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Pavel Zãgãnescu...

ybleyble
COMUN-CATCOMUN-CAT

Înviati-va dar graiul, 
Ruginit de multa vreme, 

Stergeti slinul, mucegaiul
Al uitarii 'n care geme.

Strângeti piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde -

Si-ti avea în revarsare
Un potop nou de cuvinte.

Rasari-va o comoara
În adâncuri înfundata, 
Un sirag de piatra rara

Pe mosie revarsata. 

Alexei Mateevici
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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

Festivalul
Dramaturgiei
Buzoiene

editia a V-a 2012

Comunicat de presã
 Asociaţia de Tineret Cultură şi Educaţie – Speranţa Râmniceană în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu”, Muzeul 
Municipal, F.O.R.T.E.S., V.I.A. și ONIX, organizează în perioada  26 – 28 octombrie 2012, 
cea de a V – a ediţie a “Festivalului Dramaturgiei Buzoiene” - proiect finanţat de Consiliul 
Judeţean Buzău în baza Legii nr. 350/ 2005.
 Festivalul se va desfăşura în sala de spectacol a Centrului Cultural „Florica 
Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu nr. 20. 
 Acesta este adresat elevilor de liceu din Judeţul Buzău și cuprinde următoarele 
activități:
 1. Concurs de teatru – secțiunea: trupe, monolog şi teatru forum, 26 – 28 octombrie 
2012, orele 9.00 – 12.00.
 2. Vizionarea piesei de teatru ”Feisbuc” – teatrul Nottara – distribuție Diana Iarca, 
Ioana Calotă, Laura Anghel şi Mariana Neagu, 26 octombrie 2012, ora 19.00.
 3. Festivitatea de premiere, 28 octombrie 2012, ora 13.00.
 4. Excursie tematică la București cu actorii clasați pe locul I la toate secțiunile, 
voluntarii și organizatorii festivalului, 29 octombrie 2012.
 Pentru relaţii suplimentare privind dosarul de înscriere, regulamentul de
participare, precum şi alte detalii tehnico-organizatorice, puteţi suna  la următoarele
numere de telefon:
 0763246068 – președinte ATCE – Speranța Râmniceană, Mateevici Volodea;
 0761539848 – manager de proiect, vicepreședinte ATCE – SR, Neculae Marius;

Mateevici Volodea
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 Poate că şi tu simţi cum toate se schimbă, 
cum cerinţele devin din ce în ce mai mari, se pune 
accent pe pregătire, pe dezvoltare, pe un plan, să ştii 
încotro te îndrepţi şi ce anume trebuie să faci, să ceri, 
unde să cauţi, care îţi sunt responsabilităţile, cu cine 
trebuie să lucrezi şi aşa mai departe. Lumea are 
aşteptări de la tine. Cumva acesta agitaţie pare un joc 
al aparenţei, trebuie să fiu cel mai bun sau să fiu 
printre cei mai buni, dar acest joc se stinge la nivel 
individual, căci în goană după trend, pierdem esenţa 
şi uităm să ne gândim şi ceea ce nouă ne place să 
face, să fim, să gândim. Într-o goană după 
globalizare, trăim o foame de uniformizare.
 Bun, bun, dar haide să îi dăm Cezarului ce e 
al Cezarului. Nu sunt împotriva îndatoririlor, căci 
acestea sunt cele care ne definesc şi ne ajută să 
realizăm cât de “mult am crescut într-un domeniu” şi 
nici nu zic << nu>> globalizării, dar pledez puternic 
pentru cunoaştere şi conştientizare. Este absolut 
necesar ca într-o societate bombardată de atâtea date 
şi coduri, să ştii să cerni informaţia astfel încât să nu 
ai migrene sau indigestii auditive, vizuale când 
urmăreşti noutăţile sau citeşti ştirile. Ia şi filtrează 
dacă poţi! Eşti aruncat în rău, învaţă să înoţi cu 
peştii! Destul de interesantă abordare... cu sau fără 
voinţa ta, exersezi în fiecare zi.
 Tânărul este destul de sensibil la schimbări, 
receptiv la noutăţi, vulcanic în grupul de prieteni, 
retras în medii deschise, apatic şi visător... e 
complex. Cu trăiri intense, cu sentimente puternice, 
cu o energie debordantă, dezordinea din interiorul lui 
îl face plăcut într-un fel aparte. Cu puţină răbdare şi 
înţelegere, poţi clădi lucruri minunate, poţi construi 
şi ridica baraje intangibile, poţi lucra la schimbare. Ioana Raluca Gafton

 Printre rânduri, ar fi recomandat să 
menţionez, Cursul “Construcţia Instituţiei Lucrător 
de Tineret - pentru integrarea tineretului în 
societate”, o titulatură pompoasă, însă ce e mai 
important e ceea ce îşi propune şi orientarea sa către 
tineri. Îmi permit să te felicit şi să te laud dacă te 
numeri printre ei, căci sunt convinsă că şi tu eşti 
conştient de valoarea ta, de puterea pe care ai 
înmagazinat-o.
 Vorbisem mai devreme de o societate bazată 
pe cunoaştere. Acum o să ţi dezvălui 2 dintre cele 3 
resurse care o alimentează, şi anume: omul şi 
informaţia. Toate atenţia se orientează către voi, 
către tine, ne punem mari speranţe cât tu vei putea 
produce schimbarea mai uşor şi avem încredere că 
vei reuşi. Tu eşti resursa principală care alimentează 
jocul, iar focul său setea îţi este întreţinută de 
cunoştinţele/informaţiile pe care tu singur trebuie să 
ştii cum să le foloseşti.

 De multe ori, cauţi şi nu mai ai răbdare să şi 
găseşti. Vrei, dar uiţi cum să ceri. Îţi doreşti să se 
întâmple dar nu ai încredere că se şi poate adeveri... 
Nu sunt prostioare sau invenţii, sunt realităţi. Aici 
intervine măiestria fiecărui de a-şi găsi piesele 
risipite de la propriu puzzle, prin lumea asta largă, de 
a le căuta şi de a le îmbina aşa cum crede el mai bine. 
Toţi suntem nişte piese aruncate în Universul acesta 
larg, însă ne rămâne plăcerea de a ne purta mesajul şi 
imaginaţia de a fi cât mai vizibili.
 Noi te vom îndruma să îţi conştientizezi 
nevoile, să îţi formulezi variantele/soluţiile care te 
avantajează şi restul depinde de tine cât de departe 
vrei să joci, dar să nu uiţi că întotdeauna la noi vei 
găsi şi regăsi imboldul şi nu te vom analiza sau 
penaliza! Radiografia se face confidenţial, în doi.
 Te aşteptăm cu drag să vorbim! Ioana Raluca 
GAFTON, Marius NECULAE, Adrian VOICU, 
Gege.

LUCRĂTORUL
DE TINERET
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Pavel Zãgãnescu...
...la Rm. Sãrat ...lansare de carte

Cătălin Pavelescu

Chinţoiu Vlăduţ
Clasa a II-a A

Şcoala Nr. 6 Rm. Sărat

 Sâmbătă, 8 septembrie 2012, cu ocazia 
dezvelirii, în faţa Detaşamentului de Pompieri din 
Râmnicu Sărat, a bustului lui „Pavel Zăgănescu - 
eroul din Dealul Spirii”, domnul Costică Drîstaru şi-a 
lansat ultima sa carte intitulată „Pavel Zăgănescu, 
promotorul evenimentelor de la 13 septembrie 1848”.
 Autorul s-a putut bucura de participarea la 
eveniment a unui public numeros, oameni de bună 
credinţă, prieteni şi rude, dar şi importante oficialităţi 
din cadrul Inspectoratului General al Situaţiilor de 
Urgenţă, reprezentanţi ai mass-media locală şi 
centrală, reprezentanţi ai societăţii civile, 
reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din Râmnicu 
Sărat, domnul primar Viorel Holban, domnul deputat 
Titi Holban, consilieri locali, etc.
 Lucrarea apărută la Editura „Editgraph” din 
Buzău cu sprijinul financiar al Consiliului Local 
Râmnicu Sărat în baza celei de-a doua ediţii a 
proiectului „Promovarea scriitorilor râmniceni” 
realizat de Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de 
Tineret, Educaţie şi Sport, reprezintă o importantă 
contribuţie la stabilirea unor adevăruri istorice cu 

privire la imaginea generală, destul de 
controversată, pe care a lăsat-o în urmă cel ce a 
fost căpitanul Pavel Zăgănescu, dar în acelaşi 
timp, reprezintă un gest recunoaştere din 
partea autorului a profesionalismului de care 
acesta a dat dovadă în slujba activităţii 
militare.
 Domnul Costică Drîstaru, un fost 
pompier - dar un veşnic pasionat de meseria 
pe care a practicat-o, îi revine meritul de a 
se fi aplecat la modul cel mai serios de 
studiul şi publicarea în premieră a 
biografiei unui personaj născut în Râmnicu 
Sărat, dar care are o recunoaştere 
naţională în special prin actul de eroism 
dovedit la 13 septembrie 1848, când, 
însoţit de o companie de 150 de 
pompieri, a ieşit învingător din lupta cu 

un număr de aproape 
2000 de turci. 

