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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

                Proiectul „Tradiţii în Balcani” al Asociaţiei 
Youth Xperience este un proiect bilateral dezvoltat 
între România şi Bulgaria, finanţat de Comisia 
Europeană prin Programul Tineret în Acţiune. 
Acesta a constat într-un schimb de 24 de tineri din 
Râmnicu Sărat, România şi Oreahovo, Bulgaria.
Lansarea oficială a proiectului a avut loc în data de 
10 ianuarie 2013 în cadrul unei conferinţe de presă 
ce s-a desfăşurat în cadrul Centrului de Tineret 
Fortes. În cadrul acestei conferinţe au fost lansate şi 
alte proiecte TIA aparţinând organizaţiilor râmnicene 
de tineret: ATCE - SR, AT ONIX, FORTES şi 
Centrului Cultural Florica Cristoforeanu. La 
eveniment au fost prezente personalităţi locale, 
profesori de la şcolile şi liceele din oraş, 
reprezentanţi ai presei locale alături de numeroşi 
tineri râmniceni şi membrii ai asociaţiilor râmnicene 
de tineret. În cadrul conferinţei s-a promovat 
proiectul şi programul TIA, scopul şi obiectivele 
propuse, valoarea grantului obţinut ca finanţare din 
partea Comisiei Europene.
Etapa de promovare şi vizibilitate a continuat pe tot 
parcursul lunii ianuarie şi februarie, putem vorbi de o 
vizibilitate anterioară vizitei de planificare în avans şi 
o vizibilitate post vizitei de planificare. Fiecare 
promotor a dezvoltat acţiuni ce au constat în 
distribuirea de materiale de vizibilitate şi promovare, 
postarea de articole pe site-urile şi blogurile 
promotorilor, realizarea unei pagini a proiectului pe 
facebook. Materialele de vizibilitate au purtat 
obligatoriu elemente de vizibilitate ale Programului 
TIA şi ale faptului că proiectul beneficiază de sprijin 
financiar din partea Comisiei Europene.

Laura Holban

Vizibilitate
Tradiţii în Balcani
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          În ultima zi de proiect în Bulgaria, tinerii au vizitat peştera Ledenika situată în apropierea 
oraşului Vratsa. Mai precis, Peştera este situată pe creasta Srteshen în partea de NV a munţilor 
Balcani, la 16 km de Vratsa. Are 300 m lungime şi conţine zece încăperi separate. Cea mai mare 
este Sala de concert unde tinerii şi-au exersat „talentele” de solişti sau corişti.
           Cei mai „plinuţi” au avut emoţii în „Pasajul Păcătoşilor”, un loc foarte strâmt unde ghidul i-a 
avertizat că doar cei cu inima curată şi fără păcate pot trece, iar cei îndrăgostiţi, mai ales fetele au 
putut atinge o stalactită sub formă de inimioară despre care se spune că dacă este atinsă de o 
persoană aceasta se va mărita în acel an.
            Foarte apreciat a fost şi „Lacul Dorinţelor”, un mic lac unde se spune că dacă introduci mâna 
în apa foarte rece şi îţi pui o dorinţă, aceasta se va îndeplini. Cel mai înalt punct al peşterii este 
numit „Al şaptelea cer” unde numai turiştii ambiţioşi pot ajunge. Întregul grup a reuşit să ajungă, fiind 
mare motiv de laudă şi mândrie!
           La ieşirea din peşteră toţi s-au arătat impresionaţi, nelipsită fiind vizita la magazinul de suve-
niruri unde majoritatea au luat magneţi de frigider cu imagini reprezentative din peşteră. 

         După amiaza zilei a treia de proiect i-a găsit pe 
tineri în faţa Casei de cultură Nadejda din 
Oreahovo. Doamna Crizantema a fost gazdă, 
prezentând istoria instituţiei, pe care de altfel o şi 
reprezintă, dar şi principalele momente istorice ale 
oraşului Oreahovo.
     Astfel, tinerii au putut afla că Oreahovo (în 
bulgară Оряхово,) are corespondent în limba 
română Rahova şi este legat de portul Bechet de pe 
malul românesc al Dunării printr-o linie de bac, fiind 
port la Dunăre. Armatele române au repurtat aici o 
victorie în 9 noiembrie 1877, în Războiul de 
Independență. Un cartier din sudul Bucureștilor, 
cartierul Rahova, a fost denumit astfel în amintirea 
victoriei de la Rahova.
         A urmat vizita la Panorama din Plevna numită 
şi Epopeea de la Pleven, un edificiu impresionant, 
ridicat la aniversarea a 100 de ani a bătăliei de la 
Pleven (sau Plevna cum este cunoscută de români) 
din anul 1877, în memoria soldaţilor bulgari și 
români căzuți pe front, în războiul de eliberare de 
sub jugul otoman.
        Având o structură circulară, edificiul ne-a fost 
prezentat de o ghidă care ştia foarte bine 
româneşte, introducându-ne treptat în atmosfera 
plină de greutate istorică.
        Tinerii au putut afla cât de strânsă a fost 
legătura dintre poporul român şi bulgar, şi cât de 
important a fost sprijinul românilor în războiul cu 
turcii.
          Ilustrate foarte realist în tablourile de la primul 
nivel, luptele crâncene dintre români, bulgari, ruşi 
pe de o parte şi otomani de cealaltă, au stârnit 
respectul şi interesul tinerilor, totul culminând cu 
panorama 3D de la ultimul nivel (o ilustrare la 360 
de grade a principalelor momente ale bătăliei de la 
Plevna în urma căreia Osman Paşa a capitulat, 
cucerirea Plevnei deschizând drumul trupelor ruse 
spre Istanbul, cucerirea oraşelor Filipopol şi 
Adrianopol determinând Turcia să capituleze (23 
ianuarie/4 februarie 1878)).
      Impresionaţi de cele văzute, tinerii au ţinut 
neapărat să facă o poză de grup în faţa edificiului, 
dar şi a monumentului eroilor români căzuţi la 
datorie.

 

Vizite culturale în Bulgaria

Mary
Nu a lipsit vizita la “giftshop-ul” din apropiere, 
unde tinerii români au “cucerit” mult râvnitele 
suveniruri! 

