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Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fară veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră-i numai cântec, 
Doina dorurilor noastre, 
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

 

 Râmnicu Sărat este o localitate cu un bogat  istoric, cu numeroase monumente istorice şi de arhitec-
tură1, dar cu prea puţine opere de for public care să-i ilustreze trecutul (doar trei, ridicate în secolul XX, care 
s-au menţinut până astăzi 2). Astfel, oraşul cu puţin peste 30.0003 locuitori este atestat documentar la 8 septem-
brie 1439, într-un privilegiu dat braşovenilor de către domnitorul Vlad Dracul, dar descoperirile arheologice 
au scos la vedere urme de locuire încă din neoloticul mijlociu (Boian II4 ).
 Noua operă de for public, menită atât să înfrumuseţeze localitatea, cât şi să aducă aminte trecătorului 
de originile poporului şi a limbii române, va fi ridicată în faţa Palatului Administrativ (azi Primăria) din strada 
Nicolae Bălcescu, nr. 1, căldire construită în perioada 1895-1898, monument istoric, cod LMI 2010: 
BZ-II-m-A-02453. Aici au funcţionat până în zilele noastre, consecutiv, Prefectura Judeţului, Sfatul Raional 
şi Primăria.
 Privind în urmă putem observa că nu este prima iniţiativă de acest gen, astfel:
 1. În faţa scărilor Palatului Administrativ a existat după construcţie, un spaţiu verde, de formă circulară 
(foto 1- vedere anul 1928);
 2. În primii ani ai deceniului patru al secolului XX, în centrul acestui spaţiu verde (acum de formă 
triunghiulară, cum se poate observa din vederi) a fost amplasat bustul prefectului şi omului politic Alexandru 
Tătăranu, statuie despre care avem, din păcate foarte puţine date, fiind identificate, ca sursă de informaţii, doar 
trei vederi de epocă. Din acestea putem observa că bustul din bronz era pe un soclu destul de înalt (aproxima-
tiv trei metri)- foto 2 - vedere din 1933.

 În anul 1948, statuia a fost demolată de către autorităţi, neştiindu-se ce s-a întâmplat cu bustul din 
bronz,  păstrându-se doar o mică parte din soclu, aflată azi în curtea Muzeului Municipal (foto 3).
 3. În deceniul şase noua putere a ridicat pe acelaşi loc, un monument închinat       ţăranilor răsculaţi de 
la 1907 (foto 4). După noua împărţire administrativă din 1968 şi acest monument a fost demolat, dispărând şi 
spaţiul verde, placa de marmură fiind montată direct pe zidul Primăriei, unde se află şi acum.
 Din fotografiile de epocă, dar si din similarităţile cu alte zone ale oraşului, unde s-au făcut săpături 
arheologice preventive, se poate observa că în deceniile III-IV ale secolului XX,  arterele din centrul oraşului, 
implicit pieaţeta din faţa Primăriei, au fost pavate cu macadam, materialul folosit fiind un granit de culoare 
cenuşie.

 Iniţiativa Asociaţiei de Tineret, Cultură şi Educaţie Speranţa Râmni-
ceană, de a ridica aici, ca diseminare a unui proiect finanţat de Comunitatea 
Europeană, este mai mult decât bine venită, acest lucru fiind sprijinit de 
autorităţile locale şi de cetăţeni. Statuia va aduce aminte de originea latină a 
limbii române, lucru confirmat din timpuri istorice de izvoarele scrise, origi-
ne cântată de poeţi şi susţinută din toate puterile de către învăţaţii neamului: 
Neamul care se foloseste de una si aceiasi limba, coruptă neindoios, dar 
Romana sau Latina... (Gentem, quae una eademque lingua, corrupta nempe 
Romana, sive Latina...)5.
 Ca simbolistică, Lupoaica reprezintă momentul dinaintea întemeierii 
Romei (753 î. Hr.), când gemenii Rheei Silvia, Romulus şi Remus, au fost 
abandonaţi, iar Lupoaica găsindu-i, îi alăpteză ca pe proprii pui. În izvoarele 
scrise, statuia antică din Capitoliu este amintită de autori ca Cicero (106-43 
î.Hr.)6  şi Titus Livius (59 î. Hr.-17 d. Hr.)7 . În privinţa izvoarelor numis-
matice, prima reprezentare a Lupei cu gemenii o avem abia pe la 137 î. Hr., pe un denar emis de Sextus Pom-
peius Fostlus8.
 Noua statuie din bronz (foto 5), realizată de sculptorul Leontin Păun,  va fi dispusă pe un soclu din 
ciment, înalt de doi metri, pe exact acelaşi loc unde au fost monumentele anterioare, la 10 metri distanţă de 
treptele Primăriei, respectiv 15 metri de zid9.

 Asemenea iniţiativă va introduce  Râmnicu Sărat pe harta oraşelor cu asemenea monumente, alături de 
Roma, Bucureşti, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Constanţa, Blaj, Braşov, Galaţi, Timişoara, Turda, 
Chişinău, Tokyo, Pisa (Italia), Segovia (Spania),  Cincinnati (Ohio) şi nu în cele din urmă Edineţ (Republica 
Modova), oraş înfrăţit şi care are multe legături cu Râmnicu Sărat.
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Amplasare a statuii Lupa Capitolina, în faţa Primăriei din  Râmnicu Sărat.

Studiu istoric.

Foto 1 Foto 2

 În anul 1948, statuia a fost demolată de către autorităţi, neştiindu-se ce s-a întâmplat cu bustul din 
bronz,  păstrându-se doar o mică parte din soclu, aflată azi în curtea Muzeului Municipal (foto 3).
 3. În deceniul şase noua putere a ridicat pe acelaşi loc, un monument închinat       ţăranilor răsculaţi de 
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Europeană, este mai mult decât bine venită, acest lucru fiind sprijinit de 
autorităţile locale şi de cetăţeni. Statuia va aduce aminte de originea latină a 
limbii române, lucru confirmat din timpuri istorice de izvoarele scrise, origi-
ne cântată de poeţi şi susţinută din toate puterile de către învăţaţii neamului: 
Neamul care se foloseste de una si aceiasi limba, coruptă neindoios, dar 
Romana sau Latina... (Gentem, quae una eademque lingua, corrupta nempe 
Romana, sive Latina...)5.
 Ca simbolistică, Lupoaica reprezintă momentul dinaintea întemeierii 
Romei (753 î. Hr.), când gemenii Rheei Silvia, Romulus şi Remus, au fost 
abandonaţi, iar Lupoaica găsindu-i, îi alăpteză ca pe proprii pui. În izvoarele 
scrise, statuia antică din Capitoliu este amintită de autori ca Cicero (106-43 
î.Hr.)6  şi Titus Livius (59 î. Hr.-17 d. Hr.)7 . În privinţa izvoarelor numis-
matice, prima reprezentare a Lupei cu gemenii o avem abia pe la 137 î. Hr., pe un denar emis de Sextus Pom-
peius Fostlus8.
 Noua statuie din bronz (foto 5), realizată de sculptorul Leontin Păun,  va fi dispusă pe un soclu din 
ciment, înalt de doi metri, pe exact acelaşi loc unde au fost monumentele anterioare, la 10 metri distanţă de 
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 Asemenea iniţiativă va introduce  Râmnicu Sărat pe harta oraşelor cu asemenea monumente, alături de 
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Chişinău, Tokyo, Pisa (Italia), Segovia (Spania),  Cincinnati (Ohio) şi nu în cele din urmă Edineţ (Republica 
Modova), oraş înfrăţit şi care are multe legături cu Râmnicu Sărat.

“Speranța Râmniceană”



Micul JURNALIST, Nr. 21, Iunie 2012Pagina 3 Micul JURNALIST, Nr. 21, Iunie 2012 Pagina 4

 Râmnicu Sărat este o localitate cu un bogat  istoric, cu numeroase monumente istorice şi de arhitec-
tură1, dar cu prea puţine opere de for public care să-i ilustreze trecutul (doar trei, ridicate în secolul XX, care 
s-au menţinut până astăzi 2). Astfel, oraşul cu puţin peste 30.0003 locuitori este atestat documentar la 8 septem-
brie 1439, într-un privilegiu dat braşovenilor de către domnitorul Vlad Dracul, dar descoperirile arheologice 
au scos la vedere urme de locuire încă din neoloticul mijlociu (Boian II4 ).
 Noua operă de for public, menită atât să înfrumuseţeze localitatea, cât şi să aducă aminte trecătorului 
de originile poporului şi a limbii române, va fi ridicată în faţa Palatului Administrativ (azi Primăria) din strada 
Nicolae Bălcescu, nr. 1, căldire construită în perioada 1895-1898, monument istoric, cod LMI 2010: 
BZ-II-m-A-02453. Aici au funcţionat până în zilele noastre, consecutiv, Prefectura Judeţului, Sfatul Raional 
şi Primăria.
 Privind în urmă putem observa că nu este prima iniţiativă de acest gen, astfel:
 1. În faţa scărilor Palatului Administrativ a existat după construcţie, un spaţiu verde, de formă circulară 
(foto 1- vedere anul 1928);
 2. În primii ani ai deceniului patru al secolului XX, în centrul acestui spaţiu verde (acum de formă 
triunghiulară, cum se poate observa din vederi) a fost amplasat bustul prefectului şi omului politic Alexandru 
Tătăranu, statuie despre care avem, din păcate foarte puţine date, fiind identificate, ca sursă de informaţii, doar 
trei vederi de epocă. Din acestea putem observa că bustul din bronz era pe un soclu destul de înalt (aproxima-
tiv trei metri)- foto 2 - vedere din 1933.

Foto 3

Foto 4 Foto 5

 În anul 1948, statuia a fost demolată de către autorităţi, neştiindu-se ce s-a întâmplat cu bustul din 
bronz,  păstrându-se doar o mică parte din soclu, aflată azi în curtea Muzeului Municipal (foto 3).
 3. În deceniul şase noua putere a ridicat pe acelaşi loc, un monument închinat       ţăranilor răsculaţi de 
la 1907 (foto 4). După noua împărţire administrativă din 1968 şi acest monument a fost demolat, dispărând şi 
spaţiul verde, placa de marmură fiind montată direct pe zidul Primăriei, unde se află şi acum.
 Din fotografiile de epocă, dar si din similarităţile cu alte zone ale oraşului, unde s-au făcut săpături 
arheologice preventive, se poate observa că în deceniile III-IV ale secolului XX,  arterele din centrul oraşului, 
implicit pieaţeta din faţa Primăriei, au fost pavate cu macadam, materialul folosit fiind un granit de culoare 
cenuşie.

 Iniţiativa Asociaţiei de Tineret, Cultură şi Educaţie Speranţa Râmni-
ceană, de a ridica aici, ca diseminare a unui proiect finanţat de Comunitatea 
Europeană, este mai mult decât bine venită, acest lucru fiind sprijinit de 
autorităţile locale şi de cetăţeni. Statuia va aduce aminte de originea latină a 
limbii române, lucru confirmat din timpuri istorice de izvoarele scrise, origi-
ne cântată de poeţi şi susţinută din toate puterile de către învăţaţii neamului: 
Neamul care se foloseste de una si aceiasi limba, coruptă neindoios, dar 
Romana sau Latina... (Gentem, quae una eademque lingua, corrupta nempe 
Romana, sive Latina...)5.
 Ca simbolistică, Lupoaica reprezintă momentul dinaintea întemeierii 
Romei (753 î. Hr.), când gemenii Rheei Silvia, Romulus şi Remus, au fost 
abandonaţi, iar Lupoaica găsindu-i, îi alăpteză ca pe proprii pui. În izvoarele 
scrise, statuia antică din Capitoliu este amintită de autori ca Cicero (106-43 
î.Hr.)6  şi Titus Livius (59 î. Hr.-17 d. Hr.)7 . În privinţa izvoarelor numis-
matice, prima reprezentare a Lupei cu gemenii o avem abia pe la 137 î. Hr., pe un denar emis de Sextus Pom-
peius Fostlus8.
 Noua statuie din bronz (foto 5), realizată de sculptorul Leontin Păun,  va fi dispusă pe un soclu din 
ciment, înalt de doi metri, pe exact acelaşi loc unde au fost monumentele anterioare, la 10 metri distanţă de 
treptele Primăriei, respectiv 15 metri de zid9.

