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 După finalizarea procesului de implementare relaţia dintre tinerii din România şi 
Italia a reuşit să fie continuată printr-o importantă serie de măsuri ce au vizat pe de o parte 
oferirea de feedback privitor la experienţă proiectului şi pe de altă parte asumarea de noi 
măsuri de continuare şi multiplicare a relaţiilor dintre cele două comunităţi. În acest sens, 
în perioada 5 mai – 5 iulie, în vederea multiplicării şi diseminării rezultatelor proiectului 
de democraţie participative au fost desfăşurate campanii de promovare comunitară a 
rezultatelor proiectului în comunităţile partenere, fiind distribuite flyere, pliante, fiind 
purtate discuţii tematice şi fiind aplicate interviuri care să evidenţieze impactul pe care 
proiectul l-a obţinut, atât în rândul grupului de participant cât şi la nivelul comunităţilor.

 Mai mult decât atât, multiplicarea rezultatelor s-a concretizat şi în mediul online, 
acolo unde tinerii au utilizat propriile pagini de facebook, grupurile personale ori cele 
comunitare, grupul creat al proiectului precum şi blogul proiectului 
http://mediafacetsinyouthpoliciesanddemocracy.wordpress.com/, alături de blogurile şi 
site-urile destinate voluntariatului în regiunea Buzău: 
www.atonix.sperantaramniceana.ro, www.atcesr.wordpres.com, în vederea exprimării 
concluziilor privitoare la procesul de derulare a proiectului, impactul intercultural şi 
tematic realizat. În acelaşi timp, promovarea a avut în vedere şi imaginea Programului TiA 
şi a Comisiei Europene. În acest sens, municipalităţile din Monforte San Giorgio, Italia şi 
Comuna Podgoria, România, în mod repetat au promovat în cadrul evenimentelor proprii 
organizate, a şedinţelor de lucru în cadrul Consiliilor locale ori cu ocazia întâlnirilor cu 
cetăţenii din comunităţile locale, la nivel de realizare, toate beneficiile pe care proiectul le-a 
adus în vederea îmbunătăţirii mentalităţilor celor două comunităţi şi a implicării tinerilor 
în procesul democratic participativ.

 Promovarea în cadrul unităţilor de învăţământ atât din Comuna Podgoria cât şi din 
Râmnicu Sărat, s-a realizat de către tinerii din grupul ţintă prin discuţii libere, 
promotoare a proiectului şi a Programului TiA. În acest fel a fost realizată o bună 
conştientizare privitoare la modul în care proiectul şi-a atins scopul şi obiectivele, 
activităţile derulate şi rezultatele temeinice obţinute.

 Proiectul va continua şi în perioada următoare prin alte măsuri, ori le va continua 
pe cele prezente, astfel încât participarea tinerilor să fie din plin valorificată, iar relaţiile 
existente între aceştia să fie în mod continuu concretizate şi multiplicate.

Mai – Iulie 2013, o perioadă plină de activităţi de Diseminare
în cadrul proiectului “Media facets in youth policies and democracy”
finanţat de Comisia Europeană prin “Programul Tineret în Acţiune”

Dobroiu Nadia – Participant în proiectul
“Media facets in youth policies and democracy”
Finanţat de Comisia Europeană prin “Programul Tineret în Acţiune”
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 Youth in Action is the Programme the European Union has set up for young people. It 
aims to inspire a sense of active European citizenship, solidarity and tolerance among young 
Europeans and to involve them in shaping the Union's future. It promotes mobility within and 
beyond the EU's borders, non-formal learning and intercultural dialogue, and encourages the 
employability and  inclusion of all young people, regardless of their educational, social and 
cultural background: Youth in Action is a Programme for all! 
 Objectives: 
- promote young people’s active citizenship in general and their European citizenship in 
particular 
- develop solidarity and promote tolerance among young people, in particular in order to foster 
social cohesion in the European Union 
- foster mutual understanding between young people in different countries 
- contribute to developing the quality of support systems for youth activities and the capabilities 
of civil society organisations in the youth field 
- promote European cooperation in the youth field. 
 Priorities:
- European citizenship
- Participation of young people
- Cultural diversity
- Inclusion of young people with fewer opportunities
 Structure of the Youth in Action Programme: 
- Action 1 – Youth for Europe (1.1 – youth exchanges, 1.2 – youth initiatives, 1.3 – youth 
democracy projects)
- Action 2 – European Voluntary Service
- Action 3 – Youth in the World (3.1 - Cooperation with the Neighbouring Countries of the 
European Union: 3.1a - youth exchange, 3.1b - training and networking, 3.2 - Cooperation with 
Other Countries of the World)
- Action 4 – Youth suport sistem (4.1 - Support to bodies active at European level in the youth 
field, 4.2 - Support to the European Youth Forum, 4.3 - Training and networking of those active 
in youth work and youth organisations, 4.4 - Projects encouraging innovation and quality, 4.5 - 
nformation activities for young people and those active in youth work and  youth organisations, 
4.6 – Partenerships, 4.7 - Support for the structures of the Programme, 4.8 - Adding to the value 
of the Programme)
- Action 5 – Support for European cooperation in the youth field (5.1 - Meetings of young people 
and those responsible for youth policy, 5.2 - Support for activities to bring about better 
knowledge of the youth field, 5.3 - Co-operation with international organisations)

Festivalul Dramaturgiei Buzoiene
editia a VI-a 2013

Festivalul Dramaturgiei Buzoiene
editia a VI-a 2013

 Asociația de Tineret Cultură și Educație” Speranța Râmniceană” derulează anual 
în luna octombrie festivalul concurs de teatru adresat elevilor din liceele buzoiene” 
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene” – proiect susținut de Consiliul Județean Buzău în 
baza legii 350/2005. 
 Anul acesta, în perioada 1 iulie – 15 noiembrie 2013, ATCE Speranța 
Râmniceană implementează cea de a VI-a ediție a acestui festival, început în anul 2008 
și beneficiază pentru aceasta, de la Consiliul Județean Buzău, de un sprijin financiar în 
valoare de 9 000,00 lei. Festivalul va avea loc la Râmnicu Sărat în Sala de spectacole a 
Centrului Cultural” Florica Cristoforeanu” în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2013 
și va reuni în întrecere atât elevi ai liceelor buzoiene, cât și invitați din orașul Edineț și 
comună Zaim – Republica Moldova. 
 Activitățile festivalului sunt următoarele:
- Concursuri de teatru organizate pe patru secțiuni: monolog, trupe, teatru forum, 
dramaturgie scrisă, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2013, între orele 11:00 – 
14:00;
- Vizionarea unei piese de teatru cu actori profesioniști, în data de 1 noiembrie 2013, 
orele 19:00;
- Festivitatea de premiere a concursurilor de teatru, în data de 2 noiembrie 2013, orele 
15:00;
- Excursie tematică de cunoaștere culturală, oferită actorilor – elevi clasați pe locul I la 
toate secțiunile organizate, în data de 9 noiembrie 2013.
 Dosarele de înscriere pot fi ridicate în format fizic de la sediul ATCE Speranța 
Râmniceană din strada Tudor Vladimirescu nr. 20, Municipiul Râmnicu Sărat, județul 
Buzău sau solicitate online, prin e-mail la adresa office@atcesr.ro. 

Relații suplimentare pot fi obținute de la:
- Mateevici Volodea – preşedinte ATCE – SR, telefon 0763246068, mail 
volodeamateevici@gmail.com 
- Neculae Marius – manager de proiect, telefon 0761539848, mail nmatao@yahoo.com 
- Selegian Laurențiu – coordonator activități, telefon 0766109698, mail 
laurentiu_sel@yahoo.fr  

Echipa ATCE
Speranța Râmniceană

Comunicat de presă:Comunicat de presă: olidarity andolidarity and

eighbourseighbours
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nderstanding betweennderstanding betweenYouth in Action
opportunities for you!

Laura Holban
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 One of the most beautiful place we 
visited is the Blue Mosque/the Sultan Ahmed 
Mosque. 
 I was impressed by the architecture 
which is very beautiful. The Blue Mosque is 
known as the biggest mosque in Instanbul and 
for the blue tiles adorning in the walls of its 
interior. Inside the mosque there is a beautiful 
chandelier.
 When I entered there, I saw that women 
weren’t allowed to wear short pants or skirt and 
they had to wear long clothing and kerchiefs.
 The Blue Mosque is also very beautiful at 
night when the lights are turned on. 

 În perioada 25.06.2013-07.07.2013 a avut loc 
proiectul european VICE VERSA-Youth mobility în the EU, 
finanţat de Comisia Europeană prin TiA. Acest proiect a avut 
10 participanţi români, printre care şi eu, şi 10 participanţi 
turci.
 O parte a acestui proiect a fost Caravana Mobilităţii. 
În caravana mobilităţii am răspândit oamenilor, atât români 
cât şi turci, informaţii despre proiectul VICE-VERSA, şi 
ne-am întâlnit cu antreprenori atât turci, cât şi români.
 În Turcia, am fost atât în partea europeană a 
Istanbul-ului, cât şi în în partea asiatică. Acolo cu ajutorul 
participanţilor turci am reuşit să explicăm turcilor detalii 
despre proiect şi am împărţit flyere şi alte materiale cu 
informaţii despre proiect. Oamenii s-au bucurat că Uniunea 
Europeană susţine tinerii în încercarea de a-şi găsi o slujbă. 
Apoi ne-am întâlnit cu nişte antreprenori turci. Aceşti 
antreprenori erau pescari. Ei ne-au povestit cum de la simplii 
pescari folosindu-se de abilităţile lor antreprenoriale au ajuns 
acum să aibă zeci de subalterni, şi să câştige mulţi bani.
 În România am mers pe centrul oraşului Râmnicu 
Sărat şi în parc, împărţind materiale (flyere, stikere etc) şi am 
explicat românilor în ceea ce constă proiectul. După aceea 
am mers la Primărie unde ne-am întâlnit cu viceprimarul 
oraşului Râmnicu Sărat, nişte consilieri şi cu nişte 
antreprenori locali.
 Ei ne-au răspuns şi la nişte întrebări din domeniul 
antreprenoriat-ului, cum ar fi: ce sfaturi pot da celor ce vor 
să-şi deschidă o afacere, ce oportunităţi ar avea un tânăr 
antreprenor etc. Ei ne-au prezentat avantajele colaborării cu 
Primăria Râmnicu Sărat în cazul în care dorim să ne 
deschidem o afacere, cum ar fi: scutire la plătirea taxelor, 
oferirea unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor, scutire 
la plata utilităţilor. Aceste avantaje sunt nu numai pentru 
români, ci şi pentru turci, bulgari, germani, italieni etc.
 De asemenea s-a discutat despre situaţia economică 
din România şi Turcia, şi despre şomajul în rândul tinerilor, 
precum şi despre posibilităţile creări unor noi locuri de 
muncă pentru tineri.
 M-am bucurat să fac parte din proiectul VICE 
VERSA - Youth mobility în the EU. Mi-a plăcut Turcia foarte 
mult şi mi-aş dori să o vizitez şi în viitor. De asemenea îmi 
doresc să particip în alte proiecte TIA.

 Wedding is a very important event in the life 
of any man, be it Roman, Turkish, English or 
another. I had the opportunity to attend a wedding in 
Turkey, even if it was a fake one, and I had the honor 
to be even the bride.
After the bride is ready she is taken to a room where 
she expects the guests and groom to prepare 
themselves. A girl have to prepare henna mixed with 
water, which will be brought into the room on a tray 
surrounded by candles and placed in the middle of 
the room.
 First henna is applied on bride's hands then it 
is distributed to other womens. Tradition is that a 

VERSA
VERSAin the EUmobilityYouth

Wedding in Turkey
Intercultural night

VICE VICE

Blue Mosque Blue Mosque 

married woman have to apply henna on one hand and a young girl, unmarried to apply henna on the other hand. 
Tradition requires that after applying henna to the bride's hands putting coins in gold or silver and then to 
introduce the bride's hands in two bags. The groom and the bride will be placed in the middle of the room on 
two chairs and the guests will dance and sing while spinning around them. From time to time, one of the 
women will lift the veil on the bride's face to see if she cries. If she cries, it is saying that marriage will be a 
happy one, and guests may stop dance.
 After this ritual, the bride and groom and guests will enjoy a very pungent sauce prepared with 
cabbage, and then they dance and will spend until they get tired.
 The wedding was great, I liked it very much, even though I was a little hard when I had to cry. What I 
don't liked was that preparation for the end. At the risk of offending Turkish traditions, the preparation taste 
like dough and then was mixed with cabbage, and it was bleach. Otherwise, everything was great.

Tunea Carla Andreea

Veronica Ambrinoc

Caravana
mobilitatii

Stan Daniel
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 Asta au demonstrat tinerii râmniceni în 
cadrul serii interculturale româneşti, aferentă 
proiectului “Vice-versa youth mobility în the EU”, 
finanţat de Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acţiune. O seară interculturală în 
România, în Râmnicu Sărat, o seară românească 
autentică cu muzică populară, port tradiţional şi 
multă voie bună. În cadrul evenimentului care a avut 
loc, au fost prezenţi, pe lângă tinerii râmniceni şi cei 
din Turcia şi reprezentanţi ai administraţiei publice 
locale – domnul viceprimar Sorin Cîrjan, consilieri 
locali, precum şi membri ai asociaţiei organizatoare.
 Tinerii râmniceni au împărtăşit câte ceva din 
specificul cultural românesc: obiceiuri, tradiţii, 
merinde port, muzică şi dans popular. Au fost 
degustate mâncăruri tradiţionale şi băuturi cum ar fi 
sarmalele, brânza cu smântână şi limonada de soc, 
voia bună fiind asigurată de muzica lăutărească şi 
dansurile tradiţionale româneşti: horă, sârbă, 
braşoveanca şi periniţă.
 Participanţii din ambele ţări "au încins" 
horele împreună dezvoltând o strânsă legătură de 
tradiţie, trecând apoi la legături interculturale prin 
dansuri tradiţionale turceşti şi internaţionale precum 
Macarena şi Meneaito. Au reuşit să se distreze 
împreună, deşi erau foarte diferiţi ca şi concepţii şi 
cultură, angrenând toţi oaspeţii în grupul lor.
 În opinia mea această activitate a avut o 
realizare foarte mare atât pe plan emoţional, prin 
găsirea unor noi prieteni, cât şi în dezvoltarea 
bagajului intercultural, deziderat al UE de 
globalizare culturală prin acceptarea diversităţii.

 ”Caravana Mobilității!” – astfel am putut să înțelegem practic ce 
înseamnă să fii antreprenor, să ai propriile idei despre cum se gestionează și 
administrează o afacere. Împreună cu prietenii noștri din Istanbul am pășit în 
tainele meseriilor liber profesioniste în Turcia și am continuat asta în 
România, în orașul natal – Râmnicu Sărat, un oraș european ce se dezvoltă și 
modernizează pe zi ce trece. Și asta datorită administrației locale, dar și nouă, 
tinerilor, ce pe parcursul ultimilor ani ne-am schimbat mentalitatea și am 
devenit mai deschiși la nou, mai receptivi la mobilitatea culturală și 
economică.
 Ca orice proiect de tineret, tematica s-a a fost abordată prin activități 
specifice educației non-formale, prin metode și instrumente menite să ne 
dezvolte personal și socio-profesional, să ne ajute să luăm decizii corecte în 
viață și în comunitate.
 Activitățile din Râmnicu Sărat au tratat în profunzime oportunitatea 
de mobilitate și antreprenoriat în spațiul UE și au contat în:
 - Construirea unei călătorii educaționale între formal și non formal 
prin parcurgerea unui itinerar insular în ocean;
 - Întâlniri tematice între noi, participanții proiectului Vice Versa și 
tinerii cu experiență în proiecte Tineret în Acțiune;
 -Dezbateri pe tema” antreprenoriat” – baza de lucru fiind interviurile 
din Turcia din timpul caravanei mobilității;
 - Realizarea unui plan de acțiune organizațional pe o perioadă de 5 
luni;
 - Efectuarea unui schimb de metode de educație nonformală prin 
Open space technology;
 -Vizite ale antreprenorilor râmniceni în spațiul de lucru al 
proiectului, scontate cu discuții și idei antreprenoriale, puse în practică de 
către tinerii participanți prin mini scenete în cadrul unor ateliere de lucru cu 
tematică antreprenoriat și posibilități de mobilitate în spațiul UE;
 - Realizarea și prezentarea în fața administrației publice locale din 
Râmnicu Sărat a unor idei și planuri de afaceri flexibile, ce pot fi ușor 
aplicate atât în România, cât și în Turcia, cu un minim de investiție – planuri 
de afaceri pentru tinerii care doresc să se dezvolte cu un minim de resurse;
 - Lucrul efectiv pentru punerea în aplicare a ideilor de afaceri și 
transformarea acestora în proiecte Tineret în Acțiune;
 Latura interculturală a fost atinsă prin organizarea unui treasure hunt 
cultural în care tinerii au descoperit Râmnicul prin task-urile primite și prin 
seara tradițională românească unde la finalul prezentării României tinerii au 
dansat hore, sârbe, brașoveanca și au gustat din bucatele tradiționale 
românești.
 Finalul schimbului a fost marcat atât prin fixarea cunoștințelor 
dezvoltate în cele două săptămâni de activități prin” leter to myself” și 
evaluare, cât și prin activitatea finală, “Marşul tânărului independent” – în 
care tinerii au străbătut orașul și au interacționat cu cetățenii prin interviuri, 
free hugs, flash mob, iar în final prin întâlnirea cu autoritățile locale, cu 
domnul viceprimar Sorin Cîrjan și consilierii locali.

