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European winter spirit
Youth exchange, Action 1.1.
through traditions and sports

APV time

           În perioada 8 – 10 februarie 2013, Râmnicu Sărat a fost gazda Vizitei de plani�care în avans aferentă 
primului proiect derulat de către bene�ciarii programului “Tineret în Acțiune” din orașul nostru. Centrul 
Cultural “Florica Cristoforeanu”, în calitate de bene�ciar al proiectului “European winter spirit through 
traditions and sports” – EWATAS, Nr. RO-11-E201-2012-R3, a fost gazda întâlnirii de pregătire, la care au 
luat parte liderii de grup ai promotorilor din România, Turcia (E-genclik - Bursa), Lituania (Studium - 
Vilnius), Bulgaria (IYAC - So�a) și Slovenia (Youth Center BiT - Ljubljana)
         Pe perioada celor 2 zile ale întâlnirii, liderii de grup au pus la cale în cadrul Centrului de Tineret 
FORTES toate detaliile necesare derulării procesului de implementare începând cu stabilirea sarcinilor, 
aspectele �nanciare, discutarea agendei de activități și identi�carea de metode și instrumente de 
educație non – formală aplicabile activităților plani�cate, modul de pregătire al activităților în cadrul 
grupurilor naționale și alte aspecte legate de organizarea și 
derularea schimbului de tineri. Grupul din România a fost 
reprezentat la prezenta întâlnire de Gina Gogu și Maria Alexandra 
Constantinescu, din partea promotorilor participând: Delyan Yotov – 
Bulgaria, Bora Akince – Turcia, Aleksander Balkovec – Slovenia și 
Jaroslaw Doda – Lituania. Întâlnirea de lucru din data de 9 februarie 
a fost continuată prin derularea a două vizite tematice de promovare 
a proiectului și a Programului TiA în cadrul comunității locale 
Râmnicu Sărat, în cadrul Liceului Teoretic Ștefan cel Mare și a 
Colegiului Național Al. Vlahuță, aici unde alături de dna. Profesor Violeta Vîlcu, totodată și Directorul 
Centrului Cultural “Florica Cristoforeanu” și Dl. Director Ștefan Andrei, liderii celor 5 grupuri au transmis 
mesaje motivaționale de participare în cadrul proiectelor TiA a tinerilor, ce în timpul acțiunilor, au 
manifestat, în mod îmbucurător, o atenție deosebită acțiunii.
         Latura culturală și de promovare a identității locale și naționale a Vizitei de Plani�care în Având a fost 
susținută mai apoi prin vizite culturale derulate în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, Primăriei 
Rm. Sărat, Parcului Municipal, Centrului Cultural, precum și în alte locații de interes local. 
Concluzia derulării Vizitei de plani�care în avans, susținută ca urmare a evaluării întâlnirii premergătoare 
schimbului a fost reprezentată de un prim contact de încredere și responsabilitate între organizațiile 
promotoare, schimbul de tineri, urmând a avea loc în perioada 20 – 27 februarie 2012 în localitatea 
Predeal, România, pentru ca proiectul să �e �nalizat la data de 31.05.2013. Florin Ceparu



            Urmare a perioadei de vizibilitate a proiectului derulată la nivelul celor cinci comunități locale din România, 
Turcia, Bulgaria, Lituania și Slovenia, perioadă concretizată prin derularea vizitei de plani�care în avans din 8 – 10 
februarie 2013, între 20 și 27 februarie 2013, în localitatea Predeal, România, Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” 
a derulat proiectul European Winter Spirit through traditions and Sports, proiect �nanțat de către Comisia 
Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 1.1. Schimb de tineri. Procesul de implementare efectivă a 
schimbului început în data de 20 februarie odată cu sosirea participanților în localitatea Predeal a reprezentat o 
adevărată demonstrație de implicare, responsabilitate și împărtășire a valorilor interculturale ale �ecăreia dintre 
cele 5 organizații reprezentante a 5 culturi diferite europene. Tematica proiectului a îmbinat sporturile și jocurile de 
iarnă, un stil de viață sănătos prin activități în aer liber cu obiceiurile și tradițiile europene speci�c �ecărei țări în 
cadrul unor activități de ţip: workshop, prezentări, grupuri de re�ectare, seri tradiționale și de cunoaștere 
multiculturală, vizite tematice, acțiuni de descoperire activă a valorilor culturale românești. Grupul țintă selectat în 
realizarea procesului de implementare a fost alcătuit din 5 participanți și un lider de grup din �ecare ţară, în total 30 
de participanți, la care s-au adăugat alte trei persoane ce au reprezentat sta�-ul de asistență al proiectului EWATAS.
          Grupul din România a fost fost alcătuit din: Maria Alexandra Constantinescu – Lider de Grup, Andreiu Silviu, 
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Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, la �nele primului schimb de tineri în cadrul Programului TiA

20 – 27 FEBRUARIE 2013, PREDEAL

European winter spirit through traditions and sports

“European winter spirit through traditions and sports” a fost prin tematica sa poate unul din cele mai indraznete proiecte 
derulate in ultima perioada in Ramnicu Sarat, avand in vedere atat tematica ce a imbinat sporturile de iarna cu traditiile si 
obiceiurile nationale, cat si ampla componenta a parteneriatului, ce a adus intr-un spatiu atat de comun sporturilor de iarna 
din Romania, tineri din dimensiuni diferite ale Europei, unii dintre acestia pentru prima data intr-un mediu al zapezii.
Radiogra�a proiectului incepe cu declaratiile liderilor si ale participantilor:
“Este pentru prima data cand am luat parte la sporturile de iarna, nu doar privind la televizor, ci practicand in mod efectiv. In 
Lituania, cei mai inalti multi au putin peste 200 de metri, asa ca nu mi-as putea permite sa schiez decat daca m-as deplasa, asa 
cum unii din prietenii mei o fac, in alta tara. De aceea oportunitatea de a veni aici a fost deosebit de pretioasa pentru mine. Am 
invatat sa utilizez placa si pentru asta sunt foarte fericita!” (Jaroslav Doda - Lituania)

“Sporturile de iarna sunt pentru Turcia un aspect deosebit de selectiv! Nu toata lumea le practica si de aceea nici nu ne putem 
mandri cu sportivi care sa ne reprezinte tara in acest domeniu! In ceea ce inseamna proiectul EWSTAS, participantii alaturi de 
care am venit aici, in majoritatea lor au luat pentru prima data contact cu zapada, ceea ce este un lucru fantastic. In aceeasi 
masura, nici eu nu as � putut spune ca sunt mai bun. Participarea in acest proiect insa m-a facut nu doar sa inteleg importanta 
sporturilor de iarna ci mai mult decat acest fapt sa vad cat de multi practicanti exista in Romania, cat de iubit este si cata 
deschidere au oamenii in acest sens. Totodata, in calitate de participanti, ne declaram bucuria de a � incercat sa invatam si chiar 
de a � deprins cate putin din tainele sporturilor de iarna si sunt convins ca in viitor voi avea sansa de a aplica experienta si 
exercitiul si in tara mea. In ceea ce priveste organizarea proiectului, pot spune ca este cel mai bun proiect la care am participat 
pana in prezent.” (Bora Akince - Turcia)

Dupa schimbul de tineri derulat intre 20 – 27 februarie 2013, 
proiectul EWSTAS isi disemineaza rezultatele