 Asemenea iniţiativă va introduce  Râmnicu Sărat pe harta oraşelor cu asemenea monumente, alături de 
Roma, Bucureşti, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Constanţa, Blaj, Braşov, Galaţi, Timişoara, Turda, 
Chişinău, Tokyo, Pisa (Italia), Segovia (Spania),  Cincinnati (Ohio) şi nu în cele din urmă Edineţ (Republica 
Modova), oraş înfrăţit şi care are multe legături cu Râmnicu Sărat.

 1Poziţiile 741-768, 817,  856 din LMI-2010, pentru judeţul Buzău, dar şi monumente de arhitectură netrecute în LMI: 
Casa Lupescu, Casa Iteanu-Niţescu, Casa Chircu, Biserica Cuvioasa Parascheva, sinagoga din str. Gheorghiţă Lupescu etc.
 2Busturile  lui Alexandru Vlahuţă, Alecu Bagdad şi cel al lui  G. M. Murgoci, la care se adauga bustul poetului Grigore 
Vieru, dezvelit in 2010.
 333118 locuitori, după rezultatele parţiale ale Recensământului populaţiei şi locuinţelor-2011 .
 4Florentin Liviu Cristea, Cercetări arheologice în cadrul Complexului Brâncovenesc, în Musaios, Vol. IV, partea I, 
Buzău, 1994, p. 255.
 5Gheorghe Şincai,  Elementa lingue în  Şcoala Ardeleană, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983, p.595.
 6Marcus Tullius Cicero, In Catilinam, III, 19 : …Romulus, quem inauratum in Capitolio parvum atque lactantem uberibus 
lupinis inhiantem fuisse meministis.
 7Titus Livius, Ab urbe condita,  X, 23: … simulacra infantium conditorum urbis sub uberibus lupae posuerunt semitam-
que saxo quadrato a Capena porta ad Martis strauerunt.
 8Michael H. Crawford,  Roman Republican  Coinage, Cambridge University Press, Cambridge , 1974, poziţia catalog 
235.
 9Lat. N 45° 22' 44.10", Long. E  27° 2' 53.23".

 În cadrul activităţii I.8 
"Meşteşugurile de ieri şi tinerii de 
azi" participanţii proiectului Comu-
nicare prin artă şi tradiţii, finanţat de 
Comisia Europeană prin Programul 
Tineret în Acţiune, acţiunea 1.2 - 
Iniţiative ale tinerilor, au promovat 
programul Tineret în acţiune printr-o 
emisiune la postul local Radio Boom.
 Cei trei participanţi împreună 
cu coordonatorul au discutat în 
primul rând despre vizita de pregătire 
care a avut loc în Comună Buda, în 
care tinerii au aflat mult mai multe 
despre valorile tradiţionale și au 
învăţat practic din meşteşugurile 
ţăranului român autohton.
 În centrul discuţiei au fost de 
asemenea obiectivele proiectului. 
Dintre acestea face parte promovarea 
moştenirilor culturale, născute din 
tradiţii, meşteşugurile şi motivele 
naţionale. În acelaşi timp, prin acest 
proiect tinerii participanţi pot să vadă 
un alt fel de viaţă, învăţând mult mai 
multe lucruri despre rădăcinile 
tradiţionale ale României.
 Toţi au fost surprinşi în 
momentul în care un ascultător i-a 
contactat prin intermediul apelurilor 
telefonice cerând detalii referitoare la 
proiect, şi felicitând tinerii voluntari 
ai federaţiei FORTES pentru iniţiati-
va propunerii unui astfel de proiect.
 Această ocazie a fost un 
mijloc de evaluare a activităţilor 
precedente pentru participanţi, aceş-
tia având şi satisfacţia meritelor recu-
noscute.

       Silvia Iancu

      Proiectul de tineret “Comunicare prin artă şi tradiţie”, finanţat 
de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, constă 
în iniţiativa a 12 tineri râmniceni care în perioada 1 mai 2012 – 1 
februarie 2013, prin activități ce se vor desfășura în Comunele 
Buda, Vintileasca și Bisoca vor pune umărul la renașterea 
tradițiilor, obiceiurilor și la valorificarea meșteșugurilor locale 
prin activități dinamice ce vor atrage implicarea și creativitatea 
tinerilor. În cadrul proiectului participanții, deplasându-se în cele 
trei locații, vor învăța să lucreze la andrele, să confecționeze 
brățări, să creeze coșuri din răchită, dobândind totodată abilități 
în arta olăritului și în broderit.
     Una dintre activităţile înscrise în agenda proiectului s-a 
desfăşurat la Bucureşti pentru vizita la Muzeul Satului şi Muzeul 
Ţăranului. Activitatea a avut ca scop amplificarea cunoştinţelor 
despre obiceiurile, tradiţiile, costumaţiile sau arhitectură rurală, 
fapt împlinit vizitând cele două muzee din capitală.
   Tinerii au beneficiat de libertatea de a vizualiza toate monumen-
tele istorice ţărăneşti din cadrul muzeelor timp de o zi, aflând 
astfel, pe baza unor explicaţii solide din partea ghidurilor turis-
tice, ce tipuri de case obişnuiau oamenii din mediu rural să-şi 
construiască, ce straie purtau zi de zi, sau cum îşi ocupau timpul 
liber cu mult timp în urmă.
   La sfârşitul activităţii, participanţii şi-au putut împărţi 
cunoştinţele despre artă şi tradiţia românească şi cu alţi vizitatori, 
însă de această dată din America, Bulgaria sau Franţa. Aceştia 
s-au arătat foarte interesaţi de entuziasmul tinerilor şi au rămas 
plăcut surprinşi de micile povestiri istorisite de participanţi.

COMUNI-CAT

Maria Constantinescu

Neculae Marius,
Director Muzeul Municipal
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brie 1439, într-un privilegiu dat braşovenilor de către domnitorul Vlad Dracul, dar descoperirile arheologice 
au scos la vedere urme de locuire încă din neoloticul mijlociu (Boian II4 ).
 Noua operă de for public, menită atât să înfrumuseţeze localitatea, cât şi să aducă aminte trecătorului 
de originile poporului şi a limbii române, va fi ridicată în faţa Palatului Administrativ (azi Primăria) din strada 
Nicolae Bălcescu, nr. 1, căldire construită în perioada 1895-1898, monument istoric, cod LMI 2010: 
BZ-II-m-A-02453. Aici au funcţionat până în zilele noastre, consecutiv, Prefectura Judeţului, Sfatul Raional 
şi Primăria.
 Privind în urmă putem observa că nu este prima iniţiativă de acest gen, astfel:
 1. În faţa scărilor Palatului Administrativ a existat după construcţie, un spaţiu verde, de formă circulară 
(foto 1- vedere anul 1928);
 2. În primii ani ai deceniului patru al secolului XX, în centrul acestui spaţiu verde (acum de formă 
triunghiulară, cum se poate observa din vederi) a fost amplasat bustul prefectului şi omului politic Alexandru 
Tătăranu, statuie despre care avem, din păcate foarte puţine date, fiind identificate, ca sursă de informaţii, doar 
trei vederi de epocă. Din acestea putem observa că bustul din bronz era pe un soclu destul de înalt (aproxima-
tiv trei metri)- foto 2 - vedere din 1933.

 În anul 1948, statuia a fost demolată de către autorităţi, neştiindu-se ce s-a întâmplat cu bustul din 
bronz,  păstrându-se doar o mică parte din soclu, aflată azi în curtea Muzeului Municipal (foto 3).
 3. În deceniul şase noua putere a ridicat pe acelaşi loc, un monument închinat       ţăranilor răsculaţi de 
la 1907 (foto 4). După noua împărţire administrativă din 1968 şi acest monument a fost demolat, dispărând şi 
spaţiul verde, placa de marmură fiind montată direct pe zidul Primăriei, unde se află şi acum.
 Din fotografiile de epocă, dar si din similarităţile cu alte zone ale oraşului, unde s-au făcut săpături 
arheologice preventive, se poate observa că în deceniile III-IV ale secolului XX,  arterele din centrul oraşului, 
implicit pieaţeta din faţa Primăriei, au fost pavate cu macadam, materialul folosit fiind un granit de culoare 
cenuşie.

 Iniţiativa Asociaţiei de Tineret, Cultură şi Educaţie Speranţa Râmni-
ceană, de a ridica aici, ca diseminare a unui proiect finanţat de Comunitatea 
Europeană, este mai mult decât bine venită, acest lucru fiind sprijinit de 
autorităţile locale şi de cetăţeni. Statuia va aduce aminte de originea latină a 
limbii române, lucru confirmat din timpuri istorice de izvoarele scrise, origi-
ne cântată de poeţi şi susţinută din toate puterile de către învăţaţii neamului: 
Neamul care se foloseste de una si aceiasi limba, coruptă neindoios, dar 
Romana sau Latina... (Gentem, quae una eademque lingua, corrupta nempe 
Romana, sive Latina...)5.
 Ca simbolistică, Lupoaica reprezintă momentul dinaintea întemeierii 
Romei (753 î. Hr.), când gemenii Rheei Silvia, Romulus şi Remus, au fost 
abandonaţi, iar Lupoaica găsindu-i, îi alăpteză ca pe proprii pui. În izvoarele 
scrise, statuia antică din Capitoliu este amintită de autori ca Cicero (106-43 
î.Hr.)6  şi Titus Livius (59 î. Hr.-17 d. Hr.)7 . În privinţa izvoarelor numis-
matice, prima reprezentare a Lupei cu gemenii o avem abia pe la 137 î. Hr., pe un denar emis de Sextus Pom-
peius Fostlus8.
 Noua statuie din bronz (foto 5), realizată de sculptorul Leontin Păun,  va fi dispusă pe un soclu din 
ciment, înalt de doi metri, pe exact acelaşi loc unde au fost monumentele anterioare, la 10 metri distanţă de 
treptele Primăriei, respectiv 15 metri de zid9.

 Asemenea iniţiativă va introduce  Râmnicu Sărat pe harta oraşelor cu asemenea monumente, alături de 
Roma, Bucureşti, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Constanţa, Blaj, Braşov, Galaţi, Timişoara, Turda, 
Chişinău, Tokyo, Pisa (Italia), Segovia (Spania),  Cincinnati (Ohio) şi nu în cele din urmă Edineţ (Republica 
Modova), oraş înfrăţit şi care are multe legături cu Râmnicu Sărat.

 În cadrul activităţii “O zi din viaţa satului”, tinerii au vizitat comună Buda, unde au răscolit tot satul în 
căutarea tradiţiilor locale şi meşteşugurilor care încă se mai păstrează la ţară.
 După multe căutări am aflat că lumea încă mai merge la biserică la slujba duminicală, însă meşteşugu-
rile nu prea se mai practică în ziua de astăzi, tineretul orientându-se spre alte ocupaţii, uitând ce au lăsat în 
urmă bunicii şi străbunicii lor, după cum am aflat de la un bătrân care spune că de când era tânăr împodobea 
brazi de nuntă cu hârtii de toate culorile.