Mobilitate și antreprenoriat la Râmnicu Sărat

VERSAVICE in the EUmobilityYouth
proiect �nanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune

Deny Ela
Oana R. TomaVali Toea

Ospitalitate râmniceană şi
specific cultural românesc

VERSAVICE
...la momentul promovării rezultatelor...la momentul promovării rezultatelor

 Proiectul european “Vice Versa – youth 
mobility în the EU”, finanţat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acţiune, a 
avut ca temă oferirea de oportunităţi de 
mobilitate şi antreprenoriat tinerilor ce provin 
din medii şi culturi diferite, într-un schimb 
bilateral itinerant România – Turcia învăţarea 
interculturală fiind “vice versa”. 
 Deoarece tematica proiectului a 
contribuit la înţelegerea interculturală, 
promovarea mobilităţii şi antreprenoriat-ului în 
rândul tinerilor, atât campaniile de diseminare 
stradală, cât şi celelalte activităţi de diseminare a 
rezultatelor vor fi axate pe mobilitate vice versa, 
grupurile ţintă se vor deplasa în comunitate şi 
mass media se va deplasa în mijlocul tinerilor.
 Astfel, în prima activitate de diseminare 
tinerii râmniceni, dar şi colegii lor turci, au 
iniţiat o campanie “la cald” de diseminare a 
rezultatelor în comunităţile locale, prin 
distribuirea de cărţi poştale, flyere şi discuţii 
libere cu cetăţenii.
 Printre altele, s-au adus în discuţie 
oportunităţile TiA de mobilitate şi antreprenoriat 
la nivel european şi faptul că orice tânăr poate 
beneficia de acestea şi de o învăţare 
experienţială prin metode şi instrumente de 
educaţie nonformală.
 Din punctul meu de vedere proiectul 
Vice Versa a fost o rampă de lansare în ceea ce 
priveşte priorităţile pe care le voi avea în viitorul 
apropiat, mai cu seamă că sunt pe pragul de a 
termina studiile şi curând mă voi integra în piaţa 
muncii. Totodată sunt convinsă că mai am 
nevoie de perfecţionare şi am decis să beneficiez 
şi de alte oportunităţi TiA, să fiu voluntar EVS 
într-o ţară străină.

 Proiectul european “Vice Versa – youth 
mobility în the EU”, finanţat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acţiune, a 
avut ca temă oferirea de oportunităţi de 
mobilitate şi antreprenoriat tinerilor ce provin 
din medii şi culturi diferite, într-un schimb 
bilateral itinerant România – Turcia învăţarea 
interculturală fiind “vice versa”. 
 Deoarece tematica proiectului a 
contribuit la înţelegerea interculturală, 
promovarea mobilităţii şi antreprenoriat-ului în 
rândul tinerilor, atât campaniile de diseminare 
stradală, cât şi celelalte activităţi de diseminare a 
rezultatelor vor fi axate pe mobilitate vice versa, 
grupurile ţintă se vor deplasa în comunitate şi 
mass media se va deplasa în mijlocul tinerilor.
 Astfel, în prima activitate de diseminare 
tinerii râmniceni, dar şi colegii lor turci, au 
iniţiat o campanie “la cald” de diseminare a 
rezultatelor în comunităţile locale, prin 
distribuirea de cărţi poştale, flyere şi discuţii 
libere cu cetăţenii.
 Printre altele, s-au adus în discuţie 
oportunităţile TiA de mobilitate şi antreprenoriat 
la nivel european şi faptul că orice tânăr poate 
beneficia de acestea şi de o învăţare 
experienţială prin metode şi instrumente de 
educaţie nonformală.
 Din punctul meu de vedere proiectul 
Vice Versa a fost o rampă de lansare în ceea ce 
priveşte priorităţile pe care le voi avea în viitorul 
apropiat, mai cu seamă că sunt pe pragul de a 
termina studiile şi curând mă voi integra în piaţa 
muncii. Totodată sunt convinsă că mai am 
nevoie de perfecţionare şi am decis să beneficiez 
şi de alte oportunităţi TiA, să fiu voluntar EVS 
într-o ţară străină.
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 Proiectul” Tastes like European Culture” 
finanțat de Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acțiune, acțiunea 1.1 desfășurat în perioada 
26 iulie - 4 august are ca participanți tineri din şase 
țări, și anume: România, Bulgaria, Croația, Spania, 

 În cadrul proiectului “Tastes Like European 
Culture” am interacţionat cu cinci ţări, am fost plăcut 
surprinşi să fim introduşi în diferitele culturi ale 
fiecărei ţări şi am putut să ne prezentăm pe a noastră 
într-un cadru plăcut.
 Fiecare ţară în parte şi-a prezentat tradiţiile 
ţării prin prezentări electronice şi cadouri 
reprezentative făcute manual de către aceştia, iar 
cultura gastronomică a avut o prezentare largă, atât 
prin video-uri reprezentative dar şi practic, fiecare 
ţară având ocazia de a găti pentru ceilalţi în serile 
tradiţionale.
 Bulgaria, fiind ţara vecină României au tradiţii 
asemănătoare cu cele ale ţării noastre, spre exemplu 
cea mai spectaculoasă sărbătoare din calendarul 
bulgăresc este Baba Marta care ca şi Baba Dochia, 
personifică primăvara. Florile cele mai populare în 
această ţară sunt trandafirii aceştia având în aproape 
toate spaţiile verzi aceste flori. O altă tradiţie 
asemănătoare este cea a “Mărţişorului”, astfel în 
fiecare an în prima zi a primăverii fetele se duc şi 
împletesc un şnur de culoare alb-roșie de mâna 
băieţilor, vestind astfel anotimpul cald.
 Turcia fiind o ţară musulmană aceştia respectă 
tradiţiile religioase cum ar fi Ramadanul când aceştia 
celebrează luna în care profetul Muhammad a primit 
revelaţia Coranului de la Allah.
Cultura spaniolă este un amestec de tradiţii şi 
influenţe diverse, de la cele latine şi iberice, la 
catolicismul romano-catolic sau universul islamic 
maur, o lume eclectică de minorităţi şi legende, cu o 
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 Comisia de evaluare a 
formularelor de aplicație pentru 
selecția participanților din cadrul 
proiectului “Tastes like European 
Culture”, finanțat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în 
Acțiune, comisie formată din: 
Mateevici Volodea, Marius Neculae, 
David Daniel, Giorgiana Grozea și 
Giorgiana Vlăsceanu s-a întrunit la 
Centrul de Tineret FORTES.
 În urma analizării 
formularelor și a interviului aplicat 
(atât face-to-face, cât și telefonic), 
ținându-se cont de profilul 
participantului conform cererii de 
finanțare și a fișei de includere a 
tinerilor cu oportunități reduse*, 
comisia de evaluare a selectat 
următorii tineri:

1. Barbu Ana
2. Pleștiu Mihaela
3. Poeană Alexandru
4. Tatu Horațiu-Ștefan
5. Toma Liviu Alexandru
 
 Lista de rezervă (în condițiile 
în care unul dintre participanții 
selectați nu mai poate să meargă în 
proiect, îl va înlocui, în următoarea 
ordine):

1. Perju Lucian
2. Coșerea Valentin
3. Ibrac Alexandra
* Menționăm că în acest proiect 
ponderea tinerilor cu posibilități 
reduse a fost 4 din 5.
 Vă mulțumim pentru aplicații 
și vă urăm mult succes în activități!
Echipa TEC

 Vizita de planificare a proiectului “Tastes Like European 
Culture”, proiect finanţat de Comisia Europeană din programul 
“Tineret în Acţiune“ a avut loc în perioada 12 – 14 iulie 2013, în 
Râmnicu Sărat unde liderii celor 5 ţări participante (România, 
Bulgaria, Spania, Letonia, Croaţia, Turcia) au dezbătut în detaliu 
agenda de derulare a activităţilor din acest proiect.
 În această vizită de planificare liderii au fost informaţi 
exact despre scopul acestui proiect şi anume: obiceiurile şi 
tradiţiile culinare a fiecărei ţări în parte, integrarea în 
antreprenoriat a tinerilor cu ajutorul gastronomiei şi despre 
mobilitatea interculturală. De asemenea s-au prezentat modalităţile 
non-formale care vor ajuta tinerii să aprofundeze asupra unei game 
variate de informaţii cum ar fi jocurile introductive şi energizere, 
descoperirea şi informarea despre Youth în Action, mobilitate 
interculturală, practica gătitului, workshop-uri, etc. S-au dat 
task-uri, activităţi de pregătire pentru fiecare promotor în parte şi 
s-a urmărit rezultatele promovării proiectului şi a programului 
Tineret în Acţiune în comunităţile fiecărui promotor.
 Această întâlnire a avut ca scop introducerea ideilor de 
bază despre acest proiect liderilor, ca aceştia la rândul lor să-i 
informeze pe participanţii din ţările pe care le reprezintă, astfel 
derularea activităţilor va fi mai uşoară.
 Totodată această întâlnire a fost un moment prielnic de 
vizibilitate şi promovare, toţi liderii de grup, prezenţi la VPA, 
participând la o campanie stradală de distribuire de flyere şi pliante 
TEC.

Selecţie

Tatu Horaţiu

VPA

Tradiţii TEC

istorie îndelungată şi fascinantă. Aceştia sunt foarte 
buni dansatori şi sunt foarte mândrii de băuturile lor 
tradiţionale şi dansurile latino.
În Croaţia, în tot timpul anului se desfăşoară diverse 
sărbători culturale şi festivaluri. Amatorii de cultură 
au la dispoziţie concerte şi cinematografe, mai ales în 
staţiunile turistice mari. În afara sărbătorilor oficiale, 
care sunt respectate în întreaga ţară, în diferite regiuni 
ale Croaţiei au loc festivaluri locale cu caracter 
popular, însoţite de dansuri şi muzică tradiţională. 
Letonii au o tradiţie asemănătoare de sărbătorile 
pascale se ciocnesc ouăle la capete şi în lateral, până 
când se sparg. Atunci când oul unui jucător se sparge, 
el iese din joc. Jocul continuă până când un singur om 
rămâne cu oul intact. Strângerea mâinii este cea mai 
obişnuită formă de salut, acest lucru nu înseamnă că 
nu sunt ospitalieri ci faptul că sunt oameni mai 
rezervaţi.

Tatu Horaţiu
participant TEC

Pregătirea proiectului TEC
o muncă de echipă!

Turcia și Letonia.  
 Activitățile din cadrul proiectului au avut la 
bază educația non-formală. Participanții din cadrul 
Federației Organizațiilor Râmnicene de Tineret, 
Educație și Sport din România au avut două întâlniri 
de pregătire, fixându-și astfel prioritățile.   
 La cele două ședințe facilitatorii proiectului și 
anume Giorgiana Grozea și Giorgiana Vlăsceanu au 
trasat sarcinile pentru fiecare dintre participanții 
români implicați în proiect. Astfel că trei dintre 
participanți au avut ca sarcină pregătirea a două 
prezentări electronice despre cultura națională și 
anume: date istorice, geografice, gastronomie, tradiții 
și obiceiuri. Ceilalți trei participanți au fost însărcinați 
cu crearea unui meniu cu specific românesc pentru 
seara tradițională din cadrul proiectului.    
 Tot în cadrul ședințelor de întâlnire, 
participanților li s-au prezentat punctele esențiale ale 
proiectului și ceea ce se așteaptă de la aceștia pe 
parcursul proiectului.

Ana-Maria Cristina Barbu
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 Între 26 iulie - 4 august, în Rm. Sărat, a avut loc 
proiectul european "Tastes like European Culture", proiect 
finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în 
Acţiune. Tematicile abordate în proiect au fost diversitatea 
gastronomică şi cultura, încercându-se, pe parcursul 
activităţilor, îmbinarea celor două. 
 Ca în fiecare proiect, fiecare ţară participantă a avut o 
seară interculturală, în care să-şi arate particularităţile, acel 
ceva care o deosebeşte de celelalte ţări. Însă, pentru că 
proiectul avea ca temă cultura gastronomică, participanţii din 
fiecare ţară au trebuit să gătească ei mâncărurile specifice 
ţărilor din care proveneau, având doar puţin ajutor din partea 
bucătarilor. Motivul pentru care a fost aleasă această temă a 
fost faptul că lumea devine din ce în ce mai globalizată. 
Ţările îşi pierd încet-încet noţiunea de cultură, devenind cu 
timpul un tot-unitar, nemaiavând nimic definitoriu. Şi, odată 
cu trecerea anilor fiecare lucru, fiecare aspect a fost 
schimbat, fie radical, fie doar la suprafaţă, dar gastronomia a 
rămas întotdeauna statornică.
 Aşadar, reprezentanţii fiecărei ţări au venit înarmaţi 
cu reţete, ingrediente, şi sfaturi de acasă, ce să pună şi cât să 
pună să le iasă mai bine. Diferenţele gastronomice între ţări 
s-au văzut în fiecare seară culturală, fiecare reprezentându-şi 
patria gătind cum ştia el sau ea mai bine. Din cele 6 ţări 
participante, România, Bulgaria, Turcia, Croaţia, Spania şi 
Lituania, cei care au dat tonul la gătit au fost mândrii 
reprezentanţi ai Bulgariei, aducând puţin din gustul ţării lor 
pe meleaguri româneşti. Au pregătit tradiţionala salată 
bulgărească, iar pentru felul 2, ardei umpluţi, pregătiţi în stil 
bulgăresc. Spre deosebire de români, care fierb ardeii, 
bulgarii îi pregătesc în tavă, dându-le un cu totul alt gust. La 
deşert am fost serviţi cu plăcinte cu brânză tradiţionale din 
Bulgaria, încheind meniul cum se cuvine.
 Al doilea workshop de gătit a revenit Croaţiei, ai 
căror reprezentanţi ne-au arătat diferenţe şi similitudini în 
felurile de mâncare pregătite. Au început simplu, cu piure de 
cartofi şi sos la felul întâi, continuând ca şi Bulgaria, cu ardei 
umpluţi, dar făcuţi altfel faţă de varianta românească, şi 
terminând la desert cu o crocantă plăcintă cu brânză.
 Seara numărul trei de workshopuri gastronomice a 
fost acaparată de Lituania, ai căror participanţi ne-au arătat 
cum arată o cină servită în părţile mai nordice ale Europei. 
Au deschis seara cu un fel întâi uşor, compus din brânză de 
vaci cu smântână, praz, hering marinat și cartofi copți. Pe cât 
de uşor, simplist şi delicios a fost primul fel, pe atât de 
surprinzător a fost al doilea, constând în arpacaş fiert cu 
şuncă şi ceapă. Cei mai surprinşi de felul doi au fost românii, 