Denisa Ion, Narcis Dan, Gheorghiță Drăghici și Oana Toma – 
Participanți.
În ceea ce privește perioada schimbului de tineri, aceasta a 
oferit ocazia �ecăruia dintre cei 30 de participanți pentru a-și 
pune în valoare abilitățile în domeniul tematicii abordate, prin 
intermediul propriilor mijloace de exprimare și manifestare. 
Limba o�cială a proiectul a fost limba engleză, cunoscută la un 
nivel avansat de către majoritatea participanților din grupul 
țintă, fapt ce a reprezentat un argument deosebit de important 
în atingerea rezultatelor aşteptate aferente proiectului nostru. 
        Dintre cele mai importante activități derulate în cadrul proiectului, de un impact deosebit asupra participanților 
au fost: crearea unor cazemate din zăpadă, bătaie cu bulgări, seminarii de prezentare a tradițiilor și obiceiurilor 
speci�c �ecărui promotor, serile tradiționale în care �ecare grup a avut ocazia de a-și prezenta prin intermediul 
imaginilor, a costumelor tradiționale, mâncărurilor, dansurilor, băuturilor proprii, o importantă dimensiune a 
valorilor de neam, ce a facilitate procesul de înțelegere și 
re�ectare interculturală.
       Prioritățile și obiectivele susținute în cadrul proiectului 
EWATAS, atent monitorizate pe întreaga perioadă a schimbului 
de tineri au avut în vedere orientarea tinerilor către abordarea 
unor atitudini bazate pe: solidaritate, respect reciproc, 
egalitate, coeziune, incluziune, luptă anti discriminare, 
antreprenoriat, susținere a conceptului de voluntariat, 
dezvoltare durabilă, cetățenie activă și europeană, drept la 
iniţiativa.
           Activitățile ce au stat la baza atingerii acestor deziderate au urmărit includerea unitară și ne discriminatorie a 
�ecăruia din cei 30 de tineri în actul decizional aferent procesului de implementare al schimbului de tineri, o 
repartizare echidistantă a dreptului de manifestare și valori�care a propriilor abilități, atitudini, cunoștințe, precum 
și realizarea de contacte și legături permanente în scopul valori�cării relațiilor de comunicare interculturală în 
cadrul unor noi viitoare proiecte �nanțate de Comisia Europeană în cadrul Programului TiA.
          Implementarea proiectului EWSTAS va continua, urmare a �nalizării etapei schimbului de tineri cu etapa de 
diseminare a rezultatelor proiectului în cadrul celor 5 comunități locale, prin evaluarea rezultatelor în cadrul 
grupurilor naționale, precum și cu identi�carea de noi tineri, potențiali participanți în cadrul unor noi viitoare 
proiecte cu participarea acelorași parteneri.

Florin Ceparu

“Sunt un obisnuit al sporturilor de iarna considerand faptul ca in Slovenia, ski-ul este considerat ca si sport national. Toata 
lumea schiaza, avem campioni europeni si mondiali, chiar si eu copil �ind am luat numeroase lectii de ski in localitatea din care 
provin, Crnomelj. Pot spune ca am venit pentru tematica sporturilor de iarna, deoarece am vrut sa iau contact, alaturi de ceilalti 
prieteni din grupul sloven si cu o alta civilizatie, cu o alta abordare. La �nalul proiectului, cu totii putem spune ca ne-am 
imbunatatit abilitatile de a skia, a ne da cu placa, precum si de a lucra in echipa alaturi de alti tineri din state diferite. Atmosfera 
proiectului a fost cu adevarat incredibila. Despre viitor, pe intreaga perioada a proiectului, toti liderii au glumit cu mine 
spunandu-mi ca in Slovenia nu se fac proiecte! Din acest moment am ambitia de a le demonstra contrariul sis per ca in curand 
sa putem lua parte si la un proiect al organizatiei mele, in Slovenia” (Aleksander Balkovec - Slovenia)

“Fabulos. Am invatat atat de multe lucruri noi in doar o saptamana, care sincer sa �u, nu as vrea sa se mai termine! Grupul de 
participanti a fost unul de mare valoare! Am legat relatii deosebite pe care sunt convins ca le vom pastra si in viitor! Onixul a 
promis ca anul viitor va scrie un alt proiect pentru a reveni in Romania in acelasi parteneriat si sunt cu adevarat nerabdator ca 
acest moment sa vina. Cat despre activitatile proiectului, sunt foarte incantat de dimensiunea culturala a proiectului, de serile 
interculturale, de ceea ce am descoperit aici in spatial romanesc, de oamenii pe care i-am intalnit, de conditiile oferite, atat la 
faza VPA, cat si acum, aici! Sporturile pe care le-am practicat alaturi de timpul petrecut impreuna sunt cele mai importante 
aminriti ale mele! Nu pot uita cazematele, oamenii de zapada, fotbalul in zapada!” (Delyan Yotov)

“Prima mea iesire la munte, prima data pe skiuri, prima data pe partie, prima data cu alti oameni la munte, prima oara intr-un 
proiect cu o asemenea tematica si activitati! Pentru mine, EWSTAS a insemnat prima data in sporturile de iarna! Alaturi de 
echipa creata, de oamenii care ne-au invatat cum sa nu cadem de pe skiuri, de pe placa, ori ce e bine si ce e rau atunci cand 
mergi la munte, toate aceste lucruri personal mi-au format o noua viziune care astazi ma face mai puternica si mai constienta.” 
(Maria Constantinescu)

Toate aceste memorii, reprezinta imaginea proiectului nostru, a rezultatelor pe care proiectul le-a obtinut atat la nivel 
individual, cat mai ales la nivelul intregului grup creat! Rezultate ce astazi ne creaza premisele necesare continuarii in acelasi 
parteneriat si in viitoare proiecte, care mai mult decat atat sa inceapa fundamental unei retele organizationale la nivel 
European.
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Managementul Voluntarilor

            Federaţia FORTES a derulat în perioada 14 – 16 februarie 2013 în cadrul Centrului de Tineret 
FORTES Cursul de formare “Managementul voluntarilor în contextul Programului TiA”, cu susținerea 
a doi formatori din partea ANPCDEFP, Marian Ancuța și Elisabeta Cernescu. Participanții, au fost 
tineri și reprezentați ai organizațiilor de tineret râmnicene: FORTES, ATCE Speranța Râmniceană, 
Onix, VIA, AT. Youth Xperience, în număr de 20, aceștia fiind formați în cele trei zile de derulare ale 
cursului în domeniul realizării unui proces de motivare și selectare calitativă a voluntarilor în scopul 
derulării de viitoare proiecte în cadrul Programului TiA. 
           Cu această ocazie, formatorii au transmis informații și experiențe importante legate de procesul 
de implementare al proiectelor de tineret, fiind prezentate într-un mod dinamic acțiunile programului, 
participanții având totodată ocazia de a-și da frâu creativității și imaginației lor prin intermediul work-
shop -urilor tematice derulate pe baza metodelor de educație non – formală propuse de către cei doi 
formatori. 
            Experiența participării la cursul de formare amintit a avut în vedere transmiterea de informaţii și 
crearea de experiențe având în atenție diferitele dimensiuni ale proiectelor TiA, referitoare la procesul de 
management al proiectului. În acest context au fost realizate prezentări și exerciții de înțelegere și 
utilizare a managementului timpului, spațiului, de evidențiere a competenţelor de leadership a 
participanților prezenți, precum și de managementul conflictului.

Curs de formare susținut în perioada 14 – 16 februarie 2013

           Procesul de selecție aferent prezentului curs de formare a fost inițiat pe platforma online 
www.tinact.ro, la capitolul “Lista evenimentelor”, acolo unde participanții au aplicat odată cu autentifi-
carea și transmiterea răspunsurilor motivaționale la întrebările de aplicare ce au conturat chestionarul 
online aplicat întregului proces. Selecția participanților a fost realizată de către cei doi formatori ante-
rior susținerii cursului, rezultatele fiind de asemenea afișate pe site. 
           Urmare a participării în cadrul cursului de Managementul Voluntarilor în contextul Programului 
TiA, participanții au primit o diplomă de recunoaștere a competențelor dobândite pe perioada celor trei 
zile de curs, diplomă ce va facilita participarea acestora atât în viitoare proiecte TiA, cât și în amplu 
proces de identificare a unor viitoare oportunități antreprenoriale, sau de angajare.