Vizită la Peştera LedenikaVizită la Peştera Ledenika
Andrei Sfinteș
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A treia zi de proiect, după ce au început deja să se 
închege prieteniile dintre cele două grupuri, român şi 
bulgar, a debutat cu workshop-ul „Obiceiuri şi tradiţii în 
Bulgaria”.
Entuziaşti, tinerii au participat activ, reuşind să 
identifice foarte repede asemănări între tradiţiile 
bulgăreşti şi româneşti, fiind foarte încântaţi să 
descopere similarităţi între tradiţiile celor două popoare.
Astfel, au descoperit că de 1 Martie se aniversează 
primăvara, ca şi în România; Mărţişorul românesc 

        Pe data de 10 martie s-a desfăşurat workshop-ul „în oglindă” a principalelor 
obiceiuri şi tradiţii balcanice, de acesta dată româneşti.
          Onoraţi de prezenţa unei reprezentante a Agenţiei naţionale TiA, workshop-ul a 
debutat cu organizarea grupului ţintă pe patru echipe, fiecare echipă având sarcina să 
prezinte obiceiuri şi tradiţii româneşti.
             Liderul român, în persoana lui Marius Neculae a manageriat foarte bine discuţiile, 
dar şi echipele de tineri, astfel încât workshop-ul s-a derulat fără probleme. La acesta a 
contribuit şi faptul că tinerii se cunoşteau deja foarte bine şi erau deja familiarizaţi cu 
metodele de lucru, ca urmare a workshop-ului din Bulgaria.
           Nu au lipsit energizerele, dezbaterile şi discuţiile libere pe tema prezentării.
Cu o bună bază teoretică privind principalele tradiţii româneşti, în partea a doua a zilei, 
tinerii au vizitat principalele instituţii culturale râmnicene. 

Workshop
„Obiceiuri
şi tradiţii

româneşti”

Stan Sorin

Workshop-ul
„Obiceiuri şi tradiţii

în Bulgaria”

similar cu cel bulgăresc, numit Martenitsa fiind oferit atât femeilor cât şi bărbaţilor. Au mai descoperit 
că tradiţii comune multe sărbători religioase (ortodoxe) cum ar fi Boboteaza (Iordanov în Bulgaria), 
Paştele, Crăciunul, pe care le-au ilustrat foarte frumos pe coli de flipchart, ce au fost expuse ulterior 
la Galeria de artă din Oreahovo, unde s-au ţinut de altfel activităţile grupului ţintă în Bulgaria.
În cadrul workshop-ului au fost identificate şi tradiţii specifice bulgăreşti cum ar fi Sărbătoarea viţei 
de vie (Sărbătoarea Sfântului Trifon-Zarezan) prezentată de doamna Crizantema (coordonatorul 
bulgar de proiect) care a stârnit curiozitatea grupului român. Conform vechilor tradiții, punctul 
culminant al sărbătorii este momentul desemnării "regelui viței de vie" – de obicei unul dintre 
cultivatorii mari de viţă. Astfel, tinerii au aflat că între români şi bulgari există o legătură strânsă, în 
cadrul acestei sărbători bulgarii primind vizita românilor de peste Dunăre (mai ales din Bechet), 
sărbătorind cu vin şi bucate alese.
Nu a lipsit din cadrul workshop-ului şi evidenţierea 
efectului globalizării asupra tradiţiilor din Balcani, tinerii 
reuşind să identifice aspecte pozitive, dar şi negative.
Nu au lipsit interesantele „energizere” care au animat 
atmosfera, fiind foarte apreciate de tineri, contribuind 
totodată la apropierea şi unitatea celor două grupuri.
Prin jocuri de cunoaştere tinerii au ajuns să se cunoască 
foarte bine, „Profilul de facebook” – prin care tot grupul a 
contribuit la creionarea unui „portret robot” a fiecărui 
participant - stârnind hohote de râs la vederea rezultatelor finale.
Workshop-ul s-a încheiat cu un „reflection grup” prin care tinerii au reflectat la temele prezentate, 
şi-au expus părerile vis-a-vis de lucrurile noi pe care le-au aflat, majoritatea scăpând de temerile pe 
care le-au avut la început, în cadrul sesiunii „Aşteptări, temeri, contribuţii”.
Cu noi cunoştinţe despre tradiţiile şi obiceiurile bulgăreşti, tinerii s-au arătat foarte nerăbdători să 
participe la partea a doua a programului: Vizita la Casa de cultură din Oreahovo, dar şi la Panorama 
din Plevna. Laura Holban
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          În ultima zi de proiect în Bulgaria, tinerii au vizitat peştera Ledenika situată în apropierea 
oraşului Vratsa. Mai precis, Peştera este situată pe creasta Srteshen în partea de NV a munţilor 
Balcani, la 16 km de Vratsa. Are 300 m lungime şi conţine zece încăperi separate. Cea mai mare 
este Sala de concert unde tinerii şi-au exersat „talentele” de solişti sau corişti.
           Cei mai „plinuţi” au avut emoţii în „Pasajul Păcătoşilor”, un loc foarte strâmt unde ghidul i-a 
avertizat că doar cei cu inima curată şi fără păcate pot trece, iar cei îndrăgostiţi, mai ales fetele au 
putut atinge o stalactită sub formă de inimioară despre care se spune că dacă este atinsă de o 
persoană aceasta se va mărita în acel an.
            Foarte apreciat a fost şi „Lacul Dorinţelor”, un mic lac unde se spune că dacă introduci mâna 
în apa foarte rece şi îţi pui o dorinţă, aceasta se va îndeplini. Cel mai înalt punct al peşterii este 
numit „Al şaptelea cer” unde numai turiştii ambiţioşi pot ajunge. Întregul grup a reuşit să ajungă, fiind 
mare motiv de laudă şi mândrie!
           La ieşirea din peşteră toţi s-au arătat impresionaţi, nelipsită fiind vizita la magazinul de suve-
niruri unde majoritatea au luat magneţi de frigider cu imagini reprezentative din peşteră. 

          Unul din cele mai conservatoare şi religioase oraşe din Turcia, locul în care a trăit şi a murit poetul persan 
Mevlana Rumi, talentat muzician, jurist şi filozof pentru care toţi oamenii sunt egali, indiferent de religie.
Konya, renumită datorită ordinului călugărilor Mevlani, călugări care spun că muzica şi dansul eliberează 
oamenii, iar mişcarea de învârtire permite inducerea unei anumite stări de spirit. Dar despre asta puţin mai 
târziu.
        14 martie. Am pornit cu bucurie în suflet, bucuria de a cunoaşte oameni, obiceiuri, locuri noi! Am ajuns 
în Konya! Oameni minunaţi ne-au întâmpinat la aeroport, apoi la hotel. Un hotel cald şi primitor cu feţe 
zâmbitoare şi deschise Amabilitatea oamenilor, curăţenia şi mâncarea tradiţională turcească simplă şi 
sănătoasă, ne-au însoţit în toate cele opt zile cât am stat acolo.

