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 REP: Bună ziua Domnule Primar, Marius Chiru, vin în întâmpinarea dvs. cu câteva întrebări care 
fac legătura între tematica proiectului “Media Facets în Youth Policies and Democracy” şi viaţa 
comunităţii locale pe care o conduceţi şi reprezentaţi. Pentru început aş vrea să vă întreb dacă acordaţi 
în vreun fel atenţie tinerilor şi cum consideraţi implicarea tinerilor din Comuna Podgoria în viaţa 
comunei?
 Marius Chiru: În comuna Podgoria, odată cu începerea mandatului meu, am acordat o atenţie aparte 
tinerilor, ştiind faptul că ei reprezintă idea de continuitate, de viitor şi dacă vrem să ne respectăm viitorul 
trebuie cu adevărat să ţinem cont de ideile, părerea şi oportunităţile tinerilor. Actul decizional nu trebuie să 
se mai realizeze în lipsa lor, deoarece consider ca o societate bine construită este aceea care porneşte în 
fundamentarea sa de la tinereţea comunităţii şi continuă prin experienţa celor mai în vârstă. Este şi motivul 
pentru care am dat curs dorinţei tinerilor de a lua parte la prezentul proiect.
 REP: Ce anume v-a determinat să aplicaţi şi să implementaţi prezentul proiect?
Tinerii. Ei sunt motivul pentru care am făcut acest pas. Ştiam de la bun început treaba bună pe care cei de la 
Râmnicu Sărat au făcut-o în ultimii ani şi am decis şi noi să luăm parte la acest program. Consider că a fost şi 
este în continuare o experienţă aparte din care cu toţii am avut şi avem de câştigat şi de învăţat. În ceea ce 
ne priveşte, ca administraţie, am făcut tot ce a fost posibil pentru a duce proiectul la bun sfârşit şi în acest 
pas, de �nal, sunt deosebit de satisfăcut de rezultatele implementării. Consider că am făcut un pas 
important în aducerea unor noi mentalităţi în Comuna Podgoria, demonstrând că şi la noi se poate!
 REP: Cum a fost experienţa participării în proiect?
Din păcate nu am reuşit să iau parte la prima etapă a proiectului derulată în Monforte San Giorgio, Italia, 
însă cei care au reprezentat Comuna Podgoria s-au întors în comunitate plini de laude şi aprecieri faţă de 
ceea ce au întâlnit: deschidere, atenţie, respect, principii pe care şi noi le-am oferit mai departe în cea de-a 
doua parte. Sunt bucuros pentru faptul că am legat o prietenie frumoasă care cu siguranţă nu se va opri aici. 
Deja am discutat cu partenerii noştri pentru continuarea colaborării şi de ce nu Înfrăţirea celor două 
localităţi. Suntem două comunităţi cumva asemănătoare şi consider că reciproc am avea de învăţat din 
experienţa comună şi de ce nu de împărtăşit eventuale oportunităţi antreprenoriale în ambele zone.
 REP: Ce anume v-a atras atenţia în săptămâna derulată în România?
Sunt mai multe aspect: în primul rând seriozitatea cu care au colaborat formatorii, facilitatorii şi participanţii 
în vederea derulării activităţilor. Ştiam că pentru a lua parte la acest program trebuie urmat o agendă 
complexă însă am fost cu adevărat impresionat de modul în care tinerii au comunicat şi colaborat. Totodată 
mi-a plăcut faptul că tinerii din Italia au apreciat valorile româneşti, iar noi am făcut tot ce a fost posibil 
pentru a le oferi o şedere cât mai plăcută. Mai mult decât, am fost deosebit de impresionat de modul în care 
tinerii din Podgoria şi echipa de sprijin s-au implicat în derularea activităţilor. Am simţit că apreciază �ecare 
moment și că se simt parte a prezentului proiect. Învăţarea din interculturalitate consider că a fost foarte 
importantă.
 REP: Cum vedeţi implicarea tinerilor în procesul administrative în perioada următoare?
Personal, sunt înconjurat de tineri şi cred în aportul lor în crearea unei comunităţi mai valoroase. Cu 
certitudine şi în perioada următoare tinerii vor reprezenta o arie prioritară în viziunea mea aşa încât deja ne 
gândim la noi modalităţi de continuare a prezentului proiect şi de oferire a unor noi şanse de manifestare şi 
dezvoltare a tinerilor din Comuna Podgoria.
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 Proiectul „Tastes like European Culture”, 
finanţat de Comisia Europeană prin Programul 
“Tineret în Acţiune”, s-a desfăşurat în perioadă 24 
Iulie – 04 august 2013 în localitatea Râmnicu Sărat, 
România. 
 Tipul proiectului a fost schimb de tineri. 
Participanţii au venit din Turcia, Letonia, Croaţia, 
Spania, Bulgaria şi România. Scopul proiectului a 
fost dezvoltarea abilităţilor de promovare a bucătăriei 
tradiţionale specifice fiecăruia dintre statele partenere 
ca modalitate de promovare a diversităţii şi 
dialogului intercultural. Însă, nu a fost un proiect de 
degustare, mâncarea a fost o modalitate de a 
introduce tinerii în lumea antreprenoriat-ului şi a 
activităţilor manageriale.
 În fiecare seară participanţii dintr-o ţară şi-au 
prezentat specificul culinar şi au încercat să facă o 
descriere succintă a locului din care vin. Aceste 
prezentări au avut calitatea de a inspira o imagine 
complexă a fiecărei ţări, deoarece au reuşit să atingă 
toate cele 5 simţuri ale omului.
 În prima seară, o echipă formată din 6 
bulgăroaice a reuşit să ne sature cu o salată Shopska, 
ardei umpluţi, o plăcintă “Banitsa” şi nu în ultimul 
rând un desert dulce din biscuiţi.
 În cea de a doua seară grupul croat şi-a adus 
aportul în diversitatea mâncării din proiect. Cu toate 
că şansele nu au fost tocmai de partea lor, deoarece au 
avut mici probleme cu reţetele, improvizaţia şi-a spus 
cuvântul şi au reuşit să ne uimească. Ne-au servit 
“rakija”, băutură tradițională ce a avut ca scop să ne 
deschidă apetitul pentru ardeii umpluţi ce aveau să 
urmeze. Cel de al doilea fel a fost format din tăieţei 
specifici croaţi şi carne, iar deşertul a fost “štrukli”, o 
plăcintă cu brânză.
 Prezentarea croaţilor a fost detaliată şi ni s-au 
prezentat inclusiv lucrurile pe care e recomandat să îi 
întrebăm şi cele mai puţin recomandate. Pe această 
cale am aflat că în Croaţia a fost inventată cravata.
După atâta mâncare balcanică a venit şi rândul unui 
popor Baltic. Letonii au adus diferite ingrediente 
special pentru această ocazie şi le-au combinat 
într-un mod plăcut cu alimente ce se găsesc în 
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magazinele autohtone. În deschiderea serii, am servit 
“Black balsam”, băutură dulce, la mare căutare 
printre toţi cei care au gustat-o. Nefiind tocmai atraşi 
de cărnurile ce pică greu la stomac, în primă fază am 
gustat peşte marinat, brânză cu smântână şi cartofi. 
Ceva mai târziu, un fel de mâncare în deplină 
concordanţă cu istoria strămoşilor lor, ce obişnuiau să 
muncească mult şi aveau nevoie de energie, un 
porridge cu șunculiţă letonă şi arpacaş.