în contextul Programului  “Tineret în Acțiune”

youthbuild
legendary europe

Proiectul „Youth Build Legendary Europe” s-a 
desfăşurat în perioada 05.05.2012-05.03.2013 
la Râmnicu Sărat, sub sigla Programului 
Tineret în Acţiune. Ca măsură de diseminare 
specială a rezultatelor acestui proiect a avut 
loc o „caravană a legendelor”, în acest sens 
tinerii voluntari implicaţi în implementarea 
activităţilor proiectului au mers în liceele din 
oraş, în mijlocul elevilor şi profesorilor şi au 
împărţit almanahuri şi DVD – uri cu filmuleţul 
schimbului.
Cu acest prilej au avut loc discuţii despre 
proiect, despre Programul Tineret în Acţiune, 
despre legende şi eroi legendări, dar şi despre 
oferta organizaţiei noastre de educaţie non - 
formală, de participare şi implicare activă la 
viaţa comunităţii, în proiecte pentru tineret.
Societatea actuală, pentru a progresa are 
nevoie de tineri ce îşi cunosc prezentul, dar 
valorifică datele trecutului în mod constructiv, 
filtrând informaţiile şi dezvoltând atitudini de 
înţelegere, respect reciproc, toleranţă şi 
incluziune faţă de celelalte culturi şi faţă de 
diversitate. Intrând în contact direct unii cu 
alţii tinerii dezvoltă valori civice universale, 
recunoscute la nivelul UE, valori ce duc către 
modelarea de caractere solide, cu moralitate 
desăvârşită, buni cetăţeni ai Europei.

Gheorghiţă Drăghici

Caravana de legendeCaravana de legende
      Schitul Poiana Mărului se află la graniţa dintre 
comunele Jitia și Bisoca. Se spune că numele de 
Poiană Mărului vine de la cel care păzea poiana din 
mijlocul pădurii, un măr bătrân. În poiană se aflau 
niște ciobani, cu turmele lor de oi. Aceștia își 
ridicaseră colibă și staulul oilor, în mijlocul poienii, 
lângă mărul cel bătrân, în același loc în care, mai 
târziu avea să se ridice o mănăstire. În fiecare seară 
ciobanii vedeau o lumină care venea din scorbură 
mărului bătrân, dar niciunul din ei n-avea curajul să 
vadă de la ce vine de fapt lumina. Ziua, când voiau să 
se ducă, lumina dispărea.

Dan David

        Într-o seară, au fost vizitaţi de trei musafiri: trei 
călugări care căutau un loc să ridice o mănăstire. La 
rândul lor, şi călugării au văzut lumina, şi, 
ducându-se la măr au găsit în scorbură o icoană, 
reprezentând-o pe Maica Domnului cu pruncul Iisus 
în braţe, icoană ce avea gravat pe ea anul 1110. 
Legenda spune că icoană a fost descoperită undeva 
între anii 1464-1480. Considerând că au găsit locul 
potrivit, călugării au ridicat, împreună cu ciobanii, 
un schit, ce a reprezentat începutul a ceea ce mai 
târziu avea să fie Poiana Mărului. Însă, în 1771, 
biserica a ars complet. Dar, pentru a nu lăsa lucrurile 
să moară, oamenii au ridicat biserica din lemn, ce se 
poate vedea şi astăzi.
 
     Poiana Mărului arată şi astăzi cum arăta acum 
aproape 600 de ani, când a început totul. Livezi de 
meri, păduri de stejari, de fagi, numeroase schituri 
aşezate răzleţ pe potecile pădurii aduc cu ele liniştea 
sufletească căutată cu atâta îndârjire de vizitatorii 
locului. 

    Legenda schitului Poiana Mărului
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            Did you ever consider it? How many borders do you have around you? How many do you impose or support? What type 
of borders gets you out of your mind? How do you perceive boundaries, margins, your place in the world and limitations around 
you? Would you be surprised to find out that others see it the same or have a totally different view on it? 
            I just had to check it so I attended the seminar “From Borders to European Integration-Itineraries from Yesterday to Today” 
in Skopje, between February 7-10, 2013, organized by European Intercultural Forum (Germany) within the Europe for Citizens 
programme. The NGO I represent (ATCE-SR) is partner in this project which is made of a series of seminars tackling the topic 
stated in the title, customized according to the venue (Berlin, Skopje, Warsaw, Tirana). 
        Two gone two more to go. For more technical info and past experiences, visit http://www.european-borders.com/  (also 
http://www.facebook.com/bordersintegration) and to attend the seminar in Warsaw, you can find the announcement here 
http://atcesr.wordpress.com. 
         There have been 3 full days in Skopje in which we tackled topics like European Union enlargement and the perception of 
Macedonian people on the possibility of them joining the EU, social inclusion of minorities in a country where the main minority 
is approximately 20% of the population, governmental plans for national identity building received with high disapproval by the 
people, integration perspectives while people see a possible economical collapse in the EU, boarders evolution and perception. We 
received essential input from specialists on the EU integration process of Macedonia and on the Ohrid Agreement Framework, 
from the locals on the national reality and feelings, from the participants coming from the other countries involved in the project 
(Germany, Latvia, Albania, Poland) found on a different position related to the EU. 
            The learning part was achieved through mixed tools: from seminars, debates and discussions to small group workshops, 
open air activities, meeting local NGOs working in the field, field study visits and other methods from the non-formal education 
area. 
On a personal note, I can say that I got a complex image on the local reality and I have seen the situation at different levels: regular 
local people’s view, civil society attitude, governmental action and statements, European Union input. There have been a few 
predictable situations or facts but several that shook the ground I was standing on.
          It was interesting to see that the very same element can mean a separation for some and cohesion for others. Take rivers, for 
instance. Generally they can be natural boarders: for Romania, the Danube has always been the river that kept the country safe and 
unite against enemies along history. On the other hand, for Skopje, the Vardar River creates a transparent wall between 2 
communities in the very heart of the city. 

          I always value the power of words and I believe that 2 of the biggest things that we can never take back are the words we 
express and how we make people feel. However, on this occasion I realized, once again and way stronger than before, that a 
single/simple word can make the difference between inclusion and separation, friends or foes, peace and war. Changing the name 
of the country (a word/ expression), not mentioning names of minorities in the Constitution, changing the nationality from 
Macedonian to Skopjan or other are changes made in words that affect nations or large communities; such changes led to war 
before, where would they lead nowadays?
        I discovered a country that makes efforts to include everybody and ends up excluding some through their governmental 
programs. In order to create an inclusive framework, 25% of the jobs in the public sector are granted to minorities, thus bringing 
extra labor which is not actually needed, the result being that more than half of these people are paid to stay at home. There is 
positive discrimination in the educational system to support the enrollment of minority students, which gives to some minorities 
the opportunity to join a quarter of their body at the faculty they choose even if they have the highest admission grades  compared 
to all their colleagues, regardless of the ethnicity. 
            However, in a world in which nations tend to be left behind for any reason and many people easily disregard their culture 
and identity, I met, as well, many youngsters that hold on to the name of the country and to their nationality even if they know that 
this keeps them far from joining the EU and the advantages of this process; youngsters that wonder how exactly the integration 
would go and how it would affect them, both positively and negatively; active youth in NGOs that believe that emigration is not 
a solution if they would be seen abroad as Skopjans and not Macedonians as they rightfully feel so they take small steps at least 
to understand the world they live in and to change it, if possible. I discovered Suto Orizari, a Roma community that has its own 
working and integration system, based on positive field work with all age groups starting from their needs, initiated by civil 
society and supported by their Roma leader and several international and European funds. When governments fail or have other 
priorities than some of their people, when international organizations lose sight of certain issues in favor of pressing economic 
crisis, people use the frame of civil society as a force to make a change- an inspiration for Romania and for Ramnicu Sarat as well.
           All this and much more I discovered and learnt in 3 days. The lucky ones who will go to Warsaw will live a different 
experience but the same as interesting or more than this one.
         Did I reconsider my own borders, work and life objectives? You bet I did, every 3 hours of every day spent there and after 
my return home when I was still digesting the experience...and even now as we speak.