 În ziua de 8 septembrie a anului 2012 am 
participat la dezvelirea monumentului care îl 
reprezenta pe bravul Pavel Zăgănescu.
 Cu acest prilej am aflat că Pavel Zăgănescu 
s-a născut în Rm. Sărat şi că a fost căpitan în cadrul 
unităţii de pompieri ce îşi avea sediul în Dealul 
Spirii. Pentru că această unitate în ziua de 13 
septembrie 1848 a ţinut piept eroic trupelor 
turceşti sub comanda căpitanului Pavel 
Zăgănescu, ziua de 13 septembrie a devenit în 
timp „Ziua pompierilor” din România.
 La această activitate s-a dezvelit 
bustul căpitanului Pavel Zăgănescu în faţa 
unităţii de pompieri din oraşul nostru.Au 
fost de faţă: primarul municipiului Rm. 
Sărat, conducătorii instituţiilor 
importante din localitate, profesori, elevi, 
invitaţi şi cetăţeni ai oraşului. Am asistat 
la marşul pompierilor locali, care au 
defilat prin faţa celor prezenţi cu salut 
militar.
 Pentru mine această activitate a 
fost un eveniment deosebit şi trăiesc un 
sentiment de mândrie că sunt 
râmnicean.
                                                                                                                    

 Alexandru Ioan Cuza (sau Alexandru 
Ioan I; n. 20 martie 1820, Bârlad, Moldova, 
astăzi în România – d. 15 mai 1873, Heidelberg, 
Germania) a fost primul domnitor al 
Principatelor Unite și al statului național 
România.
 A participat activ la mișcarea 
revoluționară de la 1848 din Moldova și la luptă 
pentru unirea Principatelor. La 5 ianuarie 1859, 
Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 
ianuarie 1859 și al Țării Românești, 
înfăptuindu-se astfel unirea celor două țări 
române. Devenit domnitor, Cuza a dus o 
susținută activitate politică și diplomatică pentru 
recunoașterea unirii de către puterea suzerană și 
puterile garante și apoi pentru desăvârșirea 
unirii Principatelor Române pe calea înfăptuirii 
unității constituționale și administrative, care s-a 
realizat în ianuarie 1862, când Moldova și Țara 
Românească au format un stat unitar, adoptând 
oficial, în 1862, numele de România, cu capitala 
la București, cu o singură adunare și un singur 
guvern.
 Domnia lui Cuza Vodă a fost 
caracterizată de o nerăbdătoare dorință de a 
ajunge din urmă Occidentul, dar efortul 
domnului și al sprijinitorilor săi întâmpină 
rezistența forțelor conservatoare și a inerțiilor 
colective. Mai grav, el stă sub semnul 
provizoratului, căci domnia lui Cuza este 
percepută că pasageră; țara a vrut un domn 
străin, l-a acceptat însă pe cel autohton, dar n-a 
renunțat la vechea doleanță; în așteptarea 
contextului prielnic, ea îngăduie un provizorat.
 După realizarea unirii, domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza și colaboratorul său cel 
mai apropiat, Mihail Kogălniceanu (ministru, 
apoi prim-ministru al României), inițiază 
importante reforme interne: secularizarea 
averilor mânăstirești (1863), reforma agrară 
(1864), reforma învățământului (1864) ș.a., care 
au fixat un cadru modern de dezvoltare al țării.
Cuza a fost obligat să abdice în anul 1866 de 
către o largă coaliție a partidelor vremii, 
denumită și Monstruoasa Coaliție, din cauza 
orientărilor politice diferite ale membrilor săi, 
care au reacționat astfel față de manifestările 
autoritare ale domnitorului.

CUZACUZA

ybleyble

Alexandru IoanAlexandru Ioan

Alex Stănchescu
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 Youth Build Legendary Europe, proiect 
finanțat de Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acțiune, ne-a facilitat nouă tinerilor 
râmniceni, dar și celorlalți participanți din 
Portugalia, Spania, Italia și Turcia – mobilitate 
pentru una din tematicile foarte importante pentru 
stabilirea unui context multicultural în globalizarea 
prin diversitate în cadrul Uniunii Europene. Este 
vorba despre promovarea legendelor și a oamenilor 
legendări care au condus la crearea statelor moderne 
și plasarea acestora în construcția unei Europe 
legendare.
 Poate cel mai legendar și iubit domn din 
istoria Moldovei și implicit al românilor este Ștefan 
cel Mare (și Sfânt). A fost domn al Moldovei între 
anii 1457 și 1504. Calitățile umane, cele de om 
politic, de strateg și de diplomat, acțiunile sale fără 

precedent pentru apărarea integrității țării, 
inițiativele pentru dezvoltarea culturii au determinat 
admirația unor iluștri contemporani, iar, grație 
tradiției populare, a fost transformat într-un erou 
legendar...
 Legenda veacului spune că Ștefan, om dârz și 
neînfricat, a avut curajul să lupte împotriva celui mai 
puternic dușman al timpurilor – Imperiul Otoman. 
„De mult, pe timpul lui Ştefan cel Mare, pe când Tara 
Românească şi Moldova aveau fiecare domnitorii 
lor, a avut loc pe pământul Moldovei o luptă mare 
între armata lui Ştefan şi cea a turcilor. Din această 
bătălie, turcii au ieşit învingători, deoarece numărul 
duşmanilor era prea mare faţă de armata lui Ştefan.
 Ştefan a plecat supărat şi obosit, rătăcind prin 
Munţii Vrancei până la Valea Putnei. Pe atunci, la 
noi, în Vrancea, satele erau cu mult mai rare şi cu mai 
puţini locuitori faţă de azi. Codrii stăpâneau mai tot 
ţinutul şi cu greu să dai de vreun pâlc de case, de 
aceea drumul a fost foarte greu şi lung pentru Ştefan, 
care în final a nimerit la o casă din Dumbravă 
Barsestilor. Această casă era locuită de o bătrână care 
i-a oferit domnitorului hrană şi un loc unde să se 
odihnească.
 Obosit, Ştefan a adormit sub ochii bătrânei, 
care dorea să ştie cine este străinul îmbrăcat într-o 
haină de domn, cusută cu fir de aur. În final şi-a dat 
seama că acesta este chiar domnitorul Ştefan Vodă. 
Surprinsă, bătrâna fugi până la stâna din valea 
satului, unde se aflau cei şapte feciori ai săi: Bodea, 
Spirea, Negrilă, Spulber, Bârsan, Pavel şi Nistor. Toți 
șapte erau ciobani în munții Vrancei, după cum erau 
mai toți voinicii locului., erau înalţi, spătoşi şi nimeni 
nu le putea sta în cale, de aceea bătrână le-a povestit 
de păţania lui Ştefan şi i-a rugat să-l ajute pe acesta să 
pornească din nou lupta cu turcii, răscolind toate 
colţurile Vrancei în căutare de ostaşi.

 Auzind spusele mamei lor, în zorii celei de-a 
doua zi s-au răspândit în şapte părţi ale ţinutului, 
adunând fiecare câte o ceata de voinici înarmaţi. A 
doua zi dimineaţă, când bătrâna deschise uşa casei, 
zări pe deal cum şiruri de ostaşi se îngrămădeau în 
faţa porţii ei, în frunte cu cei şapte feciori.
 Uimit, Ştefan o întrebă pe bătrână ce se 
întâmplă, iar aceasta îi spuse domnitorului că îi 
încredinţează pe cei şapte fii ai ei care, împreună cu 
plăieşii vrânceni, vor luptă alături de el pentru a-i 
alunga pe duşmani din ţară. Deodată, oboseala şi 
tristeţea de pe faţa lui Ştefan au dispărut; el îşi privea 
oastea cu bucurie şi a realizat că nu ştia, care este 
numele acestei bătrâne pe care Dumnezeu i-a scos-o 
în cale. A aflat că o cheamă Tudora Vrâncioaia.
 Toţi se luptau cu vitejie, Ştefan Vodă alături 
de cei şapte fraţi loveau în stânga şi în dreapta 
voiniceşte. După ce lupta a luat sfârşit, domnitorul 
împreună cu ostaşii au petrecut în cinstea victoriei. 
La finalul ospăţului, Ştefan i-a chemat pe cei şapte 
voinici, fii ai Vrancioaiei şi le-a mulţumit pentru tot 
ceea ce au făcut pentru ţară şi pentru ceea ce mama 
lor i-a oferit. Acesta le-a spus că pe plaiurile 
vrâncene se află şapte munţi mândri, pe care, drept 
răsplată, domnitorul i-a oferit fiecăruia câte unul, 
scriindu-le la fiecare cu litere de aur pe o bucată de 
piele de viţel cum că domnitorul ţării, Ştefan cel 
Mare lasă moştenire celor şapte fii ai Vrancioaiei 
Munţii Vrancei de la Trotuş la Valea Bâsca a 
Buzăului.
 Atunci, fiecare dintre fraţi şi-a întemeiat la 
poalele munţilor sate care le poartă numele şi astăzi: 
Bodeşti, Spiresti, Negrileşti, Bârseşti, Spulber, 
Păuleşti şi Nistoresti.”
 Participarea în YBLE m-a făcut să înțeleg 
faptul că legendele nu vor pieri niciodată, ele fac 
parte din moștenirea culturală a fiecărui stat și că 
orice implicare în comunitate constituie o cărămidă 
pe zidul viitorului oricărui popor, iar cu cât este mai 
mare zidul pe care îl construiești împreună cu 
semenii tăi, cu atât va fi mai mare recunoștința 
veacurilor viitoare și cea a urmașilor tăi.

