peste portarul gazdelor. La ultima fază a primei 
reprize, vine însă ?i egalarea, tot printr-o execu?ie de generic de la aproximativ 25 de metri peste 

portarul Toader. Partea a doua a meciului aduce în numai 10 minute două goluri în contul gazdelor care 
lasă practic fără aer speran?ele noastre în a ob?ine măcar un punct din această confruntare. Un examen 

bun, însă, care a adus după sine imaginea unei echipe care are poten?ialul de a se lupta cu orice echipă, 
fie ea ?i de pe primul loc. 
Etapa 19 - CSM Rm. Sărat - Dunărea Călăraşi 2-0 

Tudor (32), Popa (63) 
Etapa 20 - CSM Râmnicu Sărat stă. 

Etapa 21 - CSM Râmnicu Sărat - CS Tunari 3-0 
Lungoci (12, 37, 58) 

Etapa 22 - Spicul Mopan - CSM Rm. Sărat 1-1 
A. Pătraşcu (16) / Mărculescu (71) 

Etapa 23 - CSM Râmnicu Sărat - ACS Berceni 3-0 
Lungoci (7, 15), Roman (42) 
Etapa 24 - ABC Stoicescu - CSM Rm. Sărat 0-1 

Lungoci (40) 
Etapa 25 - CSM Rm. Sărat – Comprest Bucure?ti 3-0 

Ghiţulescu (25, 60 - pen.), Lungoci (70) 
Etapa 26 - FC Voluntari - CSM Râmnicu Sărat 0-0 

Etapa 27 - Unirea Slobozia - CSM Râmnicu Sărat 4-2 
S. Stan (13), V. Gheorghe (54, 59), Ivaşcă (48) / Lungoci (23), Roman (45) 

Etapa 28 - CSM Râmnicu Sărat - Rapid II Bucureşti 1-0 
R. Tudor (65 - pen.) 

Etapa 29 - Phoenix Ulmu - Râmnicu Sărat 1-2 
S. Drăgan (87) / I. Roman (7), R. Tudor (49) 
Etapa 30 - CSM Râmnicu Sărat - CS Eforie 3-0 (Neprezentare) 

RETRO DE FINAL: 
O performan?ă pe care cu siguran?ă nimeni nu o a?tepta, una fără doar ?i poate UNICA în istoria 

fotbalului românesc: aceea ca la finalul turului o echipă cu 0 puncte în clasament să reu?ească să se 
salveze prin propriile for?e, acumulând nu mai pu?in de 30 de puncte. E meritul unui întreg grup, a unei 

conduceri total dedicate, al unei reale echipe, care s-a zbătut continuu ?i a ?tiut necondi?ionat care îi 
sunt limitele ?i posibilită?i-le, fructificându-le. O echipă ce întotdeauna a primit ce a meritat, ce 

întotdeauna a fost cu primele, salariile ?i contractele plătite la zi, spre lauda ?i aprecierea pre?edintelui 
Valeriu Sfinte?, fapt ce a generat siguran?a muncii depuse ?i un confort pe care băie?ii au ?tiut meci de 
meci a-l fructifica într-un mod cum nu se poate mai bun. 
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...locul unde azi se nasc
fotbalistii de maine
...locul unde azi se nasc
fotbalistii de maine

Ramnicu SaratRamnicu Sarat

În perioada 14 – 17 iunie, Baza Sportivă Olimpia a 
fost gazda Turneului Zonal de Fotbal organizat de către 
Federația Română de Fotbal, adresat jucătorilor din 
generația 1998 și mai tineri. Competiția a reunit la start 4 
echipe câștigătoare ale seriilor județene: Galați, Buzău, 
Vrancea și Ialomița. Spre satisfacția noastră, județul Buzău 
a fost reprezentat de C.S.M. Râmnicu Sărat, antrenată de 
prof. Marius Tîrîlă, o echipă care an de an își demonstrează 
prin rezultatele obținute și prestațiile din teren dorința de 
performanță, susținută îndeaproape de pasiunea și 
dragostea pentru fotbal a celor care conduc destinele 
sportului râmnicean. 