Itineraries from yesterday to today
Where are you on a borders scale?

Daniela Strîmbei

          When I say "Balkans", two words come to my mind: wonderful and intriguing! These lands are home for great traditions, 
they host stunning landscapes and truly brave people! A unique yet homogeneous balkanic cuisine gathers centuries of resistance 
against the invaders that have left visible traces over the local culture.
           Coming down to the people, this region cultures are so much alike because of the similar mentalities across this land. We 
are stubborn people and usually spiteful as well, which can trigger both good and bad consequences. One of the good outcomes is 
that we survived the trembled history we have had without being assimilated. However, as a drawback I could mention that even 
though we have so much in common, we still did not find a way to successfully cope together at times of peace, especially different 
cultures living inside the same borders.
           After being under communist regimes for more than half a century, the Balkans are facing a new challenge: leaving behind 
the socialist heritage and catching up with the Western Europe while integrating within the EU community. Macedonia is one of 
the current candidate countries with a special integration agenda due to its unique situation. The seminar in Skopje brought up 
different aspects of this process and tried to find possible acting paths for outstanding issues in Macedonia.
            One of the most important external issues is the naming dispute, a singular case among the candidate states. As we all know, 
the neighbouring country Greece is claiming the name of "Macedonia" for one of its regions, located next to the border with the 
small ex-Yugoslavian country. While Macedonians are struggling to build their own identity worldwide, solving this issue is 
compulsory for the EU integration to which a good part of the citizens aim for.
           Now looking internally, the biggest issue in my opinion is the conflict between the two largest ethnic groups of the state: 
the Macedonians and the Albanians. Macedonia was always a peaceful country, both during the Yugoslav Wars, in the early 90s, 
and during the Kosovo conflict in the late 90s. Moreover, wanting to help the fellow neighbours, Macedonians received a great 
number of ethnic Albanians, coming from Kosovo during the war. This has strongly destabilized the country, basically doubling 
the number of ethnic Albanians in the country who have never left after the war, contrary to what some sources say. 
           Before receiving the mass exodus of refugees, the Macedonians were living peacefully with the Albanians under the same 
borders. However, following the adoption of the refugees, strong conflicts started which involved even an armed dispute between 
the Government and some Albanian rebels. This happened mostly because the ethnic Albanians originating from Kosovo were 
asking for more rights in the adopting country.
            All in all, the conflict ceased and a peace agreement was signed in the local city of Ohrid. The document is, in my opinion, 
both beneficial and disadvantageous for the two parts. Of course, the good outcome is the peace and maybe some rights for the 
Albanians, but this is arguable as well, since the Macedonians say they have been rushed into signing the agreement, favoring the 
Albanians at the expense of everyone else. 
          On the other hand, I believe this agreement did not go far enough. Having ethnic school is a big division input and this 
agreement did not try to change that. The education system in Macedonia splits the elementary schools on ethnic principles, fact 
to which I strongly disagree as it makes the society and individuals want to divide further on as they grow up. Besides the mixed 
neighbourhoods, which are not very common either, people do not bind together with other ethnics. I believe that mixing pupils 
and having mixed schools with only different classrooms for different ethnics it is a far better option, since it will make kids bound 
stronger relationships with each other, regardless of the mother tongue.
            There are of course other minorities, such as the Roma, the Turks, the Vlachs, the Serbs and other ethnics, who roughly 
reach a tenth of the population. Towards them, the Macedonians are tolerant but yet not completely inclusive I would dare to say. 
Some ethnics, such as the Roma and even the Turks still live in certain marginalized areas and are not completely blended with the 
Macedonians. The Roma especially live in very poor conditions, as they usually do throughout the Balkans. What I have noticed 
and admired in the Roma community living in Macedonia is that they are slightly more cooperative between them than in 
Romania. Most of this minority lives together in Skopje's outskirts and fights for their wellbeing through International projects, as 
they get little attention from the Government. The Roma community has representatives who look after them and have their best 
interests in mind, in contrast with Romania, where the Roma representatives do not really help the community as much as they 
should.
             Going to Macedonia also made me remember the fears that we had ourselves before the EU adherence. Being little-known 
countries in the European context, both Romania and Macedonia share some worries. The cultural identity is the biggest one, many 
citizens believing that an EU inclusion would mean a national heritage exclusion. Right before the adherence, I recall Romania 
rushing to register as original products a lot of our local cuisine and beverages. Nevertheless, even if one registers them, nobody 
can take away the right of somebody to produce a certain good. Only if you are the best at something you will get recognition for 
that in people's minds. National identity preservation is a matter of personal choice and ambition of the nationals to perpetuate and 
make their culture wide known. Any fear is completely unjustified if you ask me, as after entering the EU, nobody obliged the 
Romanians to forget their traditions. That happened voluntary here, but this is another story!
           To conclude, I believe that Macedonia's shiniest days are yet to come and its beautiful people are essentially contributing to 
that! Meeting ambitious people in Skopje made me realize that the youngsters are actually preoccupied with the future of the 
country and they want to change things. Of course, in a rather closed Balkan society, as we all are, any change comes with 
challenges, yet nothing is impossible! All we need to do is involve ourselves in beneficial projects and keep fighting for our 
interests, like we have been doing for thousands of years!

From Borders to European integration
Impressions on the Skopje seminar, 7th to 10th of February 2013

Dragoș Oprică
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            Asociația de Tineret Onix, în calitate de beneficiar, se află în prezent 
într-un amplu proces de pregătire și vizibilitate aferent cursului de formare în 
tainele metodelor și instrumentelor de educație non – formală “Edu 
PerFORMING” ce va avea loc în Municipiul Râmnicu Sărat în perioada 11 – 19 
aprilie 2013.
           Cursul va reuni la start 8 organizații din România, Turcia, Lituania, Letonia, 
Bulgaria, Slovenia, Moldova și Azerbaidjan, fiecare participând prin intermediul 
a trei reprezentanți cu experiență în tainele voluntariatului, scopul proiectului 
fiind acela de a dezvolta metodele pregătite și de a da naștere urmare a 
workshopurilor derulate a unor noi metode ce vor fi puse în slujba proiectelor 
TiA, dar și a unor acțiuni viitoare ale participanților la curs în cadrul 
comunităților locale. Urmare a participării în proiect vizăm crearea de lucrători 
de tineret care să promoveze prin noi proiecte TiA conceptual și valorile 
voluntariatului la nivel European, care să ducă mai departe experiența și 
complexitatea metodelor în propriile comunități, toate în scopul de a oferi 
continuitate și susținere mișcării voluntariatului European.
          Activitățile programate se bazează în special pe 10 metode iniţial stabilite 
de lucru: brainstorming, debate, cafenea publică. Fishbowl, workshop, joc de rol, 
studio de caz, teatru forum, metode vii, rezultatele finale ale implementării 
acestor metode fiind transpuse în realizarea unui AudioBook, conținând 
detalierea tuturor metodelor abordate precum și o broșură a proiectului ce va 
cuprinde metodele utilizate alături de imagini și experiențe din timpul 
proiectului, alături de impresii ale participanților.
        În scopul maximizării rezultatelor cursului de formare, până la momentul 
întâlnirii interculturale a participanților, vor fi realizate activități de promovare a 
proiectului, obiectivelor acestuia precum și a programului TiA în cadrul 
comunităților locale partenere, alături de întâlniri de lucru, planificare, 
programare, distribuire a sarcinilor și a sesiunilor programului de activități de 
către echipa de organizare a proiectului alături de formatori, asistenți și ceilalți 
reprezentanți ai organizației.
            Cursul de formare Edu Performing, a ocupat la termenul 1 octombrie 2012 
locul 2 în grila finanțărilor aferente acțiunii 3.1b, fiind totodată primul curs 
aprobat de către Comisia Europeană Asociației Onix.
              Perioada următoare va fi totodată ocazia selectării participanților de 
către toate cele 8 organizații, de obținere a vizelor și de stabilire a tuturor 

Curs de Formare al AT Onix, aflat în etapa de pregătire!