nu visam niciodată să ajung într-un asemenea loc...
Konya, Turcia,Konya, Turcia,

       Locuri noi, frumoase, un aer medieval oriental, clădiri 
istorice şi case vechi, magazine cu dulciuri, covrigi, 
curmale şi măsline formează un tablou deosebit de 
pitoresc. Oameni liniştiţi şi religioşi care îşi respectă 
cultura şi religia.
          Admiraţie! Am fost impresionată de aerul de poezie 
şi de rugăciune care pluteşte în acest oraş mistic şi rece. 
Sobru, dar prietenos şi ospitalier. A fost diferit, am 
cunoscut oameni noi, am învăţat, ne-am distrat.
       Cursul, de fapt seminariile din cadrul proiectului. - 
Human rights-la care am participat s-a ridicat la cele mai 
înalte standarde. Credeam că va fi plictisitor, dar nici pe departe, am învăţat multe lucruri noi şi interesante. 
Prof universitari, doctori, oameni de seamă ne-au prezentat materiale despre drepturile omului, discriminare, 
xenofobie şi globalizare. Am comunicat, am improvizat, am jucat teatru şi ne-am distrat la seara interculturală, 
unde ca de obicei, România a fost la înălţime.
Oameni speciali cu suflet mare Bora, trainerul nostru, Seda, Kazim şi Nurdan ne-au îndrumat în toate 
activităţile noastre şi ne-au însoţit peste tot.5 naţiuni cu religii şi culturi diferite am format un tot timp de 8 zile 
în oraşul în care Mevlana a încercat să facă acelaşi lucru-pace pentru toţi.
         Să nu uit de turul oraşului în care am vizitat faimosul muzeu Mevlana, respectiv Mausoleul lui Rumi şi 
Selciuc Universiti, universitatea cu cei mai mulţi studenţi din Turcia.şi nu în ultimul rând ritualul sema, care 
are loc într-o sală imensă circulară, şi începe cu o rugăciune după care continua cu rotirea unduioasă a 
dansatorilor dervishi, totul pe un fond muzical lent, un dans cu multe semnificaţii şi care m-a impresionat 
profund.
         Un tărâm magic în care vechiul se îmbină cu noul, tradiţionalul cu modernul.
Sunt multe de spus, multe de povestit, un lucru e însă sigur, Konia e o altfel de Turcie!
Dacă ar fi să mai fie o dată Konya, n-aş spune nu, pentru că ospitalitatea oamenilor de acolo e diferită şi pentru 
că înconjuraţi de atâtea atenţii ne-am simţit ca nişte sultani., într-un oraş plin de semnificaţii istorice, un oraş 
sacru cu o arhitectură minunată şi cu oameni primitori.
        Mulţumim tuturor celor care ne-au făcut să ne simţim noi - alături de celelalte cinci naţiuni Turcia, Franţa, 
Croaţia, Georgia şi Azerbaidjan!

Arabenna Neculăiasa

        It is a while in your life when you feel that something has to be changed, and when you realize that in the way to 
grow up, to develop yourself you have to change a little bit of you, until the moment when you will become what you 
really are today. But, you need people in your life, to give you their experience, their feelings, the reality…
      This is my story, started when I was 1 years old and when my parents gave to my grand parents the unique 
opportunity to bring me today as I am. My grandparents, MAMAIA and TATAIA!
         At countryside, in a village situated almost in the middle of Romania, i’ve done my first 7 years of my life: some 
water, some food, a football field detected all the time in another place on the hills and gates made of trees, and …some 
friends, were all the arguments of a wonderfull childhood…
        Looking to my grandparents who were feeding the anymals, which were taking me in all the parts of the village 
showing me all the time new things, showing me the nature, how to be part of it, how to grow with it, how to love it…. 
Drawing with my grandma every day and singing together with her the songs of the childhood…
       Talking with my grandpa about the first and second world war, and also teaching me all the capitals of the world, 
and telling me: “my son.. you have to know that all which is blue on the world map is water”, the memories about the 
local festivals, all the neighbours and old ladies which all the time were teaching me do not smoke, do not drink, do not 
sweare, to tell the truth, to learn more and more, to have friends and to be loyal, to understand my parents, to love them, 
to believe in truth… all these things are part of me.. today … In this way…
         In the first class one of the moooost beautiful days of my life, was my first 10 at Drawing… I was so happy that 
I’ve called immediately my grandparents to tell them how great I was in that day and that I’ve started my school life with 
a 10… Magical feeling!
         And than… 

Reflectare de primăvară
United Kingdom experience
“Storytelling as a tool of intercultural dialogue”

       When I was in the third class and the geography teacher asked all the children at then first hour… “let’s see… who 
knows all the capitals of the Europe”… I was the only one knowing them, and I was 10 years old… I was so happy and 
so proud of me.. I run home, I’ve told to my parents and were so happy …
        On history lessons, when the teacher asked us, about people who lived during the history, about memorable facts, 
I was 11 years old and I remembered my grandparent’s words from the past … Vlad Tepes, Cantacuzino, Avram Iancu, 
Mircea cel Batran, Cuza, Ceausescu, communism, socialism, democracy, all the steps of our history.. 
all these are part of my knowledge because of them…
         After that, on the high school, when I saw for the first time friends of mine which were missing the classes, going 
to drink, to party, to have drugs, I’ve realized that I should never do like them, and I’ve started to understand little by 
little why that I am not like the others. It is about what means to have around all the time older people, driven by good 
intentions, with experience of life, all these which now made a little bit of who I am today…
And the university, the next step of my life with a lot of attractions, a time in which different challenges were fighting 
inside of me… I’ve never renounced to build and to discover myself, to read, to work, to have friends, to tell the truth, 
to be balanced, to believe in people and In love..
       And today, being here with you, with all my past, my memories, with all the people of my life living still in my heart, 
even if many of them are not anymore today… 
       I share with you, my friends, a little bit of who I really am! Florin Ceparu

Participant ATCE SPERANTA RAMNICEANA
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            În perioada 05.05.2012 – 05.03.2013 s-a derulat proiectul Youth Build Legendary Europe, 
finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea 1.1 – schimb de tineri, cu un 
grant de 16522.77 euro.
                   Proiectul a avut ca tematică construirea unei Europe legendare prin promovarea şi conservarea 
patrimoniului legendar european, cel de la care au luat naştere toate culturile moderne, realizarea unei 
mari culturi europene prin diversitate şi incluziune. Schimbul de tineri s-a desfăşurat la Râmnicu Sărat 
în perioada 09 – 16 iulie 2012 cu participarea a 35 de tineri din România, Turcia, Spania, Portugalia şi 
Italia, a vizat şi îndeplinit următoarele obiective:

O1. Descoperirea patrimoniului cultural legendar al Europei din care au luat naştere toate 
culturile moderne de către cei 35 de participanţi din România, Turcia, Italia, Spania şi 
Portugalia prin utilizarea teatrului forum ca instrument non formal pe parcursul celor 7 zile de 
activităţi de la Râmnicu Sărat.

O2. Creşterea nivelului de implicare a celor 35 de participanţi din România, Turcia, Italia, 
Spania şi Portugalia în promovarea moştenirilor culturale legendare din Europa prin folosirea 
de metode şi instrumente de educaţie non formală pe parcursul implementării proiectului.
O3. Dezvoltarea patrimoniului cultural legendar al Europei prin cunoaşterea eroilor de legendă 
care au dus la modelarea culturilor moderne specifice celor 5 promotori prin implicarea celor 
35 de participanţi pe parcursul celor 7 zile de activităţi pentru crearea unei culturi europene 
globalizate bazată pe diversitate.
O4. Dezvoltarea dialogului inter cultural între cei 35 de participanţi din partea României, 
Turciei, Italiei, Spaniei şi Portugaliei prin participarea la activităţile schimbului multilateral de 
tineri de la Râmnicu Sărat.