Miruna Ionașcu

 The scientist Benjamin Radford concluded that 
the Chupacabras is a real animal. An analysis by a 
veterinarian of 300 reported victims of the 
Chupacabras found that they had not been bled dry.
 They got to the conclusion that the 
Chupacabras is only a coyote or a dog infected by the 
parasite Sarcoptes scabiei.

THE LEGEND

 The Chupacabras, in South American legends, 
is a horrible monster that kills the cattle.
 The legend says that it is an undeterminated 
colour and it lives in the forest. It comes out to the 
fields and kills goats and sheeps.

 Chupacabras was firstly seen in Puerto Rico in 
1995. Eight sheeps were discovered dead.
 Firstly they thought that it could be the result of 
a satanic cult. But more than 150 farm animals were 
found dead during that year, and the Chupacabras had 
already been seen.
 The attacks continued in other countries such 
as Argentina, Peru or Brazil.

WHAT IS THE CHUPACABRAS?

CHUPACABRAS: THE ORIGIN

MAIN FEATURES
 It kills by draining the blood of the goats in the 
chest area.The dead goats are always found with three 
puncture wounds. It has spines on its back.

 It's been seen in almost every country of South 
America. There are also cases in UUEE (Texas).
 In April 2006, Mosnews reported that 
Chupacabras has its true origin in Russia.

SIGHTINGS

SOLVING THE MISTERY
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-Born in 1547.
-He was a soldier, a poet and a novelist.
-The most important writer of spanish literature.
-He moved to Italy running away from the accusation of killing 
a gentleman.
-He became a soldier and lost an arm in the Battle of Lepanto.
-He remained captured by the Turkish during five years.
-He was set free by valencian merchants and came back to 
Spain.
-He moved to Portugal and worked for the king Felipe II.
-He moved to the South of Spain and was imprisoned accused 
of appropiating public money.
-In jail he started writing “Don Quixote”.
-He was assigned to come through the galleys and got to scape.
-He created the literary realism by publishing the first part of 
“Don Quixote”.
-Some other works are “Exemplary novels” and “La Galatea”.
-Then came the second part of “Don Quixote”.
-He died in 1616 in Madrid.

Miguel
de Cervantes Saavedra

 It relates the adventures of Alonso Quijano, who reads 
too many novels and goes crazy, believing that he is an errant 
knight called Don Quixote. 
 He recruits a farmer, Sancho Panza, as his squire.

 He is in love with Dulcinea, a peasant, 
because he thinks that she is a beautiful maiden.
 The most important book of the spanish 
literature and one of the best works of universal 
literature.

-The fight with the mills.
-The cave of Montesinos
-The meeting with Dulcinea in Toboso.
-The coming back and death.

 This legend is about the first king of Valencia, who won 
the war against the muslims.
 It's a typical legend of the Valencian Comunity.
 The king was camping before the battle near Valencia.
 One night they heard a noise and they woke up before 
they were going to be attacked by surprise by the muslims.
 There was a terrible fight but the king's soldiers won.
 After this they wanted to know the origin of the noise 
that saved them.
 It was caused by a bat that was hitting itself against a 
drum.
 Thanks to this they got to wake up in time to stop the 
surprise attack.
 So the king decided to add the bat to the shield of the 
city of Valencia.
 It's also in the shield of the football teams.

El rei Jaume I i el rat penat
- The king Jaume I and the bat- 

             "Tomorrow starts today" este un proiect de democrație 
participativă al asociației RJOS "Apvalus stalas", din Lituania, 
ATCE-SR și Consiliul Tinerilor din Mediaș, în cursul căreia 
grupul nostru, cu ajutorul voluntarilor oraşului Râmnicu Sărat, a 
desfășurat diferite activități locale.
              Am început activitățile de primăvară cu “Activităţi 
sportive cu autorităţile” şi "PhotoVoice" - o metodă non-formală 
de lucru și folosire de lobby și advocacy, care utilizează fotografii 
pentru a trimite un mesaj social din grupuri de oameni 
defavorizaţi. Scopul a fost de a arăta societăţii modul în care, noi, 
tinerii, vedem lumea.

Veronica Maria Ceaușu

              La data de 17-04-2012, activitatea numită "Teatru forum" 
a avut loc în incinta Centrului de Tineret FORTES. Teatru Forum 
este o formă de exprimare a relațiilor umane, precum cu asistența 
publică pentru a găsi soluții la problemele prezentate în joc. 
Astfel, putem înțelege unele dintre problemele din societatea de 
astăzi. Obiectivul de joc a fost înţelegerea relației dintre tineri și 
părinții lor și opiniile lor diferite despre implicarea tinerilor în 
societate.
              O altă activitate a avut loc pe data de 6 mai, și a constat 
într-o demonstrație de graffiti cu denumirea "I Spray-out my 

point". Am ales 4 tineri talentaţi care ne-au arătat că graffiti este 
de asemenea o formă de artă. Ei au pictat un autobuz vechi, în 
culori luminoase și mesaje motivaționale. Toată lumea s-a putut 
uita la capodopera lor, care a circulat prin oraș în timpul verii.
             Pe data de 5 mai, "Activităţi cu elevii și dialogul structurat 
cu autoritățile locale", a fost implementat în parteneriat cu 
Consiliul Județean Buzău și a avut ca subiect principal 
problemele tinerilor și soluții pentru acestea. După prima parte, 
am avut ca oaspeți vice-primarul Sorin Cîrjan şi unul dintre 
consilierii noştri, care ne-au dat câteva sfaturi şi opinii.

             "Cu artă la înaintare" este un proiect de artă cu mici activități, care a avut 
loc la data de 2 iunie și care a fost format din workshop-uri de dans, împletit, 
pictura, etc. Participanții au putut să ne arate abilitățile lor în diferite domenii și să 
îi învețe și pe alții.
             De-a lungul întregului proiect, am avut interviuri cu primarul, vice-primarul 
și alte personalități importante ale orașului nostru. Am aflat astfel, punctul lor de 
vedere privind educația tinerilor.
             Proiectul se apropie de sfârşit, dar ne-a lăsat cu impresii profunde cu privire 
la politicile de tineret, advocacy și lobby, dintre care sunt sigură că mulți dintre noi 
vom folosi în viitorul.
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       Când auzim de Turcia, cu toţii ne gândim ba la femei 
îmbrăcate din cap până în picioare în negru, lăsând doar o 
mică porţiune nedescoperită în zona ochilor, ba la dansuri din 
buric. Ne gândim că Turcia este un fel de “aprozar”, că doar 
na, mai auzim pe la părinţii noştri:” ehee, veneam cu covoare 
din turcia, cu aur, cu ţigări... pe vremea aia la noi nu se găsea 
nimic...”. Ei bine, Turcia este ceva mai mult de atât!
        În această vară am fost participant într-un proiect, numit 
“Seven colors”, proiect ce s-a desfăşurat în Konya, un oraş al 
Turciei. Am ajuns în Istanbul într-o dimineaţă de vara 
însorită.. Cum am ieşit din aeroport, am zis că am ajuns într-o 
altă lume. Un oraş imens, pe placul oricui: moschee, parcuri, 
litoral, mall-uri, ca să nu mai vorbesc de Grand Bazaar, unde 
poţi găsi orice, de la papuci de casă până la lămpi şi narghilea. 
Cu toate că eram obosiţi de pe drum, adormiţi, înfometaţi, 
însetaţi şi vai de mama noastră, nu aveam cum să nu 
deschidem larg ochii la tot ce era în jurul nostru. Până acum 
credeam că Bucureştiul este un oraş aglomerat, bogat şi plin 
de posibilităţi... Istanbulul cred că este a opta minune a lumii. 
Konya, oraşul nostru gazdă şi deasemenea unul din cele mai 
mari oraşe din Turcia poate fi considerat mai conservator, mai 
cultural, mai religios.
         Unul din lucrurile care m-a impresionat a fost 
ospitalitatea oamenii. În fiecare instituţie pe care am vizitat-o 
ne era servit câte un ceai... dar nu ceaiul acela pe care îl avem 
noi, de zici că e suc fără acid. Un ceai tare, care după părerea 
mea nu poate fi băut decât de cei cu sânge rece. Şi să nu uit 
deşerturile, baclavalele lor din care ai fi fost în stare să 
mănânci la nesfârşit şi care nu sunt nici pe departe 
asemănătoare cu chestiile alea ce stau în rafturile de la 
Kaufland luni de zile. Fistic, alune, zahăr şi mult suflet fac 
nişte baclavale extraordinare, şi desigur, aerul turcesc.
         Acum, că tot am spus atâtea lucruri bune.. să trecem şi 
la partea mai puţin bună. Proiectul în sine a fost reuşit, am 
avut parte de mobilizare din partea autorităţilor, a unor 
participanţi.. dar, comunicarea cu ei.. asta a cam lăsat de 
dorit..” engleză turcească” este puţin cam greu de înţeles, dar 
totuşi, românii se descurcă în orice situaţie şi în orice colţ de 
lume. Cum nu am reuşit să ne rătăcim în Istanbul, am reuşit şi 
să comunicăm cu ei.
        În final, ce pot să spun.. a fost o experienţă foarte plăcută, 
pe care aş repeta-o oricând mi s-ar oferi ocazia.Cu toate că 
îmi iubesc ţara, dacă ar veni vorba să mă mut în Turcia, m-aş 
gândi de două ori înainte de a da răspunsul... O plimbare pe 
săptămână de-a lungul Bosforului, e o experienţă căreia cu 
greu i-ai zice nu!