 Am aflat mai apoi că tradiţiile locale cum ar fi hora satului unde flăcăii şi fetele se îmbrăcau în costum 
popular şi jucau pentru a-şi găsi perechea au apus de mult, ele fiind păstrate doar în amintirea celor bătrâni, 
cum ar fii domnul profesor Tănase Nicolae, cetăţean de onoare al comunei Buda, la care am ajuns în urma 
discuţiilor cu localnicii. Dumnealui a încercat de când se ştie să păstreze tradiţiile şi meşteşugurile vieţii de la 
ţară, încercând să deschidă chiar şi un muzeu tematic. De la acest om deosebit am învăţat multe despre 
tradiţiile acelei zone, dar mai important am învăţat o lecţie de viaţă.
 La sfârşitul zilei ne-am luat rămas bun de la comună Bisoca şi de la domnul profesor, căruia i-am 
promis că îi vom trimite fotografia de pe prispă dânsului de îndată ce se va încheia proiectul.

O zi din viaa satului

Alex Stănchescu

 Comuni-CAT este un proiect materializat cu ajutorul 
Comisiei Europene şi a Programului Tineret în Acţiune. Acest 
proiect a fost scris de tineri şi implementat tot de aceştia. 
Proiectul s-a desfăşurat în Municipiul Râmnicu Sărat, Buda, 
Bisoca şi Vintileasca. Acest proiect are ca ţinta un grup de 12 
tineri care să descopere tradiţiile, meşteşugurile româneşti, 
redescoperirea spiritului românesc. Pentru promovarea 
proiectului au avut loc câteva acţiuni de vizibilitate.
 Primul lucru a fost lansarea proiectului care a fost 
evidenţiată prin prezentarea proiectului, evidenţierea 
sprijinului financiar acordat de comisia europeană. În acelaşi 
timp a fost promovat şi Programul Tineret în Acţiune, a 
obiectivelor şi priorităţile acestuia. Iar apoi au urmat interviu-
ri şi discuţii libere.
 Activitatea de vizibilitate a proiectului cât şi a 
programului TiA în Municipiul Râmnicu Sărat a constat în 
distribuirea de flyere, pliante, stickere, material promoţio-
nale, postarea de afişe, interviuri luate tinerilor. Apoi a urmat 
activitatea 1.6 care a constat într-un talk-show de promovare 
a proiectului şi a programului TiA, aceasta a avut loc la T.V. 
S.A.T 2002. În cadrul acestei emisiuni s-a prezentat scopul şi 
obiectivele proiectului, programul T.i. A, ce înseamnă volun-
tariatul şi activităţile de tineret, şi au fost prezentate pozele 
făcute în cadrul acţiunii 1.4 Vizită de cercetare la Bisoca unde 
participanţii au avut parte de cercetarea festivalului folcloric 
de la Bisoca.
        Mitika (Madalin Gavrilă)

 Tinerii în luna iunie nu au 
uitat de proiectul Comunicare prin 
artă și tradiție, după spusele lor 
Comuni-CAT a luat ființă în mințile a 
câtorva tineri însetați după tradițiile 
demult apuse. Dacă tot am zis iunie și 
Comuni-cat, o să mai zic și promova-
re. 
 Trei indivizi din cadrul 
grupului țintă, mai precis Ceaușu 
Veronica, Andrei Cojanu și coordo-
natorul proiectului Vlăsceanu Giorgi-
ana, au fost ambasadorii programului 
Tineret în Acțiune și a proiectului 
Comuni-CAT în emisiunea Cuiul de 
la TV Sat 2002.
 Într-o atmosferă plăcută, 
tinerii au povestit despre Comu-
ni-CAT – obiective, scop, de TIA și 
posibilitățile multiple de a ajuta 
comunitatea locală prin acțiunile 
acestui program ce este finanțat de 
Comisia Europeană. Tot în acest 
cadru, s-au precizat și următoarele 
activități, precum și produsele finale 
ale acestui proiect. Din aproape în 
aproape, tinerii au elucidat misterul 
celor învățate, aptitudinilor, compe-
tențelor dobândite și au promis încă o 
întrevedere în perioada de disemin-
are.
 Aflându-ne încă în perioada 
de pregătire, am putut să ne mândrim 
cu câteva fotografii de la activitățile 
de pregătire – vizite de cercetare de la 
Bisoca și de la Muzeul Satului, 
precum și de la ședințele tehnice.
 Acesta este doar începutul... 
O să mai auziți de noi!

       Negativ

Apărem și la TV
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 În cadrul activităţii I.8 
"Meşteşugurile de ieri şi tinerii de 
azi" participanţii proiectului Comu-
nicare prin artă şi tradiţii, finanţat de 
Comisia Europeană prin Programul 
Tineret în Acţiune, acţiunea 1.2 - 
Iniţiative ale tinerilor, au promovat 
programul Tineret în acţiune printr-o 
emisiune la postul local Radio Boom.
 Cei trei participanţi împreună 
cu coordonatorul au discutat în 
primul rând despre vizita de pregătire 
care a avut loc în Comună Buda, în 
care tinerii au aflat mult mai multe 
despre valorile tradiţionale și au 
învăţat practic din meşteşugurile 
ţăranului român autohton.
 În centrul discuţiei au fost de 
asemenea obiectivele proiectului. 
Dintre acestea face parte promovarea 
moştenirilor culturale, născute din 
tradiţii, meşteşugurile şi motivele 
naţionale. În acelaşi timp, prin acest 
proiect tinerii participanţi pot să vadă 
un alt fel de viaţă, învăţând mult mai 
multe lucruri despre rădăcinile 
tradiţionale ale României.
 Toţi au fost surprinşi în 
momentul în care un ascultător i-a 
contactat prin intermediul apelurilor 
telefonice cerând detalii referitoare la 
proiect, şi felicitând tinerii voluntari 
ai federaţiei FORTES pentru iniţiati-
va propunerii unui astfel de proiect.
 Această ocazie a fost un 
mijloc de evaluare a activităţilor 
precedente pentru participanţi, aceş-
tia având şi satisfacţia meritelor recu-
noscute.

       Silvia Iancu

  Într-o zi călduroasă de vară, echipa râmniceană YBLE s-a reunit pentru a face proiectul vizibil pentru râmni-
cenii de toate vârstele. Prin această acțiune de promovare am împărțit materiale cu caracter informativ celor care s-au 
încumetat să iasă din casă pe o căldură îngrozitoare. 
Viitorul proiect desfășurat împreună cu ai noștri amici turci, spanioli, portughezi și italieni este un proiect care țintește 
să motiveze tinerii europeni să se implice în promovarea principiilor de viață sănătoase și a credințelor moștenite din 
legendele străvechi. Echipa de legendă a României va fi formată din 6 tineri cu vârste cuprinse între 18-25 de ani, iar 
lider de echipă este Ghiță (Drăghici Gheorghiță). Va fi un proiect foarte creativ, informativ, practic, interesant și dinam-
ic, ce se va finaliza cu un mare eveniment: Carnavalul Legendelor, desfășurat în centrul orașului.
 După cafeluța de dimineață, ne punem pe treabă și ne facem planul de atac. Discutăm întregul program al activi-
tăților, hotărâm legendele pe care trebuie să le prezentăm și împărţim rolurile în echipă. După toată această muncă “de 
birou” ne încărcăm cu pliante și afișe și ieșim pe teren.
 Deși termometrul arăta în jur de 30 grade la umbră, am reușit să împărțim toate materialele și să “pricopsim” 
orașul cu câteva afișe. Majoritatea oamenilor au fost surprinzător de receptivi la inițiativa noastră, unii chiar dorind să 
afle informații suplimentare pentru tinerii din familiile lor. 
 În concluzie, consider că acțiunea noastră de promovare a fost un succes, prin simplul fapt că ne-a apropiat ca 
și echipă și am reușit să realizăm vizibilitatea proiectului nostru. 

           Grecu Alexandru Cătălin

youth build
legendaryeurope

vizibilitatea proiectului

 În data de 19 Iunie 2012, cu aju-
torul Consiliului Municipal Rm. Sărat, a 
avut loc ediția a II-a a concursului de 
graffiti „PAINT YOUR BRAIN”. Con-
cursul nu a fost numai pentru elevii de 
liceu râmniceni, ci și pentru elevii de 
liceu buzoieni. 
 Graffiti... artă sau vandalism? 
Graffiti-ul nu e doar un simplu text ci 
chiar un mod de a-ți susține propriile 
convingeri, visuri, este veriga lipsă 
dintre imaginație și palpabil. Atitudinea 
aceasta se numește artă urbană și se 
poate evidenția prin intermediul unui 

simplu spray cu vopsea. Așa că, tinerii 
râmniceni și buzoieni au luat atitudine și 
au realizat adevărate capodopere de artă. 
 Munca le-a fost răsplătită nu doar 
prin laude ci și prin bani. Cei care au 
ocupat podiumul au încasat CEC-uri 
între 300-50 de lei. 
 Concluzia? Luați atitudine. Noi 
am dat startul, continuați și voi! Și nu 
numai cu pictură urbană ci prin orice 
formă de manifestare artistică!

       
    Angela Feraru

Picatura de arta urbana
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 În luna iunie, în perioada 
19-23 iunie mai exact, a avut loc un 
seminar internaţional pe tema echili-
brului dintre sexe, pe numele lui “Love 
me Gender”, în Belgia, regiunea 
Namur, La Marlagne organizat de către 
Bureau Internaţional Jeunesse. 
Proiectul este finanţat de către Comisia 
Europeană, în cadrul programului 
SALTO, ce susţine formarea, infor-
marea tinerilor şi a celor ce desfăşoară 
activităţi cultural-educative cu tinerii, 
crearea de platforme unde putem găsi 
informaţii, contacte, formatori, train-
eri, voluntari, instrumente, metode, 
statistici şi experienţe împărtăşite de 
cei care au implementat/coordonat 
deja proiecte de tineret.
 Participarea mea la acest semi-
nar a fost posibilă datorită parteneriat-
ului între ANPCDEFP (www.tinact.ro) 
din Bucureşti şi BIJ (Bureau Inter-
naţional Jeunesse) din Bruxelles. 
Candidatura mea a fost trimisă la 
ANPCDEFP, selecţia fiind făcută de 
către ei şi validată de colegii de la BIJ.
 Obiectul de activitate al semi-
narului a fost discutarea stereotipurilor 
care plasează anumite lucruri, activi-
tăţi, atitudini pe latura feminină sau 
masculină, ceea ce ne determină pe noi 
să avem comportamente discriminato-
rii. În plus, din moment ce adună 16 
lucrători cu tinerii din 14 ţări diferite, 

Love me Gender
activităţile au vizat schimb de expe-
rienţă, informaţii, opinii, aspecte 
culturale, descoperirea şi experimenta-
rea de instrumente, metode, activităţi, 
idei care ne pot ajuta pe noi în activi-
tăţile cu tinerii să promovăm echilibrul 
între sexe, spre a genera o atitudine de 
normalitate în acest sens. 
 Participarea la acest seminar, a 
presupus şi o pregătire din partea mea. 
Fiind un seminar care a pus accent 
deosebit pe crearea de proiecte şi de 
parteneriate, în primul rând am mers 
cu idei de proiecte, informaţii despre 
problematica sexelor în mediul în care 
lucrez eu şi din experienţa de până 
acum. Materialele pe care le-am avut 
au fost legate de activitatea asociaţiei 
ATCE-SR şi a celorlalte asociaţii din 
comunitate cu care eu colaborez 
(inclusiv activitatea noastră în care am 
tratat tema discriminării şi a incluzi-
unii sociale) pentru a le clarifica celor-
lalţi dacă suntem mai mult sau mai 
puţin „compatibili” pentru a desfăşura 
proiecte împreună, materiale despre 
oraşul în care activăm, despre 
România pentru a-i convinge să 
colaborăm.