 M-am bucurat nespus să aflu, cu ceva timp în 
urmă, faptul că voi avea ocazia să vorbesc, împreună 
cu alți colegi voluntari, unui grup de străini despre o 
serie de programe finanţate de către Comisia 
Europeană. Și asta în cadrul unei conferințe ce a avut 
loc în cadrul unei activităţi din proiectul "Tastes Like 
European Culture", de asemenea finanţat de către CE 
prin programul TIA, unde participanţi din 6 ţări 
(Turcia, Bulgaria, Croaţia, Spania, Letonia şi 
România) erau pregătiți să ştie cât mai multe despre 
modul în care sunt realizate şi implementate proiecte 
ca cel în care participă dar şi din alte programe 
precum: Leonardo, Comenius, EVS, Erasmus+.
 Tinerii s-au arătat foarte interesaţi de toate 
programele, setea lor de cunoaştere m-a determinat să 
le împărtăşesc multe lucruri frumoase din experienţa 
mea anterioară, în special în programul "Tineret în 
Acţiune". Interesul participanților de a fi parte din 
programe ce vizează pregătirea lor personală a făcut 
ca această conferință să fie una interactivă, bazată pe 
dialog, tinerii adresându-le celor ce au susţinut 
activitatea o serie de întrebări pentru a fi în totalitate 
lămuriţi de ce şi cum ar trebui să facă pentru a 
implementa sau a participa în acestea.
 După cum ne-am aşteptat, participanţii TEC 
au fost cel mai mult interesaţi de către programul 
Erasmus+, din cauza faptului că programul Tineret în 

dat fiind că noi folosim cereala menţionată mai 
sus în cu totul alte ocazii. Dar seara a continuat, 
şi dacă felul doi nu a fost primit cu cele mai 
calde aprecieri, desertul a mulțumit pe toată 
lumea: pâine neagră de secară fărâmițată în 
strat cu frișcă și gem de merișoare. Prin meniul 
oferit de ei, lituanienii au arătat diferenţele 
clare între gastronomia practicată dea lungul 
secolelor în centrul şi sud-estul Europei, şi cea 
practicată în nordul Europei, bazată în mare 
parte pe cereale. 
 În a patra seară, şi anume în seara de 30 
iulie, venise rândul românilor să arate prin ce se 
diferenţiază, gastronomic vorbind, ţara noastră 

ulture

astes Like
uropean

OPORTUNITĂŢI TIA
Acţiune este pe sfârşite (2007-2013) fiind urmat de 
Erasmus+ (2014 – 2020).
 Daniela Strâmbei a fost cea care a oferit 
informaţiile necesare despre ce o să îi aştepte iar 
aceştia au fost foarte încântaţi deoarece temerea că 
acest proiect ar fi putut fi ultimul sau printre ultimele 
le-a dispărut rapid după explicaţiile Danielei.
În finalul activităţii, participanţii au mai rămas cu cei 
experimentaţi pentru câteva întrebări şi mulţumiri, iar 
activitatea a fost desfăşurată cu succes mulţumită 
tuturor celor ce au participat, fiind o onoare pentru 
mine cât şi pentru ceilalţi colegi ai mei să împărtăşim 
din experienţa acumulată de-a lungul timpului în 
proiecte de acest gen.

Alexandru Jercan (Andu)

Conferinţă în cadrul proiectului TEC

Gastronomie interculturală
cultură europeană

de celelalte. Fiind gazde bune, am adus la cină şi autorităţile locale, laolaltă cu restul participanţilor din 
proiect. A fost greu să ne decidem asupra câtorva feluri de mâncare pe care să le pregătim, aşa că, din 
multitudinea de idei, am ales să începem româneşte, şi anume cu o ciorbă de legume. La felul 2, dat fiind că 
una din cele mai vechi ocupaţii practicate pe meleaguri româneşti a fost păstoritul, am preparat oaspeţilor o 
pastramă de oaie, servită lângă un ghiveci de legume, şi mămăliguţă. La desert, am ţinut să păstrăm totul 
simplu şi tradiţional, aşa că am încheiat seara cu o plăcintă cu mere, urmată de dansuri populare. 
 Turcia şi-a revendicat a cincea seară interculturală, încercând să surprindă esenţa culturii gastronomice 
turceşti în felurile de mâncare prezentate. Şi cum ei au inventat sarmalele, răspândindu-le mai apoi în tot 
fostul imperiu, au pregătit pentru felul întâi sărmăluţe în foi de vită, aşa cum se prepară de însăşi primii 
fabricanţi ai lor. La felul doi, au surprins toţi participanţii prin vinetele umplute cu carne de vită, cu celebrul 
bulghur lângă, orezul pentru care Turcia e faimoasă. La desert însă, au arătat multe asemănări cu românii şi 
bulgarii, pregătind binecunoscutul orez cu lapte, iar mai apoi nişte gogoşi însiropate.
 Ultima seară gastronomică a adus Spania în prim-plan. Spaniolii au depăşit orice limite în prepararea 
mâncării şi a ambientului, având o aşezare specială la mese, încercând să redea atmosfera dintr-un restaurant 
spaniol. Pe lângă multitudinea de cocktailuri, numere de magie şi suveniruri, aceştia au pregătit salată 
mediteraneană pentru a deschide meniul serii, continuând cu cartofi copţi, sos alioli, friptură de pui şi salată 
de fructe. 
 Prin multitudinea de feluri de mâncare pregătite, participanţii fiecărei ţări au încercat să redea 
diferenţele ce ne separă pe unii de alţii, arătând că globalizarea încă nu a surprins tot. Ramură gastronomică a 
culturii a trecut cu brio testul timpului, demonstrând secole la rând că graniţele nu sunt doar cele geografice, 
aspect redat foarte bine de către voluntarii proiectului "Tastes like European Culture".

Daniel David



Micul Jurnalist, Nr. 34 Iulie 2013Micul Jurnalist, Nr. 34 Iulie 201314 Micul Jurnalist, Nr. 34 Iulie 2013Micul Jurnalist, Nr. 34 Iulie 2013 15

EUROPEAN UNION
REPUBLIC MONARCHYan

d

Diseminare

Andreiu Silviu

 Pentru o clipă m-am temut.. atât de greu este 
să faci faţă la 24 de oameni ce teoretic îşi doresc să 
vorbească în acelaşi timp, grăind aceeaşi limbă... 
Cine ar fi spus că vor vorbi pe rând?
 Am vrut reguli între noi şi voi... Cine-ar fi 
spus că dragostea noastră de neamuri înfrăţite nu are 
nicio regulă?
 Prin minte mi-a trecut că poate în nebunia lor, 
că dacă nici ei nu au, cine mai are, tinerii se vor 
înverşuna să cireadă-n neputinţa lor de a crea... Cine 
ar fi spus că azi sunt toţi plini de încredere?
 Am stat pe gânduri crezând că o graniţă poată 
să rupă sângele iubirii în două... Cine ar fi spus că 
iubirea este veşnică?
 Mi-am pus adesea capul în palme 
gândindu-mă că (noi şi voi) vom simţi pe rând... 
Cine-ar fi spus că avem acelaşi suflet?
 M-am întrebat adesea de nu m-am pripit... 
Cine-ar fi spus că nişte copii or să mă convingă.. că 
m-am pripit atunci când am gândit c-am să mă 
pripesc.
 Nu de puţine ori nu am crezut în mine... 
Cine-ar fi spus că voi, moldoveni dragi, o să credeţi?
 Nu rar, frumos m-am îmbărbătat cu tinereţea 
voastră... Cine-ar fi spus că toate sunt la fel?
 Şi nu de multe ori avem şansa să înţelegem... 
Cine-ar fi spus că voi le veţi înţelege pe toate?
 Şi semne de întrebare uneori punându-ne, căci 
nu cunoaştem adevărul: să fie oare o frăţie între 
noi?... EU ÎNTOTDEAUNA AM CREZUT!

România şi Republica Moldova,
o prietenie veşnică!

Florin Ceparu şi... 
Întrebări, pline de răspunsuri

Tinerii din Râmnicu Sărat
fac impresie bună în

IZNIK - TURCIA
 Iată-mă şi la primul meu proiect. Cu siguranţă îmi va 
rămâne întipărit în suflet şi în minte pentru că au fost nişte 
zile în care am învăţat foarte multe.
 Acest proiect, “Look, feel and capture”, s-a 
desfăşurat în Turcia, unde am fost împreună cu doamna 
profesoară Micu Anișoara şi cu nişte prieteni din oraşul meu, 
Râmnicu Sărat. Ajunşi în Istanbul am urcat în primul 
autobuz către Iznik, un orăşel micuţ (dar foarte interesant) în 
apropiere de Bursa. Acolo am fost întâmpinaţi de echipa din 
Turcia, nişte persoane primitoare şi deschise. Cu foarte mari 
emoţii (cel puţin eu aveam emoţii) am intrat în cameră, ce 
urma să o împărţim cu încă 8 fete (din Portugalia, Spania, 
Italia) şi ne-am instalat.
 În prima zi s-au desfăşurat diferite “jocuri de 
cunoaştere”, asta pentru o mai bună colaborare şi de 
asemenea a avut loc un workshop despre fotografii iar în 
următoarele 3 zile am descoperit frumuseţile Iznik-ului 
(acest oraş are o istorie foarte interesantă: 
www.kulturturizm.gov.tr), iar cum proiectul a fost despre 
arta fotografică bineînţeles că am făcut foarte multe poze (o 
parte dintre ele le puteţi vedea şi pe blog-ul proiectului 
nostru www.lookfeelandcapture.wordpress.com).
 În a 5 a zi am fost în “safari”, adică am mers pe cursul 
unui râu, pe stânci şi prin apă (A fost o experienţă inedită, în 
care ne-am depăşit limitele, temerile şi ne-am dat seama că 
lucrul în echipă este cel mai important).
 În următoarea zi am fost într-o “excursie” în Bursa. 
Un oraş superb pe care l-am vizitat într-un autobuz etajat, 
după care am profitat de timpul rămas şi ne-am cumpărat 
câteva suveniruri din bazar.
 În cele 5 seri, fiecare ţară a trebuit să îşi prezinte 
tradiţiile şi obiceiurile (istorie, mâncare, dansuri şi jocuri 
specifice).
 Iar în ultimele zile am aflat câte ceva despre arta 
Fanzine, a avut loc o expoziţie în centrul oraşului cu cele mai 
reprezentative poze şi am împărtăşit unii altora ceea ce ne-a 
plăcut sau am învăţat în acest proiect. Şi cum bineînţeles 
fiecare început are şi un sfârşit, în ultima seară am organizat 
o petrecere de rămas bun care s-a terminat cu lacrimi sau 
urări sincere, pentru că în tot acest timp ne-am ataşat unii de 
alţii formând o mare familie.

  „European Union Republic and 
Monarchy” finanțat de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acțiune își continuă 
activitățile de promovare a rezultatelor și de 
multiplicare a experiențelor dobândite sau 
dezvoltate în implementare. 
 Astfel tinerii participanți au desfășurat la 
Centrul de Tineret FORTES conferințe 
împreună cu voluntari din comunitate, 
conferințe în cadrul cărora au diseminat 
informații, imagini, experiențe atât din Puente 
Genil – Spania, cât și din Râmnicu Sărat – 
România, trasând o paralelă între cele două 
sisteme de guvernământ: republica și monarhia. 
Faptul că există ”Tineret în Acțiune”, faptul că 
acest program de mobilitate și învățare pentru 
tinerii europeni oferă oportunități multiple, 
faptul că tinerii râmniceni beneficiază de aceste 
facilități ale Comisiei Europene de mai bine de 
ani și în special faptul că FORTES 
implementează proiecte de democrație 
participativă de 3 ani, a contribuit enorm la 
modelarea de caractere responsabile, cu abilități 
decizionale, la schimbarea de mentalități. 
Din acest motiv Râmnicu Sărat se dezvoltă, se 
modernizează și se educă responsabil, 
contribuția fiind împărțită între autorități: 
primar, viceprimar, consiliul local și tinerii 
voluntari – participanții în proiecte de tineret, în 
proiecte de democrație participativă, precum: 
Youth in an European Democracy, History of 
the Parliament și European Union Republic and 
Monarchy.
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PREGĂTIREA ACTIVITĂŢILOR – O PRIMĂ OCAZIE DE 
CUNOAŞTERE RECIPROCĂ!
 Aprobat la termenul 1 februarie 2013, proiectul Asociaţiei 
de Tineret Onix Râmnicu Sărat, derulat cu finanţare din partea 
Comisiei Europene prin Programul „Tineret în Acţiune” îşi 
derulează în perioada 01 mai – 15 iunie a acestui an activitățile 
pregătitoare ce constau într-o serie de acţiuni derulate atât indoor cât 
şi outdoor. Tematica proiectului vizează promovarea mersului pe 
bicicletă pe de o parte şi pe de altă parte promovarea abilităţilor de 
scriere şi sintetizare a experienţelor voluntarilor pe o perioadă de 8 
luni.
 Astfel, odată lansat comunicatul de deschidere a proiectului 
a fost pornit un proces de implementare care în etapa de pregătire 
şi-a propus şi a realizat o serie de măsuri după cum urmează: au fost 
derulate Întâlniri de lucru regulate şi mese rotunde în scopul de a 
stabilii detaliile referitoare la programul de activităţi, 
responsabilităţile individuale şi de grup, reguli, a fost stabilit 
necesarului de resurse şi achiziţionat, au fost pregătite design-ul şi 
grafica materialelor de vizibilitate, încheiate contractele de 
vizibilitate, transport, masă, au fost realizate vizite tematice în 
localităţile către care au fost propuse a se derula activităţile pe 
biciclete.
CUM S-A REALIZAT SELECŢIA PARTICIPANŢILOR?
 Un punct important al acestei etape a fost constituit de 
selecţia participanţilor, în acest sens fiind lansat un apel pe site-ul 
www.atonix.sperantaramniceana.ro, promovat atât în mediul online 
cât şi în mediul offline în urma vizitelor de lucru din liceele 
râmnicene în urma cărora au fost primite un număr de 26 de 
aplicaţii. Etapa interviului, următoare evaluării formularelor de 
aplicare a fost aceea care a stabilit în final lista celor 12 „youth 
trotteri”, care în perioada următoare vor „ataca” traseele pe biciclete 
şi vor descoperi împreună, într-un nou grup, plăcerea acestui mijloc 
de transport neconvenţional zilelor noastre, însă atât de pozitiv şi 
ecologic.
TINERII AU FĂCUT VIZIBIL PROIECTUL ÎN 
COMUNITATEA RÂMNICEANĂ!
 De asemenea perioada abia trecută a fost valorificată de 
către tinerii din grupul ţintă, alături de un echipă de proiect prin 
derularea unei campanii de promovare a proiectului atât în mediul 
online cât şi offline, care pentru această etapă a avut în vedere 
realizarea şi publicarea unui comunicat de presă de lansare a 
proiectului, derularea unei conferinţe de deschidere în cadrul 
Centrului de Tineret Fortes în data de 01 mai, a fost creat un grup de 
facebook al proiectului care îi poartă numele: "YOUTH TROTTER 
- JURNAL PE BICICLETĂ", au fost realizate întâlniri cu tinerii din 
comunitate pentru promovarea proiectului şi a Programului TiA, 
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Educaţie în domeniul sănătăţii
Igiena personală şi sănătatea

 În data de 6.06.2013, în sat Poşta, comună Topliceni, un grup 
de elevi din proiectul "O GENERAŢIE DE PROFESIONIŞTI ROMI 
ÎN DOMENIUL MEDICAL" reprezentat prin coordonator al 
proiectului, elev postliceală, DĂNESCU GEANINA, mentor 
COŞARCĂ OANA-MĂDĂLINA, STÂNGĂ ROXANA - elev 
postliceală şi ŞTEFĂNESCU RALUCA - student la Facultatea de 
Farmacie Galaţi, în colaborare cu F.O.R.T.E.S., cu domnul preşedinte 
MATEEVICI VOLODEA, au realizat o activitate de promovare a 
sănătăţii în comunitatea romă din comună Topliceni, sat Poşta, jud. 
Buzău, Grădiniţa şi Şcoala Primară Poșta cu clasele I-IV.
 Prin intermediul acestei activităţi, am dorit să-i învăţăm pe 
copii de vârste mici cât de importantă este igiena personală şi cum 
trebuie menţinută. Fixarea cunoştinţelor despre obiectele necesare 
întreţinerii igienei personale precum şi avertizarea despre factorii 
dăunători sănătăţii lor.
 Grupul de iniţiative în colaborare cu F.O.R.T.E.S a organizat 
prezentări interactive a regulilor de igiena personală şi importanţa 
îngrijirii individuale.
 După purtarea unor discuţii libere pe baza temei alese şi 
desfăşurarea unor activităţi de joc educative, cu sprijinul 
F.O.R.T.E.S., am oferit copiilor obiecte de igienă personală precum: 
periuţe de dinţi, pastă de dinţi, săpun, dar şi creioane colorate.
 Proiectul a fost realizat şi implementat cu succes, copiii de la 
ŞCOALA PRIMARĂ POŞTA fiind foarte încântaţi de vizita noastră, 
de ceea ce le-am oferit, dar şi învăţat. Ne-au promis că se vor ţine de 
cuvânt şi vor respecta normele de igienă pentru binele lor.
 Aşadar ţinem să le mulţumim sponsorilor şi colaboratorilor 
noştri, în special F.O.R.T.E.S., domnului preşedinte MATEEVICI 
VOLODEA, cu sprijinul căreia s-a realizat această colaborare.
 Mulţumim!