“Media Facets – în youth policies and democracy” este un proiect multicultural, dezvoltat 
între patru promotori din România şi Italia, finanţat de Comisia Europeană, prin Programul 
Tineret în Acţiune, pe acţiunea 1.3 – proiecte de democraţie participativă, cu suma de 
24888,01 euro.
 
Acest proiect este coordonat de către comună Podgoria şi constă într-un schimb de tineri, pe 
parcursul a 10 zile de activităţi, în perioada 5 – 15 aprilie 2013, susţinute la Monforte San 
Giorgio şi Podgoria. Obiectivele proiectului proiectului sunt clare urmărind tema generală 
propusă. Activităţile se vor efectua prin metode şi instrumente de educaţie nonformală.
 
Dar aceasta a fost doar o prezentare în linii mări a proiectului. Este adevărat că promotorii 
proiectului sunt România – Comună Podgoria, România – Podgoria Active Youth şi Italia – 
Monforte San Giorgio Municipality, Italia – Associazione Culturale Artistica e Musicale 
„Ştefano Tuccio”. Acest proiect nu era realizat dacă nu există un parteneriat iniţial între 
Primăria Podgoria şi Fortes Rm. Sărat. Toate etapele proiectului până în momentul de faţă 
au fost realizate cu sprijinul Federaţiei Organizaţiilor de Tineret din Rm. Sărat. Din acest 
motiv au fost pregătite întâlniri periodice între tinerii Youth Podgoria şi liderii Fortes. Este 
extrem de important în implementarea acestor proiecte ca tinerii participanţi să fie implicaţi 
activ în toate etapele. Proiectul este cu ei şi pentru ei!
 
Am participat săptămâna trecută la o şedinţă în care s-a discutat despre această mobilitate a 
tinerilor din comunitatea noastră. O anumită categorie de oameni nu consideră oportună 
această modalitate de „plimbare” a tinerilor prin Europa. Dânşii consideră alte lucruri mai 
importante pentru comunitate.
 
De fapt la ce foloseşte acest gen de proiecte?
Oferă oportunitatea tinerilor de a se exprima, ei devin cetăţeni activi şi informaţi, viitori 
lideri pentru comunităţile din care provin şi exemple de urmat pentru ceilalţi tineri. Tinerii 
vor deveni adulţi. Adulţi cu altă mentalitate care vor stăpâni informaţia, vor avea exemplele 
din alte ţări şi vor şti să contribuie la dezvoltarea localităţii lor.
 

EDU

celorlalte detalii aferente pregătirii 
cursului de formare. Apelul de 
participare al Asociației Onix se 
realizează în cadrul site-ului 
organizaţiei:
www.atonix.sperantaramniceana.ro, 

blogului 
http://euramnicean.blogspot.com cât 

și http://atcesr.wordpress.com.

Florin Ceparu
Preşedinte A.T. ONIX

   Cursul de formare „EDU 
PerFORMING” aparţinând A.T. 
Onix are ca perioadă de 
desfăşurare 11.04.2013 - 
19.04.2013, iar ca loc de 
desfăşurare Râmnicu Sărat.
Vizibilitatea s-a realizat în 
perioada 1 februarie - 8 aprilie 
2013. Promovarea a început cu 
o conferinţă de lansare a 
proiectului la care au participat 
cadre didactice, autorităţi locale, 
voluntari, elevi cărora li s-au 
adus la cunoştinţă detaliile 
cursului de formare precum şi 
contribuţia financiară şi 
metodologică a Comisiei 
Europene. Comunicatul a fost 
lansat pe blogul organizaţiei de 
unde a fost preluat şi promovat 
de organizaţiile partenere. De 
asemenea promovarea se 
realizează şi pe pagina de 
facebook creată în slujba 
proiectului.
În realizarea vizibilităţii şi 
promovării proiectului sunt 
utilizate afişe, flyere, bannere, 
insigne, tricouri, aceasta 
desfăşurându-se atât în Râmnicu 
Sărat cât şi în comunităţile 
partenerilor (Turcia, Lituania, 
Letonia. Slovenia. Moldova, 
Azerbaijan, Bulgaria). Măsurile 
mai sus amintite se realizează 
prin intermediul tinerilor din 
grupul ţintă cât şi prin 
reprezentanţii organizaţiilor 
care utilizează oportunităţile 
proiectului pentru a-şi atrage un 
capital de imagine şi de 
promovare a elementelor de 
identitate vizuală ale C.E. prin 
Programul Tineret în Acţiune.
                                                                                 
Maria Alexandra 
Constantinescu

Vizibilitate
EDU PerFORMING

februarie 2013

Lista participanţilor la 
proiectul “Media Facets-in 
youth policies and 
democracy”, finanţat de 
Comisia Europeană prin 
programul Tineret în 
Acţiune, acţiunea 1.3 – 
proiecte pentru democraţie 
participativă:

Participanţi selectaţi de 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Podgoria:

1. Mateevici Elena Denisa
2. Strâmbei Daniela
3. Constantinescu Maria 
Alexandra
4. Tudor Alexandru
5. Coșerea Valentin
6. Năstase Corneliu 
Valentin

Participanţii selectaţi de 
Podgoria Youth Active:

1. Gheorghe Mariana
2. Putrezeanu-Budică Ana 
Maria
3. Dobroiu Elena Nadia
4. Mocanu Dan Stefăniță
5.     Putrezeanu-Budică 
Ciprian Adrian
6. Coman Alin Valentin

Echipa Media Facets

Parteneriat pentru viitor!

MEDIA
FACETS IN YOUTH POLICIES

AND DEMOCRACY

Tinerii din Podgoria au avut numeroase întâlniri de lucru. Acestea au fost la sediul Primăriei 
Podgoria ori la sediul Fortes. S-a stabilit grupul ţintă, s-au stabilit 2 echipe de acţiune. O 
echipă realizează o prezentare despre mijloacele mass-media şi se documentează despre 
democraţie participativă şi implicarea tinerilor în comunitate iar cealaltă echipă realizează o 
prezentare despre mijloacele social media şi se documentează despre politicile de tineret. 
După structurarea acestor lucrări, echipele se vor întâlni pentru a avea un schimb de 
experienţă. Lucrul în grup reprezintă modul cel mai dinamic 
de participare a tinerilor într-o comunitate. Membrii 
echipelor au prilejul de a cunoaşte opiniile şi viziunile 
fiecărui participant.
 