dragoste la
prima vedere

Denisa Ion

 În domeniul nostru, al ONGistilor, cuvintele 
“tineret”, “iniţiative”, “mobilitate”, “acţiune” vin 
împreună. Până acum şi încă o bucată de vreme “Tineret în 
Acţiune” a fost şi este punctul nostru de referinţă, şi pe 
viitor se anunţă “Tineret în Mişcare”. În perioada 26-28 
septembrie a avut loc în Bucureşti un eveniment maraton 
în care s-a promovat această idee şi la care asociaţiile 
F.O.R.T.E.S. şi ONIX au fost invitate ca expozanţi.
 Programul Tineret în Acţiune (Youth în Action) 
este o platformă importantă pentru voluntariatul cu tinerii, 
formare personală şi profesională, pregătirea tinerilor 
pentru a intra cu baze solide (competenţe, abilităţi, 
atitudini) în câmpul muncii, deschidere culturală, 
colaborare şi schimb internaţional. Reperul nostru ca 
lucrători cu tinerii, ca voluntari, manageri de proiect, TIA, 
a fost alături de noi până acum, pentru durata 2007-2013.
 La vremuri noi, lucruri noi. Aşadar, mai nou, 
Comisia Europeană a lansat pastila “Tineret în Mişcare”. 
Cu ce apă se înghite ea? Am avut 3 zile la dispoziţie să 
digerăm conceptul în cadrul unui mare, activ, tânăr şi 
colorat eveniment. Agenţia Naţională ANPCDEFP a 
organizat, cu sprijinul Comisiei Europene, evenimentul 
Tineret în Mişcare (Youth on the Move) pentru a sărbători, 
promova, scoate la înaintare mobilitatea internaţională 
(europeană şi chiar dincolo de graniţele Uniunii) de care 
s-au bucurat tinerii voluntari, studenţi, lucrători sociali, 
profesori, profesionişti până în prezent şi pentru 
anticiparea a ceea ce se anunţă că fiind succesorul 
programului TIA. Deschiderea a avut loc în seara de 26 
octombrie cu participarea unor personalităţi importante, 
dintre care: Dragoş Bucur (actor român, tânăr, de succes, 
totodată ambasadorul “Youth on the Move”), Ecaterina 
Andronescu (Ministrul Educaţiei), Andrei Popescu 
(Coordonator TIA), Monica Ileana Calotă (Director 
ANPCDEFP), reprezentaţi ai Comisiei Europene (din 
România şi din străinătate), reprezentaţi ai Ministerului 

Daniela Strâmbei

Afacerilor Externe, voluntari, reprezentaţi ai peste 50 de 
ONGuri din toată ţara.
 Evenimentul s-a desfăşurat în zilele 27 şi 28 
octombrie, în parcul Tineretului din capitală. Activităţile 
diverse au atras în cortul tinerilor sute de vizitatori. Au fost 
proiecte vii, ateliere, concursuri tematice, jocuri, 
prezentare de metode şi tehnici non-formale. În cort şi în 
jurul său a fost continuu mare forfota. Iar serile se încheiau 
cu răsunătoare concerte (am auzit localnici care se 
plângeau de entuziasmul tinerilor).
 F.O.R.T.E.S. a fost invitată să prezinte 2 proiecte 
deja implementate şi complet încheiate, “Theatrical Art as 
a Tool for Intercultural Dialogue Creation”, prezentat de 
mine şi “History of the Parliament”, expus vizitatorilor de 
către colegul nostru, Volodea. Sesiunea de proiecte vii 
constă în interacţiunea dintre voluntarii asociaţiei şi 
vizitatori, explicarea conceptului, a proiectului, a 
metodelor şi răspunderea la întrebări. A fost o sesiune vie, 
într-adevăr. Am stat la stand şi aveam continuu vizitatori, 
întrebări, curiozităţi şi propuneri de colaborări. Tineri, 
bunici cu nepoţii, profesori, oameni în trecere, curioşi 
atraşi de culoare, muzică, spirit tânăr şi toată agitaţia. 
Interacţiune permanentă. Impact.
 ONIX a prezentat proiectul “Sport aş a Lifestyle”, 
ceea ce a atras toţi vizitatorii dinamici, interesaţi de sport, 
voluntariat, dezvoltare prin jocuri şi promovarea unei vieţi 
sănătoase. Florin şi Maria abia au făcut faţă curioşilor 
activi.
 Youth în Action se apropie de final şi Youth on the 
Move se apropie de început. Voluntariatul să continue, 
tinerii să aibă iniţiative pentru ca, dacă avem voinţă, 
indiferent de cadru şi program, o să implementăm, o să 
mobilizăm oameni şi o să creştem în continuare. 
Mobilitatea se va mări, vom lua micul dejun în Craiova, 
vom susţine o sesiune de training la Huşi, o vom evalua pe 
drum spre Râmnicu Sărat, vom petrece seara cu familia 
apoi dimineaţa vom face energizer în Viena.
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SCOALADIN
NOULA

 An de an, aproape fără întrerupere, am pășit 
pragul școlii cu emoție și bucurie, conștientă de 
responsabilitățile mele care au crescut în mod 
constant: elev de gimnaziu, licean, student, cadru 
didactic, diriginte, părinte.
 Și de această dată, împreună, copii îmbrăcați 
în uniforme noi, părinți și bunici emoționați, 
ghiozdane nerăbdătoare să-și primească manualele, 
buchete de flori meticulos aranjate, am așteptat 
deschiderea anului școlar cu binecuvântarea venită 
din partea preotului, cu urările și sfaturile transmise 
de doamna directoare, de primărie și de poliție.
 Deși prima zi de școală este mereu aceeași, 
fiecare an școlar are elementul său de noutate, anul 
acesta fiind concretizat de clasa pregătitoare sau de 
săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”. Dar, 
adevărata noutate sunt giuvaierele ce ies la iveală 
din mâinile şi sufletul fiecărui dascăl, care cu migală 
transformă zilnic fiecare copil, prin parcurgerea 
treptelor cunoaşterii.
 Şi că orice şcolar care a străbătut acest drum 
vreau să spun că sunt mândră de Şcoala nr. 1 Rm. 
Sărat, şcoala în care m-am format şi continui să mă 
formez, în care am fost şi sunt deopotrivă profesor şi 
elev; sunt mândră de colegii mei, care prin munca 
depusă fac că an de an prestigiul şcolii să crească; 
sunt mândră de învăţătoarea mea şi de profesorii pe 
care i-am avut, căci fiecare prin personalitatea lui a 
adăugat ceva personalităţii mele făcându-mă să 
devin „om”.