              Activitatea de final a schimbului a constat în realizarea Carnavalului de legende de la Râmnicu 
Sărat, ediţia a I-a 2012 – susţinut în Parcul Central, activitate care a reunit alături de participanţi, un 
număr de 150 de cetăţeni râmniceni.
         Proiectul s-a finalizat în data de 5 martie 2013 zi în care tinerii şi-au primit în mod festiv 
certificatele youthpass, recunoaştere a participării şi a competenţelor dezvoltate în cadrul proiectului.

Gheorghiţă Drăghici, manager de proiect

Comunicat de finalizare

Etapa de vizibilitate aferentă proiectului 
EUROPEAN UNION REPUBLIC AND 
MONARCHY, finanțat de Comisia Europeană 
prin programul Tineret în Acțiune, s-a 
desfăşurat pe perioada 1 ianuarie – 1 mai 2013 şi 
a vizat atingerea unor obiective tematice deosebit 
de importante, printre care promovarea imaginii 
Programului Tineret în Acţiune.   
Aferent lunii martie 2013 vizibilitatea a constat 
în distribuirea de materiale informative: flyere, 
pliante, tricouri, afişe, stikere, roll-up-uri, 
banner. Toate aceste materiale au fost 
inscripţionate cu logourile Programului Tineret 
în Acţiune, ale CE, precum şi detaliile 
proiectului: denumire, locaţie, perioadă, 
parteneriat.
Tot în această perioadă a fost creat un grup de 
discuţie pe facebook care a avut ca rol o primă 
relaţie de socializare şi comunicare între tinerii 
din grupul ţintă. Aici au fost purtate discuţii 
referitoare la activităţi, la tematica proiectului, 
realizându-se un prim contact între participanţi. 
De asemenea, pentru comunicatele de lansare a 
proiectului și pentru procesul de selecție a fost 
utilizat blog-ul www.atcesr.wordpress.com

EUROPEAN UNION
REPUBLIC MONARCHYan

d
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F.O.R.T.E.S. Rm. Sãrat

Milea Ruxandra

Vizibilitate
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Proiectul „Solidarity and Understanding between Neighbours”, 
finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, 
acţiunea 3.1a – schimb de tineri, având ca promotori asociaţii din 
România, Germania, Turcia, Moldova, Italia şi Albania, va fi 
implementat în perioada 19 - 28 aprilie 2013 la Râmnicu Sărat cu 
participarea a 36 de tineri. Ca orice proiect Tineret în Acţiune – schimb 
de tineri, desfăşurat de către ATCE Speranţa Râmniceană, şi acesta a 
avut prevăzută o vizită de planificare în avans.

Aceasta s-a desfăşurat în perioada 22 - 24 martie 2013, cu aproximativ 
o lună înaintea schimbului pentru a da suficient timp activităţilor de 
pregătire. Această întâlnire a reprezentat ocazia cu care liderii din 
fiecare grup s-au întâlnit la Râmnicu Sărat, unde au verificat condiţiile 
de cazare, masă şi desfăşurarea activităţilor, s-a discutat în detaliu şi 
s-au împărţit sarcinile fiecărui grup, s-au stabilit obiectivele de 
învăţare şi aşteptările tinerilor participanţi.

Echipa din România, vorbim aici de asociaţia beneficiară a proiectului, 
„Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educație - Speranţa Râmniceană” a 
pregătit un scurt training introductiv cu informaţii şi exemple pentru că 
liderii de grup să meargă la echipele naţionale şi să aibă capacitatea de 
a coordona activitatea de cercetare prezentare pe tema discriminării în 
comunitatea locală.

Totodată, liderii participanţi la activitate, pe lângă discuţiile de 
planificare s-au bucurat şi de vizite culturale la Primăria Râmnicu 
Sărat, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, Centrul Cultural „Florica 
Cristoforeanu”, Centrul de Tineret FORTES şi la Mănăstirea 
Adormirii Maicii Domnului.

La Centul de Tineret FORTES aceştia şi-au lăsat amprentă şi pe 
bannerul proiectului, pictând cu vopsea logoul proiectului şi steagul 
UE. În timpul vizitei de cercetare culturală, pentru a creşte promovarea 
şi impactul proiectului şi a programului Tineret în Acţiune, în 
comunitatea râmniceană, participanţii au distribuit cărţi poştale 
folosite în campania de teasing, dar şi flyere, pliante, stikere.Angela Mădălina Feraru

Youth in Action Programme
Action 3.1a Youth exchange

olidarity andolidarity and

eighbourseighbours

SS
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betweenbetween

VPA
Proiect finanțat de Comisia Europeană

prin programul Tineret în Acțiune

Prima etapă a campaniei de vizibili-
tate a proiectului Solidarity and 
Understanding between Neigh-
bours, SUN, �nanțat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret 
în Acțiune, acțiunea 3,1a, la 
termenul 1 octombrie 2012, a 
constat în acţiuni de teasing și 
campanii ale tuturor promotorilor 
în propriile comunități, de distri-
buire de materiale informative 
(a�șe, �yere, pliante și în special 
cărţi poştale cu sigla proiectului, 
un soare stilizat şi SUN plasat în 
centrul soarelui).
 
A urmat apoi activitatea VPA, 
moment în care liderii din partea 
tuturor promotorilor s-au întâlnit la 
Râmnicu Sărat și au purtat discuții 
de plani�care a schimbului propri-
uzis ce va avea loc în luna aprilie. 
Cu ocazia acestei prime activități 
comune cei 7 participanți, din 
partea ATCE Speranța Râmniceană 
și a promotorilor din Moldova, 
Italia, Turcia, Albania și Germania 
au întreprins și o campanie de 
vizibilitate în centrul orașului Râm-
nicu Sărat și în parcul central, distri-
buind cărți poştale, pliante și �yere, 
cetățenilor râmniceni. 

A urmat apoi o perioadă intensă de 
activități de pregătire, de vizibili-
tate și promovare a proiectului și 
programului Tineret în Acțiune, 
perioadă în care tinerii au pregătit 
în detaliu activitățile schimbului, 
per �ecare promotor, așa cum și-au 
asumat la VPA.