 Personal am vrut să descopăr 
opinii şi realităţi din ţările participante, 
dat fiind faptul că am avut o platformă 
de 13 ţări de descoperit şi mi-am dat 
seama că diferenţa dintre o ţară consid-
erată dezvoltată şi una în dezvoltare, în 
ceea ce priveşte problematica sexelor, 
este că în ţările dezvoltate se consideră 
că nu există nicio problemă, că totul 
este perfect şi nu se tratează tema, 
existând o atitudine de ignorare, de 
negare, pe când în celelalte ţări se pune 
accent şi opinia este că trebuie luate ca 
exemplu ţările dezvoltate.

 Profesional, căutăm parteneri 
noi, oameni interesanţi cu experienţa 
de împărtăşit şi din care să învăţ, 
proiecte noi în care să mă implic, 
metode şi instrumente utilizate pentru 
a trata această temă şi chiar am avut 
ocazia de a găsi tot ceea ce am căutat.
 A fost interesant să descopăr 
că problematica dezechilibrului între 
sexe există peste tot, indiferent de 
nivelul dezvoltării ţărilor avute în 
vedere. În ţările catalogate drept “dez-
voltate” există problemă însă este 
ignorată, se consideră că a fost rezol-
vată cu mult timp înainte şi că aceia 
care ridică semne de întrebare abor-
dează ceva de care nu este nevoie. Iar 
în ţările “în curs de dezvoltare”, prob-
lema se pune în a conştientiza că 
anumite atitudini şi comportamente 
(discriminare la locul de muncă, 
violenţa între sexe, discriminare în 
sport etc.) nu ţine de sfera normalului 
ci este o problemă care trebuie tratată 
şi este necesar să căutăm soluţii. Prin 
urmare, concluzia la care am ajuns a 
fost aceea că, indiferent de ţară, 
dificultatea constă în a conştientiza şi 
în acceptarea, recunoaşterea că într-un 
mediu există astfel de dificultăţi ce 
afectează dezvoltarea unor persoane.
 În plus, am învăţat de la train-
eri modalităţi de organizare, coor-
donare a activităţilor, explicare şi clari-
ficare a sarcinilor, completare în activ-
ităţi, atitudine faţă de grup.
 Consider că a fost o experienţă 
utilă atât pentru mine cât şi pentru 
participanţii, tinerii cu care voi lucra 
pe viitor.

  Strâmbei Daniela

Seminar
în Belgia

 De multe ori am auzit de la oamenii mari, că ţara noastră este o ţară cu cele mai frumoase zone turistice 
din Europa.
 Nu vreau să contrazic pe nimeni, eu sunt încă un copil şi nu am vizitat multe locuri, dar tot ce pot să vă 
spun este că şi în comună în care locuiesc şi anume comună Podgoria, există un loc de vis care merită vizitat.
 Dar haide să vă spun mai bine dragi cititori cum stau lucrurile cu acest loc minunat, ca să vedeţi şi dom-
niile voastre că atunci când nu puteţi pleca în weekend la sute de kilometri, aveţi chiar lângă dumneavoastră un 
mic rai.
 Într-o frumoasă zi de duminică am plecat împreună cu copiii din clasa mea şi de la Şcoala Nr. 6 Rm. 
Sărat, cu domnul învăţător Ionuţ Pricopi, bine înţeles cu nelipsitul domn Mihai, într-o scurtă drumeţie la pădure, 
însă de câteva ori am fost cu familie şi prietenii am fost la un grătar şi atât.
 De data aceasta a fost diferit, am vizitat pădurea, am „explorat” o parte din ea şi am descoperit ce lucruri 
frumoase şi minunate avem în comună.
 Deşi mică noastră excursie a avut ca subiect „Orientare turistică” şi anume cum să învingem teama de 
zgomotele din pădure şi să ne orientăm în pădure.Pe mine, să vă spun drept m-a impresionat tot ce am văzut în 
jurul meu şi pentru că e vorba de orientare turistică haide să vă spun pe scurt ce putem vedea.
 Traversând pădurea în partea vestică se deschide un peisaj de vis, se vede râul Râmnic, se văd satele 
situate dincolo de malul râului. În partea de N-V se vede pădure cât vezi cu ochii. Pădurea Sinaia este traversată 
de o şosea asfaltată şi tot mergând spre N o să descoperiţi o minunată păşune (islaz).
 Dar dragi cititori ca să nu vă mai plictisec cu vorbăraia mea, cel mai bine e să vedeţi cu ochii 
dumneavoastră acest loc minunat, un loc în care totul este brut fără intervenţia omului, exceptând şoseaua care 
traversează pădurea.
 Şi în încheiere vă transmit un mesaj ecologic: „Păstraţi natura frumoasă şi curată pentru sănătatea voas-
tră!”
       Boţea Robert
       Şc. Podgoria
       „Temerarii” – FORTES Rm. Sărat

 Pe data de 22.07.2012 am continuat orientarea turistică în pădurea Sinaia din comună Podgoria.
 Organizatorul aceste excursii a fost şi de data aceasta domnul învăţător Pricopi Ionuţ, iar domnul Doina 
Mihai ne-a onorat cu prezenţa fiind cel care de fiecare dată ne aduce noi cunoştinţe care în viitor ne-ar putea fi 
utile.
 În această excursie au venit copii ce au fost prezenţi în tabăra de la Bisoca dar nu numai, cât şi trei părinţi 
ai acestora. În total au participat 21 de copii şi 6 adulţi.
 Ajunşi la locul destinaţiei, după o pauză scurtă domnul Mihai a grupat toţi participanţii copii formând 7 
echipe a câte 3 membri. Fiecare echipă a fost însoţită de către un adult pe post de observator. Am pornit în căutar-
ea punctelor de reper, lucru ce nu ne-a luat mult timp datorită traseului scurt.
 Am urcat apoi pe o colină de unde satele se vedeau într-o privelişte plăcută. Locul de unde priveam este 
numit de localnici „Cetăţuie”.
 Excursia s-a încheiat pe la amiază, îndreptându-ne fiecare către casele noastre, mândri că de fiecare dată 
domnul învăţător organizează exccursii minunate cu amintiri plăcute.
                                                                                        Tănase Andreea
                                                                                         Tănase Cristina
        Şc. Nr. 6 Rm. Sărat
        Temerarii-FORTES
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TEMERARII

 Tinerii în luna iunie nu au 
uitat de proiectul Comunicare prin 
artă și tradiție, după spusele lor 
Comuni-CAT a luat ființă în mințile a 
câtorva tineri însetați după tradițiile 
demult apuse. Dacă tot am zis iunie și 
Comuni-cat, o să mai zic și promova-
re. 
 Trei indivizi din cadrul 
grupului țintă, mai precis Ceaușu 
Veronica, Andrei Cojanu și coordo-
natorul proiectului Vlăsceanu Giorgi-
ana, au fost ambasadorii programului 
Tineret în Acțiune și a proiectului 
Comuni-CAT în emisiunea Cuiul de 
la TV Sat 2002.
 Într-o atmosferă plăcută, 
tinerii au povestit despre Comu-
ni-CAT – obiective, scop, de TIA și 
posibilitățile multiple de a ajuta 
comunitatea locală prin acțiunile 
acestui program ce este finanțat de 
Comisia Europeană. Tot în acest 
cadru, s-au precizat și următoarele 
activități, precum și produsele finale 
ale acestui proiect. Din aproape în 
aproape, tinerii au elucidat misterul 
celor învățate, aptitudinilor, compe-
tențelor dobândite și au promis încă o 
întrevedere în perioada de disemin-
are.
 Aflându-ne încă în perioada 
de pregătire, am putut să ne mândrim 
cu câteva fotografii de la activitățile 
de pregătire – vizite de cercetare de la 
Bisoca și de la Muzeul Satului, 
precum și de la ședințele tehnice.
 Acesta este doar începutul... 
O să mai auziți de noi!

       Negativ
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 În cadrul activității de pe 2 iunie, “Cu 
artă la înaintare”, sub-proiect al proiectului 
internaţional Tomorrow Starts Today, în care 
ATCE-SR este parteneră, participanții noștri au 
avut un workshop surpriză: planșa de 2 metri 
pătrați pentru o poveste comună. Împărțită ca 
un puzzle în 5 piese, fiecare piesă a prins viață 
cu ajutorul a câte o echipă. Povestea a început 
cu prima piesă iar cei care au urmat au continu-
at-o așa cum și-au imaginat ei. Mai jos găsiți și 
povestea în cuvinte, iar pentru a vedea 
povestea în imagini, mergeți la Centrul de 
Tineret FORTES.
 Echipa 1 a.k.a. “Păpușile însângerate”
 Povestea noastră începe într-un spațiu 
al unui univers paralel, spațiu al unei păduri 
întunecate unde păpușile sunt îmbibate în 
sânge, agățate în copaci, iar cadaverele zboară 
în ceața nopții ce iese din labirintul unei vieți 
viitoare. Această poveste o are ca personaj 
principal pe Mary, fetița de 10 ani ce este 
trimisă de fratele ei în căutare de mâncare.
Mary se pierde pe o cărare ce părea a fi infinită, 
cărare pe care găsește o păpușă îmbăiată în 

 Taking place at the Youth Center FORTES from 
Ramnicu Sarat on 5th of May, the activities called “Stu-
dents activity and structured dialogue with local authori-
ties” brought together, in a partnership, the County Coun-
cil of Students -Buzau and the association ATCE –Sper-
anta  Ramniceana and it was based on youth policy.
 The activity is part of the project “Tomorrow 
starts today”, a project of participatory democracy  of the 
association RJOS “Apvalus stalas” in Lithuania, 
ATCE-SR and the youth council of Medias.
 We started the day by getting to know each other 
better with small and fun games. After that, we were told 
the topic of the activity: centers of interest for youth-what 
are the problems and what can we do to overcome them. 
Once we knew what we were supposed to do, we had a 
debate to pinpoint what youngsters want and need and 
every one of us wrote his or hers opinions and sugges-
tions about them. The domains were as it follows: Educa-
tion-Knowledge-Art, Sports(physical education)- Health, 
Relaxation-Entertainment-Travel, Volunteering-Socializ-
ing-Training, Economy-Jobs-Business. After some brain-
storming and a little break, we came up with ideas like: 
extracurricular courses about different subjects(e.g. local 
history,)  and workshops,  places where youngsters can 

practice sports(e.g. skateboarding  ramps, tennis courts, 
etc), training courses or part time jobs where we can gain 
experience for future references, volunteering to clean 
certain areas from out town, advertising volunteering, 
trips to different parts of our country etc.
 At the end of the first activity and during the 
second one, “Structured dialogue with local authorities”, 
we had the honor of having as our guests the vice-mayor 
Sorin Carjan and  Mr. counselor Viorel Horja. We 
presented them our more realistic problems and the 
solutions we came up for them. Then, the vice-mayor told 
us his motto and gave us some advices: “ Change a life 
and you will change the world!”, ”Don’t just speak-act!”, 
“Everything starts with you!”, “Come up with a good 
idea and everything is possible!”.
 And he is absolutely right:  we can’t wait for 
others to make the first step, we have to be brave and do 
it for us, for our future, because nothing will be given to 
us on a silver plate.
We will continue working for a change and we hope that 
more and more youngsters will join us.
  