Grigoraş Mariana

 Iată-ne ajunşi la finalul unei campanii de sondare 
a opiniei publice care, prin tematica abordată, natura 
datelor culese, dar şi modul nonformal de derulare, 
constituie pentru peisajul cultural din judeţul nostru încă 
un element de noutate oferit de echipa Unity în Values 
Interconfessional Association!
 Pentru conformitate, menţionăm că scopul 
sondajului derulat într-un interval de timp de aproape 90 
zile a fost identificarea modului în care 
cetăţenii/cetăţenilor din judeţul Buzău îşi cunosc/le sunt 
respectate drepturile religioase.
 Sondajul a vizat în mod special comunităţile 
confesionale minoritare, cum ar fi cele baptiste, 
penticostale, adventiste de ziua a şaptea şi creştine după 
evanghelie din Municipiul Buzău, Râmnicu Sărat, 
Topliceni, Grebănu, Râmnicelu şi Podgoria.
 Sondajul Unity în Values Interconfessional 
Association a fost efectuat stradal sau la domiciliul 
eşantionului alcătuit din 1400 de persoane cu vârsta 
cuprinsă între 14 - 87 de ani.
 Conceperea chestionarului care a cuprins un 
număr de 3 întrebări structurate pe două nivele de 
dificultate (simplu-avansat), stabilirea eşantioanelor de 
populaţie (cetăţeni aparţinând unor confesiuni 
minoritare), precum şi centralizarea/prelucrarea datelor 
au fost coordonate de către un specialist.
 Prin publicarea rezultatelor acestei campanii 
sperăm că vom putea contribui la o cât mai bună definire 
a fenomenului interconfesional din judeţul nostru şi vom 

- o apariţie editorială de excepţie -

putea angrena în procesul de 
soluţionare a problemelor 
evidenţiate, însăşi categoriile 
de persoane afectate.
 Pentru mai multe 
informaţii despre statistica 
„Diversitatea religioasă, între 
acceptare şi constrângeri” 
apărută în condiţii grafice 
deosebite la Editura „Rafet” 
din Râmnicu Sărat, vă rugăm 
să ne contactaţi la nr. tel. 
0766109698. Laurenţiu Selegian

 Organizațiile de tineret din Râmnicu Sărat pregătesc încă de pe acum oferta 
de voluntariat pentru 2013 cu 8 noi proiecte ce îi au fie inițiatori, fie parteneri de 
nădejde în derularea acestora. Propunerile au fost depuse la termenul 1 octombrie 
2012 în cadrul Programului Tineret în Acțiune, o oportunitate de finanțare prin 
intermediul căreia în ultimii doi ani au fost atrași peste 300.000 euro, bani utilizați 
pentru derularea unor proiecte în parteneriat cu peste 25 de state din Uniunea 
Europeană și din afara granițelor ei. Și dacă majoritatea de finanțare ale Comisiei 
Europene, și-au închis porțile acordării de granturi pentru implementarea de 
proiecte, în diferite domenii, de la infrastructură, dotare, reabilitare, Programul 
Tineret în Acțiune mai are încă disponibile încă trei termene de depunere, aferente 
anului 2013, moment ce va fi urmat printr-un proces de reorganizare și lansarea 
noilor perspective de voluntariat în cadrul structurii “Tineret în Mișcare”. 
 Până atunci, iată lista celor 8 proiecte, alături de denumirea lor, 
organizația/instituţia aplicantă și acțiunea în cadrul căreia s-a aplicat.

Voluntariatul râmnicean
a aplicat cu opt noi proiecte

La termenul 1 octombrie!
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“European Union Republic and Monarchy” – F.O.R.T.E.S. – Acțiunea 1.3.
 „EdU PerFORMING” – A.T. ONIX – Acțiunea 3.1a

„Trăieşte poezia prin teatru - TRUP” – A.T. ONIX – Acțiunea 3.1b
„Solidarity and understanding between neighburs - SUN” – ATCE – Speranța 

Râmniceană – Acțiunea 3.1.
 “UnAltFelDeTimpLiber” – V.I.A. – Acțiunea 1.2.

“European Winter Spirit Through Traditions and Sports” – Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu” – Acțiunea 1.1.

“Media Facets-in youth policies and democracy” – Primăria Podgoria – Acțiunea 1.3.
“România CNE surprinde - povestea mea, povestea ta” - Grup informal de tineri 

reprezentat de Vlăsceanu Giorgiana Violeta – Acțiunea 1.2.
Noutatea acestui ultim val de depunere sunt două entități noi în ale programului: 
Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” și Primăria Podgoria, care vin în 
întâmpinarea voluntariatului cu două proiecte ce se vor desfășura în parteneriat 
extern, alături de tineri provenind din: Italia, Letonia, Lituania, Turcia, Slovenia și 
Bulgaria. Totodată, apreciabilă este și inițiativa grupului informal de tineri 
reprezentat de Giorgiana Vlăsceanu, fost președinte al C.J.E. Buzău, ce reușește în 
acest fel să dea continuitate implicării sale, de această dată la un nivel superior prin 
implicarea Consiliului Național al Elevilor. 
Să sperăm că toate aceste inițiative se vor materializa la jumătatea lunii decembrie 
atunci când, odată cu venirea sărbătorilor sperăm să primim în dar satisfacția 
aprobării lor!

Florin Ceparu
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 La sfârşitul lunii august s-a desfăşurat încă 
o sesiune din cadrul proiectului european 
“Comuni-CAT” ce a vizat cosmetizarea şi 
finalizarea materialelor create pe parcursul 
sesiunii de olărit şi împletit, în perioada 13-18 
august de la Bisoca.
 În cadrul sesiunii, tinerii participanţi au 
cosmetizat sculpturile produse de pe urma 
olăritului, şlefuindu-le şi pictându-le după propria 
imaginaţie şi creativitate. Rezultatul a fost unul 
frumos, întrucât finalizarea materialelor a încântat 
privirile participanţilor prin multitudinea de culori 
şi nuanţe alese pentru pictat.

 Procesul de diseminare a rezultatelor 
proiectului Comuni-CAT, finanțat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acțiune, a 
constat în distribuirea de flyere, stikere, pliante şi 
afişe în diferite zone ale oraşului.
 Activitatea s-a desfăşurat în mai multe zile 
între orele 12.00 - 13.00, participanţii proiectului, 
dar şi câţiva voluntari contribuind la împărţirea 
materialelor. Câteva sesiuni de diseminare au avut 
loc la Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S, unde au 
participat mai mulţi elevi ai liceelor râmnicene.
 Pentru o mai bună diseminare s-a creat un 
grup pe Facebook pentru a oferi tinerilor şansa de a 
comunica şi altora, chiar din afara graniţelor 
rezultatele proiectului, competenţele şi aptitudinile 
dobândite pe parcursul acestuia, dar şi de a comenta 
pe marginea activităţilor şi rezultatelor obţinute.

- Diseminare -
 Salutare tuturor! Voi nu aţi scăpat de 
mine, eu nu am scăpat de Volodea, treaba e în 
continuare floare la ureche.
 Dacă mai ţineţi minte sau dacă aţi citit 
articolul, noi am fost în deplasare, o 
săptămâna, în cadrul proiectului Comuni-CAT. 
Proiectul având obiectivul redescoperirii 
tradiţiilor şi obiceiurilor, de aici şi comunicare 
prin artă şi tradiţie sau Comuni-CAT.
 După ce am ajuns acasă, am avut o 
perioadă de relaxare în care Volodea şi 
Giorgiana Vlăsceanu s-au abţinut şi nu ne-au 
mai sunat. A trecut aproximativ o săptămână şi 
aud telefonul că sună, unul dintre cei doi a dat 
semnalul, e timpul să trecem la treabă. Ne-am 
întâlnit toţi dimineaţa pe la 9 pregătiţi cu 
pensule, aracet şi acuarele. Volodea, stătea 
mândru în pragul uşii şi ne privea cum pictăm 
ca nişte mici renascentişti.

- Cosmetizare oale -

 Pot să vă zic că 
unele obiecte nu aveau 
culorile naturale, dar 
asta nu ne-a împiedicat 
să schimbăm tiparul şi 
am continuat pictatul. 
Oalele deja arătau 
altfel, noi am 
considerat că aveau 
culorile viitorului, 
altcineva a spus că 
arată a oale pictate de 
copiii cu strabism.   
 Evident, asta nu 
ne-a demoralizat şi noi 
am continuat şi am 
continuat până am 
terminat şi ultimul 
obiect de pictat.
 Nu pot să le 
descriu detaliat, 
deoarece complexitatea 
lor este apreciată la 
nivel maxim de un ochi 

format.Vă invit pe toţi să vedeţi expoziţia ca 
apoi să rămâneţi uimiţi ce talente se ascund la 
subsolul Casei de Cultură.
 Vă salut şi sper să ne vedem în 
următorul proiect!

Gavrilă Mădălin Alex Stănchescu

mici meøteøugarimici meøteøugari

 Pe de altă parte, simultan cu cosmetizarea 
sculpturilor, participanţii inventivi şi iscusiţi au 
continuat împletiturile începute în cadrul sesiunii 
de la Bisoca, utilizând tehnici complicate, dar 
inedite ce au condus către o imagine estetică şi 
unică.
 La sfârşitul sesiunii, participanţii au 
realizat o expoziţie în incinta Centrului de Tineret 
F.O.R.T.E.S. prin care au afişat rezultatele muncii 
lor, şi anume, sculpturile şi împletiturile 
tradiţionale româneşti.