     
       Daniela Strâmbei 

Vizibilitate/pregătire SUN
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MEDIA
FACETS

IN
YOUTH POLICIES

AND DEMOCRACY

    Proiectul „Media Facets - în youh 
policies and democracy” este un proiect 
multicultural dezvoltat între patru 
promotori din România şi Italia, este 
finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul Tineret în Acţiune. Schimbul 
este coordonat de Comună Podgoria şi 
constă într-un schimb de 24 de tineri, pe 
parcursul a 10 zile de activităţi, 11-21 
aprilie 2013, susţinute la Monforte San 
Giorgio şi Podgoria.
    O primă acţiune de vizibilitate a fost 
reprezentată de conferinţa de lansare 
susţinută în data de 10 ianuarie 2013 când 
au fost făcute publice datele de identitate 
ale proiectului, obiectivele propuse, 
componenţa parteneriatului, perioada 
derulării activităţilor, procesul de învăţare 
propus a se realiza la nivelul tinerilor 
participanţi şi impactul urmărit a se 
realiza.
    Vizibilitatea şi promovarea proiectului a 
continuat şi în lună martie 2013 când au 
fost distribuite materiale informative 
despre proiect, toate purtând siglele 
Programului Tineret în Acţiune şi ale 
Comisiei Europene. De asemenea, 
proiectul a fost mediatizat în presa scrisă şi 
cea audio-video, primarul Marius Chiru 
participând la diverse întâlniri şi şedinţe 
unde a vorbit oamenilor despre ce 
reprezintă un proiect european, mai 
precis” Media Facets - in youth policies 
and democracy”. A fost realizat un blog şi o 
pagină pe facebook purtând denumirea 
proiectului. Campania de vizibilitate, 
distribuirea de de pliante şi flyere au fost 
susţinute (şi vor fi în continuare) de tinerii 
selecţionaţi să participe la proiect. 
Proiectul a beneficiat de susţinerea 
partenerilor media TV SAT 2002, 
w w w. e u r a m n i c e a n . b l o g s p o t . c o m , 
http://atcesr.wordpress.com.

VIZIBILITATE
VIZIBILITATE

 Proiectul „EdU PerFORMING” al 
Asociaţiei Onix a beneficiat în perioada 1 
februarie -10 aprilie 2013 de o campanie de 
vizibilitate amplă cu scopul de a promova 
proiectul - curs şi Programul Tineret în 
Acţiune. După ce în luna februarie a avut 
loc conferinţa şi comunicatul de lansare a 
proiectului, a urmat în lună martie 
campania de promovare online pe blog-ul 
asociaţiei şi pe alte blog-uri şi site-uri 
foarte accesate la nivel local şi judeţean: 
www.ramnicpress.ro şi 
www.euramnicean.blogspot.com. 
 De asemenea a urmat o campanie 
de informare în presa locală şi două 
campanii de distribuire de materiale 
informative: 200 de pliante, 200 de flyere, 
100 de insigne, 100 de ecusoane, 2 
bannere, 1 roll-up, 100 de afişe, 50 de 
tricouri personalizate - toate aceste 
materiale conţinând datele proiectului şi 
logourile Programului „Tineret în 
Acţiune”. Pentru realizarea unei bune 
vizibilităţi pe perioada realizării 
schimbului, în cadrul Centrului de Tineret 
Fortes va fi instalat roll-up-ul proiectului. 
 A fost creat un grup pe facebook, în 
care au fost adăugaţi toţi tinerii din grupul 
ţintă, aici realizându-se o comunicare 
continuă, postându-se informaţii despre 
stadiul implementării, adăugându-se poze, 
comentarii. Tot în această perioadă s-au 
derulat acţiuni de înştiinţare desfăşurate în 
unităţile de învăţământ râmnicene, mai 
mult conducătorii unităţilor de învăţământ 
au fost invitaţi să comunice cu 
participanţii în scopul multiplicării 
efectelor şi a transmiterii unor informaţii 
preţioase referitoare la metodele utilizate 
în cadrul cursului. Toate metodele utilizate 
au avut ca scop promovarea de calitate a 
cursului de formare în toate mediile 
sociale care în viitor vor putea beneficia de 
rezultatele proiectului nostru.

EDU
Youth in Action Programme
Action 3.1b Training Course
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O zi înnorată la Otopeni ce s-a continuat cu o după-amiază ploioasă în Aeroportul Internațional din Tirana. 
Acesta a fost începutul unui proiect față de care unii dintre noi aveau anumite rețineri, normale, dacă luăm în 
considerare faptul că era primul proiect al României în Albania. 
 
Ajunși în Tirana, ne-am urcat în primul autobuz spre Lezhe, loc în care am avut parte de prima dovadă a 
prieteniei ieșite din comun a albanezilor. Am întâlnit un agent de turism care și-a oferit ajutorul fără a cere ceva 
în schimb și ne-a îndreptat către stațiune, prin intermediul unui mini-van. Din nou pe drum, problemele noastre 
au fost rezolvate de aceeaşi prietenie albaneză, printr-o profesoară de limbă Engleză, care din întâmplare se 
afla cu noi în mașină. Într-un final, ne-am întâlnit cu unul din organizatori și am ajuns la hotel.

        „În martie, Carmina a reprezentat ATCE-SR în Bosnia şi Herzegovina la un proiect pentru constituire de 
parteneriate. Să vedem ce impresii a cules de acolo. Poate experienţa ei motivează mai mulţi tineri să se 
implice în proiecte de acest tip. Îi mulţumim că ne-a reprezentat în proiecte europene.”
Daniela Strâmbei
       În perioada 17- 22 martie 2013, subsemnata alături de alţi 2 “soldăţei eco” am reprezentat România, în 
PBA-ul “Join the youth Green Side” în oraşul Mostar- astăzi patrimoniu Unesco.
Pe parcursul unei (aproximativ) săptămâni, am discutat diferite teme legate de ecologie, am încercat să legăm 
noi parteneriate dar inevitabil am legat şi noi prietenii.
         Procesul de învăţare a fost mixt şi a constat în diferite seminarii, dezbateri - discuţii în grup dar şi vizite 
ale ONG- urilor locale care activează în diferite domenii dar şi în domeniul ecologiei. Din păcate, datorită 
faptului că vremea nu a ţinut cu noi şi a plouat mai tot timpul am avut parte doar de 1 zi pentru activităţi în aer 
liber.
        Pe lângă toate acestea am avut parte de un hotel - cămin animat cu studenţi veseli şi deschişi la dialog 
inter cultural.
          Mostar- este un oraş încărcat de istorie şi tristeţe, mărturie sunt ruinele sau clădirile ciuruite care amintesc 
celor care hotărăsc să îl viziteze de războiul de independenţă.
          Fiecare străduţă are povestea ei, parcă diferită de alte străduţe, fiecare colţ din Mostar vine să prezinte 
o filă din cartea de istorie. În timpul războiului, oraşul a înregistrat pierderi umane dar şi numeroase clădiri 
monumente au fost avariate sau distruse.
           Exemplificativ este în acest sens podul vechi - Stari Most - renumitul pod construit în stil otoman. Acesta 
reprezenta inima oraşului. Din fericire, atât podul cât şi o parte din oraşul vechi a fost reconstruit prin efortul 
mai multor comunităţi şi organizaţii internaţionale, astfel spre surprinderea vizitatorilor centrul vechi se 
prezintă mai mult ca un loc cochet.
        Străduţele înţesate cu căsuţe de piatră - care în prezent servesc ca magazine de suveniruri, ateliere sau 
restaurante, tarabe cu eşarfe, cercei, ibrice, seturi de cafea, culoarea turcoaz - verde a Neretvei diversitatea 
etnică şi culturală dar şi atmosfera orientală aduc un farmec aparte centrului şi implicit oraşului. Nu poţi să 
rămâi nepăsător după ce ai trăit câteva clipe în acest oraş minunat, alături de nişte oameni minunaţi din Bosnia 
şi Herţegovina, Italia, Serbia, Albania, Muntenegru, Polonia, Ucraina.