 DĂNESCU GEANINA

un proiect al A.T. ONIX
ce promovează
mersul pe bicicletă!

totodată fiind derulate şi acţiuni de distribuire de 
materiale informative: flyere, pliante, afişe şi alte 
materiale de promovare. Tot pentru etapa de 
pregătire şi promovare deosebit de importantă 
este promovarea online ce se realizează în cadrul 
blogului de iniţiativă a tinerilor din Râmnicu 
Sărat: EU RÂMNICEAN alături de site-ul 
asociaţiei Onix, mai sus menţionat.
FORMAŢI ÎN TEHNICI MEDIA DE CĂTRE 
DL. PROFESOR RĂZVAN CHIRAC!
 Având în vedere că odată cu primele 
trasee tineri vor avea de întocmit şi mici file de 
jurnal cu memoriile lor, alături de poze care să 
rămână în memoria proiectului, perioada de 
pregătire a vizat şi susţinerea unui modul de 
formare în arta scrierii filelor de jurnal, precum şi 
a modului de utilizare a camerei foto în vederea 
maximizării rezultatelor artistice ale fotografiilor. 
În acest sens, Dl. Profesor Răzvan Chirac a fost 
cel care a transmis participanţilor din abilităţile 
sale teoretice şi practice de utilizare a pixului şi a 
camerei foto, tinerii primind astfel nu doar 
informaţii ci, mai mult decât atât, o doză pură de 
experienţă, de la unul din cei mai valoroşi 
promotori, în acelaşi timp, al mersului pe 
bicicletă şi al fotografiei.

Florin Ceparu – Preşedinte A.T. ONIX

de 50 de km, pe care, ce să mai zicem, că l-am 
şi prelungit, mergând pe drumul de întoarcere 
până la Boldu, pentru mai bine de 7 km. 
Inspiraţia noastră a fost să pornim de 
dimineaţă la drum, după ce, în prealabil, am 
inspectat minuţios toate bicicletele. Menirea 
noastră însă nu s-a rezumat doar la a merge cu 
bicicletă, ci, mai mult decât atât, am avut 
ocazia de a ajunge, unii dintre noi pentru prima 
dată, în locuri pline de istorie, pe care cu 
atenţie le-am descoperit împreună. Am învăţat 
din această experienţă o mulţime de lucruri 
însă consider că cele mai importante sunt 
legate de modul în care ne-am comportat şi am 
acţionat în noul grup pe care l-am alcătuit. Am 
fost totodată foarte bucuros să văd că în 
acţiunea noastră ni s-au alăturat şi alţi tineri, 
prieteni de-ai noştri ori tineri care au luat 
contact de pe facebook ori paginile personale 
de iniţiative noastră promovată prin proiect.
 Astfel, prima acţiune efectivă Youth 
Trotter a luat sfârşit însă la finalul acestei zile 
nu pot decât să împărtăşesc bucuria de a fi ales 
să depăşesc momentul startului în implicare 
şiş a iau parte în prezent la ceva ce mă 
reprezintă, mersul pe bicicletă, mai mult decât 
atât, fiind una din pasiunile mele cele mai 
mari.”

 “În cel de al doilea traseu, cel spre Pleşeşti, grupul 
nostru deja a început să se închege. Dacă prima oară am 
crezut că s-a adunat un număr oarecum mare de persoane, de 
data aceasta am fost profund surprinşi să vedem că au apărut 
mulţi alţi amatori ai sportului pe două roţi. De asemenea unii 
dintre noi au preferat să meargă role, lucru care în opinia mea 
pare imposibil. Am parcurs aproximativ 30 de kilometri. 
Drumul nu a fost tocmai cel mai uşor deoarece a fost mult de 
urcat, dar am avut plăcerea de a coborî în viteză.
 Îmi aduc aminte aminte că am fost însoţiţi de Traian. 
El şi Silvia au generat unul dintre cele mai haioase momente. 
În momentul în care a obosit, Silvia a fost efectiv tractată cu 
un prelungitor legat de portbagajul maşinii.
 Trecând peste aceste lucruri, în cea de-a doua 
experienţă în care am fost cu adevărat implicat în voluntariat, 
am început să deschid ochii, să îmi dau seama ce înseamnă să 
fii voluntar şi să fii membru activ al unei comunităţi. Am 
găsit plăcerea de a socializa cu oricine, deoarece, fiecare om 
are anumite calităţi pe care ni le putem atribui. Am învăţat ce 
înseamnă răbdarea. Un amic m-a sunat şi mi-a spus că ar dori 
să vină şi el împreună cu noi. Cu toate că grupul s-a 
îndepărtat foarte mult, l-am aşteptat şi în cele din urmă după 
ce am forţat puţin ritmul i-am ajuns pe ceilalţi.”

 “Pentru mine cel de al treilea traseu, cel spre Buda, a 
fost unul plin de elemente neprevăzute. M-am trezit de 
dimineaţă, ca de obicei mi-am verificat bicicletă, să am şapca 
şi ceva apă la mine şi am plecat. La nici 50 de metri de casă 
am reuşit performanţa să fac un “accident”. Din spatele unei 
maşini s-a repezit un câine la o altă maşină, să o alerge. 
Impactul a fost inevitabil. Când l-am observat era deja prea 
târziu, mă aflam în cădere liberă. Câinele a fugit într-o curte 
iar eu am rămas cu 3 răni sângerânde: în cot, pe şold şi pe 
genunchi. M-am întors acasă, pe lângă bicicletă, deoarece nu 
mai eram în stare să pedalez, plus că aceasta nu a făcut faţă 
impactului şi a suferit pagube destul de serioase.

 Am anunţat grupul că nu mai pot merge, dar 
răspunsul pe care l-am primit a fost unul cu totul 
special, care mi-a arătat ce înseamnă să fii membru al 
unui grup în care deja s-au format prietenii destul de 
strânse. Nu mi s-a zis “OK “sau “lasă, vor mai fi şi alte 
ocazii”, ci “Nu-i problemă, găsim soluţii”. În acea zi 
am mers în maşină, am însoţit grupul. M-am simţit 
oarecum ră, deoarece nu am fost alături în totalitate 
fată de cei care chiar au pedalat până pe dealurile 
Budei, dar, în acelaşi timp m-am bucurat deoarece am 
scăpat fără să fiu prins de ploaie.
 Ţinând cont de faptul că iubesc ciclismul, nu 
m-am putut abţine îs am împrumutat o bicicletă. 
Imediat au început să apară “semne rele “, cum ar fi 
dureri de genunchi sau altele asemănătoare, dar am 
continuat. După nici 20 de minute de pedalat eu şi cu 
Andrei ne-am rătăcit, am mers aproximativ cu trei 
kilometri mai departe faţă de locul în care ar fi trebuit 
să ne oprim şi să mâncăm. Dar totul e bine când se 
termină cu bine... i-am găsit pe ceilalţi şi în sfârşit am 
reuşit şi noi să ne relaxăm.
 Drumul spre casă a fost unul plăcut, în care 
Cosmin şi Florin s-au întrecut (lucru care s-a întâmplat 
de fapt în întreg proiectul), deoarece mare parte din 
traseu s-a coborât. Inevitabil ne-a prins ploaia, dar, 
după cum spuneam eu nu am avut probleme, am fost 
protejat în maşină”

 “În drumul nostru spre localitatea Lanurile am 
învăţat ce înseamnă spiritul de iniţiativă şi capacitatea 
de a ne adapta în situaţii neprevăzute. Traseul a fost 
modificat astfel încât să fie tip tur, nu dus-întors. Am 
fost nevoiţi să întrebăm localnicii dacă avem această 
posibilitate şi care este cea mai bună cale de acces 
către Ghergheasa. Ne-am orientat destul de uşor, am 
mers pe un drum de piatră care nu a fost tocmai uşor 
de străbătut. Am avut şi evenimente mai puţin plăcute. 
Unul din noi a făcut până dar imediat ne-am mobilizat 
şi am îngrămădit bicicleta acestuia în portbagaj. În 
timpul gustării ne-am apucat să spunem glume, 
poveşti, pot afirma că m-am simţit ca într-o mare 
familie, în care nu există stereotipuri sau prejudecăţi. 
Tot traseul s-a desfăşurat cu o viteză ameţitoare. Din 
cauza faptului că tot timpul am vorbit, am râs, efectiv 
ne-am simţit bine, nu ne-am dat seama cum au zburat 
orele şi încet încet ne-am apropiat de casele noastre...”

“Primul traseu... asemeni unui impuls pozitiv!”

 “De câteva zile aşteptăm cu interes primul 
traseu din proiectul cu bicicletele. Se anunţă a fi plin 
de voie bună, oameni de treaba şi multă mişcare.
La 8 dimineaţa ne întâlnim cu toţii. Interesant, de mult 
timp nu am mai văzut atâţia biciclişti la un loc. Mulţi 
dintre noi aveam nevoie doar de un mediu potrivit ca 
acesta pentru a scoate iarăşi bicicletele din curte aşa 
cum o făceam altă dată.
 Vremea este perfectă, ploaia din noaptea 
precedentă se oprise la timp şi nici soarele nu se 
anunţă a fi prea puternic. Pornim entuziasmaţi, ieşim 
din oraş şi urmăm drumul drept, din fericire şi 
funcţional în mare parte spre Ghergheasa. 40 de 
kilometri nu sună atât de mult, atunci când doar îi 
pronunţi. Totuşi, peisajele şi aerul curat te fac mai 
ambiţios ca de obicei. Ne amuză mult când oameni de 
diferite vârste se uitau la noi ca la extratereştri, 20 de 
nebuni cu tricouri asortate pedalând de mama focului 
într-o dimineaţă de weekend... desprinse din altă lume 
imaginile astea.
 După repetate pauze de băut apă şi tras sufletul 
ajungem la destinaţie. Mândri de reuşita noastră facem 
zâmbăreţi multe poze iar după încă două sute de metri 
epuizanţi luăm pauză de masă şi încercăm să ne 
reîncărcăm muşchii atât cât să putem pedala până 
acasă.
 O idee foarte bună a fost de a nu ne întoarce pe 
aceeaşi rută, fapt ce ne-a oferit un peisaj nou pe 
drumul de întoarcere. Drumul a fost drept de la 
început şi până la sfârşit cu foarte mici excepţii, ceea 
ce m-a ajutat ţinând cont că bicicleta mea părea că 
vrea să se răzbune pe mine pentru nişte păcate neaflate 
nici până astăzi, deşi intuiesc că era reversul medaliei 
ruginite.: D
 După ultimele sute de metri pedalaţi din 
inerţie, roşii la faţă, însetaţi, obosiţi, mai în faţă, mai în 
urma şirului, ne întoarcem în oraş. Tot traseul a fost ca 
un impuls pozitiv.”

“Şi-am încălecat pe-o șea... către Pleşeşti!”

 “Suntem pregătiţi pentru cel de-al doilea 
traseu. Soarele este pe cer, apa este în portbagaj, aşa că 
pornim. Pornim bine, dar cum pauzele mici şi dese 
sunt cheia marilor succese aşa că ne oprim de câteva 
ori până să ne intrăm în ritm.
 Lumea e bine dispusă ceea ce face drumul să 
fie mai frumos. Peisajele văzute pe drum sunt 
minunate şi realizez ce pierdem la doar o aruncătură 
de pas de oraşul nostru. Unii sunt traşi la propriu de 
maşină, unii merg pe role, diversificând într-un mod 
plăcut grupul nostru. După ce ne chinuim să urcăm 
dealurile realizăm că se merită atunci când zburăm 
parcă în văile din spre Pleşeşti ce-ţi oferă o privelişte 
fabuloasă. Nu trebuie să pedalezi, ci doar să te bucuri 
de frumuseţea naturii.
 Drumul de întoarcere a fost perfect, briza, 
verdeaţa, asfaltul, totul ţinea cu noi, parcă se aliniaseră 
astrele.: D
 Când am ajuns acasă, deşi eram obosit eram 
plin de viaţă.
 P.S.: Mulţumesc Andrei Matei pentru că mi-ai 
împrumutat bicicleta ta. Mi-ai salvat fundul la propriu, 
şeaua aia e genială.”

“Pedalat Viteză... prin ploaie... către Buda!”: D

 “Altă dimineaţă, alt traseu. Bicicliştii din 
proiectul Youth Trotter sunt iarăşi la datorie.
 Un coleg îmi împrumută bicicleta lui, 
semicursieră, aşa că îmi permit să-mi fac de cap pe 
drumul spre Buda, profitând de roţile subţiri şi servo 
direcţia de invidiat. Din nou peisajele văzute în 
depărtare mă încântă şi îmi dau voie bună.
 Emi îşi foloseşte detentă ca să ne dea nişte pere 

coapte care îşi fac efectul mai bine ca apa. Ne mişcăm 
destul de repede şi ajungem la Buda într-un timp bun 
iar acolo ne odihnim pe terenul de fotbal.
 La întoarcere (ca şi la drumul dus) mă las bătut 
în faţa unor pante care pur şi simplu îmi cereau prea 
mult, aşa că am luat bicicleta de şea şi am mers pe 
lângă ea uitându-mă la unii colegi de grup care se 
ambiţionau din toată fiinţa să urce pedalând. Oamenii 
continuă să se uite la noi cu uimire.
 După escaladarea pantelor începe o ploaie de 
vară dar asta nu ne opreşte ci din contră, ne 
ambiţionează, pedalatul prin ploaie fiind chiar un 
sentiment eliberator şi destul de motivant.”