Decizia finală este luată în comun! Suntem pregătiţi pentru 
etapa următoare! Pricopi Ionuţ

Selecţie participanţi
Media Facets în
youth policies

and democracy
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 Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educaţie „Speranţa Râmniceană” din Râmnicu 
Sărat, jud. Buzău, editează revista „Micul jurnalist” al cărui părinte spiritual este poetul Alexie 
Mateevici, cel mai de seamă cântăreţ al limbii române. Astfel, faptele tinerilor voluntari ai asociaţiei 
noastre sunt ghidate de emblematica personalitate a culturii româneşti, originară din Basarabia: 
atunci când sunt implicaţi în clubul de teatru, cenaclul literar, lansări de carte, clubul de folclor sau 
artă oratorică etc.
 Ne-am dorit să ajungem pe locurile care i-au purtat paşii copilăriei lui Alexie Ma-
teevici de mai multă vreme şi, în cele din urmă, în 2012, am vizitat satul Zaim, localitate în care 
poetul a locuit de la vârsta de 5 ani, unde a terminat şcoala primară (1895-1897), sat în care găsim 
astăzi, lângă biserică, mormântul preotului Mihail Mateevici (1865- 1906), tatăl poetului.
 În casa în care a locuit familia Mateevici (1893-1907) astăzi este vernisată, în 6 săli, 
expoziţia muzeului memorial ce-i poartă numele. Am rămas profund impresionaţi cu câtă dragoste 
şi devotament păstrează memoria poetului colaboratorii acestei instituţii de cultură.
 Mare ne-a fost mirarea când, la o distanţă de 124 de ani de la naşterea poetului, am 
văzut piese de unicat ce au aparţinut acestei distinse familii de intelectuali basarabeni. Remarcând 
un program editorial amplu pe care îl are casa-muzeu din Zaim, ne-am gândit la mai multe proiecte 
editoriale comune, primul dintre acestea fi ind cel de faţă – editarea Medalionului aniversar
Un vis dorit. Credem că împreună, uniţi în jurul acestei mari personalităţi, vom realiza unele dintre 
visele dorite ale poetului nostru naţional.

  Volodea Mateevici,
  Preşedinte al Federaţiei FORTES,
  Președinte al ATCE – Speranţa Râmniceană,
  Februarie 2013

Mateevici a crescut ca un înger,
a trăit ca un erou al culturii şi
a murit ca un sfânt al naţiunii.

 Preot Vasile Ţepordei

ALEXIE MATEEVICI
UN VIS DORIT

Tutelaţi de Mateevici

� �
��
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Proiectul „Tradiţii în Balcani” al 
asociaţiei Youth Xperience şi-a desfăşurat 
în perioada 16-18 februarie 2013 vizita de 
planificare în avans aferentă. Acest 
proiect este finanţat de Comisia 
Europeană prin Programul Tineret în 
Acţiune. La întâlnire au participat liderii 
de grup, d-na Crizantema Rasheva din 
partea grupului bulgar şi d-l Marius 
Neculae din partea grupului român. De 
asemenea, au fost prezenţi şi Maria 
Petrutz şi Alexander Todorov în calitate 
de membri ai grupului ţintă, precum şi 
Laura Holban, coordonator proiect.
Vizita de planificare în avans (VPA) a fost 
un bun prilej de cunoaştere a 
promotorilor. Aici s-a discutat pe 
marginea agendei de activităţi, precum şi 
aspecte culturale, interculturale, măsuri 
de protecţie şi siguranţă a participanţilor. 
Promotorii şi-au asumat pregătirea 
activităţilor în cele mai mici detalii, au 
realizat protocoale şi parteneriate 
specifice rolului ce i-a revenit fiecărui 
promotor, au discutat aspectele financiare 
ale schimbului şi obligativitatea trimiterii 
în original a tuturor documentelor tehnice 
şi financiare rezultate din implementarea 
proiectului către organizaţia 
coordonatoare. Responsabilităţile 
asumate de fiecare promotor în cadrul 
acestei vizite vor aduce calitate şi un plus 
de valoare schimbului, tinerii participanţi 
în cadrul proiectului putând fi uşor 
îndrumaţi în ceea ce priveşte pregătirea 
lor socio-profesională.
 Neculae Marius

Tradiţii în Balcani

VPA
Lista participanţilor râmniceni la proiectul “Tradiţii în Balcani”, 
finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune

Participanţi:
1. Constantinescu Maria
2. Holban Dan
3. Sfinteș Andrei
4. Petrutz Maria
5. Doloiu Bianca
6. Tănase Liviu
7. Stanciu Gabriela

8. Slova Alina
9. Matei Andrei
10. Tudor Alexandru
11. Coșerea Valentin
Lider de grup:
Neculae Marius

 Proiectul „European Union Republic and Monarchy”, finanţat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea 1.3 – proiecte de democraţie participativă, îşi 
continuă vizibilitatea şi în luna februarie 2013. Tinerii şi responsabilii organizaţiilor partenere din 
România şi Spania au făcut o serie de campanii stradale de promovare a proiectului şi a programului 
Tineret în Acţiune, campanii ce au constat în distribuirea de materiale de vizibilitate: flyere, pliante, în 
comunităţile locale ale celor patru promotori, Râmnicu Sărat şi Puente Genil. Toate materialele au 
avut însemnele programului şi alte elemente vizuale ale celor patru promotori implicaţi în 
implementare.
 Au fost făcute cunoscute: tema, activităţile proiectului, beneficiarii, metodele de 
învăţare non-formale folosite, concomitent cu promovarea Programului Tineret în Acţiune şi a 
Comisiei Europene în ceea ce priveşte sprijinul financiar, metodologic şi practic acordat în 
implementarea proiectului. Datorită discuţiilor purtate între parteneri, dar şi celor cu cetăţenii, tot în 
această perioadă a început pregătirea designului materialelor ce urmează a fi utilizate în următoarele 
acţiuni de asigurare a vizibilităţii, totul pentru crearea unui cadru deosebit de adecvat pentru 
producerea unui impact deosebit la nivelul comunităţii locale, atât comunitatea din Ramnicu-Sarat 
reprezentând „republica”, cât şi cea a promotorului din Spania (Puente Genil) reprezentând 
„monarhia”.
     Daniel Stan

EUROPEAN UNION
REPUBLIC MONARCHYan

d

Youth in Action Programme
Action 1.3 Participatory democracy

F.O.R.T.E.S. Rm. Sãrat

VIZIBILITATE EU-RaM - Luna februarie
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nderstanding betweennderstanding between
Vizibilitatea proiectului „SUN” a continuat şi în luna februarie 2013 printr-o serie 
de acţiuni de tasing în care s-au împărţit cărţi poştale cu imaginea stilizată a unui 
soare şi acronimul proiectului „SUN”, stilizat în centrul soarelui, acţiuni derulate 
în toate comunităţile promotorilor. În toate materialele s-a făcut legătura cu titlul 
proiectului – soare. Simbolic vorbind, „soarele este acela ce poate topi zidurile 
de gheaţă apărute datorită discriminărilor”. Indiferent de tipul de discriminare în 
timp se poate ajunge la efecte negative periculoase precum: atitudini închise şi 
comportamente separatoare, comportamente deviante sau de izolare ale 
tinerilor, pierderea încrederii în sine şi în ceilalţi, o blocare a dezvoltării personale 
şi sociale şi mai grav la dezbinare statală şi tendinţe naţionaliste în cadrul U.E., 
aceasta din urmă susţinând dezideratul de globalizare culturală prin diversitate.
Vizibilitatea va continua cu amplasarea în cadrul Centrului de Tineret Fortes a 
unui banner pictat de către tineri şi liderii acestora, cu „imagini ale unor mâini de 
diferite culori întinse către soare”.
Toate aceste acţiuni au avut rolul de a transmite în detaliu scopul şi misiunea 
proiectului, de a combate discriminarea şi orice formă de intoleranţă, precum şi 
faptul că proiectul beneficiază de sprijin financiar din partea Comisiei Europene 
prin programul Tineret în Acţiune.
   Alexandra Diana Chiosea