Volunteer without prejudices,
Europe without borders

 
Pentru noi, prima zi a început direct cu cina, 
apoi o seară liberă pe care am petrecut-o în 
lobby, unde am început să ne cunoaștem cu 
participanții celorlalte ţări.
În decursul primelor zile ne-am familiarizat cu 
împrejurimile și cu ceilalți participanți și fără 
să ne dăm seama, am dezvoltat o legătură 
destul de strânsă cu ceilalți.
 
În materie de prezentări și activități de grup, aș 
vrea să menționez că România a avut parte de 
cele mai numeroase și însemnate aprecieri, nu 
numai în ceea ce privește prezentările, dar și la 
capitolul deliciilor culinare pregătite în seara 
dedicată României.
 
Proiectul nu s-a încheiat fără câteva lacrimi vărsate, atmosfera din ultima dimineață fiind una tristă și 
apăsătoare. Nu știu dacă a fost noroc sau ghinion faptul că am plecat printre ultimii căci am avut astfel ocazia 
să vedem cum hotelul se întoarce la somnul de dinainte de sezon și la amorțeala ce era distrusă de bunăstarea 
participanților...
 
Dacă ar fi să caracterizez întregul proiect în câteva cuvinte... aș îndrăzni a spune că a fost unul din acele 
momente care îți oferă o nouă perspectivă asupra interacțiunii dintre oameni și prin exemple concrete, iți 
schimbă ideile preconcepute despre unele națiuni.

Alexandru Grecu

Join
the youth
Green Side
PBA

Carmina Elena Vânt
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prieteniei ieșite din comun a albanezilor. Am întâlnit un agent de turism care și-a oferit ajutorul fără a cere ceva 
în schimb și ne-a îndreptat către stațiune, prin intermediul unui mini-van. Din nou pe drum, problemele noastre 
au fost rezolvate de aceeaşi prietenie albaneză, printr-o profesoară de limbă Engleză, care din întâmplare se 
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apoi o seară liberă pe care am petrecut-o în 
lobby, unde am început să ne cunoaștem cu 
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să vedem cum hotelul se întoarce la somnul de dinainte de sezon și la amorțeala ce era distrusă de bunăstarea 
participanților...
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Slujind
un nume
şi o cauză

Slujind
un nume
şi o cauză

     „În martie 2013 se marchează 125 de ani de la 
naşterea poetului Alexie Mateevici şi 25 de ani 
de revenire a sa la Zaim, în satul copilăriei. 
Zaimul a devenit în acest răstimp epicentrul 
evenimentelor spirituale, care ca şi sărbătorile 
creştine sunt marcate în fiecare an. Munca 
noastră - zilnică - a fost să refacem şi să păstrăm, 
în timpuri total neprielnice culturii, atmosfera, 
spaţiul spiritual în care a vieţuit poetul şi familia 
sa. Mai mult, noţiunea de Spaţiu Spiritual 
Mateevici s-a extins asupra întregului ţinut al 
Căușenilor, iar în relaţiile cu confrații din 
dreapta Prutului, ea se referă la întregul spaţiu 
pruto - nistrean.

    Ediţia medalion „Un vis împlinit” îţi readuce 
în atenţie cele 38 de poeme originale ale 
părintelui Mateevici şi reafirmă, la ceas aniver-
sar, din Buceagul Căuşenilor Basarabiei, spiritul 
operei mateeviciene pentru orice bun român, în 
orice parte a lumii s-ar afla. Nu prea vastă ca 
volum, opera lui Alexe Mateevici ocroteşte 
astăzi spaţiul dăinuirii spirituale a românilor 
basarabeni şi trece dincolo de aceasta prin 
inegalabilul poem „Limba noastră”.

Ion Găină
Scriitor, director al Casei-muzeu „A.Mateevici”,

Zaim, Republica MOLDOVA

. O delegaţie a Filialei Râmnicu Sărat a Ligii 
Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni şi a 
Federaţiei FORTES a tinerilor râmniceni s-a aflat în 
zilele de 28-29 martie a.c. în vizită în localitatea Zaim 
din Republica Moldova, locul de baştină al Marelui Poet 
şi Român, Preotul Alexie Mateevici, autorul 
monumentalei poezii „Limba noastră”.
 Din delegaţia râmniceană au făcut parte Volodea 
Mateevici, soţia acestuia Nicoleta şi fiica Elena -Denisa 
precum şi Maria Dan (fostă Mateevici), strănepoţi pe 
linie paternă ai Poetului Preot.
 Sub „greutatea vremurilor”, bunicul acestora, 
Preotul Pavel Platon Mateevici, fost Protopop de Bălţi 
s-a stabilit şi a fost adoptat de cei de la Râmnicul Sărat în 
anul 1940 în urma blestematului Pact 
Ribbentrop-Molotov când trupele comunismului 
sovietic au ocupat, fără luptă şi fără vreun fel de 
împotrivire din partea regimului Carol al II-lea, 
Basarabia producând dureri şi răni, unele neînchise nici 
până în zilele noastre.
 Din delegaţie a făcut parte Marius Chiru - 
Primarul Comunei Podgoria, Membru al Filialei 
Râmnicu Sărat a LIGII, Nelu Grigoraş- Consilier 
Municipal, precum şi Dan şi Laura Holban, Traian 
Holban, Florin Ceparu, membri ai Federaţiei de Tineret 
FORTES şi Marius Neculae - Directorul Muzeului 
Râmnicu Sărat.
 În ziua de 28 martie delegaţia a fost primită la 
Chişinău de Iurie Guƫu- om de afaceri, Membru al 
Conducerii Filialei Chişinău a LIGII împreună cu 
Părintele Petru Buburuz parohul bisericii "Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel" din Chişinău, care au organizat 
şi au oficiat o vibrantă slujbă de pomenire la mormântul 
din Cimitirul Central din Chişinău, unde se odihneşte 
Poetul Alexie Mateevici alături de mama şi sora sa.
 A doua zi la Zaim, Raionul Căuşeni, locul de 
naştere al Poetului, urmaşii acestuia împreună cu ceilalţi 
membri ai delegaţiei au vizitat MUZEUL inaugurat în 
urmă cu 25 ani în casa unde a locuit familia Mateevici şi 
unde cu 125 ani în urmă s-a născut Poetul Alexie 
Mateevici.
 Cu această ocazie, corul măicuţelor de la 
Mănăstirea „MARTA şi MARIA” a intonat câteva 
cântece pe versurile Poetului iar elevi ai şcolilor din 
raion sub conducerea profesorilor lor, au prezentat un 
frumos spectacol artistic care a culminat cu o prezentare 
făcută de elevii participanţi la concursul raional de 
„bătut toaca”.
 Comemorarea celor 25 ani de la înfiinţarea 
Casei Muzeu şi a 125 ani de la naşterea Poetului Alexie 
Mateevici a continuat la Bibliotecă din Zaim - amenajată 
de sărbătoare - unde au rostit alocuţiuni Ion Veste - 
Primar de Zaim, Ion Găină - Directorul Casei Muzeu, 
Volodea Mateevici, Ştefan D. Popa - Vicepreşedinte al 
LIGII, Iurie Guţu, Marius Chiru, Nelu Grigoraş, Marius 
Neculae, Sergiu Gogu - Vicepreşedinte Raionul Căuşeni, 