Maria Constantinescu

 În ultima activitate din etapa de implementare 
a proiectului Comunicare prin artă și tradiţii finanţat 
de Comisia Europeană prin programul Tineret în 
Acţiune, acțiunea 1.2 – inițiative ale tinerilor, ce a 
avut loc pe data de 15 septembrie, grupul a avut 
ocazia să îşi prezinte progresele făcute pe durata 
proiectului într-o întâlnire cu primarul şi elevii şcolii 
din comună Vintileasca.
 Activitatea ne-a depăşit aşteptările incă de la 
început întrucât copii ne aşteptau cu braţele deschise, 
urându-ne un cald „Bun Venit!”. După această 
întâmpinare, alături de colegii mei, am expus 
obiectele din lut realizate pe durata săptămânii 
petrecute la Bisoca.
 Reacţia a fost surprinzătoare căci aceştia au 
fost încântaţi, privind cu o mare curiozitate cănile şi 
chipurile modelate de noi.
 Ne-am continuat programul cu prezentarea 
TIA şi cu o prezentare power point a tradiţiilor 
specifice româneşti de Crăciun şi Paşti, precum şi a 
mâncărurilor şi băuturilor tradiţionale. Cei mici au 
fost extrem de bucuroşi să ne ajute, explicându-ne 
din cunoştinţele lor cum se fac anumite preparate. De 
asemenea ne-au cântat, spre surprinderea noastră, 
„Sorcova” şi „Bună seara la Moş Ajun” specifice 
sărbătorilor de Crăciun.
 Participanţii din Buzău au venit cu un mic 
program artistic care a destins atmosfera aducând 
câte un zâmbet atât pe feţele copiilor, ale noastre dar 
şi ale adulţilor.
 Am încheiat cu o activitate în care am 
distribuit materiale de vizibilitate şi promovarea 
proiectului şi a programului Tineret în Acţiune.
 Prin această etapă pot spune că am dovedit că 
putem ajunge nişte mici meşteşugari apreciaţi 
dezvoltându-ne astfel atât personal, social cât şi 
profesional.

mici ANTREPRENORI

Silvia Iancu

 S-au organizat seminarii de prezentare a 
rezultatelor proiectului şi de promovare a 
programului Tineret în Acţiune de către preşedintele 
Consiliului Judeţean al Elevilor, Gavrilă 
Ionuţ-Mădălin (Mitică) în Liceul Teoretic „Ştefan 
cel Mare” şi în Colegiul Naţional „Alexandru 
Vlahuţă”, tinerii fiind încântaţi de ideea proiectului 
Comuni-CAT.
 Postarea de informaţii, impresii şi 
promovarea rezultatelor se vor face prin diverse 
articole şi fotografii pe site-ul asociaţiei Speranţa 
Râmniceană (http://www.atcesr.ro), pagina destinată 
blogului, care de asemenea doreşte să promoveze 
programul Tineret în Acţiune.
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 An de an, aproape fără întrerupere, am pășit 
pragul școlii cu emoție și bucurie, conștientă de 
responsabilitățile mele care au crescut în mod 
constant: elev de gimnaziu, licean, student, cadru 
didactic, diriginte, părinte.
 Și de această dată, împreună, copii îmbrăcați 
în uniforme noi, părinți și bunici emoționați, 
ghiozdane nerăbdătoare să-și primească manualele, 
buchete de flori meticulos aranjate, am așteptat 
deschiderea anului școlar cu binecuvântarea venită 
din partea preotului, cu urările și sfaturile transmise 
de doamna directoare, de primărie și de poliție.
 Deși prima zi de școală este mereu aceeași, 
fiecare an școlar are elementul său de noutate, anul 
acesta fiind concretizat de clasa pregătitoare sau de 
săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”. Dar, 
adevărata noutate sunt giuvaierele ce ies la iveală 
din mâinile şi sufletul fiecărui dascăl, care cu migală 
transformă zilnic fiecare copil, prin parcurgerea 
treptelor cunoaşterii.
 Şi că orice şcolar care a străbătut acest drum 
vreau să spun că sunt mândră de Şcoala nr. 1 Rm. 
Sărat, şcoala în care m-am format şi continui să mă 
formez, în care am fost şi sunt deopotrivă profesor şi 
elev; sunt mândră de colegii mei, care prin munca 
depusă fac că an de an prestigiul şcolii să crească; 
sunt mândră de învăţătoarea mea şi de profesorii pe 
care i-am avut, căci fiecare prin personalitatea lui a 
adăugat ceva personalităţii mele făcându-mă să 
devin „om”.

 Iată-ne ajunşi la finalul unei campanii de sondare 
a opiniei publice care, prin tematica abordată, natura 
datelor culese, dar şi modul nonformal de derulare, 
constituie pentru peisajul cultural din judeţul nostru încă 
un element de noutate oferit de echipa Unity în Values 
Interconfessional Association!
 Pentru conformitate, menţionăm că scopul 
sondajului derulat într-un interval de timp de aproape 90 
zile a fost identificarea modului în care 
cetăţenii/cetăţenilor din judeţul Buzău îşi cunosc/le sunt 
respectate drepturile religioase.
 Sondajul a vizat în mod special comunităţile 
confesionale minoritare, cum ar fi cele baptiste, 
penticostale, adventiste de ziua a şaptea şi creştine după 
evanghelie din Municipiul Buzău, Râmnicu Sărat, 
Topliceni, Grebănu, Râmnicelu şi Podgoria.
 Sondajul Unity în Values Interconfessional 
Association a fost efectuat stradal sau la domiciliul 
eşantionului alcătuit din 1400 de persoane cu vârsta 
cuprinsă între 14 - 87 de ani.
 Conceperea chestionarului care a cuprins un 
număr de 3 întrebări structurate pe două nivele de 
dificultate (simplu-avansat), stabilirea eşantioanelor de 
populaţie (cetăţeni aparţinând unor confesiuni 
minoritare), precum şi centralizarea/prelucrarea datelor 
au fost coordonate de către un specialist.
 Prin publicarea rezultatelor acestei campanii 
sperăm că vom putea contribui la o cât mai bună definire 
a fenomenului interconfesional din judeţul nostru şi vom 
putea angrena în procesul de 
soluţionare a problemelor 
evidenţiate, însăşi categoriile 
de persoane afectate.
 Pentru mai multe 
informaţii despre statistica 
„Diversitatea religioasă, între 
acceptare şi constrângeri” 
apărută în condiţii grafice 
deosebite la Editura „Rafet” 
din Râmnicu Sărat, vă rugăm 
să ne contactaţi la nr. tel. 
0766109698. 

IMPRESII LA CALD...
PRIMELE DOUA SAPTAMÂNI DE DUPA FINALUL PROIECTULUI!

 “Street Sports and Media Diversity a fost 
primul proiect european în care am participat şi va 
rămâne unul special pentru mine. Chiar dacă la 
început am avut foarte multe emoţii, doar gândul că 
ceilalţi participanţi sunt din alte ţări mă făcea să cred 
că nu mă voi integra dar a fost invers. Din prima zi am 
descoperit că avem interese comune şi activităţile 
ne-au apropiat mult mai mult, mai ales ca atunci când 
vine vorba de sporturi, munca în echipă contează 
foarte mult. Am câştigat experienţă, pot să mă integrez 
mult mai uşor într-un grup nou şi aptitudinile mele 
sportive s-au îmbunătăţit dar am câştigat şi prieteni. 
Sunt nerăbdătoare să mă implic în viitoarele proiecte 
internaţionale, cele desfăşurate în România dar şi în 
alte ţări, deoarece merită fiecare efort depus.
În opinia mea fiecare proiect înseamnă jumătate 
distracţie, jumătate muncă şi nu este absolut nimic de 
pierdut doar de câştigat.”
Silvia Maria Iancu – participant SSMD

 “Participarea în proiect a însemnat pentru 
mine şansa de a-mi valorifica în principal cunoştinţe şi 
aptitudinile în domeniul sportului. Dacă până acum 
ştiam ce înseamnă colaborarea într-o echipă naţională, 
odată cu activităţile multiculturale am descoperit o 
altă componentă a comunicării, mult mai complexă: 
aceea în limba engleză! Fiecare pas pe care l-am făcut 
în înţelegerea tematicii proiectului a reprezentat 
pentru mine o nouă provocare. Menţionez faptul că 
acesta este al doilea proiect european în care m-am 
implicat, însă primul în care am făcut parte din grupul 
de tineri al echipei organizatoare. Din acest punct de 
vedere, pe lângă faptul că am participat la toate 
activităţile derulate, m-am implicat totodată şi în 
procesul de organizare al acestora, din dorinţa de a 
contribui la succesul complet al proiectului.