             Veronica Maria Ceaușu

Arts Activities Cu arta la inaintare

Students activity and structured dialogue
with local authorities

 On the 2nd of June 
2012 there was implement-
ed the subproject “Arts 
Activities” within  the inter-
national project “Tomorrow 
Starts Today”, in which 
ATCE-SR is a partner and 
where young people took 
part in constructive activi-
ties and fun activities at the 
same time.
 After “crochet and 
hand-made accessories”, 
“Stencils” followed where 
participants showed creativ-
ity in finding a symbol of 
volunteerism in our city.
 But not was not the 
only thing that they had to 
do, because after these 
activities followed a 
surprise, a canvas of 2 
meters square, that the 
participants imagination 
was put to the test and 
which ended by creating a 
beautiful painting.
 Along with this 
activity, there have been 
rehearsals for the dance 
activity, and proper dance 
workshop was held in an 
original location outdoors.
 While most of the 
girls were at the dancing 
activity, the others partici-
pants were grouped into a 
central park and participat-
ed in the creation of carica-
tures or symbols that were 
drawn on the asphalt, about 
youth participation, democ-
racy, the International Child 
Day.
 Around 9 pm the 
activities have ended and 
the participants stayed to 
watch a movie at FORTES 
center or they went home 
after a tiring day,but enjoy-
able at the same time.

        Marko Luigi Adamache

sânge. Păpușa purta ochelari de doctor. Mary, fiind foarte uimită de ceea ce vedea, a luat 
păpușa în mâini. Fascinată, totodată, de ochelarii macabri, Mary și i-a pus la ochi. În 
acel moment, ea a văzut lumea altfel, o lume plină de cadavre, sânge și demoni.
       Silviu- Ștefan Pintilie
 Echipa 2 “Kaname”
 Acțiunea se petrece într-un orășel din Japonia, pe niște străzi ascunse de ochii 
lumii.
 Căutatul violator și criminal în serie, pe numele său Kaname, se plimba în 
căutare de carne proaspătă când văzu o fetiță la câțiva metri. Acestea era dispus să o 

împuște dacă nu răspundea gândurilor sale.
       
Angela Feraru
 Echipa 3
 În timp ce Lola visa cu ochii închiși ceea ce își 
dorea, gândul ei începea să se materializeze.
 Astfel început să viseze că John, iubitul ei, luase 
un pistol pentru a o împușca pe o fată tocilară și de care 
lumea își bătea joc, pe numele ei Miruna.
 Aceasta se dădea de la un timp la el iar Lolă era 
cam geloasă pe ea și datorită clarviziunilor sale a reușit să 
viseze astfel că John o împușcă pe Miruna, copila tocilară 
și ofticată.

 Viziunea ei a purtat de atunci numele de “Dream 
and Blood”.
 Sperăm ca Lolă să își îdeplinească visul.
       
Ionuţ Baciu

 Echipele 4 și 5 au adus viziunea opoziției dintre 
bine și rău între care oscilează întreaga poveste.
 Le mulțumim tuturor creatorilor și creativilor 
care s-au mâzgălit de vopsea până la gât sau chiar pe față. 
Procesul artistic nu e mereu cel mai curat.
        
   Daniela Strâmbei



Micul JURNALIST, Nr. 21, Iunie 2012Pagina 12 Micul JURNALIST, Nr. 21, Iunie 2012 Pagina 13

CUPA PRO’98 LA FOTBAL,
EDITIA A II-A,

AFLATÃ LA FINAL!

...continuare din numarul anterior

VICEPRIMARUL SORIN CÎRJAN, GAZDA
UNEI FESTIVITĂȚI ORGANIZATE

ÎN CINSTEA ECHIPELOR PARTICIPANTE!

 Aici, fiecare din echipele participante au fost 
întâmpinate cu câte un tort în culorile propriilor formații, 
tinerii jucători răspunzând prin intonarea imnurilor 
echipelor, înarmați cu steaguri, fulare, trompete și alte 
accesorii. Atmosfera creată cu această ocazie, l-a deter-
minat pe antrenorul Academiei “Gh. Hagi” să afirme: 
“Organizarea unor astfel de evenimente produce o bucu-
rie aparte copiilor și oferă o satisfacție deosebită 
părinților care aleg să străbată sute de kilometri pentru a 
fi aproape propriilor copii. Ca și anul trecut, festivitatea 
a reprezentat un moment deosebit de plăcut, motiv 
pentru care îi mulțumim domnului Sorin Cîrjan și a 
întregii echipe de organizare.”
 Acest eveniment a urmat întâlnirii tuturor 
antrenorilor și organizatorilor desfășurată vineri în 
cadrul Restaurantului Ovidiu din localitate, la care 
printre alții au participat: profesorul Ionel Matache, 
ofițerul de presă al CSM-ului Andrei Pițigoi, alături 
bineînțeles de viceprimarul Sorin Cîrjan.

 Motivele bucuriei de final împărtășite odată cu 
ocuparea celei de-a treia poziții în turneu a tinerilor 
fotbaliști ai Râmnicului au stat sub semnul aprecierii 
omului ce asemenea ediției trecute și-a adus suținerea la 

PRIMARUL VIOREL HOLBAN, A OFICIAT
FESTIVITATEA DE PREMIERE!

dezvoltarea sportului, arătând încredere și dovedind prin 
investiții susținute, aplecarea și atenția deosebită acor-
dată promovării tinerilor și copiilor Râmnicului! Este 
vorba despre primarul Viorel Holban, cel care a oficiat 
anul acesta festivitatea de premiere, acolo unde, 
formației râmnicene i-au revenit pe lângă laudele unei 
prime performanțe pe teren proprii, importante distincții 
ale muncii individuale a copiilor CSM-ului și a 
antrenorului Marus Tîrîlă.
 Pe rând jucătorii și antrenorii Academiei Hagi, 
câștigătoarea turneului, ai Ceahlăului Piatra Neamț și ai 
CSM-ului s-au bucurat de onoarea de a fi recompensați 
pentru evoluția lor de însuși primarul Municipiului 
Râmnicu Sărat, acesta acordând de asemenea și o serie 
de premii individuale. Cel mai tehnic jucător al turneu-
lui, a fost ales în unanimitate de voturi jucătorul Acade-
miei Hagi, Robert Grecu.

MARIUS TÎRÎLĂ, UN ANTRENOR
DE REALĂ PERSPECTIVĂ!

 Mulți au fost jucătorii care de-a lungul anilor 
s-au perindat în cadrul CSM-ului, la diferite categorii de 
vârstă și cu toate acestea doar câțiva din antrenorii de 
sorginte râmniceană se pot lăuda, mai ales în ultima 
perioadă, cu performanțe, indiferent de nivelul, juniori 
sau seniori, la care au activat.
 Marius Tîrîlă, căpitanul echipei de seniori a 
CSM-ului și antrenorul grupei de copii 1998, ocupantă a 
locului III in cadrul Cupei Pro ’98, reprezintă un produs 
100% râmnicean, un antrenor în continuă devenire ce 
promite prin copiii săi noi performanțe și succese spor-
tului râmnicean. Început acum aproape trei ani de zile, 
drumul conturării unei echipe care să se lupte de la egal 
la egal cu marile formații ale țării părea un țel imposibil 
de atins, având în vedere dimensiunile și posibilitățile 
orașului nostru. Prin foarte multă muncă și suflet depus, 
Marius Tîrîlă a reușit însă să clădească din dorințe și 
aspirații poatea cea mai de succes grupă din întreaga 
istorie a fotbalului juvenil râmnicean, o formație ce 
astăzi a preluat din determinarea și seriozitatea tutorelui 
lor, punând-o cu succes în calea evoluției lor fotbalis-
tice. O grupă ce ne face să sperăm că în viitorii ani, 
odată cu atingerea pragului senioratului, ori poate mai 

devreme, ne va face din nou să umplem stadionul și să 
strigăm la unison din mii de glasuri, asemenea vremu-
rilor de altădată: HAI OLIMPIA !!! 

Componența echipei CSM:
 

Jalbă Denis, Iosăgeanu Narcis, Jora Laurențiu – Portari
Tunea Ricardo, Dicu Adrian, Rudolovic Mihai, Tudorancea Ionuț, Feraru Costel, 

Mărăcine Cosmin, Cojanu Sebastian, Roman Cosmin – Fundași
Cîrjan Sebastian, Grăjdan Andrei, Tudor Saim, Oprea Dănuț, Constantin Filip, Hîră 

Padai, Țurloi Robert – Mijlocași
Drăghici Ionuț, Boboc Andrei, Stanciu Sergiu, Poenaru Cosmin – Atacanți

COMPLEXUL “BELLA ITALIA”,
UN SUSȚINĂTOR DE NĂDEJDE AL PROIECTULUI “PRO ‘98”

 Succesul competiției de anul acesta și în egală 
măsura a celei de anul trecut a stat sub semnul 
condițiilor deosebite pe care echipele participante au 
avut ocazia de a le întâlni în cadrul Complexului “Bella 
Italia”, o locație ce a devenit deja locul de casă al unor 
performanțe cu care sportul juvenil râmnicean reușește 
să se mândrească! Beneficiind de condiții de joc foarte 
bune, precum și de o bază de refacere propice, echipele 
participante și-au declarat la unison mulțumirea față de 
condițiile întâlnite, fapt ce a atras încă de pe acum prom-

isiuni de participare și pentru competiția ce va avea loc 
anul viitor.
 Alături de acesta, printre susținătorii com-
petiției amintim: Consiliul Local Municipal și Primăria 
Rm. Sărat, CJ Buzău, Criaso, Getica ’95, Vâlceana, 
Partenope Frutta, TV Sud Est, Radio Boom, Dugheana 
de printuri, Sensul Râmnicean, Buzăul Sportiv, MCA 
Comercial, Hotelul Milion, Hotel Eden, Pensiunea 
Ovidiu și Pensiunea Cristina și SPOT.

PROGRAMUL COMPLET AL JOCURILOR:
Stadionul “Municipal”
Stadionul “Bella Italia”
Stadionul “Municipal”
Stadionul “Bella Italia”

Academia Hagi – FC Argeş
FC Braşov – Concordia Chiajna  

CSM Râmnicu Sărat – Sportul Studenţesc 
Oţelul Galaţi – Ceahlăul Piatra Neamţ

3 - 0
0 - 1
4 - 0
0 - 1

V
IN

ER
I

Stadionul “Municipal”
Stadionul “Bella Italia”
Stadionul “Municipal”
Stadionul “Bella Italia”

3 - 2
4 - 0
1 - 2
1 - 2

Stadionul “Municipal”
Stadionul “Bella Italia”
Stadionul “Municipal”
Stadionul “Bella Italia”

1 - 4
2 - 3
3 - 1
1 - 0

SÂ
M

B
Ă

TĂ

Oţelul Galaţi – Sportul Studenţesc 
Academia Hagi – Concordia Chiajna

CSM Râmnicu Sărat – Ceahlăul Piatra Neamţ 
FC Braşov – FC Argeş  

Sportul Studenţesc – Ceahlăul Piatra Neamţ 
Concordia Chiajna – FC Argeş 
Academia Hagi – FC Braşov 

CSM Râmnicu Sărat – Oţelul Galaţi 

Stadionul “Municipal”
Stadionul “Bella Italia”
Finala mică
Finala mare

2 - 0
2 - 2, 5 - 4 (d.l.d. 11 metri)
1 - 1, 3 - 2 (d.l.d. 11 metri)

1 - 0D
U

M
IN

IC
Ă FC Braşov – Sportul Studenţesc

Concordia Chiajna – Oţelul Galaţi
CSM Râmnicu Sărat – FC Argeş

Academia “Hagi” - Ceahlăul

 Felicitări Marius Tîrîlă, felicitări copii și la cât 
mai multe performanțe!