“The last destination... Lanurile: D”

 “Lanurile... este ultima destinaţie din proiectul 
nostru. Ne întâlnim de dimineaţă, îşi fac apariţia 
televiziunea locală şi poliţia. Prima ia interviuri, 
Maria, Cosmin şi Florin explicând în ce a constat 
proiectul Youth Trotter în timp ce a doua ne conduce 
spre destinaţie.
 Ca la fiecare traseu, pe lângă cei din grupul 
ţintă al proiectului, mai mulţi biciclişti se alătură 
grupului, ceea ce a făcut atmosfera mai frumoasă, 
lumea fiind bine dispusă.
 Câteva lanţuri căzute şi o roată spartă nu aveau 
să oprească spiritul nostru de echipă. Timpul a zburat 
parcă, nu ştiu când am ajuns la destinaţie că deja luăm 
pauză de masă. Încă jumătate de traseu şi completăm 
lista.
 Deşi nu vroiam, ne-am întors, fiind conştienţi 
că Youth Trotter se poate termina oficial, dar rămâne 
un club de biciclişti prin care imediat cum în 
primăvară răsare soarele, ieşim din nou pe meleagurile 
buzoiene pentru peisaje, mişcare şi voie bună.”
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ÎNCEPUT PE DOUĂ ROŢI!
 Perioada 15 iunie – 05 august 2013 a reprezentat 
pentru 12 tineri din Râmnicu Sărat, participanţi în proiectul 
“Youth Trotter – jurnal pe bicicletă” ocazia valorificării 
abilităţilor şi cunoştinţelor acestora în utilizarea bicicletei 
şi în promovarea acestui sport, care odată cu lucrările de 
infrastructură strdala care se derulează în prezent în oraşul 
nostru, oferă o soluţie viabilă atât pentru petrecerea 
timpului liber cât mai mult decât atât pentru înlocuirea 
mijloacelor comune de transport: BMW, Audi, Mercedes, 
Ford şi lista poate continua cu cel mai popular mijloc de 
transport, culmea în unele din cele mai evoluate state 
europene: Olanda, Germania, Austria, s.a.m.d.
 Îmbrăcaţi în verde, cu şepci asortate şi biciclete 
care mai de care mai împopoţonate, cei 12 youth trotter au 
dat grai pedalelor în încercarea lor, reuşită am spune, de a 
produce un impact vizual, care să conducă încet-încet la 
schimbarea mentalităţii oamenilor în încercarea de a-I 
convinge de beneficiile pe care mersul pe bicicletă le aduce 
fiecărui om, indiferent de statutul său social ori situaţia 
financiară.
DE ÎNCEPUT... PATRU TRASEE DE CUNOAŞTERE!
 Astfel în calea reuşitei lor au stat 4 trasee pe 
drumuri de ţară, tinerii având ocazia de a ajunge în 
localităţile Ghergheasa, Pleşeşti, Buda şi Lanurile, 
străbătând în mod zilnic o distanţă ce a variat între 40 de 
km şi 50 de km, care le-a oferit tinerilor şansa de a se 
cunoaşte mai bine, de a lega prietenii şi de a descoperi prin 
propriile forţe (“învăţare experienţială” în termini TiA) 
mediul culturalităţii, spiritualităţii şi mediul social 
râmnicean, de câmpie ori de deal. Imagini minunate 
precum cele ale spaţiilor munteneşti, cum este numită zona 
de deal şi “mocăneşti”, zona de câmpie s-au lăsat 
descoperite în frumuseţea şi dărnicia lor, biserici măreţe, 
primării, case vechi şi noi, palate culturale, ori pieţe locale, 
toate acestea fiind descoperite de bicicliştii care nu au ezitat 
să contribuie la învăţarea lor şi la dobândirea unor noi 
perspective care să permită locurilor menţionate să nu fie 
date uitării ci să fie promovate şi în mod continuu 
valorificate.

“YOUTH TROTTERII” râmniceni,
dau pedale în drumul lor de descoperire a
spaţiului şi valorilor Buzoiene!

“YOUTH TROTTERII” râmniceni,
dau pedale în drumul lor de descoperire a
spaţiului şi valorilor Buzoiene!

“LA ORA 9 DIMINEAŢA, ÎN PARC LA VIERU!”
 ... mesaj cu care deja voluntarii/trotteri începuseră 
să se obişnuiască înainte de fiecare plecare şi care în fapt 
era motivul pentru care îşi puneau alarma a doua zi pentru 
a se trezi. În faţa parcului din centrul oraşului pe ultima sută 
de metri, niciodată cu mai puţin de 25 de biciclişti, cu ori 
fără Poliţia Locală în escortă, porneam către traseele pe 
care le aveam de cucerit, înarmaţi cu ambiţie, curaj, un 
zâmbet larg, un Nikon D3100, şi una, două maşini de 
serviciu, gata să sară în ajutorul fiecărui bicIclist cu apă, 
mâncare, ori mici dulcegării. Pornim în formaţie, aşa cum 
am învăţat la şcoală să facem, ne întrecem, ne oprim, ne 
ajutăm, ne vorbim, descoperim, învăţăm, pedalăm... 
pedalăm... pedalăm...
MEDIUL RURAL, O RESURSĂ CONTINUĂ DE 
REFLECTARE!
 ... Pedalăm 20 şi mai bine de km după care de 
fiecare dată ne oprim... împărţim din experienţa celorlalţi, 
ne pansăm “rănile” cu vorbe frumoase, ne udăm buzele cu 
apă de fântână, ne ridicăm de pe pajiştea umedă încă de 
rouă serii, cunoaştem oameni noi, vorbim cu locuitorii, 
vizităm biserici, primării, ori alte locaţii specifice satelor şi 
comunelor şi ajungem într-un final la locul de unde ore mai 
devreme pornisem într-o minunată Aventură. Intrăm în 
Centrul de Tineret ori în faţa Primăriei, ne îmbrăţişăm 
pentru ultimele poze, când bliţul aparatului, epuizat şi el 
după o zi de muncă, îşi aduce ultima apăsare pentru a 
imortaliza bucuria, oboseala, satisfacţia unei noi reuşite.
Maria Alexandra Constantinescu
Articol realizat în cadrul proiectului “Youth trotter – jurnal 
pe bicicletă”, finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul “Tineret în Acţiune”, acţiunea 1.1. Schimb de 
tineri
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Ghergheasa Pleşeşti

Buda

de 50 de km, pe care, ce să mai zicem, că l-am 
şi prelungit, mergând pe drumul de întoarcere 
până la Boldu, pentru mai bine de 7 km. 
Inspiraţia noastră a fost să pornim de 
dimineaţă la drum, după ce, în prealabil, am 
inspectat minuţios toate bicicletele. Menirea 
noastră însă nu s-a rezumat doar la a merge cu 
bicicletă, ci, mai mult decât atât, am avut 
ocazia de a ajunge, unii dintre noi pentru prima 
dată, în locuri pline de istorie, pe care cu 
atenţie le-am descoperit împreună. Am învăţat 
din această experienţă o mulţime de lucruri 
însă consider că cele mai importante sunt 
legate de modul în care ne-am comportat şi am 
acţionat în noul grup pe care l-am alcătuit. Am 
fost totodată foarte bucuros să văd că în 
acţiunea noastră ni s-au alăturat şi alţi tineri, 
prieteni de-ai noştri ori tineri care au luat 
contact de pe facebook ori paginile personale 
de iniţiative noastră promovată prin proiect.
 Astfel, prima acţiune efectivă Youth 
Trotter a luat sfârşit însă la finalul acestei zile 
nu pot decât să împărtăşesc bucuria de a fi ales 
să depăşesc momentul startului în implicare 
şiş a iau parte în prezent la ceva ce mă 
reprezintă, mersul pe bicicletă, mai mult decât 
atât, fiind una din pasiunile mele cele mai 
mari.”

 “În cel de al doilea traseu, cel spre Pleşeşti, grupul 
nostru deja a început să se închege. Dacă prima oară am 
crezut că s-a adunat un număr oarecum mare de persoane, de 
data aceasta am fost profund surprinşi să vedem că au apărut 
mulţi alţi amatori ai sportului pe două roţi. De asemenea unii 
dintre noi au preferat să meargă role, lucru care în opinia mea 
pare imposibil. Am parcurs aproximativ 30 de kilometri. 
Drumul nu a fost tocmai cel mai uşor deoarece a fost mult de 
urcat, dar am avut plăcerea de a coborî în viteză.
 Îmi aduc aminte aminte că am fost însoţiţi de Traian. 
El şi Silvia au generat unul dintre cele mai haioase momente. 
În momentul în care a obosit, Silvia a fost efectiv tractată cu 
un prelungitor legat de portbagajul maşinii.
 Trecând peste aceste lucruri, în cea de-a doua 
experienţă în care am fost cu adevărat implicat în voluntariat, 
am început să deschid ochii, să îmi dau seama ce înseamnă să 
fii voluntar şi să fii membru activ al unei comunităţi. Am 
găsit plăcerea de a socializa cu oricine, deoarece, fiecare om 
are anumite calităţi pe care ni le putem atribui. Am învăţat ce 
înseamnă răbdarea. Un amic m-a sunat şi mi-a spus că ar dori 
să vină şi el împreună cu noi. Cu toate că grupul s-a 
îndepărtat foarte mult, l-am aşteptat şi în cele din urmă după 
ce am forţat puţin ritmul i-am ajuns pe ceilalţi.”

 “Pentru mine cel de al treilea traseu, cel spre Buda, a 
fost unul plin de elemente neprevăzute. M-am trezit de 
dimineaţă, ca de obicei mi-am verificat bicicletă, să am şapca 
şi ceva apă la mine şi am plecat. La nici 50 de metri de casă 
am reuşit performanţa să fac un “accident”. Din spatele unei 
maşini s-a repezit un câine la o altă maşină, să o alerge. 
Impactul a fost inevitabil. Când l-am observat era deja prea 
târziu, mă aflam în cădere liberă. Câinele a fugit într-o curte 
iar eu am rămas cu 3 răni sângerânde: în cot, pe şold şi pe 
genunchi. M-am întors acasă, pe lângă bicicletă, deoarece nu 
mai eram în stare să pedalez, plus că aceasta nu a făcut faţă 
impactului şi a suferit pagube destul de serioase.

 Am anunţat grupul că nu mai pot merge, dar 
răspunsul pe care l-am primit a fost unul cu totul 
special, care mi-a arătat ce înseamnă să fii membru al 
unui grup în care deja s-au format prietenii destul de 
strânse. Nu mi s-a zis “OK “sau “lasă, vor mai fi şi alte 
ocazii”, ci “Nu-i problemă, găsim soluţii”. În acea zi 
am mers în maşină, am însoţit grupul. M-am simţit 
oarecum ră, deoarece nu am fost alături în totalitate 
fată de cei care chiar au pedalat până pe dealurile 
Budei, dar, în acelaşi timp m-am bucurat deoarece am 
scăpat fără să fiu prins de ploaie.
 Ţinând cont de faptul că iubesc ciclismul, nu 
m-am putut abţine îs am împrumutat o bicicletă. 
Imediat au început să apară “semne rele “, cum ar fi 
dureri de genunchi sau altele asemănătoare, dar am 
continuat. După nici 20 de minute de pedalat eu şi cu 
Andrei ne-am rătăcit, am mers aproximativ cu trei 
kilometri mai departe faţă de locul în care ar fi trebuit 
să ne oprim şi să mâncăm. Dar totul e bine când se 
termină cu bine... i-am găsit pe ceilalţi şi în sfârşit am 
reuşit şi noi să ne relaxăm.
 Drumul spre casă a fost unul plăcut, în care 
Cosmin şi Florin s-au întrecut (lucru care s-a întâmplat 
de fapt în întreg proiectul), deoarece mare parte din 
traseu s-a coborât. Inevitabil ne-a prins ploaia, dar, 
după cum spuneam eu nu am avut probleme, am fost 
protejat în maşină”

 “În drumul nostru spre localitatea Lanurile am 
învăţat ce înseamnă spiritul de iniţiativă şi capacitatea 
de a ne adapta în situaţii neprevăzute. Traseul a fost 
modificat astfel încât să fie tip tur, nu dus-întors. Am 
fost nevoiţi să întrebăm localnicii dacă avem această 
posibilitate şi care este cea mai bună cale de acces 
către Ghergheasa. Ne-am orientat destul de uşor, am 
mers pe un drum de piatră care nu a fost tocmai uşor 
de străbătut. Am avut şi evenimente mai puţin plăcute. 
Unul din noi a făcut până dar imediat ne-am mobilizat 
şi am îngrămădit bicicleta acestuia în portbagaj. În 
timpul gustării ne-am apucat să spunem glume, 
poveşti, pot afirma că m-am simţit ca într-o mare 
familie, în care nu există stereotipuri sau prejudecăţi. 
Tot traseul s-a desfăşurat cu o viteză ameţitoare. Din 
cauza faptului că tot timpul am vorbit, am râs, efectiv 
ne-am simţit bine, nu ne-am dat seama cum au zburat 
orele şi încet încet ne-am apropiat de casele noastre...”

“Primul traseu... asemeni unui impuls pozitiv!”

 “De câteva zile aşteptăm cu interes primul 
traseu din proiectul cu bicicletele. Se anunţă a fi plin 
de voie bună, oameni de treaba şi multă mişcare.
La 8 dimineaţa ne întâlnim cu toţii. Interesant, de mult 
timp nu am mai văzut atâţia biciclişti la un loc. Mulţi 
dintre noi aveam nevoie doar de un mediu potrivit ca 
acesta pentru a scoate iarăşi bicicletele din curte aşa 
cum o făceam altă dată.
 Vremea este perfectă, ploaia din noaptea 
precedentă se oprise la timp şi nici soarele nu se 
anunţă a fi prea puternic. Pornim entuziasmaţi, ieşim 
din oraş şi urmăm drumul drept, din fericire şi 
funcţional în mare parte spre Ghergheasa. 40 de 
kilometri nu sună atât de mult, atunci când doar îi 
pronunţi. Totuşi, peisajele şi aerul curat te fac mai 
ambiţios ca de obicei. Ne amuză mult când oameni de 
diferite vârste se uitau la noi ca la extratereştri, 20 de 
nebuni cu tricouri asortate pedalând de mama focului 
într-o dimineaţă de weekend... desprinse din altă lume 
imaginile astea.
 După repetate pauze de băut apă şi tras sufletul 
ajungem la destinaţie. Mândri de reuşita noastră facem 
zâmbăreţi multe poze iar după încă două sute de metri 
epuizanţi luăm pauză de masă şi încercăm să ne 
reîncărcăm muşchii atât cât să putem pedala până 
acasă.
 O idee foarte bună a fost de a nu ne întoarce pe 
aceeaşi rută, fapt ce ne-a oferit un peisaj nou pe 
drumul de întoarcere. Drumul a fost drept de la 
început şi până la sfârşit cu foarte mici excepţii, ceea 
ce m-a ajutat ţinând cont că bicicleta mea părea că 
vrea să se răzbune pe mine pentru nişte păcate neaflate 
nici până astăzi, deşi intuiesc că era reversul medaliei 
ruginite.: D
 După ultimele sute de metri pedalaţi din 
inerţie, roşii la faţă, însetaţi, obosiţi, mai în faţă, mai în 
urma şirului, ne întoarcem în oraş. Tot traseul a fost ca 
un impuls pozitiv.”

“Şi-am încălecat pe-o șea... către Pleşeşti!”

 “Suntem pregătiţi pentru cel de-al doilea 
traseu. Soarele este pe cer, apa este în portbagaj, aşa că 
pornim. Pornim bine, dar cum pauzele mici şi dese 
sunt cheia marilor succese aşa că ne oprim de câteva 
ori până să ne intrăm în ritm.
 Lumea e bine dispusă ceea ce face drumul să 
fie mai frumos. Peisajele văzute pe drum sunt 
minunate şi realizez ce pierdem la doar o aruncătură 
de pas de oraşul nostru. Unii sunt traşi la propriu de 
maşină, unii merg pe role, diversificând într-un mod 
plăcut grupul nostru. După ce ne chinuim să urcăm 
dealurile realizăm că se merită atunci când zburăm 
parcă în văile din spre Pleşeşti ce-ţi oferă o privelişte 
fabuloasă. Nu trebuie să pedalezi, ci doar să te bucuri 
de frumuseţea naturii.
 Drumul de întoarcere a fost perfect, briza, 
verdeaţa, asfaltul, totul ţinea cu noi, parcă se aliniaseră 
astrele.: D
 Când am ajuns acasă, deşi eram obosit eram 
plin de viaţă.
 P.S.: Mulţumesc Andrei Matei pentru că mi-ai 
împrumutat bicicleta ta. Mi-ai salvat fundul la propriu, 
şeaua aia e genială.”