 În ceea ce înseamnă competenţele dobândite, 
menţionez că mi-am îmbunătăţit comunicarea, sunt 
mult mai comunicativ, mai stăpân pe mine, iar nivelul 
de responsabilitate a crescut semnificativ. Dacă în 
primul proiect în care am mers în Turcia, am simţit cu 
adevărat că alţii fac lucrurile să se întâmple pentru 
mine, odată cu proiectul SSMD am înţeles cât de greu 
este să faci lucrurile să meargă atât pentru tine, cât şi 
pentru alţii. Faptul că am fost activ, că am încercat să 
depăşesc barierele de orice fel specifice unui proiect 
multicultural m-a făcut să fiu mai încrezător în 
propriile şanse, să dobândesc o altă viziune asupra 
vieţii şi să realizez că experienţa mea contează!”
Andreiu Silviu – Participant SSMD

 “Cunoştinţele mele despre jurnalism m-au 
ajutat foarte mult. Ca absolvent al Facultăţii de 
Jurnalism, experienţa acumulată în proiectul SSMD 
mi-a deschis cu adevărat noi perspective. Dorinţa mea 
a fost aceea de a mă implica de la bun început în 
scopul de a-mi valorifica abilităţile media pe care 
ştiam că le am. Am elaborat articole, am contribuit cu 
idei benefice în cadrul activităţilor de profil şi faptul 
acesta mi-a dat încredere că pot merge mai departe în 
împărtăşirea unei eventuale cariere în domeniu. Am 
fost încântat să văd interesul posturile locale TV şi 
radio pentru a promova proiectul nostru şi în acest 
sens am colaborat cu aceştia, oferindu-le informaţii şi 
materiale utile. Cât despre tematica sportivă, aceasta 
s-a îmbinat perfect cu cea media.
 În jurnalism, contează foarte mult subiectul, 
iar promovarea activităţilor sportive rezultate ale 
implementării unui proiect finanţat de Comisia 
Europeană prin Programului Tineret în Acţiune s-a 
dovedit a fi un subiect foarte important din 
perspectiva ştirii ce a fost transmisă. Întoarcerea în 

comunitatea locală mi-a lăsat 
plăcuta impresie a faptului că tinerii 
cunosc ce s-a întâmplat în proiectul 
nostru. Cred că decizia de a 
desfăşura activităţile în aer liber a 
concurat foarte mult la succesul 
nostru. Tematica a fost inspirată şi 
de asemenea şi metodele utilizate 
au fost de calitate.”
Dima Mihai – Participant

 “Sunt încântată de modul în 
care a decurs proiectul. De fiecare 
dată participarea la activităţi 
sportive crează o atmosferă aparte. 
După proiectul de anul trecut al 
organizaţiei derulat la Costineşti, 
urmare a discuţiilor pe care le-am 
avut cu participanţii de atunci, 
mi-am dorit să iau parte şi eu la un 
proiect cu tematică sportivă, iar 
rezultatele au fost cele aşteptate. 
Comunicară prin sport este una 
extraordinară. Este prima oară când 
fac asta alături de tineri din altă 
ţară, iar sentimentul produs a fost 
acela al unei adevărate echipe. Ne-a 
unit, ne-a făcut să ne cunoaştem 
mai bine, să ne înţelegem şi să 
răspundem activ nevoilor celorlalţi. 
Mi-a plăcut foarte mult că în timpul 
activităţilor sportive, de fiecare dată 
cineva se ocupa pentru a lua 
interviuri, pentru a face poze şi 
pentru a înregistra video 
evenimentele. Seara prindeau 
contur!
 Activităţile interculturale 
m-au ajutat să înţeleg câte puţin din 
obiceiurile şi trăsăturile celorlalte 

state partenere. Mi-am dat seama că 
în ciuda faptului că avem trăsături 
diferite, cumva suntem la fel.
 La finalul schimbului de 
tineri mă declar mulţumită de ceea 
ce am obţinut şi motivată pentru a 
lua parte şi din viitoare alte 
proiecte. Drumul meu începe, nu se 
termină aici!
Chiosea Diana – Participant
 
 “Social media este motivul 
pentru care am decis să mă implic 
în proiect. Încă din prima zi mi-am 
adus aportul în a împărtăşi câte 
puţin din experienţa mea. Şansa de 
a modera desfăşurarea activităţii 
media m-a ajutat să văd 
entuziasmul oamenilor în a 
reproduce lucruri şi de a-i face pe 
ceilalţi să înţeleagă câte puţin din 
frumuseţile mass-mediei. Realizez 
cât e de dificil să lucrezi cu tinerii, 
însă cât de frumos e să reuşeşti 
alături de ei în ceea ce ţi-ai propus. 
Proiectul SSMD a fost al doilea 
proiect TiA în care m-am implicat şi 
oarecum diferit faţă de primul. 
Dinamismul şi entuziasmul 
participanţilor a fost în proiectul de 
faţa unul aparte. Cât despre mine, a 
fost prima dată când am jucat 
fotbal, alături de băieţi! Mi-a plăcut 
caracterul mixt al activităţilor; a dat 
şansa tuturor tinerilor să se 
manfieste şi să înţeleagă lucrurile 
egal! Cred că a fost o bună decizie! 
Asta m-a făcut să mă simt bine, însă 
în acelaşi lucru să ineteleg de ce 
fotbalul este sportul băieţilor şi nu 

al fetelor!
 În ceea ce înseamnă 
comunicarea, am o plăcere 
deosebită să comunic în limba 
engleză! Ştiu că de fiecare dată 
acest lucru ajută! Proiectul SSMD 
m-a făcut să înţeleg ce înseamnă cu 
adevărat TiA...”
Rateanu Alina Diana – Participant

 “Sportul reprezintă un punct 
important în viaţa mea. Înţeleg 
imprortanta practicării lui pentru un 
stil de viaţă sănătos, deoarece 
consider că ne ajută pe toţi să ne 
dezvoltăm atât dinpunct de vedere 
fizic cât şi mental. După primul 
proiect la care am participant, 
menţionez că sunt foarte încântat de 
ceea ce am făcut, învăţat, înţeles din 
experienţa celor şapte zile de 
activităţi. Mă bucur că am avut 
şansa de a fi alături de tineri din trei 
ţări ale Europei şi sunt convins că 
legătura noastră nu se va opri aici! 
Îmi doresc să duc mai departe 
experienţa acumulată şi să-mi 
valorific competenţele dobândite în 
noi viitoare proiecte. În momentul 
în care am aplicat pentru a participa 
în proiect mi-am stabilit câteva 
aşteptări, însă ceea ce mi-a adus 
proiectul depăşeşte cu mult 
aşteptările iniţiale. Învăţarea activă 
şi experienţa dobândită sunt 
deosebite. Sunt bucuros să fiu parte 
din acest proiect!”
Marin Răzvan – Participant
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PROFIL DE VOLUNTAR
 Nu ştiu cum să încep această pagină. Îmi 
este destul de greu să-mi găsesc cuvintele potrivite 
pentru a vă explica cât de important este să fi 
voluntar.
 A fi voluntar înseamnă să oferi ceva în 
schimbul a ceea ce primeşti. Este dorinţa de a 
schimba lucrurile care te deranjează şi de a te face 
auzit.
 Pentru mine voluntariatul este o poartă 
deschisă spre o altă lume. O lume în care mi-am 
cunoscut cei mai buni prieteni, unde am învăţat că 
dincolo de formalul searbăd şi plictisitor, dincolo 
de graniţa pe care mulţi se tem să o sară, există 
non-formalul.
 Fiecare are nevoie de echilibru, iar pentru 
mine ceea ce am găsit la centrul de tineret a fost 
ceea ce mi-a echilibrat talerul cunoştinţelor de care 
am avut nevoie, pentru a fi, întâi de toate, om.
 Aici am găsit implicare, încredere şi 
prietenie. Am găsit un loc unde întotdeauna va fi 
cineva care să te susţină, care să te înveţe cum să 
pui fiecare pas şi care, apoi să te lase să mergi 
singur. Iar dacă întorci capul îl vei vedea 
întotdeauna în spatele tău, cu mâinile întinse, 
pregătit să te prindă. Aici am întâlnit ceva mai mult decât relaţia rece elev-profesor. Am întâlnit o familie, iar 
eu mă simt foarte norocoasă să mă număr printre membrii ei.
 Activităţile întotdeauna interesate îţi dezvoltă capacitatea de a comunica, lucru de bază într-o 
conversaţie, indiferent de receptor. Îţi oferă permanent şansa să fi în legătură cu oamenii, fie ei români sau 
străini şi te învaţă să nu rămâi nepăsător faţă de problemele comunităţii în care trăieşti.
Voluntariatul m-a învăţat să cred că nimic nu este imposibil.
 Te invit şi pe tine să faci parte din familia mea! 
                                                                                                                            