Florin Ceparu
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practice sports(e.g. skateboarding  ramps, tennis courts, 
etc), training courses or part time jobs where we can gain 
experience for future references, volunteering to clean 
certain areas from out town, advertising volunteering, 
trips to different parts of our country etc.
 At the end of the first activity and during the 
second one, “Structured dialogue with local authorities”, 
we had the honor of having as our guests the vice-mayor 
Sorin Carjan and  Mr. counselor Viorel Horja. We 
presented them our more realistic problems and the 
solutions we came up for them. Then, the vice-mayor told 
us his motto and gave us some advices: “ Change a life 
and you will change the world!”, ”Don’t just speak-act!”, 
“Everything starts with you!”, “Come up with a good 
idea and everything is possible!”.
 And he is absolutely right:  we can’t wait for 
others to make the first step, we have to be brave and do 
it for us, for our future, because nothing will be given to 
us on a silver plate.
We will continue working for a change and we hope that 
more and more youngsters will join us.
  
             Veronica Maria Ceaușu

Povestea
unui

basarabean
de Gheorghiță Draghici

Continuare din numărul 20
-Sigur că da, toţi au auzit de grupul lui de partizani.
 -Ei, măi baieti,, io-s unu dintre ei. Şi-mi scoate 
nişte cărţi pentru a-mi confirma.
 Ajunseserăm în staţia Basarab. Timpul trecuse 
nemaipomenit de repede. Îl văd că se rădică şi-şi ia baga-
jele.
 -Eu cobor aici, zice. Sî ai grijî di sănătatea ta.
 Îl salut şî rămân rezemat de bara de sprijin. Dacă 
mai mergea o singură staţie, poate că-i ceream un număr 
de telefon, o carte de vizită. Îmi arătase cărţile acelea… 
una era scrisă chiar de el. Îmi părea foarte rău că am fost 
atât de neglijent. În mai puţin de două minute ajung în 
Gara de Nord. Toate trecuseră mult pera repede pentru a 
mai înţelege ceva.
 Se întâmplă uneori ca destinul să-ţi joace feste, să 
te amăgească şi să un-ţi dai seama. Alteori însă, te caută 
el,îţi dă târcoale şi un se lasă de tine până nu intri în jocul 
lui. Toată povestea de mai sus s-a petrecut într-o zi de 
vineri după-amiază, în ultima săptămână a lui martie. În 
duminica aceleiaşi săptămâni mă găseam pe drumul care 
vine dinspre Operă spre Facultatea de Drept. În dreptul 
vestitei staţii de RATB îl văd, ieşind dintre oameni, pe 
basarabeanul meu. 
 -Bună ziua!
 -Salut, măi baieti! Undi merji aşa grăbit?
 -Mă duc acasă, răspund. Am fost până la gară 
să-mi iau pachetul şi-acum am sosit.
 -Da’ stai pi-aproapi?
 -Chiar aici, în curtea facultăşii. Aşa am primit 
cămin.
 .Nu vrei tu sî mî ajuţi olecuţicî? Aş vrea sî fac 
nişti pozi pi la mini pe-acasî.
 Atunci am observat că avea în mână un carton 
foarte mare, strâns sul, şi aceleaşi bagaje de data trecută. 
Era la fel ca vineri: aceiaşi blugi, aceeaşi cămaşă în carou-
ri şi o geacă de piele foarte tocită. 
 -Aş  merge foarte bucuros, zic, numai dacă aţi 
putea aştepta vreo 10 minute, cât urc să-miduc pachetul. 
Ştiţi, am mancare în el, şi dacă nu o bag în frigider se 
strică. De mai bine de patru ore stă la cald… Aşa e pe tren.

 Aştept dacă te întorci. Numa’ sî n-aştept dijeaba.
 Îl asigur că mă voi întoarce şi grăbesc pasul până 
sus. Stau la etajul unu, astfel că n-am avut pera mult de 
făcut până sus şi-napoi. Când mă vede întors, îmi zâmbeşte 
discret şi-şi ridică bagajele.
 -Mergem?
 -Desigur. E departe?
 -Nu-ţi aminteşti unde am coborât data trecutî?
 -La Basarab.
 -Ai memoria bună, aşa-s tinerii. Pi-acolî stau 
acuma.
 -Pentru ce este afişul ăsta?
 -Ţi-am spus că vreau să mergem la mini acasă. Pi 
afişul aista e toatî casa mea. Bătăile pi cari le-am luat, 
puşcăriile în care am stat, camarazii cu cari am luptat, 
documentili di refujiat politic. Aişea e viaţa mea, pirete cu 
pirete. N-am altî casî în cari sî stau.
 -E un fel de protest?
 -Nu, e un fel de-a trăi. Aşa am trăit io, şî tot ce-aş 
vrea acuma, e o casî în cari sî stau. Am luptat acolî pentru 
români, nu pentru ruşi, nu pentru beljieni. Când am fujit la 
Bruxelles ş-am luat paşaport di refujiat politic, mi-au dat 
di toati… şî cazări, şi… tot di şe era nevoii. Da’ n-am vrut 
sî rămân acolî, io am vrut sî vin în România. Io am luptat 
sî fiu român, nu beljian, cî dacî voiam sî fiu beljian, 
puteam sî fiu șî fără sî lupt…. Plicam –şe, alţii n-au 
plicat?- plicam şî io acolî şî nu mai sufiream nimic. Da’ io  
am luptat acolî pentru neamul meu. Iac-aşa o fost. Şî m-am 
întors în România, undi am fujit prima datî. Trii ani mi-o 
plătit statul român o chirii, da’ pi urmî, când o trecut intere-
su’ politic, m-o dat în stradî.
 -În stradă? intervin mirat.
 -Pi da, în stradî. Din  ianuarii stau pi stradî, cî 
n-am undi şe faşi.
 -N-aţi facut nici o plângere?
 -Plânjeri? Am facăt pisti tot… Şi la preşedinti, la 
toţi. M-au trimis di la unu’ la altu’ şi di acolî în stradî. Cu 
atât m-am ales din toatî viaţa mea. Nu mai am nici familii, 
nici rudi, nimic. Numa’ strada asta pi care mă plimb cu 
bagajili aistea dupi mini. Şî nici aişea nu-i sigur, cî vin ăia 
di la primării şi mî alungî noaptea.
 Tot vorbind, ajunsesem în Gara Basarab. 
Coborâsem şi ne îndreptam către locul unde îmi spusese 
că-şi avea “casa”. Minunata casă se afla între nişte 
boscheţi, pe locul unei foste clădiri, cred, după urmele de 
zid din preajmă. Nu are decât o cameră, lungă de un metru 
şi ceva, şi lată ca de un pat. Nici pereţii nu sunt prea groza-
vi, nişte “ziduri” de carton şi o uşă din plastic care e prinsă 
cu un băţ şi un cui. Asta e singura avere pe care o mai are 
după o viaţă nedreaptă. Din dreptul străzii, imaginea pare 
sinistră… la fel ca  şi Transnistria din care vine.
 -Dormeam mai bini în Transnistria în timpul 
războiului. Oamenii, chiar dacă ştiau cî vin ruşii sî-i 
omoare dacî mişcî şeva, tot ni dădeau ajutor şi si rugau 
pentru noi. Aişea nu mai am nimic. Asta e tot ce vezi. 
 Înmărmurisem. Nu mai era, intr-adevăr, nimic de 
spus. 

 În perioada 15- 19 mai 
2012 în cadrul Centrului de 
Tineret FORTES s-a des-
făşurat proiectul, Tineri Com-
petenţi – Resursă pentru 
comunitate ‘’ care a avut ca şi 
partener principal Consiliul 
Judeţean al Elevilor Buzău, în 
baza unei finanţări primite de 
la Direcția Județeană de Sport 
și Tineret Buzău. 
 Proiectul a constat 
într-un curs de educație non – 
formală în cadrul căruia au 
fost expuse expuse metode și 
mijloace specifice non – 
formalului, sub îndrumarea 
unor formatori cu experiență 
în activităţi ale tinerilor și în 
exercițiul metodelor trans-
mise.
 Scopul proiectului a fost 
acela de formare a unei noi 
viziuni referitoare la procesul 
de învățare, axat pe partici-
panţi și pe nevoile acestuia. 
Activitatea de final a proiectu-
lui a constat într-o deplasare la 
Poiana Pinului, acolo unde cei 
30 de tineri din grupul țintă au 
avut şansa de a socializa și de 
a-și împărtăși într-un cadru 
aparte experiențe de învățare și 
comunicare, o altfel de edu-
cație.
 Luna iunie a reprezentat 
pentru ambii parteneri, respec-
tiv Federația FORTES şi CJE 
Buzău, perioada de evaluare, 
diseminarea rezultatelor, mul-
tiplicare și follow-up.

      Mihai Neacșu,  
   președinte CJE Buzău

“
“

 Scopul proiectului a fost acela de 
formare a unei noi viziuni referitoare 
la procesul de învățare, axat pe par-
ticipanţi și pe nevoile acestuia.