“Pedalat Viteză... prin ploaie... către Buda!”: D

 “Altă dimineaţă, alt traseu. Bicicliştii din 
proiectul Youth Trotter sunt iarăşi la datorie.
 Un coleg îmi împrumută bicicleta lui, 
semicursieră, aşa că îmi permit să-mi fac de cap pe 
drumul spre Buda, profitând de roţile subţiri şi servo 
direcţia de invidiat. Din nou peisajele văzute în 
depărtare mă încântă şi îmi dau voie bună.
 Emi îşi foloseşte detentă ca să ne dea nişte pere 

coapte care îşi fac efectul mai bine ca apa. Ne mişcăm 
destul de repede şi ajungem la Buda într-un timp bun 
iar acolo ne odihnim pe terenul de fotbal.
 La întoarcere (ca şi la drumul dus) mă las bătut 
în faţa unor pante care pur şi simplu îmi cereau prea 
mult, aşa că am luat bicicleta de şea şi am mers pe 
lângă ea uitându-mă la unii colegi de grup care se 
ambiţionau din toată fiinţa să urce pedalând. Oamenii 
continuă să se uite la noi cu uimire.
 După escaladarea pantelor începe o ploaie de 
vară dar asta nu ne opreşte ci din contră, ne 
ambiţionează, pedalatul prin ploaie fiind chiar un 
sentiment eliberator şi destul de motivant.”

“The last destination... Lanurile: D”

 “Lanurile... este ultima destinaţie din proiectul 
nostru. Ne întâlnim de dimineaţă, îşi fac apariţia 
televiziunea locală şi poliţia. Prima ia interviuri, 
Maria, Cosmin şi Florin explicând în ce a constat 
proiectul Youth Trotter în timp ce a doua ne conduce 
spre destinaţie.
 Ca la fiecare traseu, pe lângă cei din grupul 
ţintă al proiectului, mai mulţi biciclişti se alătură 
grupului, ceea ce a făcut atmosfera mai frumoasă, 
lumea fiind bine dispusă.
 Câteva lanţuri căzute şi o roată spartă nu aveau 
să oprească spiritul nostru de echipă. Timpul a zburat 
parcă, nu ştiu când am ajuns la destinaţie că deja luăm 
pauză de masă. Încă jumătate de traseu şi completăm 
lista.
 Deşi nu vroiam, ne-am întors, fiind conştienţi 
că Youth Trotter se poate termina oficial, dar rămâne 
un club de biciclişti prin care imediat cum în 
primăvară răsare soarele, ieşim din nou pe meleagurile 
buzoiene pentru peisaje, mişcare şi voie bună.”
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de 50 de km, pe care, ce să mai zicem, că l-am 
şi prelungit, mergând pe drumul de întoarcere 
până la Boldu, pentru mai bine de 7 km. 
Inspiraţia noastră a fost să pornim de 
dimineaţă la drum, după ce, în prealabil, am 
inspectat minuţios toate bicicletele. Menirea 
noastră însă nu s-a rezumat doar la a merge cu 
bicicletă, ci, mai mult decât atât, am avut 
ocazia de a ajunge, unii dintre noi pentru prima 
dată, în locuri pline de istorie, pe care cu 
atenţie le-am descoperit împreună. Am învăţat 
din această experienţă o mulţime de lucruri 
însă consider că cele mai importante sunt 
legate de modul în care ne-am comportat şi am 
acţionat în noul grup pe care l-am alcătuit. Am 
fost totodată foarte bucuros să văd că în 
acţiunea noastră ni s-au alăturat şi alţi tineri, 
prieteni de-ai noştri ori tineri care au luat 
contact de pe facebook ori paginile personale 
de iniţiative noastră promovată prin proiect.
 Astfel, prima acţiune efectivă Youth 
Trotter a luat sfârşit însă la finalul acestei zile 
nu pot decât să împărtăşesc bucuria de a fi ales 
să depăşesc momentul startului în implicare 
şiş a iau parte în prezent la ceva ce mă 
reprezintă, mersul pe bicicletă, mai mult decât 
atât, fiind una din pasiunile mele cele mai 
mari.”

 “În cel de al doilea traseu, cel spre Pleşeşti, grupul 
nostru deja a început să se închege. Dacă prima oară am 
crezut că s-a adunat un număr oarecum mare de persoane, de 
data aceasta am fost profund surprinşi să vedem că au apărut 
mulţi alţi amatori ai sportului pe două roţi. De asemenea unii 
dintre noi au preferat să meargă role, lucru care în opinia mea 
pare imposibil. Am parcurs aproximativ 30 de kilometri. 
Drumul nu a fost tocmai cel mai uşor deoarece a fost mult de 
urcat, dar am avut plăcerea de a coborî în viteză.
 Îmi aduc aminte aminte că am fost însoţiţi de Traian. 
El şi Silvia au generat unul dintre cele mai haioase momente. 
În momentul în care a obosit, Silvia a fost efectiv tractată cu 
un prelungitor legat de portbagajul maşinii.
 Trecând peste aceste lucruri, în cea de-a doua 
experienţă în care am fost cu adevărat implicat în voluntariat, 
am început să deschid ochii, să îmi dau seama ce înseamnă să 
fii voluntar şi să fii membru activ al unei comunităţi. Am 
găsit plăcerea de a socializa cu oricine, deoarece, fiecare om 
are anumite calităţi pe care ni le putem atribui. Am învăţat ce 
înseamnă răbdarea. Un amic m-a sunat şi mi-a spus că ar dori 
să vină şi el împreună cu noi. Cu toate că grupul s-a 
îndepărtat foarte mult, l-am aşteptat şi în cele din urmă după 
ce am forţat puţin ritmul i-am ajuns pe ceilalţi.”

 “Pentru mine cel de al treilea traseu, cel spre Buda, a 
fost unul plin de elemente neprevăzute. M-am trezit de 
dimineaţă, ca de obicei mi-am verificat bicicletă, să am şapca 
şi ceva apă la mine şi am plecat. La nici 50 de metri de casă 
am reuşit performanţa să fac un “accident”. Din spatele unei 
maşini s-a repezit un câine la o altă maşină, să o alerge. 
Impactul a fost inevitabil. Când l-am observat era deja prea 
târziu, mă aflam în cădere liberă. Câinele a fugit într-o curte 
iar eu am rămas cu 3 răni sângerânde: în cot, pe şold şi pe 
genunchi. M-am întors acasă, pe lângă bicicletă, deoarece nu 
mai eram în stare să pedalez, plus că aceasta nu a făcut faţă 
impactului şi a suferit pagube destul de serioase.

 Am anunţat grupul că nu mai pot merge, dar 
răspunsul pe care l-am primit a fost unul cu totul 
special, care mi-a arătat ce înseamnă să fii membru al 
unui grup în care deja s-au format prietenii destul de 
strânse. Nu mi s-a zis “OK “sau “lasă, vor mai fi şi alte 
ocazii”, ci “Nu-i problemă, găsim soluţii”. În acea zi 
am mers în maşină, am însoţit grupul. M-am simţit 
oarecum ră, deoarece nu am fost alături în totalitate 
fată de cei care chiar au pedalat până pe dealurile 
Budei, dar, în acelaşi timp m-am bucurat deoarece am 
scăpat fără să fiu prins de ploaie.
 Ţinând cont de faptul că iubesc ciclismul, nu 
m-am putut abţine îs am împrumutat o bicicletă. 
Imediat au început să apară “semne rele “, cum ar fi 
dureri de genunchi sau altele asemănătoare, dar am 
continuat. După nici 20 de minute de pedalat eu şi cu 
Andrei ne-am rătăcit, am mers aproximativ cu trei 
kilometri mai departe faţă de locul în care ar fi trebuit 
să ne oprim şi să mâncăm. Dar totul e bine când se 
termină cu bine... i-am găsit pe ceilalţi şi în sfârşit am 
reuşit şi noi să ne relaxăm.
 Drumul spre casă a fost unul plăcut, în care 
Cosmin şi Florin s-au întrecut (lucru care s-a întâmplat 
de fapt în întreg proiectul), deoarece mare parte din 
traseu s-a coborât. Inevitabil ne-a prins ploaia, dar, 
după cum spuneam eu nu am avut probleme, am fost 
protejat în maşină”

 “În drumul nostru spre localitatea Lanurile am 
învăţat ce înseamnă spiritul de iniţiativă şi capacitatea 
de a ne adapta în situaţii neprevăzute. Traseul a fost 
modificat astfel încât să fie tip tur, nu dus-întors. Am 
fost nevoiţi să întrebăm localnicii dacă avem această 
posibilitate şi care este cea mai bună cale de acces 
către Ghergheasa. Ne-am orientat destul de uşor, am 
mers pe un drum de piatră care nu a fost tocmai uşor 
de străbătut. Am avut şi evenimente mai puţin plăcute. 
Unul din noi a făcut până dar imediat ne-am mobilizat 
şi am îngrămădit bicicleta acestuia în portbagaj. În 
timpul gustării ne-am apucat să spunem glume, 
poveşti, pot afirma că m-am simţit ca într-o mare 
familie, în care nu există stereotipuri sau prejudecăţi. 
Tot traseul s-a desfăşurat cu o viteză ameţitoare. Din 
cauza faptului că tot timpul am vorbit, am râs, efectiv 
ne-am simţit bine, nu ne-am dat seama cum au zburat 
orele şi încet încet ne-am apropiat de casele noastre...”

PERJU Lucian

“Primul traseu... asemeni unui impuls pozitiv!”

 “De câteva zile aşteptăm cu interes primul 
traseu din proiectul cu bicicletele. Se anunţă a fi plin 
de voie bună, oameni de treaba şi multă mişcare.
La 8 dimineaţa ne întâlnim cu toţii. Interesant, de mult 
timp nu am mai văzut atâţia biciclişti la un loc. Mulţi 
dintre noi aveam nevoie doar de un mediu potrivit ca 
acesta pentru a scoate iarăşi bicicletele din curte aşa 
cum o făceam altă dată.
 Vremea este perfectă, ploaia din noaptea 
precedentă se oprise la timp şi nici soarele nu se 
anunţă a fi prea puternic. Pornim entuziasmaţi, ieşim 
din oraş şi urmăm drumul drept, din fericire şi 
funcţional în mare parte spre Ghergheasa. 40 de 
kilometri nu sună atât de mult, atunci când doar îi 
pronunţi. Totuşi, peisajele şi aerul curat te fac mai 
ambiţios ca de obicei. Ne amuză mult când oameni de 
diferite vârste se uitau la noi ca la extratereştri, 20 de 
nebuni cu tricouri asortate pedalând de mama focului 
într-o dimineaţă de weekend... desprinse din altă lume 
imaginile astea.
 După repetate pauze de băut apă şi tras sufletul 
ajungem la destinaţie. Mândri de reuşita noastră facem 
zâmbăreţi multe poze iar după încă două sute de metri 
epuizanţi luăm pauză de masă şi încercăm să ne 
reîncărcăm muşchii atât cât să putem pedala până 
acasă.
 O idee foarte bună a fost de a nu ne întoarce pe 
aceeaşi rută, fapt ce ne-a oferit un peisaj nou pe 
drumul de întoarcere. Drumul a fost drept de la 
început şi până la sfârşit cu foarte mici excepţii, ceea 
ce m-a ajutat ţinând cont că bicicleta mea părea că 
vrea să se răzbune pe mine pentru nişte păcate neaflate 
nici până astăzi, deşi intuiesc că era reversul medaliei 
ruginite.: D
 După ultimele sute de metri pedalaţi din 
inerţie, roşii la faţă, însetaţi, obosiţi, mai în faţă, mai în 
urma şirului, ne întoarcem în oraş. Tot traseul a fost ca 
un impuls pozitiv.”

“Şi-am încălecat pe-o șea... către Pleşeşti!”

 “Suntem pregătiţi pentru cel de-al doilea 
traseu. Soarele este pe cer, apa este în portbagaj, aşa că 
pornim. Pornim bine, dar cum pauzele mici şi dese 
sunt cheia marilor succese aşa că ne oprim de câteva 
ori până să ne intrăm în ritm.
 Lumea e bine dispusă ceea ce face drumul să 
fie mai frumos. Peisajele văzute pe drum sunt 
minunate şi realizez ce pierdem la doar o aruncătură 
de pas de oraşul nostru. Unii sunt traşi la propriu de 
maşină, unii merg pe role, diversificând într-un mod 
plăcut grupul nostru. După ce ne chinuim să urcăm 
dealurile realizăm că se merită atunci când zburăm 
parcă în văile din spre Pleşeşti ce-ţi oferă o privelişte 
fabuloasă. Nu trebuie să pedalezi, ci doar să te bucuri 
de frumuseţea naturii.
 Drumul de întoarcere a fost perfect, briza, 
verdeaţa, asfaltul, totul ţinea cu noi, parcă se aliniaseră 
astrele.: D
 Când am ajuns acasă, deşi eram obosit eram 
plin de viaţă.
 P.S.: Mulţumesc Andrei Matei pentru că mi-ai 
împrumutat bicicleta ta. Mi-ai salvat fundul la propriu, 
şeaua aia e genială.”

“Pedalat Viteză... prin ploaie... către Buda!”: D

 “Altă dimineaţă, alt traseu. Bicicliştii din 
proiectul Youth Trotter sunt iarăşi la datorie.
 Un coleg îmi împrumută bicicleta lui, 
semicursieră, aşa că îmi permit să-mi fac de cap pe 
drumul spre Buda, profitând de roţile subţiri şi servo 
direcţia de invidiat. Din nou peisajele văzute în 
depărtare mă încântă şi îmi dau voie bună.
 Emi îşi foloseşte detentă ca să ne dea nişte pere 

coapte care îşi fac efectul mai bine ca apa. Ne mişcăm 
destul de repede şi ajungem la Buda într-un timp bun 
iar acolo ne odihnim pe terenul de fotbal.
 La întoarcere (ca şi la drumul dus) mă las bătut 
în faţa unor pante care pur şi simplu îmi cereau prea 
mult, aşa că am luat bicicleta de şea şi am mers pe 
lângă ea uitându-mă la unii colegi de grup care se 
ambiţionau din toată fiinţa să urce pedalând. Oamenii 
continuă să se uite la noi cu uimire.
 După escaladarea pantelor începe o ploaie de 
vară dar asta nu ne opreşte ci din contră, ne 
ambiţionează, pedalatul prin ploaie fiind chiar un 
sentiment eliberator şi destul de motivant.”

“The last destination... Lanurile: D”

 “Lanurile... este ultima destinaţie din proiectul 
nostru. Ne întâlnim de dimineaţă, îşi fac apariţia 
televiziunea locală şi poliţia. Prima ia interviuri, 
Maria, Cosmin şi Florin explicând în ce a constat 
proiectul Youth Trotter în timp ce a doua ne conduce 
spre destinaţie.
 Ca la fiecare traseu, pe lângă cei din grupul 
ţintă al proiectului, mai mulţi biciclişti se alătură 
grupului, ceea ce a făcut atmosfera mai frumoasă, 
lumea fiind bine dispusă.
 Câteva lanţuri căzute şi o roată spartă nu aveau 
să oprească spiritul nostru de echipă. Timpul a zburat 
parcă, nu ştiu când am ajuns la destinaţie că deja luăm 
pauză de masă. Încă jumătate de traseu şi completăm 
lista.
 Deşi nu vroiam, ne-am întors, fiind conştienţi 
că Youth Trotter se poate termina oficial, dar rămâne 
un club de biciclişti prin care imediat cum în 
primăvară răsare soarele, ieşim din nou pe meleagurile 
buzoiene pentru peisaje, mişcare şi voie bună.”