Maria Lungu

 Numele meu este Silviu Andreiu și la cei 23 de ani 
pe care îi am, aș vrea să împărtășesc o experiență de viață 
aparte care începută departe de casă, a fost continuată 
odată cu revenirea mea datorită tainelor voluntariatului. 
Anul trecut a început totul! Am revenit în Râmnicu Sărat 
în 2010 după o lungă perioadă petrecută la Bacău. Acolo 
am urmat cursurile Liceului cu Program Sportiv și unde 
ajunsesem la un moment dat în lotul de juniori al 
României precum și în vizorul echipei de Liga I, FCM 
Bacău. După câteva sezoane reușite în care m-am dedicat 
total fotbalului, am ales a mă întoarce acasă. Revenirea nu 
a semănat însă deloc cu plecarea: un oraș nou prin prisma 
oamenilor pe care de această dată nu îi mai cunoșteam, o 
echipă de fotbal nouă (Olimpia), m-au pus în fața unei 
proces de adaptare pe care l-am înfruntat cu deschidere și 
optimism! Finalul lui 2011 pentru mine a fost unul special. 
Este momentul în care am descoperit noi prieteni, intrând 
într-o echipă a voluntariatului, alături de care am reușit, 
într-un timp relativ scurt să performez, dobândind 
experiențe și cunoștinte care astăzi mă crează ca om. 
 Prima acțiune în care m-am s-a numit “Dăruiește-i 
Crăciunul”, o amplă campanie de colectare de hăinuțe și 
jucării în care m-am implicat cu sufletul. A fost doar 
prologul a ceea ce a urmat. Luna februarie a noului an 
(2012) a reprezentat poate cea mai intensă în ale 
voluntariatului de masă râmnicean. Problemele iernii cu 
care ne-am confruntat a ținut o echipă de aproape 30 de 
tineri uniți în cadrul Centrului de Tineret FORTES mai 
bine de 15 zile timp în care am încercat să dăm o mână de 
ajutor râmnicenilor. Înarmați cu lopeți și ceai cald, îmi 
amintesc că petreceam mai bine de 6 ore pe zi cu lopata în 
mână. Și ceea ce în alte cazuri afectează, pe noi ca echipă, 
vremea rea ne-a unit. 
 Au urmat în vara lui 2012 trei proiecte europene la 
care am luat parte. Primul dintre ele s-a numit “Natural 
Balance” și s-a derulat în localitatea Keles – Bursa – 
Turcia: primul meu contact intercultural de până acum. Pe 
lângă tematica abordată, care mi-a creat o nouă viziune 
asupra naturii și a modului de valorificare a resurselor 
acesteia, de o importanță aparte consider că a fost relația 
creată între participanți și bogăția culturală pe care am 
adus-o cu mine în bagajul schimbului de tineri la care am 
luat parte. Sloveni, turci, azeri, italieni, ruși astăzi îmi sunt 
prieteni datorită acestui proiect! Motiv pentru care nu am 
vrut să mă opresc aici, implicându-mă în “Street Sports & 
Media Diversity”, un schimb de tineri derulat de Asociaţia 

de Tineret ONIX în 
care de această dată 
am fost în echipa 
o r g a n i z a t o a r e , 
s i t u a ț i a 
s c h i m b â n d u - s e 
semnificativ. Dacă 
în Turcia, am înțeles 
ce înseamnă să fii 
implicat, în 
România am înțeles 
ce înseamnă să poți 
implica pe alții în 
a t i n g e r e a 
rezultatelor ce 
formează viziunea 
ta. Tematica a fost 
una ce în mod clar 
m-a avantajat. 
Sportul, ca 
modalitate de 
c o m u n i c a r e 
interculturală a 
reprezentat baza pe 
care am valorificat-o 
în amplul proces de 
implementare care 
m-a învățat să 
organizez mult mai 
bine, să planific și să realizez având de fiecare dată în minte 
rezultatul pe care am dorit a-l obține. 
 Următorul proiect “Viața la țară” a constituit o 
inițiativă derulată de aceeași organizație, în care alături de 
alți 11 tineri din Râmnicu Sărat m-am deplasat în Comună 
Buda acolo unde, am împărtășit din tradițiile, obiceiurile și 
modul de viață al sătenilor.
 Experiența de până acum m-a schimbat ca om, mi-a 
oferit noi perspective, mi-a adus noi prieteni și oameni care 
astăzi se pot baza pe implicarea mea pentru ca eu să pot 
valorifica prietenia lor. Și dacă acum doi ani de zile, 
simțeam cum timpul nu-i așteaptă pe cei veniți mai târziu de 
vreme, acum mi-am dat seama că NICIODATĂ NU E 
PREA TÂRZIU pentru a ajunge acolo unde îți dorești! 
 Atunci din poziția unui fotbalist... astăzi semnează 
un Profesor!

Silviu
Andreiu
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Seby Cîrjan

D’ale voluntarilor

Poema para Ramnicu Sarat
by Sergio Sal Paradise

Recordaré al llegar a casa, no sin nostalgia, 
una hospitalaria ciudad de alados caballos.
Aquí la humildad y el trabajo forman parte de 
la vida de las personas.
Recordaré también nuestro paso por estas calles 
y la huella que ha dejado sus gentes en mi 
corazón.
Recordaré cada segunda que he aprovechado para 
aprender cómo de únicos sois, pero me arreper-
tiré también por todo el tiempo que he tardado 
en conoceros.
Recordaré cada persona y la llevaré conmigo 
todos los días, vaya donde vaya.
Pero ante todo, el último día de mi vida recor-
daré que me sentí como en casa.

 Investiţiile făcute şi sprijinirea continuă 
de către administraţia locală a sportului au dus, în 
ultimii ani, la renaşterea fotbalului râmnicean. 
Astfel, în competiţiile organizate la nivel 
judeţean, grupele de copii ale Clubului Sportiv 
Municipal şi cele ale Grupului Şcolar "Victor 
Frunză" (clase cu program sportiv) domină 
clasamentele, reuşind să se impună la aproape 
toate categoriile de vârstă. Juniorii cei mari de la 
A.C. Onix - Grup Şcolar "Victor Frunza" se află 
pe primul loc, câştigând toate cele nouă partide 
disputate până acum. 
 Echipă pregătită de profesorul Răzvan 
Crintea are mari şanse să câştige campionatul şi 
să se califice la turneul zonal. Tot pe prima poziţie 
se situează şi grupele pregătite de profesorii Ionel 
Matache şi Mugurel Măndoiu la categoria 
copiilor născuţi în anul 2002, respectiv 2003. Însă 
râmnicenii domină autoritar competiţia rezervată 
juniorilor C, acolo unde ocupă primele două 
poziţii, luând, "fața" unor cluburi cu mari 
pretenţii precum Gloria Buzău ori Liceul cu 
Program Sportiv Buzău. Jucătorii profesorului 
Valentin Toma, născuţi în anul 1999 ocupă un 
onorant loc doi, participând la o întrecere 
organizată pentru copii mai mari cu un an. La 
această categorie de vârstă prima poziţie este 
ocupată de Atletic Club ONIX- Grup Şcolar 
"Victor Frunză", elevii profesorului Marius Tîrîlă 
reuşind să înscrie în cele cinci partide disputate 
până acum nu mai puţin de 40 de goluri, primind 
doar 3. Ei sunt creditaţi cu cele mai mari şanse, 
dintre micii fotbalişti râmniceni, să se califice la 
un turneu final, ceea ce ar reprezenta o premieră 
şi o performanţă notabilă.
 Căpitanul echipei, Sebastian Cîrjan, este 
încrezător în şansele echipei sale de a atinge acest 
nivel al competiţiei, Ne pregătim cu foarte mare 
determinare pentru a câştiga toate meciurile de 
acum înainte. După turneul din Italia, în care am 
triumfat în primăvară, am căpătat multă încredere 
şi ne dorim să obţinem noi performanţe. Credem 
că anul viitor vom fi capabili să ne calificăm la un 
turneu final şi, de ce nu, să urcăm pe podium. “

La Râmnicu Saărat fotbalul a renăscut
MICII FOTBALIŞTI RÂMNICENI DOMINA COMPETITIILE
LA NIVEL JUDETEAN

 Putem aprecia, analizând activitatea, 
Centrului de copii şi juniori de la Râmnicu Sărat, 
că viitorul, "suna" bine. Aşadar, din cele şase 
categorii de vârsta la care se organizează 
competiţii la nivel judeţean, râmnicenii se află pe 
prima poziţie la patru, ceea ce înseamnă că 
"polul" de interes al fotbalului juvenil judeţean 
s-a mutat la Râmnicu Sărat. Toţi cei ce se fac 
"răspunzători" de aceste performanţe, copii, 
profesori şi autorităţi locale, merită felicitaţi şi 
susţinuţi în continuare.