Vizibilitate
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           Azi, 17 ianuarie 2013, în oraşul Râmnicu Sărat a avut loc comemorarea naşterii căpitanului pom-
pier, erou naţional, Pavel Zăgănescu. Evenimentul a fost organizat de un grup de oameni cu iniţiativă din 
oraşul nostru: Costică Drîstaru, Doina Mihai, Laurenţiu Selegian, Florin Ceparu, Volodea Mateevici şi 
Neculae Marius. Ceremonia de depunere a coroanelor a avut loc la bustul de bronz al eroului pompier, 
amplasat în faţa Unităţii de Pompieri din Rm. Sărat.
           La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor locale: Primăria Rm. Sărat – d-nul vicepri-
mar Sorin Cârjan; Clubul Femina – d-na Valeria Popă; Biblioteca Municipală Rm. Sărat – Pavel Adriana, 
Iepure Gabriela şi Andronache Mirela; Şcoala Gimnazială Nr. 6 Rm. Sărat – înv. Nechifor Gina, înv. 
Pricopi Ionel, Chinţoiu Vlăduţ clasa a II-a A, Tănase Andreea şi Cenuşă Adelina cl. A III-a B; Centrul de 
Tineret FORTES: Florin Ceparu - Asociaţia de Tineret Onix, Volodea Mateevici - FORTES și ATCE 
Speranţa Râmniceană; tineri şi tinere de la Colegiul Naţional Al. Vlahuţă; Muzeul Municipal Râmnicu 
Sărat – director, profesor Marius Neculae; Detaşamentul de Pompieri Rm. Sărat – locotenent colonel 
Enache Valeriu şi locotenent Oprea Valentin.
          Momentul deschiderii a fost realizat prin prezentarea onorului militar de către un pluton de pomp-
ieri, urmând depunerea coroanelor de flori în cinstea bravului erou. Rând pe rând, pompierii militari, 
doamnele pensionare de la Clubul Femina, elevii din cls. A II-a şi a III-a şi eleve din cl. A XII-a au cinstit 
memoria căpitanului Pavel Zăgănescu.
          În continuare, d-nul director al Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, prof. Marius Neculae a prezen-
tat istoricul realizării acestui bust.
          Monumentul, al treilea din ţară, a fost ridicat în cinstea eroului pompier Pavel Zăgănescu, comanda-
tul pompierilor din Dealul Spirii, companie cu aproximativ 166 de oameni care opune o puternică 
rezistenţă trupelor otomane formate din aproximativ 5000 de oameni. Bătălia din Dealul Spirii a fost la 
13 septembrie 1848, această zi devenind Ziua Pompierilor. Pavel Zăgănescu este originar din Râmnicu 
Sărat, unde a copilărit şi de unde a plecat pentru a îmbrăţişa cariera militară. A deţinut mai multe funcţii: 
inspector la frontiera Dunării însărcinat cu reorganizarea Corpului grănicerilor, prefect al Poliţiei Capi-
talei. Căpitanul Pavel Zăgănescu rămâne unul din simbolurile revoluţiei din 1848.
            Bustul a fost ridicat la iniţiativa adjutantului şef Costică Drîstaru, fost pompier la Unitatea de Pom-
pieri din Rm. Sărat. A fost sprijinit de domnul colonel în rezervă Mihai Doina şi Laurenţiu Selegian de la 
Muzeul Municipal Rm. Sărat. De asemenea, a primit sprijin şi din partea Primăriei Rm. Sărat.
Domnul viceprimar Sorin Cârjan a lăudat implicarea organizatorilor în desfăşurarea acestui eveniment în 
oraşul nostru, punând accent pe implicarea tinerilor din municipiu, care au drept exemplu faptele 
strămoşilor. Cu acest prilej se poate menţiona că tinerii din Rm. Sărat, făcând parte din asociaţiile exis-
tente, reunite în cadrul Federaţiei Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie și Sport F.O.R.T.E.S, 
s-au implicat activ de aproximativ 4 – 5 ani în proiecte locale, judeţene, naţionale şi internaţionale.
După ceremonie, persoanele prezente au fost invitate la Centrul de Tineret FORTES, unde într-o 
atmosferă relaxantă au putut viziona imagini de la dezvelirea bustului – 8 septembrie 2012, s- a prezentat 
un mic moment artistic - Drîstaru Teodora, o fetiţă aflată la grădiniţă a recitat o poezie dedicată momentu-
lui. Tot în cadrul momentului liric au recitat şi Chinţoiu Vlăduţ clasa a II-a A, Tănase Andreea şi Cenuşă 
Adelina clasa a III-a B de la Şcoala Gimnazială Nr. 6, Maria Constantinescu şi Denisa Ciulică de la Cole-
giul Naţional Al. Vlahuţă. Elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare le-au fost acordate diplome de 
participare din partea organizatorilor. 
         În cadrul discuţiilor purtate cu interes de către cei prezenţi, s-a propus ca această zi să devină o 
sărbătoare locală pentru râmniceni. Pe 17 ianuarie, în fiecare an, să se comemoreze naşterea eroului pom-
pier Pavel Zăgănescu. Evenimentul a fost filmat şi mediatizat de o echipă de reporteri de la Televiziunea 
Locală TV SAT 2002 Rm. Sărat.

Eroii neamului

PE EROI NU-I VOM UITA NICIODATĂ!
Înv. Pricopi Ionuţ – Şcoala Gimnazială NR. 6 Rm. Sărat

 Proiectul „European Union Republic and Monarchy”, finanţat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea 1.3 – proiecte de democraţie participativă, îşi 
continuă vizibilitatea şi în luna februarie 2013. Tinerii şi responsabilii organizaţiilor partenere din 
România şi Spania au făcut o serie de campanii stradale de promovare a proiectului şi a programului 
Tineret în Acţiune, campanii ce au constat în distribuirea de materiale de vizibilitate: flyere, pliante, în 
comunităţile locale ale celor patru promotori, Râmnicu Sărat şi Puente Genil. Toate materialele au 
avut însemnele programului şi alte elemente vizuale ale celor patru promotori implicaţi în 
implementare.
 Au fost făcute cunoscute: tema, activităţile proiectului, beneficiarii, metodele de 
învăţare non-formale folosite, concomitent cu promovarea Programului Tineret în Acţiune şi a 
Comisiei Europene în ceea ce priveşte sprijinul financiar, metodologic şi practic acordat în 
implementarea proiectului. Datorită discuţiilor purtate între parteneri, dar şi celor cu cetăţenii, tot în 
această perioadă a început pregătirea designului materialelor ce urmează a fi utilizate în următoarele 
acţiuni de asigurare a vizibilităţii, totul pentru crearea unui cadru deosebit de adecvat pentru 
producerea unui impact deosebit la nivelul comunităţii locale, atât comunitatea din Ramnicu-Sarat 
reprezentând „republica”, cât şi cea a promotorului din Spania (Puente Genil) reprezentând 
„monarhia”.
     Daniel Stan

Realizat de www.dugheanadeprinturi.ro
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Heiiiiii! 
Mă numesc Raluca, dar majoritatea de la centrul de tineret mă strigă şi Mihaela, sunt elevă al “Colegiului Naţional 
Alexandru Vlahuţă” în clasa a 11-a I, şi aş vrea vrea să vă prezint voluntariatul prin ochii mei în câteva rânduri, dar 

staţi liniştiţi că nu e un articol ce ţine de definiţii şi lucruri din cărţi.
 Ia să vedem, poate vă întrebaţi cum a început totul şi cum de m-am decis să mă implic din ce în ce 
mai mult în proiecte. Totul a început de la dorinţa mea de a mă implica din ce în ce mai mult în dezvoltare şi nu numai. 

La primul proiect am luat parte sub îndrumarea bunului meu prieten Gavrilă Mădălin (a.k. a Mitiq), asta s-a întâmplat 
anul trecut în timpul "săptămânii altfel", unde ni s-au prezentat mai multe proiecte şi de curiozitate m-am înscris la un 

proiect pe tema educaţie non-formale. În prim pas nu prea am vrut să mă înscriu, deoarece nu ştiam “cu ce se 
mănâncă” acel subiect şi pot spune că îmi era teamă de nou, însă după primele întâlniri, mi-am dat seama că temerile 

erau degeaba. Rezultatul a fost unul neaşteptat, participanţii au fost minunaţi şi am reuşit să formăm o mare familie, o 
familie formată din persoane care nu se cunoşteau la începutul proiectului, iar atmosfera nu se poate descrie în cuvinte, 

a fost ceva nemaipomenit.
 După cursurile non-formale, au urmat din ce în ce mai multe proiecte, deoarece felul de a ni se 

prezenta proiectele, era un mod interesant şi atractiv, iar Interesul şi devotamentul au crescut pe parcursul perioadei 
mele în voluntariat, unde au apărut noi provocări.