Tineri
Competenţi

Resursă
pentru

comunitate
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VPA

 Începând cu data de 10 mai 2012, proiectul „Street Sports & Media Diversity” a trecut de la stadiul de plani�-
care în etapa de pregătire, alături de etapa asigurării unei vizibilități corespunzătoare. După Conferința de presă de 
lansare a proiectului, tinerii din cele patru țări participante au derulat o adevărată campanie de promovare a iniția-
tivelor ce vor � susținute în cadrul schimbului efectiv de tineri. În acest sens, �e utilizând materiale de promovare, �e 
prin dialog direct, ori prin utilizarea resursei online, aceștia au reușit să dea, pas cu pas, viață inițiativei lor de a face 
cunoscute atât detaliile proiectului cât și sprijinul pe care Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune îl 
acordă în scopul trecerii în efectivitate a demersului nostru de promovare a sportului, sub forma unui proiect multi-
cultural. Toate aceste acțiuni, regăsite sub tutela conceptului de pregătire au fost însoțite de alte activități pregăti-
toare, precum: mese rotunde/întâlniri de discutare a programului de activități, a regulilor, a măsurilor de protecție și 
siguranță; meeting-uri de responsabilizare a participanților, în cadrul cărora tinerii au devenit mult mai conștienți de 
tematica proiectului și de ceea ce implică a � participant în cadrul schimbului efectiv de tineri. 
 Un moment deosebit de important al etapei de pregătire l-a constituit Vizita de Plani�care în Avans. 
Acțiunea, desfășurată în perioada 15 – 17 iunie 2012 a reunit în Râmnicu Sărat liderii celor 4 grupuri din România, 
Turcia, Letonia și Lituania ce au reușit în această scurtă perioadă să realizeze un prim contact direct între mediile de 
proveniență a celor 4 grupuri, scopul acestei activități, alături de cel tematic, �ind acela de socializare și de creare a 
unui mediu de înțelegere reciprocă, socializare, mai bună cunoaștere. Sosirea participanților s-a realizat în data de 15 
iunie, pentru că dimineața zilei de 16 iunie să-i aducă la aceeași masă de discuții pe toți liderii de grup în încercarea 
reușita de a �deliza cadrul general de implementare a proiectului și de a-i acorda acestuia o doză importantă de 
obiectivism, odată cu discutarea aspectelor esențiale implicate de proiect. Prima parte a zilei a fost dedicată discută-
rii detaliilor schimbului efectiv de tineri. Acțiunea, derulată în cadrul foișorului Complexului Milion, de altfel și locația 
de cazare a liderilor și participanților din cadrul schimbului, a produs discuții referitoare la: reguli, grupuri și partici-
pați, agenda de activități, detalii speci�ce ale proiectului, cazare, masă și transport, responsabilități, parte �nanciară, 
activități de vizibilitate și pregătire, implicare în �ecare stadiu al proiectului, promovarea programului „Tineret în 
Acțiune”. Această primă parte a fost �nalizată printr-o sesiune de întrebări, astfel încât toate aspectele să �e regăsite 
sub siguranța faptului că au fost discutate. 
 Ulterior mesei de prânz a fost realizată o activitate de evaluare a modului în care detaliile proiectului și 
discuțiile obținute au corespuns gradului de satisfacere a �ecăruia din liderii prezenți la etapa VPA. Cu această ocazie 
am putut observa faptul că entuziasmul și optimismul au reprezentat elementele principale în abordarea proeictului, 
formularele de feedback transmițând întrutotul această stare. Cea de-a doua parte a zilei a continuat prin acțiuni de 
recunoștere a zonei de implementare, de prezentare a terenurilor în cadrul cărora vor � desfășurate acțiunile efective 
schimbului. Totodată, tinerii în scopul îmbogățirii cunoștințelor referitoare la spațiul culturalității râmnicene și 
românești au realizat vizite tematice în cadrul: Muzeului Municipal, Casei de Cultură, Primăriei, �ind totodată prezen-
tat și Centrul Tineret FORTES Rm. Sărat, în mod efectiv locul de reședință al voluntariatului râmnicean. Vizitele 
desfășurate în locațiile mai sus menționate au oferit liderilor șansa de a-i cunoaște pe cei ce cârmuiesc soarta orașui, 
în speță primarul Viorel Holban și Viceprimarul Sorin Cîrjan, iubitori ai voluntariatului și continuu susținători ai mișcă-
rii juvenile, pe directorul Casei de Cultură, Dna. Violeta Vîlcu, precum și pe directorul Muzeului Municipal, Dl. Marius 
Neculae.
 Ziua a fost �nalizată printr-o ieșire în oraș, aici unde tinerii au socializat, închegând adevărate prietenii, au 
cunoscut noi tineri și s-au făcut remarcați, odată cu acest fapt �ind promovat și Programul TiA. Ultima zi aferentă 
VPA-ului a avut mai mult un caracter formal aceasta �ind destinată ultimelor contacte și discuții și totodată întoarcerii 
participanților în propriile orașe.
 Etapa VPA a reprezentat așadar un pilon esențial de rezistență a proiectului “Street Sports & Media Diversity”, 
un punct deosebit de important pe harta stabilirii unor prime contacte interstatale și totodată un moment de 
asumare a unor noi perspective și responsabilități ce vor � aduse practicii pe perioada schimbului efectiv de tineri ce 
va avea loc între 23 – 30 iulie 2012.
                        Florin Ceparu

 Proiectul “Street Sports & Media Diversity”, începând cu data de 10 mai a demarat prin inter-
mediul tinerilor participanți din cele patru state implicate, un amplu proces de asigurare a unei 
bune vizibilități prin utilizarea unei game diversi�cate de metode și mijloace. Prima acțiune 
împărtășită a fost reprezentată de conferința de presă de lansare a proiectului ce a fost promovată 
atât prin intermediul presei scrise cât și în audio video cu ajutorul ziarelor „Sensul Râmnicean” și a 
postului „TV SAT 2002”. Ulterior acestor acțiuni, au fost derulate în perioada imediat următoare 
demersuri de promovare ce au conturat o adevărată campanie de vizibilitate ce a pătruns în școlile 
și liceele râmnicene, în fapt principala resursă de selecție a participanților pentru proiecte 
�nanțate prin TiA. Comunicarea, dialogul tematic continuu susținut prin intermediul tinerilor din 
grupul țintă a fost principala modalitate prin care participanții au produs o informare asupra 
proiectului și o conștientizare asupra importanței implicării multiculturalității în soluționarea unor 
situații de necesitate ce pornesc de la o problemă universală: slaba practicare a sportului și intro-
ducerea unui nou trend: sportul de stradă, alături de dezvoltarea abilităților media ale partici-
panților.
 O altă cale de promovare deosebit de importantă, aferentă proiectului, a fost reprezentată 
de valori�carea mediul online/internet. În acest sens au fost utilizate blogurile euramnicean. Blog-
spot.com și streesportsandmediadiversity. Blogspot.com, alături de grupul de facebook al proiect-
ului și de pagina de facebook a A.T. Onix, prin intermediul cărora tinerii au creat în cadrul comu-
nităților imaginea completă a unui proiect ce va implica tineri din patru state în abordarea unor 
tematici comune: sportul de stradă și arta media. Promovarea online a fost din plin valori�cată și 
de către partenerii noștri. În acest sens, în mod continuu, odată cu derularea diferitelor acțiuni de 
vizibilitate, participanții postau în cadrul grupului de facebook speci�c proiectului diferite poze 
motivaționale ce au reprezentat dovada implicării și a entuziasmului cu care tinerii au venit în 
întâmpinarea proiectului.
 O atenție deosebită a fost însă acordată promovării prin materiale informative. În acest 
sens, îmbrăcați în tricouri albastre personalizate cu denumirea proiectului, alături de siglele Comis-
iei Europene și logo-ul TiA, având pe braț sigla Asociației Onix, tinerii au desfășurat campanii 
repetate de promovare utilizând: �yere, a�șe, pliante, stickere. Totodată a fost creat și un roll-up al 
proiectului, precum și un banner ce au fost inscripționate cu detaliile proiectului alături de siglele 
și logo-urile Comisiei Europene și ale TiA. În acest mod toți tinerii ce au intrat în cadrul Centrului de 
Tineret FORTES au avut șansa de a intra în contact cu aria proiectului și de a � informați referitor la 
schimbul de tineri. 
 Odată cu desfășurarea Vizitei de Plani�care în Avans, organizația noastră a înmânat liderilor 
materiale de promovare și vizibilitate pe care aceștia le-au utilizat în cadrul propriilor comunități, 
cele mai relevante fotogra�i �ind încărcate pe grupul de facebook al proiectului.
 Activitățile de promovare și vizibilitate vor continua până la momentul schimbului efectiv 
de tineri, anume până în data de 23 august, atunci când cei de 32 de participanți vor da su�et mul-
ticulturalității prin glasuri venite tocmai din Turcia, Letonia și Lituania.

          Maria Constantinescu

S S M D
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Profil de
voluntar

Anca
NECULĂIASA

 Bunaaaa!!! Ma numesc Anca Francesca Necu-
laiasa, sunt eleva in clasa a 11-a la Liceul Teoretic 
“Stefan cel Mare” din Rm.Sarat, si fac parte din asocia-
tia de tineret Fortes. Sunt o persoana sociabila, descur-
careata, ambitioasa, cu spirit competitiv si de echipa si 
imi place foarte mult sa ma implic in activitati de tineret, 
extrascolare, unde pot sa cunosc persoane noi, sa 
schimb impresii si sa invat multe lucruri noi. 
 Voluntariatul….De ce imi place mie voluntaria-
tul? Pai imi place pentru ca inveti multe intr-un alt mod 
decat la scoala,deoarece  cunosc personae noi si imi fac 
multi prieteni, si pentru ca te ajuta pe parcursul vietii.
 Inca de mica mi-a placut sa ma implic in astfel 
de activitati ce presupun voluntariatul, deoarece nu mi-a 
placut monotonia, mereu doream sa fac ceva, sa merg in 
excursii, drumetii si sa particip la diferite activitati. 
Cred ca aceasta pasiune am mostenit-o de la parintii 
mei, de la mama am mostenit cheful de viata si de la tata 
am mostenit dragostea pentru natura si pentru drumetii.-
Impreuna fac o combi-
natie foarte buna, si sunt 
reteta pentru o viata 
super.
 Primul meu 
contact cu lumea volun-
tarilor, a fost in activitati 
de ecologizare indrumata 
de tata si de atunci tot 
particip la diferite activi-
tati, proiecte, formari.
Primul proiect European 
la care am participat, a 
fost in anul 2010,numit 
Educatie ecologica prin teatru, un proiect ce s-a desfasu-
rat in doua tari, Ungaria si Romania, pe parcursul a doua 
saptamani, cu participanti din ambele tari.Proiectul a 
avut un impact destul de mare atat asupra noastra cat si 
asupra comunitatii.
 Urmatoarele doua proiecte europene au fost in 

vara anului 2011. Primul s-a numit “History 
of the Parliament”, si s-a desfasurat in Italia 
si Romania.Iar al doilea s-a numit 
“Fire&Ice”, si s-a desfasurat in Austria, 
participand 6 tari(Italia,Spania,Turcia,Polo-
nia,Romania si Austria).Ambele proiecte 
au fost foarte importante pentru mine, intru-
cat m-au ajutat sa ma dezvolt, am cunoscut 
personae noi, mi-am facut multi prieteni cu 
care pastrez si acum legatura, am trecut 
peste barierele in comunicare care erau la 
inceput, am invatat multe lucruri atat din 
primul cat si din al doilea proiect, si mi-am 
dezvoltat abilitati in comunicare si lucru in 
echipa.

 Ultimul proiect important in care am participat, doar 
ce s-a terminat; acesta s-a desfasurat in Turcia in perioada 
20-30 iunie, si a avut un impact foarte mare pentru mine. 
Mi-am facut foarte multi prieteni cu care sper ca o sa ma mai 
intalnesc(cu una dintre participantele din echipa Turciei chiar 
o m-am mai intalnit, pentru ca a venit chiar la noi in oras 
intr-un alt proiect), oameni deosebiti, cu care am schimbat 
pareri, si de care m-am atasat foarte repede. Proiectul  s-a 
numit “Natural ballance”, si a constat in intoarcerea la 
natura, am invatat practicile din mediul rural, am mers cu 
tractorul, am cules capsuni si cirese, am facut gem din ele, 
am vizitat o fabrica de facut branza, si am vizitat o ferma 
unde am vazut sateni muncind si i-am ajutat si noi putin. 
 De asemenea, intre aceste proiecte am participat la 
numeroase activitati de voluntariat, cum sunt cele de ecologi-
zare, fac parte din Consiliul Scolar al Elevilor si Consiliul 
Judetean al Elevilor, in liceul in care invat am coordonat 
cateva proiecte, si in continuare sunt foarte entuziasmata de 
lumea voluntarilor, si o sa ma implic in continuare in cat mai 

multe astfel de activitati, 
pentru ca nu o sa am decat de 
castigat in urma acestora.
 In incheiere, daca nu 
v-am plictisit prea mult, vreau 
sa va sfatuiesc sa va inscrieti 
in asociatiile de tineret de la 
noi din oras, si sa participati la 
cat mai multe activitati de 
voluntariat si nu veti pierde 
nimic.

 Va astept cu drag la 
centru! 
 

       Anca Neculaiasa

 Salutare !