Referitor la parcursul tinerilor jucători râmniceni, 
prima zi a competiției i-a pus față în față cu formația 
Unirea Slobozia, o echipă care în seria județeană Ialomița 
a defilat efectiv, rezultatele obținute dublate de 
speranțele și aspirațiile acestora, la nivel declarativ, 
recomandându-i la începutul competiției ca o echipă de 

temut. Realitatea din teren a fost însă cu totul alta, echipa 
noastră, printr-o prestație de excepție aplicând un 
neverosimil 13 – 0 tinerilor jucători din Slobozia. Referitor 
la acest joc, merită remarcat modul în care elevii lui 
Marius Tîrîlă au reușit ca pe întreaga perioadă a partidei 
să fie la conducerea ostilităților, rezultatul fiind în fapt 
rodul pasiunii lor către fotbal.

Ziua a doua competițională a însemnat 
adevăratul examen pentru echipa noastră în fața 
formației Oțelul Galați, una din cele mai valoroase echipe 
din țară la această categorie de vârstă. Meciul a fost unul 
foarte disputat între doi adversari redutabili, râmnicenii 
demonstrând că se pot bate de la egal la egal cu echipe cu 
tradiție și rezultate mult superioare nouă. Rezultatul 
confruntării, 1-3 nu este deloc unul mulțumitor privind la 
realitatea din teren, tinerii noștri irosind cu seninătate 
ocazii importante de a marca, ce i-ar fi putut aduce la 
finalul partidei în postura de câștigători. În ciuda 

rezultatului, merită apreciat spiritul de luptă al tinerilor fotbaliști de la C.S.M. Rm. Sărat, dorința de victorie precum și 
încrederea de sine ce a conturat imaginea unei adevărate ECHIPE, pentru care spiritul de luptă și ambiția lor 
reprezintând garanția obținerii viitoare a unor reale performanțe. Ultimul joc al turneului a fost disputat în compania 
formației C.S.M. Focșani. Cu o echipă de start puțin modificată față de meciurile anterioare, din dorința de a da tuturor 
jucătorilor posibilitatea de a evolua, râmnicenii au încheiat turneul cu o nouă victorie, scor 4 – 0. 

Concluzionând, turneul desfășurat la Rm. Sărat a fost unul foarte bun din punct de vedere valoric, meciurile 
diputate demonstrând talentul deosebit al tinerilor jucători la această categorie de vârstă. În final, Felicităm echipăm 
echipa noastră pentru parcursul deosebit și jocul practicat, sperând ca anul viitor să o găsească în postura de 
câștigătoarea a turneului zonal. 

Florin Ceparu
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D`ale voluntarilor...
Tipuri de salarii: 

Salariul Ceapa: il vezi, il iei in mana si iti dau lacrimile. 
Salariul Dietetic: te face sa mananci din ce in ce mai putin. 
Salariul Ateu: te indoiesti de existenta lui. 
Salariul Umor Negru: razi ca sa nu plangi. 
Salariul Furtuna: nu stii cand o sa apara si nici cat o sa tina. 

 

Sotia: Ai facut cumparaturile?

Sotul: Bad command or filename. 

Sotia: Dar te-am rugat de dimineata...

Sotul: Syntax Error. Abort?

Sotia: Nici macar noul televizor? 

Sotul: Variable not found.... 

Sotia: Bine, da-mi cartea de credit, merg eu la cumparaturi...

Sotul: Sharing Violation. Access denied!

Sotia: Tu vorbesti serios, glumesti sau incerci sa ma enervezi? 

Sotul: Too many parameters..

Sotia: Cum de m-am maritat eu tocmai cu tine? 

Sotul: Data type mismatch. 

Sotia: Dar salariul cand il iei? 

Sotul: File in use... Try later.

Sotia: Ma faci sa ma intreb... ce insemn eu pentru tine? 

Sotul: Unknown Virus. 

Trei broaste stateau de vorba pe marginea lacului :

Zice prima: 'Oac.'

A doua: 'Oac, oac.'

A treia: 'Oac, oac, oac.'

La care prima scoate pistolul din buzunar si pac, o impusca pe-a treia.

A doua, mirata:'?!?:Ce-ai avut dom'le cu ea?'

A treia: 'Stia prea multe.'

 

Doi serpi urcau un deal...primul zice:

-Noi sssuntem veninossi?

-De se?

-Pentru ca mi-am mussscat limba…
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