PENTRU O
ZI RÂMNICUL SĂRAT
S-A MUTAT LA ZAIM

Tudor Garaba - Şeful Direcţiei de Cultură, Tineret şi Sport 
Raionul Căuşeni, dar şi unii reprezentanţi ai Corpului 
Profesoral din Zaim.
 O formaţiune de elevi condusă de Prof. Parascovia 
Bragari a prezentat un frumos program artistic care a inclus 
multe poeme vibrante, cu un profund caracter patriotic.
 Comemorarea la Zaim a celor două evenimente 
legate de viaţa şi opera lui Alexie Mateevici a fost marcată 
de lansarea cărţii „Un vis dorit - Medalion aniversar” dedi-
cat Poetului Alexie Mateevici - coordonator Ion Găină, 
Lectură Volodea Mateevici, tipărit la EDITGRAPH - 
Buzău. Cu aceeaşi ocazie a avut loc şi lansarea Cărţii 
Poştale dedicată Casei Muzeu Alexie Mateevici de către 
Poşta Republicii Moldova, reprezentată de doamna Victoria 
Tănase - Director.

 Dipl. Ec. Ştefan D. Popa - BAC Member
 Vicepreşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni (fondată 1880)
 Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a 
Municipiului Bucureşti (2005-2008). 

 De menţionat că în Curtea Bisericii din Zaim în 
prezenţa delegaţiei noastre şi a celor ce ne-au întâmpinat a 
avut loc o slujbă de pomenire la mormântul tatălui Poetului, 
Mihail Mateevici, Preotul Comunei cu peste 130 de ani în 
urmă.
 Urmaşii Marelui Poet veniţi de la Râmnicul Sărat 
dar şi ceilalţi membri ai delegaţiei au fost primiţi cu căldură, 
o largă deschidere şi atenţie de către reprezentanţii gazdelor 
astfel încât după revenirea la Râmnicul Sărat în continuarea 
celor spuse pe timpul vizitei la Zaim, delegaţia a trimis 
Primarului localităţii Ion Veste şi Directorului Muzeului Ion 
Găină o scrisoare de mulţumire, exprimând respectul şi 
aprecierea pentru spiritul gospodăresc, ordinea, disciplina 
ce le-am putut afla cu ocazia vizitei precum şi părerea că 
prin toate cele întreprinse organizatorii au reuşit să 
cinstească cum se cuvine memoria Marelui Nostru Înaintaş 
Alexie Mateevici.
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Mă numesc Sfinteș Andrei şi am 18 ani. Sunt elev în clasa a 
XI-a B, profil real Matematică-informatică intensiv la 
Colegiul Naţional “Alexandru Vlahuţă” din Râmnicu Sărat.
 
Sunt o persoană dinamică, sociabilă şi îmi place foarte mult 
să lucrez în echipă, astfel mi-am găsit un loc printre tinerii 
voluntari din Râmnicu-Sărat.
 
Primul meu proiect la care am participat a fost organizat de 
A.T. Onix şi se numea “Sportul fără Vârstă” acesta 
desfăşurându-se în perioada 10-14 august 2011. După acest 
prim proiect, am fost foarte atras de oamenii care dezvoltau 
voluntariatul în oraşul meu şi mi-am dorit să mă alătur lor. 
Zis şi făcut, am fost primit cu braţele deschise, la fel ca toţi 
ceilalţi.

             Mă numesc Gabriela Stanciu, am 17 ani şi sunt elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional 
“Alexandru Vlahuţă”. Sunt o persoană sociabilă, ambiţioasă, îmi place să interacţionez cu 
cei din jurul meu şi să mă implic în activităţi de tineret, extraşcolare, unde pot să cunosc 
persoane noi, să schimb impresii şi să învăţ multe lucruri noi şi interesante.

PROFIL DE VOLUNTAR

Bună! 

              De curând am avut primul contact cu lumea voluntarilor prin participarea în proiectul 
“Balkan Traditions” ce s-a desfăşurat anul acesta în lună februarie în Bulgaria, mai exact în 
oraşul Oreahovo din apropierea graniţei cu România. Aici au fost selectaţi participanţi din 
ambele ţări. Cu această ocazie am descoperit locuri şi oameni noi, mentalităţi diferite, 
metode noi şi eficiente de motivare a participanţilor şi o atmosferă plăcută alături de echipa 
noastră. Pe parcursul acestui proiect mi-am dezvoltat spiritul de echipă, dialogul 
intercultural şi nivelul de informare; pot spune că acesta a avut un impact pozitiv asupra 
noastră. Până acum a fost singurul proiect la care am participat, dar aştept cu nerăbdare să 
am următoarea ocazie de a-mi face prieteni noi cu care să păstrez legătura. Am învăţat să 
trec peste barierele în comunicare de la început şi să fiu responsabilă de muncă în echipă.

             La Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S. am întâlnit oameni extraordinari care mi-au dat 
încredere în propriile forţe şi m-au încurajat încă din primele clipe din care i-am întâlnit, iar 
acest lucru m-a ambiţionat.
           Consider că sunt la început de drum în voluntariat şi cred că mai am multe de învăţat, 
dar cu răbdare şi dorinţa de participare, voi evolua. Voluntariatul mi-a oferit şansa de a 
învăţa multe lucruri care mă vor ajuta cu siguranţă pe viitor. Îmi place să îmbin utilul cu 
plăcutul, iar aici consider că este locul potrivit. În continuare sunt entuziasmată de 
următoarele activităţi la care voi participa cu plăcere, deoarece voi avea numai de câştigat în 
urma acestora.
           Cam atât pentru profilul meu de voluntar. Sper că am reuşit să vă fac curioşi şi cu toată 
încrederea vă sfătuiesc să vă înscrieţi în asociaţiile de tineret de la noi din oraş şi nu veţi 
avea decât de câştigat experienţe de neuitat.