ENICĂ Ştefan
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 În şcoala noastră există o tradiţie în practicarea sporturilor, 
elevii fiind îndrumaţi şi susţinuţi să practice şi un sport de 
performanţă. Avem rezultate bune la volei, fotbal, tenis de masă, şah, 
tetratlon, cros, triatlon, majorete, dans. În acest context am găsit de 
cuviinţă să răspundem afirmativ la solicitarea de a desfăşura activităţi 
sportive în acelaşi timp, la aceeaşi oră cu alte şcoli din ţară, precum şi 
de a spune un nu hotărât consumului de droguri. Micii participanţi de 
azi sunt cetăţenii de mâine şi trebuie obişnuiţi să ia atitudine.
 Invitaţia a venit din partea ISJ. - Buzău, la iniţiativa Asociaţiei 
de Luptă Antidrog AMA, în colaborare cu Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului, 
Agenţia Naţională Antidrog.
 Am beneficiat de sprijinul catedrei de educaţie fizică (prof. 
Dumitrescu Penelopia, Tomescu Bebe, Stoica Daniela), de sprijinul 
conducerii şcolii (director Cîmpan Laurenția şi dir. adj. Grigoraş 
Mariana Angelica).
 Am fost sprijiniţi de Primăria municipiului, care ne-a pus la 
dispoziţie sala polivalentă (viceprimarul Sorin Cîrjan a fost tot timpul 
acţiunii alături de noi), de Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” – 
care ne-a asigurat sonorizarea, de Poliţia Rutieră – care a asigurat 
traversările elevilor şi locul de desfăşurare, de părinţii elevilor 
prezenţi în număr mare la sală, în ciuda vremii reci şi a ploii, şi cărora 
le aducem mulţumiri , pe această cale.
 Elevii s-au strâns la sala polivalentă, s-au echipat, şi s-au 
aşezat pe clase. Fiecare clasă a avut de confecţionat litere, care 
împreunate să formeze cuvinte care să denumească un sport (la 
alegere). Deci fiecare participant a avut pe piept lipită o literă. S-au 
scris – volei, fotbal, baschet, tenis, tir, înot, patinaj, sanie, sport, 
slalom uriaş, schi... şi chiar „Sport contra droguri!”
 Primul moment a constat în anunţarea acţiunii, cine au fost 
organizatorii şi cine partenerii. Apoi elevii au salutat părinţii şi 
invitaţii. 
 Al doilea moment a fost defilarea elevilor de jur împrejurul 
sălii, pentru ca părinţii să poată citi sporturile propuse de elevi.  Elevii 
au revenit pe suprafaţa de joc.
 Al treilea moment a fost o provocare pentru elevi: clasele I-IV 
au prezentat un dans, iar clasele V-VIII l-au executat (la prima 
vedere); apoi clasele V-VIII au realizat un dans şi clasele I-IV l-au 
executat (la prima vedere);
 Fiecare dintre participante a evaluat prin aplauze execuţia 
celeilalte.
 Al patrulea moment a fost o „încălzire” pe muzică. 
 În pauza de 10 minute care s-a dat după o oră de mişcare 
continuă, majoretele de la clasele 4B şi 4C au prezentat dansul cu care 
au câştigat locul I la Festivalul Buzoian „Perspective Olimpice şi 

 “Râmnicu 
Sărat – 
Râmnicelu – 
Sălcioara – 
Ghergheasa, 23 
km, un traseu 
nebun, mai ales că 
era primul pe care 
îl parcurgeam 
împreună. 12 
Băieţi şi fete şi un 
drum de mai bine 
de 50 de km, pe care, ce să mai zicem, că l-am 
şi prelungit, mergând pe drumul de întoarcere 
până la Boldu, pentru mai bine de 7 km. 
Inspiraţia noastră a fost să pornim de 
dimineaţă la drum, după ce, în prealabil, am 
inspectat minuţios toate bicicletele. Menirea 
noastră însă nu s-a rezumat doar la a merge cu 
bicicletă, ci, mai mult decât atât, am avut 
ocazia de a ajunge, unii dintre noi pentru prima 
dată, în locuri pline de istorie, pe care cu 
atenţie le-am descoperit împreună. Am învăţat 
din această experienţă o mulţime de lucruri 
însă consider că cele mai importante sunt 
legate de modul în care ne-am comportat şi am 
acţionat în noul grup pe care l-am alcătuit. Am 
fost totodată foarte bucuros să văd că în 
acţiunea noastră ni s-au alăturat şi alţi tineri, 
prieteni de-ai noştri ori tineri care au luat 
contact de pe facebook ori paginile personale 
de iniţiative noastră promovată prin proiect.
 Astfel, prima acţiune efectivă Youth 
Trotter a luat sfârşit însă la finalul acestei zile 
nu pot decât să împărtăşesc bucuria de a fi ales 
să depăşesc momentul startului în implicare 
şiş a iau parte în prezent la ceva ce mă 
reprezintă, mersul pe bicicletă, mai mult decât 
atât, fiind una din pasiunile mele cele mai 
mari.”

 “În cel de al doilea traseu, cel spre Pleşeşti, grupul 
nostru deja a început să se închege. Dacă prima oară am 
crezut că s-a adunat un număr oarecum mare de persoane, de 
data aceasta am fost profund surprinşi să vedem că au apărut 
mulţi alţi amatori ai sportului pe două roţi. De asemenea unii 
dintre noi au preferat să meargă role, lucru care în opinia mea 
pare imposibil. Am parcurs aproximativ 30 de kilometri. 
Drumul nu a fost tocmai cel mai uşor deoarece a fost mult de 
urcat, dar am avut plăcerea de a coborî în viteză.
 Îmi aduc aminte aminte că am fost însoţiţi de Traian. 
El şi Silvia au generat unul dintre cele mai haioase momente. 
În momentul în care a obosit, Silvia a fost efectiv tractată cu 
un prelungitor legat de portbagajul maşinii.
 Trecând peste aceste lucruri, în cea de-a doua 
experienţă în care am fost cu adevărat implicat în voluntariat, 
am început să deschid ochii, să îmi dau seama ce înseamnă să 
fii voluntar şi să fii membru activ al unei comunităţi. Am 
găsit plăcerea de a socializa cu oricine, deoarece, fiecare om 
are anumite calităţi pe care ni le putem atribui. Am învăţat ce 
înseamnă răbdarea. Un amic m-a sunat şi mi-a spus că ar dori 
să vină şi el împreună cu noi. Cu toate că grupul s-a 
îndepărtat foarte mult, l-am aşteptat şi în cele din urmă după 
ce am forţat puţin ritmul i-am ajuns pe ceilalţi.”

 “Pentru mine cel de al treilea traseu, cel spre Buda, a 
fost unul plin de elemente neprevăzute. M-am trezit de 
dimineaţă, ca de obicei mi-am verificat bicicletă, să am şapca 
şi ceva apă la mine şi am plecat. La nici 50 de metri de casă 
am reuşit performanţa să fac un “accident”. Din spatele unei 
maşini s-a repezit un câine la o altă maşină, să o alerge. 
Impactul a fost inevitabil. Când l-am observat era deja prea 
târziu, mă aflam în cădere liberă. Câinele a fugit într-o curte 
iar eu am rămas cu 3 răni sângerânde: în cot, pe şold şi pe 
genunchi. M-am întors acasă, pe lângă bicicletă, deoarece nu 
mai eram în stare să pedalez, plus că aceasta nu a făcut faţă 
impactului şi a suferit pagube destul de serioase.

 Am anunţat grupul că nu mai pot merge, dar 
răspunsul pe care l-am primit a fost unul cu totul 
special, care mi-a arătat ce înseamnă să fii membru al 
unui grup în care deja s-au format prietenii destul de 
strânse. Nu mi s-a zis “OK “sau “lasă, vor mai fi şi alte 
ocazii”, ci “Nu-i problemă, găsim soluţii”. În acea zi 
am mers în maşină, am însoţit grupul. M-am simţit 
oarecum ră, deoarece nu am fost alături în totalitate 
fată de cei care chiar au pedalat până pe dealurile 
Budei, dar, în acelaşi timp m-am bucurat deoarece am 
scăpat fără să fiu prins de ploaie.
 Ţinând cont de faptul că iubesc ciclismul, nu 
m-am putut abţine îs am împrumutat o bicicletă. 
Imediat au început să apară “semne rele “, cum ar fi 
dureri de genunchi sau altele asemănătoare, dar am 
continuat. După nici 20 de minute de pedalat eu şi cu 
Andrei ne-am rătăcit, am mers aproximativ cu trei 
kilometri mai departe faţă de locul în care ar fi trebuit 
să ne oprim şi să mâncăm. Dar totul e bine când se 
termină cu bine... i-am găsit pe ceilalţi şi în sfârşit am 
reuşit şi noi să ne relaxăm.
 Drumul spre casă a fost unul plăcut, în care 
Cosmin şi Florin s-au întrecut (lucru care s-a întâmplat 
de fapt în întreg proiectul), deoarece mare parte din 
traseu s-a coborât. Inevitabil ne-a prins ploaia, dar, 
după cum spuneam eu nu am avut probleme, am fost 
protejat în maşină”

 “În drumul nostru spre localitatea Lanurile am 
învăţat ce înseamnă spiritul de iniţiativă şi capacitatea 
de a ne adapta în situaţii neprevăzute. Traseul a fost 
modificat astfel încât să fie tip tur, nu dus-întors. Am 
fost nevoiţi să întrebăm localnicii dacă avem această 
posibilitate şi care este cea mai bună cale de acces 
către Ghergheasa. Ne-am orientat destul de uşor, am 
mers pe un drum de piatră care nu a fost tocmai uşor 
de străbătut. Am avut şi evenimente mai puţin plăcute. 
Unul din noi a făcut până dar imediat ne-am mobilizat 
şi am îngrămădit bicicleta acestuia în portbagaj. În 
timpul gustării ne-am apucat să spunem glume, 
poveşti, pot afirma că m-am simţit ca într-o mare 
familie, în care nu există stereotipuri sau prejudecăţi. 
Tot traseul s-a desfăşurat cu o viteză ameţitoare. Din 
cauza faptului că tot timpul am vorbit, am râs, efectiv 
ne-am simţit bine, nu ne-am dat seama cum au zburat 
orele şi încet încet ne-am apropiat de casele noastre...”

“Primul traseu... asemeni unui impuls pozitiv!”

 “De câteva zile aşteptăm cu interes primul 
traseu din proiectul cu bicicletele. Se anunţă a fi plin 
de voie bună, oameni de treaba şi multă mişcare.
La 8 dimineaţa ne întâlnim cu toţii. Interesant, de mult 
timp nu am mai văzut atâţia biciclişti la un loc. Mulţi 
dintre noi aveam nevoie doar de un mediu potrivit ca 
acesta pentru a scoate iarăşi bicicletele din curte aşa 
cum o făceam altă dată.
 Vremea este perfectă, ploaia din noaptea 
precedentă se oprise la timp şi nici soarele nu se 
anunţă a fi prea puternic. Pornim entuziasmaţi, ieşim 
din oraş şi urmăm drumul drept, din fericire şi 
funcţional în mare parte spre Ghergheasa. 40 de 
kilometri nu sună atât de mult, atunci când doar îi 
pronunţi. Totuşi, peisajele şi aerul curat te fac mai 
ambiţios ca de obicei. Ne amuză mult când oameni de 
diferite vârste se uitau la noi ca la extratereştri, 20 de 
nebuni cu tricouri asortate pedalând de mama focului 
într-o dimineaţă de weekend... desprinse din altă lume 
imaginile astea.
 După repetate pauze de băut apă şi tras sufletul 
ajungem la destinaţie. Mândri de reuşita noastră facem 
zâmbăreţi multe poze iar după încă două sute de metri 
epuizanţi luăm pauză de masă şi încercăm să ne 
reîncărcăm muşchii atât cât să putem pedala până 
acasă.
 O idee foarte bună a fost de a nu ne întoarce pe 
aceeaşi rută, fapt ce ne-a oferit un peisaj nou pe 
drumul de întoarcere. Drumul a fost drept de la 
început şi până la sfârşit cu foarte mici excepţii, ceea 
ce m-a ajutat ţinând cont că bicicleta mea părea că 
vrea să se răzbune pe mine pentru nişte păcate neaflate 
nici până astăzi, deşi intuiesc că era reversul medaliei 
ruginite.: D
 După ultimele sute de metri pedalaţi din 
inerţie, roşii la faţă, însetaţi, obosiţi, mai în faţă, mai în 
urma şirului, ne întoarcem în oraş. Tot traseul a fost ca 
un impuls pozitiv.”

“Şi-am încălecat pe-o șea... către Pleşeşti!”

 “Suntem pregătiţi pentru cel de-al doilea 
traseu. Soarele este pe cer, apa este în portbagaj, aşa că 
pornim. Pornim bine, dar cum pauzele mici şi dese 
sunt cheia marilor succese aşa că ne oprim de câteva 
ori până să ne intrăm în ritm.
 Lumea e bine dispusă ceea ce face drumul să 
fie mai frumos. Peisajele văzute pe drum sunt 
minunate şi realizez ce pierdem la doar o aruncătură 
de pas de oraşul nostru. Unii sunt traşi la propriu de 
maşină, unii merg pe role, diversificând într-un mod 
plăcut grupul nostru. După ce ne chinuim să urcăm 
dealurile realizăm că se merită atunci când zburăm 
parcă în văile din spre Pleşeşti ce-ţi oferă o privelişte 
fabuloasă. Nu trebuie să pedalezi, ci doar să te bucuri 
de frumuseţea naturii.
 Drumul de întoarcere a fost perfect, briza, 
verdeaţa, asfaltul, totul ţinea cu noi, parcă se aliniaseră 
astrele.: D
 Când am ajuns acasă, deşi eram obosit eram 
plin de viaţă.
 P.S.: Mulţumesc Andrei Matei pentru că mi-ai 
împrumutat bicicleta ta. Mi-ai salvat fundul la propriu, 
şeaua aia e genială.”

“Pedalat Viteză... prin ploaie... către Buda!”: D

 “Altă dimineaţă, alt traseu. Bicicliştii din 
proiectul Youth Trotter sunt iarăşi la datorie.
 Un coleg îmi împrumută bicicleta lui, 
semicursieră, aşa că îmi permit să-mi fac de cap pe 
drumul spre Buda, profitând de roţile subţiri şi servo 
direcţia de invidiat. Din nou peisajele văzute în 
depărtare mă încântă şi îmi dau voie bună.
 Emi îşi foloseşte detentă ca să ne dea nişte pere 

coapte care îşi fac efectul mai bine ca apa. Ne mişcăm 
destul de repede şi ajungem la Buda într-un timp bun 
iar acolo ne odihnim pe terenul de fotbal.
 La întoarcere (ca şi la drumul dus) mă las bătut 
în faţa unor pante care pur şi simplu îmi cereau prea 
mult, aşa că am luat bicicleta de şea şi am mers pe 
lângă ea uitându-mă la unii colegi de grup care se 
ambiţionau din toată fiinţa să urce pedalând. Oamenii 
continuă să se uite la noi cu uimire.
 După escaladarea pantelor începe o ploaie de 
vară dar asta nu ne opreşte ci din contră, ne 
ambiţionează, pedalatul prin ploaie fiind chiar un 
sentiment eliberator şi destul de motivant.”

“The last destination... Lanurile: D”

 “Lanurile... este ultima destinaţie din proiectul 
nostru. Ne întâlnim de dimineaţă, îşi fac apariţia 
televiziunea locală şi poliţia. Prima ia interviuri, 
Maria, Cosmin şi Florin explicând în ce a constat 
proiectul Youth Trotter în timp ce a doua ne conduce 
spre destinaţie.
 Ca la fiecare traseu, pe lângă cei din grupul 
ţintă al proiectului, mai mulţi biciclişti se alătură 
grupului, ceea ce a făcut atmosfera mai frumoasă, 
lumea fiind bine dispusă.
 Câteva lanţuri căzute şi o roată spartă nu aveau 
să oprească spiritul nostru de echipă. Timpul a zburat 
parcă, nu ştiu când am ajuns la destinaţie că deja luăm 
pauză de masă. Încă jumătate de traseu şi completăm 
lista.
 Deşi nu vroiam, ne-am întors, fiind conştienţi 
că Youth Trotter se poate termina oficial, dar rămâne 
un club de biciclişti prin care imediat cum în 
primăvară răsare soarele, ieşim din nou pe meleagurile 
buzoiene pentru peisaje, mişcare şi voie bună.”