 Mă numesc Neacşu Mihai, am frumoasa vârstă 
de 17 ani şi sunt elev în cadrul Liceului Tehnologic 
Henri Coandă Buzău. 
 Voluntar, pot să spun că am devenit undeva prin 
2009 când am intrat în structura numită Consiliul 
Elevilor din liceul unde sunt elev şi în acest moment dar 
în cadrul unei organizaţii de tineret, în urmă cu circa 9 
luni.
 Primul contact cu o organizaţie de tineret (care 
va rămâne pentru totdeauna în sufletul meu) l-am avut la 
un training organizat de dl. prof. Neculăiasa Vasile în 
incinta Centrului de Tineret FORTES.
 Pe lângă numeroasele traininguri la care am 
participat şi care m-au ajutat să mă dezvolt destul de 
mult.   În ultima perioadă, am avut ocazia de a 
cunoaşte oameni extraordinari care mi-au arătat lucruri 
noi şi interesante. Oameni care mi-au schimbat viziunea 
asupra întregii lumi.
 Voluntariatul nu este doar un mod de a “sparge 
timpul” sau cine ştie ce altceva. Se poate spune că este şi 
un stil de viaţă.
 O primă activitate la care am putut lua parte a 
fost, Tomorrow Starts Today ‘’. Activitate în cadrul 
căruia am avut ocazia de a ne exprima dorinţele şi 
nevoile noastre autorităţilor locale.
 Un alt proiect major în care sunt implicat în 
acest moment este:’’ Comunicare prin artă şi tradiţie ‘’, 
proiect care are ca şi scop revitalizarea obiceiurilor şi 
tradiţiilor româneşti.
 De curând s-a desfăşurat activitatea, Să aflăm 
tainele meşteşugurilor tradiţionale ‘’. Activitatea a 
constat într-o şedere de 5 zile în comună Bisoca, unde 
am avut ocazia să învăţăm să olărim şi să împletim, exact 
aşa cum o făceau bunicii şi străbunicii noştri.
 Consider că sunt încă la început, şi că mai am 
foarte multe de învăţat, dar cu răbdare voi excela.
 Voluntariatul mi-a oferit şansa de a învăţa multe 
lucruri noi şi de a excela în ceea ce fac.
 Nu lăsa o şansă ca asta să treacă pe lângă tine.
 
 Devino şi TU un VOLUNTAR!

Profil de
voluntar

Mihai
NEACȘU
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Primăvara

Primăvara cea gingașă
Delicat ea a sosit.

Ca o stea strălucitoare,
Ca un val nemărginit.

C-un ținut de furie
Cum în carte este scris,

Iară falnicele-albine 
Pe la flori ele-au pornit.

Minunat pe cer apare
Luna plină de splendoare,

Cu magie ea plutește
Și pe soare-l urmărește.

Falnic rege, mândru-n zbor
Soarele strălucitor,

Lumina el cu putere
Vegetația-n cădere.

Briceag Cristian

 Începând cu data de 10 mai 2012, proiectul „Street Sports & Media Diversity” a trecut de la stadiul de plani�-
care în etapa de pregătire, alături de etapa asigurării unei vizibilități corespunzătoare. După Conferința de presă de 
lansare a proiectului, tinerii din cele patru țări participante au derulat o adevărată campanie de promovare a iniția-
tivelor ce vor � susținute în cadrul schimbului efectiv de tineri. În acest sens, �e utilizând materiale de promovare, �e 
prin dialog direct, ori prin utilizarea resursei online, aceștia au reușit să dea, pas cu pas, viață inițiativei lor de a face 
cunoscute atât detaliile proiectului cât și sprijinul pe care Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune îl 
acordă în scopul trecerii în efectivitate a demersului nostru de promovare a sportului, sub forma unui proiect multi-
cultural. Toate aceste acțiuni, regăsite sub tutela conceptului de pregătire au fost însoțite de alte activități pregăti-
toare, precum: mese rotunde/întâlniri de discutare a programului de activități, a regulilor, a măsurilor de protecție și 
siguranță; meeting-uri de responsabilizare a participanților, în cadrul cărora tinerii au devenit mult mai conștienți de 
tematica proiectului și de ceea ce implică a � participant în cadrul schimbului efectiv de tineri. 
 Un moment deosebit de important al etapei de pregătire l-a constituit Vizita de Plani�care în Avans. 
Acțiunea, desfășurată în perioada 15 – 17 iunie 2012 a reunit în Râmnicu Sărat liderii celor 4 grupuri din România, 
Turcia, Letonia și Lituania ce au reușit în această scurtă perioadă să realizeze un prim contact direct între mediile de 
proveniență a celor 4 grupuri, scopul acestei activități, alături de cel tematic, �ind acela de socializare și de creare a 
unui mediu de înțelegere reciprocă, socializare, mai bună cunoaștere. Sosirea participanților s-a realizat în data de 15 
iunie, pentru că dimineața zilei de 16 iunie să-i aducă la aceeași masă de discuții pe toți liderii de grup în încercarea 
reușita de a �deliza cadrul general de implementare a proiectului și de a-i acorda acestuia o doză importantă de 
obiectivism, odată cu discutarea aspectelor esențiale implicate de proiect. Prima parte a zilei a fost dedicată discută-
rii detaliilor schimbului efectiv de tineri. Acțiunea, derulată în cadrul foișorului Complexului Milion, de altfel și locația 
de cazare a liderilor și participanților din cadrul schimbului, a produs discuții referitoare la: reguli, grupuri și partici-
pați, agenda de activități, detalii speci�ce ale proiectului, cazare, masă și transport, responsabilități, parte �nanciară, 
activități de vizibilitate și pregătire, implicare în �ecare stadiu al proiectului, promovarea programului „Tineret în 
Acțiune”. Această primă parte a fost �nalizată printr-o sesiune de întrebări, astfel încât toate aspectele să �e regăsite 
sub siguranța faptului că au fost discutate. 
 Ulterior mesei de prânz a fost realizată o activitate de evaluare a modului în care detaliile proiectului și 
discuțiile obținute au corespuns gradului de satisfacere a �ecăruia din liderii prezenți la etapa VPA. Cu această ocazie 
am putut observa faptul că entuziasmul și optimismul au reprezentat elementele principale în abordarea proeictului, 
formularele de feedback transmițând întrutotul această stare. Cea de-a doua parte a zilei a continuat prin acțiuni de 
recunoștere a zonei de implementare, de prezentare a terenurilor în cadrul cărora vor � desfășurate acțiunile efective 
schimbului. Totodată, tinerii în scopul îmbogățirii cunoștințelor referitoare la spațiul culturalității râmnicene și 
românești au realizat vizite tematice în cadrul: Muzeului Municipal, Casei de Cultură, Primăriei, �ind totodată prezen-
tat și Centrul Tineret FORTES Rm. Sărat, în mod efectiv locul de reședință al voluntariatului râmnicean. Vizitele 
desfășurate în locațiile mai sus menționate au oferit liderilor șansa de a-i cunoaște pe cei ce cârmuiesc soarta orașui, 
în speță primarul Viorel Holban și Viceprimarul Sorin Cîrjan, iubitori ai voluntariatului și continuu susținători ai mișcă-
rii juvenile, pe directorul Casei de Cultură, Dna. Violeta Vîlcu, precum și pe directorul Muzeului Municipal, Dl. Marius 
Neculae.
 Ziua a fost �nalizată printr-o ieșire în oraș, aici unde tinerii au socializat, închegând adevărate prietenii, au 
cunoscut noi tineri și s-au făcut remarcați, odată cu acest fapt �ind promovat și Programul TiA. Ultima zi aferentă 
VPA-ului a avut mai mult un caracter formal aceasta �ind destinată ultimelor contacte și discuții și totodată întoarcerii 
participanților în propriile orașe.
 Etapa VPA a reprezentat așadar un pilon esențial de rezistență a proiectului “Street Sports & Media Diversity”, 
un punct deosebit de important pe harta stabilirii unor prime contacte interstatale și totodată un moment de 
asumare a unor noi perspective și responsabilități ce vor � aduse practicii pe perioada schimbului efectiv de tineri ce 
va avea loc între 23 – 30 iulie 2012.
                        Florin Ceparu

D
’ale voluntarilor...




 Data de 1 iunie, pe lângă semnificația deosebită pe care ziua o are referitor 
la împărtășirea bucuriei tuturor copiilor a avut pentru organizația noastră o 
relevanță aparte însă nu departe de semnificația zile în sine. Pentru 12 tineri 
selectați din Mun. Rm. Sărat și din localitățile învecinate, dată a coincis demarării 
unuia din cele mai importante proiecte ale Asociației de Tineret Onix, “Viața la 
țară”, o inițiativă a tinerilor de a cunoaște și a reda viață spațiului mediului rural, 
unul plin de tradiții, obiceiuri și învățăminte, din păcate din ce în ce mai neglijate. 
Anterior primelor activități efective ce vor avea loc la mijlocul lunii iulie 2012, 
grupul țintă are în planificare și desfășurare o serie de activități pregătitoare și de 
asigurare a unei bune vizibilități care să producă efecte chiar și după finalizarea 
proiectului nostru. 
 Prima acțiune de vizibilitate desfășurată a fost reprezentată de Conferința 
de presă de lansare a proiectului ce s-a desfășurat în cadrul sălii de ședințe a 
Centrului de Tineret FORTES. La întâlnire au participat tinerii din grupul țintă, 
precum și din echipa de proiect, managerul de proiect, reprezentanți ai autorităților 
locale, directorul Muzeului Municipal, precum și al Casei de Cultură, alături de alți 
tineri din comunitatea locală și mass-media. Cu această ocazie au fost prezentate 
elementele definitorii ale proiectului fiind totodată realizată o primă introducere în 
tematica și conținutul acestuia. 
 Ulterior conferinței de presă cei 12 tineri participanți alături de membrii 
echipei de proiect au desfășurat în mod repetat întâlniri de lucru, reprezentanții 
organizației, alături de o parte din participanți deplasându-se în com. Buda, în 
scopul organizării cadrului necesar procesului de implementare aferent lunii iulie. 
Cu această ocazie, am intrat în contact cu primarul Comunei Buda, dl. Tudose Ion, 
care și-a manifestat de la bun început disponibilitatea de a colabora în scopul 
realizării demersului nostru, acordându-ne întregul sprijin solicitat. Totodată, a fost 
derulată și o scurtă acțiune de vizibilitate în centrul satului, tinerii prin afișe, flyere, 
pliante aducând la cunoștința trecătorilor faptul că în perioada următoare va fi deru-
lat un proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”.
 În același timp, în Râmnicu Sărat a fost pornită o campanie de vizibilitate 
ce a constat în utilizarea atât a mediului online prin grupul proiectului de facebook, 
precum și a blogului euramnicean. Blogspot.com, cât și prin acțiuni directe de 
socializare și dialog finalizate prin distribuirea de materiale informative ce au avut 
ca scop producerea unui impact de durată și a unei conștientizări de calitate privi-
toare la proiectul nostru. Inițiativa derulată de noi în prezenta campanie de promo-
vare a atras pe lângă un număr impresionant de tineri curioși și dornici de implicare 
și simpatia cetățenilor din comunitate care au putut aprecia unitatea grupului nostru 
și bucuria coabitării în cadrul noului grup. În scopul producerii unui impact remar-
cabil, tinerii au utilizat tricouri de culoare verde, dovada a libertății pe care o simt 
ca parte a proiectului, ca imagine a curățeniei sufletești pe care o împărtășesc, 
aceasta reprezentând totodată și culoarea oficială a organizației noastre. 
 Activitățile de vizibilitate vor continua până la data primelor activități de 
implementare efectivă, timp în care tinerii participanți din grupul țintă vor derula 
activități pregătitoare și de asigurare a unui cadru motivațional deosebit.

           Maria Constantinescu