FII ŞI TU VOLUNTAR! 

Salutare !

De atunci şi până în prezent am luat parte la numeroase proiecte desfăşurate pe plan local 
sau chiar internaţional. Am să dezvălui pe scurt câteva din proiectele la care am participat şi 
mi-au plăcut foarte mult:
 
- “Tradiţii în Balcani”, acesta s-a desfăşurat în Bulgaria, iar mai apoi în România
- S.U.N. – “Solidarity and Understanding between Neighbours”, proiectul în care am 
participat ca și voluntar în campaniile de vizibilitate și promovare și care se va desfăşura în 
Râmnicu Sărat, în perioada 19 – 28 aprilie 2013, având participanţi din Turcia, Albania, Italia, 
Germania, Republica Moldova, România și în care cred că voi fi selectat să particip, având o 
puternică motivație de a mă implica în combaterea discriminării și eliminarea prejudecăților. 

Vă sfătuiesc pe toţi să aplicaţi pentru viitoarele proiecte deoarece 
acestea oferă ceva nou de învăţat de fiecare dată. Pentru mine, să 
ştiţi că acestea constituie o solidă experienţă de viaţă care poate 
fi unică! 

Sfinteș Andrei
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 Împărăteasa nopţii

Peste satul nostru drag
Noaptea iarăşi s-a lăsat,
Bezna de acum domneşte
Şi nimic nu se zăreşte.

Din grădina casei mele
 Eu stau şi privesc la stele
Vreau să număr, dar sunt mii
Şi toate sunt argintii.

De pe-un deal, din depărtare,
Văd o rază cum apare...
Ce să fie? Ce e oare?
Este lună ce răsare.

E ca un cerc luminos,
Ce se-nalţă el faimos
 Şi pe boltă străluceşte
Şi bezna o fugăreşte.

Iar acum noaptea nu pare
Chiar atât de-nfiorătoare,
Fiindcă luna cea frumoasă
Este-a nopţii împărăteasă.

                         

          Când auzim sirena de la maşina pompierilor gândul ne 
duce la riscurile pe care aceşti oameni, puşi în slujba apărării 
împotriva focului, şi le asumă. Ne gândim, oare unde s-a mai 
întâmplat ceva, cât de repede au fost informaţi pompierii, cât de 
repede au ajuns la locul incendiului, cât de repede acţionează, 
etc. Vedem în acei oameni nişte puteri supranaturale care îi 
ajută să lupte cu stihiile. Şi totuşi... sunt oameni normali dar plini 
de: dăruire, abnegaţie, spirit umanitar, spirit de luptător, 
încredere în forţele proprii şi foarte buni în meseria lor.
         Un astfel de om a fost şi Pavel Zăgănescu, cunoscut de noi 
ca „eroul din Dealul Spirii”, care s-a născut la Rîmnicu-Sărat la 
17 ianuarie 1815, într-o familie numeroasă, dar cu o educaţie 
aleasă, ca fiu al Smarandei Zăgănescu şi al lui Paul Grozescu. 
         A început studiile la Şcoala Grecească din Rm. Sărat, la 14 
ani pleacă la Bucureşti, iar la doar 15 ani este intrat ca iuncăr, 
aspirant la gradul de ofiţer, repartizat la Regimentul II, batalionul 
1, din Bucureşti. Avea să îi aibă colegi pe: Nicolae Bălcescu, 
Cezar Boliac, Grigore Alexandrescu, Vasile Cîrlova, Cristian 
Tell, etc.
          La 10 iulie 1840, pentru bună însuşire a instrucţiei militare 
Pavel este numit „untredvil” la Polcul II, iar la 6 decembrie 1845, 
este avansat la grad de sublocotenent.
          Pavel Zăgănescu a fost printre primii ofiţeri care au făcut 
parte din prima Companie de Pompieri Militari înfiinţată în anul 
1844, a cărui comandant a ajuns mai târziu şi care avea să se 
distingă în lupta cu focul de la 23 martie 1847 care a cuprins 
capitala. În acea zi focul a izbucnit din cauza unei neglijenţe şi a 
durat aproape 24 de ore, timp în care Compania de pompieri 
condusă de Pavel Zăgănescu s-a luptat cu eroism. După 
stingerea incendiului el a fost avansat la gradul de locotenent.
        Un alt moment în care s-a făcut remarcat a fost cel de la 13 
septembrie 1848, când, după cum se ştie, a sprijinit Batalionul 
colonelului Radu Golescu, comandantul garnizoanei Bucureşti, 
în încercarea de a opri înaintarea cotropitorilor turci, de a 
pătrunde cu forţa în cazarmă pentru a-şi instala tabăra.
          „Prin ceea ce a făcut Pavel Zăgănescu cu ostaşii săi, a 
fost un exemplu pentru marea masă de cetăţeni care i-au venit 
în sprijin, ivindu-se scânteia ce s-a aprins în după-amiaza zilei 
de 13 septembrie 1848.
            Pavel Zăgănescu, împreună cu luptătorii paşoptişti au 
fost şi vor rămâne simbolul luptei, dreptăţii, intransigenţei faţă 
de cei ce ne asupreau de sute de ani.
           El a fost şi a rămas „licărul de lumină” care a dat speranţa 
unui viitor mai bun pentru masa de ţărani, viitor care, după 10 
ani, a fost pus în practică de domnul Alexandru Ioan Cuza.
        Pavel Zăgănescu este cel care a primit, pentru meritele 
sale, Tricolorul, Drapelul nostru de Luptă de azi. El este cel care 
a primit pentru meritele sale, prima medalie „ProVirtute Militară” 
şi, de asemenea, numeroase însărcinări din partea statului şi 
guvernului de atunci.”
           Este înmormântat la Cimitirul Bellu din capitală.
(toate datele sunt luate din cartea lui Costică Drîstaru „Pavel 
Zăgănescu” - promotorul evenimentelor de la 13 septembrie 
1848” apărută la editura „Editgraph” în 2012)

Eroul din
Dealul Spirii

Prof. Cati Berim

D’ale
voluntarilor...

Neculai Ionela
Cls. A VIII-a, Sc. Gimnazială nr.2

Plecarea iernii

Iarna rece va pleca
„La revedere” ne vom lua

Păsările călătoare
Din depărtări vor veni iară.

Soarele pe cer sclipeşte
Pământul el încălzeşte,

Zăpada s-a topit
De sub ea ghioceii au ieşit.

Luna

O, frumoasă stea
Tu apari doar noaptea.

Când soarele e la culcare,
Tu ne faci lumină mare.

Nu contează că e ploaie
Vânt, ger sau ninsoare,

Tu continui să fii
 Mereu iubită de copii.