SPORT CONTRA DROGURI

Neolimpice” organizat în săptămâna 
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” de 
către AJSPT, DJST, A.O.R.- Buzău.
 Al cincilea moment a fost un 
flash-mob realizat mai întâi pe cicluri 
–primar şi gimnazial - şi apoi 
împreună, toată şcoala. 
 Al şaselea moment a fost cel 
mai gustat de elevi pentru că ei şi-au 
adus părinţii pe suprafaţa de joc şi au 
executat împreună –părinţi, copii, 
cadre didactice - acest flash-mob.
 Aşteptările elevilor, ale 
părinţilor şi ale cadrelor didactice au 
fost întrecute de atmosfera de bună 

dispoziţie, veselie şi încântare care se putea vedea în această sală. Felicitările primite de la părinţi şi 
promisiunea că vor mai veni la asemenea evenimente au constituit modalitatea de evaluare a acestei activităţi, 
pentru catedra de educaţie fizică din şcoală.

 „Ziua de 7 aprilie a fost deosebită, o 
încântare. Elevi, profesori, părinţi ne-am adunat în 
curtea şcolii în ciuda frigului şi a picăturilor de 
ploaie ce stăteau să cadă. Ne-am deplasat la Sala 
sporturilor unde am desfăşurat ceea ce ne-am 
propus. Doamnele profesoare de educaţie fizică 
ne-au antrenat într-un adevărat spectacol. Părinţii au 
fost surprinşi şi molipsiţi de bucuria noastră şi au 
participat nu numai ca spectatori. Au dansat alături 
de noi... A fost o zi pe care ne dorim să o repetăm şi 
cu alte ocazii!” ( Alin Munteanu-3A)
 
 „7aprilie 2013. O zi de neuitat! Am 
participat alături de copiii noştri, elevi în clasa IE, la 
cea mai emoţionantă activitate sportivă sub deviza 
„Sport contra droguri”. În sala municipală elevi, 
părinţi, profesori, învăţători, ne-am mişcat pe ritmul 
muzicii, am dansat şi ne-am bucurat împreună. Am 
trăit clipe minunate pe care nu le vom uita uşor. Ne 
dorim să luăm parte şi la alte activităţi la fel de 
interesante!” (Camelia Drăgan –părinte). 
 
 „Organizarea de activităţi  comune între 
elevi-părinţi şi cadre didactice este o provocare şi un 
mod de integrare socială care îmbunătăţeşte starea 
de sănătate prin antrenarea reflexelor, a forţei 
corpului şi a puterii de concentrare. Tipul acesta de 
activităţi încurajează dăruirea şi implicarea fiecărui 
copil şi oferă acestuia posibilitatea de a cunoaşte 
faptul că alături de cei mari, copiii au puterea de a 
schimba ceva.  Se obţine şi o mai bună relaţionare 
între părţile participante. Felicitări organizatorilor  
pentru activitatea de astăzi, au ştiut să promoveze 
principiile de bază ale eticii de fair-play şi de 
non-violenţă în sport asigurând aplicarea unui 
control ridicat al riscului de afectare a sănătăţii 
participanţilor. Mulţumiri şi felicitări colaboratorilor 
care promovează sportul, fără nici o discriminare, 
pentru a oferi o lume mai bună prin grija faţă de 
sănătatea tinerei generaţii.” 
   (institutor, Ema Frăţilă)

Prof. educaţie fizică: Cati Berim

Impresii :

 „Elevii  şi cadrele didactice ale acestei 
prestigioase  unităţi de învăţământ râmnicene au fost 
protagoniştii unei acţiuni inedite prin care au ţinut să 
atragă atenţia opiniei publice în privinţa consumului de 
droguri. Pe cât de originală şi de mobilizatoare, tema 
întâlnirii, ,,Sport contra droguri” a constituit o adevărată 
pledoarie pentru mişcare. Sub privirile părinţilor , 
invitaţi şi ei la activitate, elevi de toate vârstele au 
umplut Sala Sporturilor ,,Vasile Ştefan” din municipiul 
nostru, oferind un veritabil spectacol de dans şi voie 
buna. Energia şi entuziasmul participanților s-a transmis 
cu repeziciune şi în tribune astfel încât, la final, ritmurile 
muzicale i-au cuprins şi pe spectatori. Aplauzele de la 
final nu au răsplătit doar evoluţia protagoniştilor ci şi 
efortul organizatorilor care au făcut posibilă această 
activitate. Salut iniţiativa  conducerii şcolii de a implica 
şi părinţii alături de copii, o idee ce ar putea spori în timp 
interesul acestora faţă de şcoală.”  
   (viceprimar Sorin Cîrjan).   

SPUNE
NU
Drogurilor
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 Mă numesc Mihaela Pleștiu, sunt elevă în clasa a 11-a la Colegiul 
Național Alexandru Vlahuță. Despre mine pot spune că sunt o persoană 
sociabilă, descurcăreață, îmi place munca în echipă și să mă implic în 
activități de tineret și extrașcolare. 
 Voluntariatul... de ce am ales să fiu voluntar?
 Pentru că îmi place modul non-formal de a deprinde cunoștințe, 
pentru că am șansa de a cunoaște persoane noi cu care, ulterior, m-aș 
putea împrieteni. Datorită activităților la care am participat am reușit să 
îmi suprim teama de a vorbi în fața unui public, am început să am mai 
multă încredere în mine. 
 Primul contact cu voluntariatul l-am avut la o activitate „Cu arta 
la înaintare”, sub-proiect al proiectului „Tomorrow Starts Today”. În 
cadrul acestei activități ne-am folosit imaginația pentru a crea o poveste 
atât scrisă cât și pictată. 
 După aceea am participat la o activitate împreună cu străini din 
Lituania, Bulgaria, Azerbaidjan și Republica Moldova. Am făcut tot felul 
de joculețe iar activitatea în sine a constat în descrierea unei imagini și 
crearea unei povești care să pornească de la imaginea respectivă.
 Primul proiect la care particip oficial, este „Taste Like European 
Culture”, proiect ce are ca perioadă de desfășurare 26 iulie – 6 august și 
are 5 țări participante: România, Bulgaria, Turcia, Spania, Letonia. În 
cadrul schimbului de tineri ce se află actualmente în implementarea 
activităților programate am socializat, am învățat într-un cadru nonformal 
despre cultură, tradiții, obiceiuri, despre TiA, antreprenoriat, bucătăria 
tradițională specifică fiecărei țări participante, etc. În cadrul proiectului 
au loc workshop-uri de gătit, mese tradiționale oferite de către fiecare 
promotor în parte.
 În încheiere aș vrea să vă îndemn să vă alăturați asociațiilor de 
tineret de la noi din oraș pentru că veți avea numai de câștigat.

 Începutul e întotdeauna greu, la fel cum 
am început să scriu şi acest profil aşa a fost şi 
prima mea acţiune în vederea voluntariatului. 
Acest lucru s-a întâmplat acum ceva timp, când 
făceam aceste lucruri fără ca măcar să ştiu câtă 
importanţă au pentru cei care beneficiau de ele. 
Creez acest profil nu pentru a folosi figuri de stil 
şi expresii pompoase care să vă spele minţile cu 
super puterile pe care ţi le dă această activitate, 
dar voi încerca să vă creez o imagine despre cât 
de de plăcută este desprinderea din monotonia 
vieţii, într-o călătorie prin activitatea de 
voluntariat.

Mihaela PleștiuMihaela Pleștiu

Salut! IMPLICĂ-TE,
FII VOLUNTAR!!!

Profil de voluntar
Profilul omului
doritor de afirmare
prin creare

Profilul omului
doritor de afirmare
prin creare

 Aşadar vă voi arăta de fapt care este 
importanţa lucrurilor mărunte făcute sârguincios şi 
constant care-ţi formează caracterul şi persoana pe 
care o afişezi zilnic în societate, care îţi arată 
perspective pe care nu ai fi avut idee că ar fi existat 
până în acel moment şi de asemenea îţi deschide uşi 
către un viitor plin de oportunităţi, toate aceste lucruri 
pe care le poţi rata orbeşte datorită indiferenţei, 
comodităţii sau poate chiar a repulsiei de a face un 
lucru bun fără a fi răsplătit pe moment.
 Fără să o mai lungesc eu sunt Tatu Horaţiu 
Ştefan, un băiat care am început voluntariatul de mai 
mult timp decât aş fi crezut, acest lucru m-a surprins 
cum probabil o să vă surprindă şi pe voi când veţi afla 
că vă aflaţi în aceeaşi situaţie. Aşadar voluntariatul 
este momentul în care, raţional iei măsuri în legătură 
cu ceva care ţi se pare că nu este aşa cum ar trebui şi 
încerci să rezolvi, singur sau ajutând pe altcineva. La 
sfârşit după ce îţi dai seama că ai reuşit să-l restabileşti 
la starea sa normală primind mai apoi satisfacţia unui 
lucru bine făcut, aprecierea celorlalţi şi bucuria că 
te-ai putut afirma.Cu toţii aţi trecut prin aşa ceva şi 
ştiţi că este o stare de euforie când eşti pus într-o 
lumină bună pentru un lucru la care ai luat atitudine şi 
l-ai dus până la capăt. Acest fapt este exact satisfacţia 
pe care ţi-o oferă voluntariatul, lucru care se reflectă 
mai apoi în caracterul tău, în muncă şi în creaţiile pe 
care le vei avea de-a lungul vieţii.
 Pentru mine voluntariatul mi-a oferit o ocazie 
inedită de a mă putea afirma şi de a beneficia de acele 
satisfacţii. Activitatea mea conştientă de voluntar a 
început în clasa a VI-a în urma unui proiect ce consta 
în strângerea de alimente, bani, haine şi jucării pentru 
familii cu posibilităţi materiale reduse. Toată bune şi 
frumoase m-am implicat în partea organizatorică dar 
şi în anumite prezentări ce au fost făcute în şcoală, 
urmând ca apoi să împărţim toate bunurile rezultate 
din proiect personal persoanelor în cauză. După tot 
acel val de atenţie şi vorbe de duh ce le-am primit de 

la profesori care m-au făcut să mă simt în centrul 
atenţiei a venit momentul în care am realizat care este 
cu adevărat fericirea spirituală, acest lucru s-a 
întâmplat în momentul în care am văzut entuziasmul 
copiilor şi a părinţilor pentru lucrurile pe care le-au 
primit. În acea clipă am realizat de fapt ce este 
bucuria, nu aveam nevoie de nicio vorbă de bine din 
partea nimănui.
 Am reluat aceste activităţi în perioada cea mai 
fastuoasă din viaţa fiecăruia şi anume cea a liceului, 
când Federaţia FORTES, condusă de nişte exemple a 
ceea ce înseamnă voluntariat mi-au deschis nişte porţi 
pe care până în acel moment nici nu le puteam vedea. 
Împreună cu aceştia şi cu întreaga societate activă din 
Râmnic în tot ceea ce înseamnă implicare şi dorinţa de 
afirmare am reuşit să creăm lucruri nemaipomenite 
într-o perioadă scurtă. Aşadar acest lucru începe să 
scape de denumirea de “Trend” şi să devină o 
normalitate pentru cei tineri dar şi pentru cei bătrâni a 
căror mentalitate rigidă în ceea ce privea acest lucru 
nou a fost schimbată de către noi prin acţiunile noastre 
şi prin toate lucrurile bune pe care le-am adus 
societăţii. Totuşi acestea nu au rămas numai pe plan 
local, deoarece au fost implementate proiecte 
Europene, finanţate prin programul TiA, unde mulţi 
din rândurile tinerilor au fost activi şi implicaţi, fapt 
care ne-a lăsat să cunoaştem oamenii, caracterele dar 
şi lucruri bazate pe teme diferite de la străini, dar şi să 
ne prezentăm ca naţiune şi ca firi umane. Eu am 
participat la trei proiecte Europene, într-unul fiind 
chiar liderul ţării mele, am luat parte la două cursuri ce 
priveau educaţia non-formală şi m-am implicat în 
majoritatea activităţilor de voluntariat făcute pe plan 
local.
 Aş vrea să concluzionez prin exprimarea 
dorinţei mele că acest mesaj să ajungă mai departe şi 
înţeles de către toţi cei în cauză, aşadar:” Faceţi, nu 
tăceţi şi lumea voastră o concepeţi”.

Tatu Horaţiu
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Nu știu cum vedeți voi prietenia ,
dar mintea mea refuză să asocieze un lucru lumesc
acelora ce-nclină umărul stâng spre jert�re. 
Știți, prietenii mei nu sunt oameni - 
sau sunt.
Dar mereu mă amăgesc aripile ce-i coboară alăturea-mi,
când nădăjduiesc puri�care. 
Cu ochii verzi,albaștri,căprui și
chipuri scăldate-n puritate,
Ei vin din depărtare cale lungă,
bătând același drum la pas,în �ecare ceas.

 În perioada 20.06.2013-20.07.2013 Asociaţia Socială Culturală şi Educaţională Pentru Prosperitate a 
desfăşurat Proiectul, Combate sedentarismul, fă mişcare.
 Proiectul, Combate sedentarismul, fă mişcare” a fost finanţat de către Consiliul Judeţean Buzău în baza 
Legii 350/2005.
 Proiectul a debutat cu întâlnirea, în mai multe zile, a echipei de proiect (Perianu Fănel, Negoiță 
Victoria, Muşat Ştefan, Popescu Cătălina, Grigoraș Marian şi Turcu Viorica). Ne-am consultat în privinţa 
realizării materialelor de propagandă (afişe, flyere, pliante) şi am căutat cei 25 de voluntari care au luat parte 
la proiect. La prima întâlnire cu ei le-am prezentat calendarul de desfăşurare a activităţilor precum şi 
materialele ce urmau a fi tipărite. S-au purtat discuţii cu privire la riscurile unei vieţi sedentare şi au fost 
instruiţi în vederea prelucrării de către ei a acestor informaţii în faţa cetăţenilor.
 A doua activitate a constat în distribuirea materialelor pe stradă şi prelucrarea lor (Ce înseamnă să duci 
o viaţă sedentară dar şi riscurile la care te supui). Multe persoane, după ce au răsfoit materialele au manifestat 
interes faţă de cele citite adresându-ne mai multe întrebări cu privire la locul şi modul de desfăşurare. Datorită 
faptului că au răspuns în număr foarte mare la invitaţia noastră de a participa la unele seminarii şi mese rotunde 
am fost nevoiţi să desfăşurăm activitatea pe două categorii de vârste. O categorie formată din tineri cu vârsta 
de până la 20 de ani şi o altă categorie cu vârsta de peste 20 de ani.
 Principala activitate a proiectului a constat în închirierea sălii de sport din oraş unde tinerii, în funcţie 
de categoria de vârstă au putut face mişcare (fotbal şi volei). Pentru a-i putea motiva şi premia am organizat o 
competiţie împărţindu-i în mai multe echipe şi premiindu-i în funcţie de rezultatele obţinute.
 S-au evidenţiat şi premiat 33 de tineri cu câte un tricou şi o diplomă de participare iar căpitanii de 
echipă, în funcţie de locul ocupat, şi cu câte o cupă.

Combate SEDENTARISMUL

FA MISCARE!

Popescu Cătălina,
Membru ASCE-PP

 Proiectul s-a bucurat, încă din primele zile, de un real succes, primind propuneri din partea cetăţenilor 
să organizăm activităţi adresate şi persoanelor cu vârste mai mari de 40 ani. Li s-a promis că se va ţine cont de 
propunerile dumnealor în organizarea unor astfel de activităţi pe viitor, chiar directorul Spitalului Municipal, 
d-na dr. Felicia Vasile, a venit cu asemenea propunere.
 Prin acest proiect, Combate sedentarismul-fă mişcare” noi considerăm că ne-am atins scopul şi anume 
acela de a transmite populaţiei care sunt riscurile unei vieţi sedentare şi care este impactul sedentarismului 
asupra sănătăţii organismului. Mai mult de atât am reuşit să convingem foarte mulţi tineri să participe la cât 
mai multe activităţi sportive.

Barbu Ana-Maria Cristina,
Colegiul Național ” Alexandru Vlahuță”,
Râmnicu Sărat, județul Buzău
Telefon 0767823799,
e-mail: c.anaaa@yahoo.com

 Gânduri unui prieten

D’ale voluntarilor...