 Ca să înţelegeţi mai bine o să fac referire la penultimul proiect la care am făcut parte, proiectul s-a 
desfăşurat în Turcia. Pe lângă faptul că mi-am exersat vorbirea în limba engleză, am cunoscut nişte oameni minunaţi şi 

nu mă refer numai la cei din Turcia, am avut plăcerea să colaborez şi cu tineri din alte oraşe ale României, experienţa 
mea a fost ceva de neuitat, deoarece m-am dezvoltat în primul rând ca persoană, ceea ce este un lucru important. Acei 

tineri din proiect m-au uimit, deoarece nu am crezut că mai sunt aşa multe persoane deschise şi care să nu îţi judece 
felul de a gândi, acolo toţi erau la fel. 

 Nu m-aş lăsa de voluntariat, deoarece aici am devenit o mare familie unită, o familie ce se 
implică. Chiar acum iau parte la un proiect numit “Trăieşte poezia prin teatru-TRUP”, de asemenea aici atmosfera este 

una călduroasă şi prietenoasă, ne-am împrietenit imediat cu tinerii din Rep. Moldova.
 Important este să ştiţi că voluntariatul în primul rând vă ajută să vă dezvoltaţi ca persoană, vă ajută 

să înţelegeţi ce înseamnă cu adevărat munca în echipă şi vă ajută să învăţaţi multe lucruri prin metode non-formale.
 Chiar aş vrea să văd mult mai mulţi tineri ce se implică în voluntariat, deoarece asta înseamnă 

dezvoltare.
Raluca Mihaela

Salutare!

Aici Matei Andrei, am 18 ani scurşi până acum şi pentru moment sunt elev 
al Colegiului Naţional "Al. Vlahuţă".
        Prima dată am auzit de voluntariat de la un prieten mai mare care 
practică şi vroiam şi eu să fac doar că mă consideram prea mic. Cu timpul 
am realizat că era o idee greşită. Oricum după ce am crescut şi mi-am făcut 
curaj am ajuns la asociaţia de tineret. La început mă simţeam mic şi neîn-
semnat dar uşor uşor mi am dat seama că există loc şi pentru mine. Am 
participat la tot felul de proiecte de la ecologizare până la schimburi de 
tineri nu a contat prea mult ce fel de proiect este deoarece am devenit vol-
untar din dorinţa de a mă dezvolta, de a mă cunoaşte mai bine şi de a mă 
afla în diferite situaţii cu diferiţi oameni care sunt diferiţi de mine. Şi toate 
situaţiile şi grupurile prin care am trecut m-au învăţat câte ceva şi la final 
când trag linie realizez că am învăţat foarte multe. Acum mă cunosc mult 
mai bine, mă adaptez mult mai uşor, am devenit mult mai sociabil, mai 
răbdător, mai înţelegător, plus diversele lucruri care le-am învăţat în funcţie 
de tematica proiectului. Şi deoarece simt că am ceva de învăţat de la orice 
persoană, motivaţia mea nu dispare şi nu v-a dispărea niciodată. Voluntaria-
tul este unul dintre lucrurile care mă ajutat cel mai mult în dezvoltarea mea 
personală şi încurajez pe toată lumea să participe în cel puţin un proiect, nu 
cred că va regreta cineva.

Matei Andrei

Profil de

voluntar
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          Patrula Eco este un proiect de monitorizare a paşilor pozitivi 
în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător dar şi de colect-
are de date privind problemele de mediu cu care se confruntă 
comunităţile locale.
         Şcolile implicate în acest proiect au posibilitatea să depisteze 
şi să rezolve probleme de mediu cu sprijinul partenerilor din afara 
comunităţii.
      Organizatori: Centrul Carpato Danubian de Geoecologie şi 
Editura Decesfera Media;
         Sponsor principal: Toyota Found For Europe;
         Parteneri: MECTS şi ANPM
Patrula Eco „Spiriduşii Temerari P&R” s-a format prin colabo-
rarea Şcolii Gimnaziale Nr. 6 Rm. Sărat şi a Şcolii Gimnaziale 
Podgoria.
        Patrula are un imn, o mascotă, o siglă şi un nume. Este formată 
din 90 de elevi cu 4 coordonatori. Coordonatorii sunt: bibliotecar 
Pricopi Violeta, prof. Petrică Mihaela, prof. Prună Florentină şi 
înv. Pricopi Ionuţ.
       Activităţi în cadrul proiectului:
- Completarea agendei Patrulei Eco;
- Participarea la Zilele Naţionale de Plantare;
- Participarea la Ziua Voluntariatului;
- Dezbatere online cu privire la tehnologiile hibride;
- Realizarea unei campanii stradale de sensibilizare a populaţiei 
locale;
- Realizarea unei machete „maşina viitorului”.
       Elevii de la ambele şcoli observă în mediul înconjurător 
aspecte pozitive şi negative şi le înregistrează în agendele patrulei.
       De asemenea, am participat la Zilele Naţionale de Plantare. 
S-au plantat în total 16 copăcei.
          De Ziua Voluntariatului s-au format echipe de elevi îndrumaţi 
de coordonatori care au realizat o investigaţie cu următoarele date: 
autovehicul (marca), tip, consum, vechime. Tot la această activi-
tate persoanele chestionate prezentau alternative de reducere a 
consumului de combustibil.
    Imnul, mascota, sigla cât şi fotografii de la activităţile 
desfăşurate se pot accesa la adresa: www.patrulaeco.ro. 

Proiectul Naţional Patrula Eco
2012 - 2013

Ionuț Pricopi

Caleidoscop

Dumnezeu nu e arhitect, nici constructor.
A creat pământul, acest En-sof, această arenă a 

conflictelor de conștiință în ființa umană,
Dându-i formă sferică,

Suflând viață și culoare aceste firide,
Această peșteră acoperită de cer și sprijinită de 

pământ,
Iar omul după chipul și asemănarea sa.

Însă, dacă ar trăi pe pământ, ar lua cu brio
Diploma de absolvire a” Facultății de arte”, la 

capitolul pictură.
A” încondeiat” uniform și regulat această sferă de 

viață,
A dat albastru norilor și apelor, acel albastru celest

Prin care privirea pătrunde fără să întâlnească
Vreo urmă de cotitură sau piedică,

Pierzându-se în nemărginire.
A inundat pământul sterp de un maro cadaveric
De parcă ar fi adunat paloarea morților supuși 

Karmei.
A împărțit pomilor și firelor de iarbă verdele ochilor 

Minervei,
Simbolul smintelii și emblema nebunilor,

Și macilor roșul exploziv ce ține captiv misterul vieții,
Ascuns în străfundurile beznei,

Iar gura pământului a lăsat-o desfătată de galbenul 
razelor de soare

Ce străbat azurul ceresc.
Și, de atâta amar de vreme, tot dă viață nebuloasei 

sferice
De parcă paleta sa cromatică ar fi infinită.

Barbu Ana-Maria Cristina, Colegiul Național” 
Alexandru Vlahuță”, Râmnicu Sărat, județul Buzău

Telefon 0767823799, e-mail: c.anaaa@yahoo.com

Copilul răutăcios

Un copil răutăcios
Întoarce lumea pe dos,
E obraznic, mofturos

Şi foarte lăudăros.

Când îi vine câteodată
Enervează lumea toată.

Nu ascultă ce îi spui,
Face doar de capul lui.

Voi să fiţi cuminţi mereu
Să nu faceţi nimic rău,
Pe părinţi să-i ascultaţi
Şi bine să vă purtaţi!

 Neculai Ionela
Cls. A VIII-a

Sc. Gimnazială nr. 2

D’ale voluntarilor...D’ale voluntarilor...