 Desertul a fost unul dulce, structurat în 6 
straturi, făcut din pâine letonă, una dintre mândriile 
lor naţionale, frişcă şi gem de merişoare. Nu în 
ultimul rând, pentru proaspeţii iubitori de cultură 
letonă, s-a pregătit un ceai, unul care este consumat în 
mod normal în Letonia.

 Prezentarea lor a fost făcută în costume 
populare. A fost cuprinsă întreaga istorie letonă 
printr-o animaţie. Am avut parte şi de o mostră din 
dansurile, muzica şi obiectivele lor.
 Şi tot au trecut trei seri în care am gustat 
mâncare străină, dar a venit şi rândul nostru, al 
românilor. În costume tradiţionale, am servit 

musafirilor noştri ciorbă de legume, ghiveci, 
mămăligă, pastramă de oaie, zacuscă, babic, plăcintă 
de mere, cozonac şi porumb copt. În seara în care 
ne-am reprezentat ţara ne-au fost alături şi 
reprezentanții administrației publice locale: domnul 
viceprimar al Municipiului Râmnicu Sărat - Sorin 
Cîrjan și o parte din aleșii locali, care în final, s-au 
declarant mulţumiţi de modul în care ne-am prezentat 
mâncărurile tradiţionale. Prezentarea noastră a fost 
detaliată şi a cuprins majoritatea aspectelor ce ne 
reprezintă pe noi, românii, pe noi râmnicenii.
 Păşind în lumea lui Soliman, ajungem la seara 
turcească. Probabil că descrierea întregii seri 
printr-un singur cuvânt ar fi: culoare. Ne-au încântat 
cu sarmale, păstăi, carne de vită (foarte picantă) 
vinete, un sos special pentru acea carne făcut din iaurt 
şi usturoi, pilaf.În final am primit probabil cel mai 
dulce deşert din lume, dar ni s-a explicat ca aşa 
obişnuiesc ei să îl mănânce.
 Prezentarea lor a început cu un filmuleţ în 
care ni s-au prezentat în mod parodic diferenţele 
dintre UE şi Turcia. În continuare au avut diverse 
filmuleţe cu caracter de promovare al bogăţiilor 
existente în Turcia.
 A venit şi rândul celor mai entuziaşti bucătari 
din proiect, cei care au început să-şi anunţe “cina din 
iad” cu 2 zile înainte de a le veni rândul.
 În seara spaniolă s-a băut multă sangria, şi 
s-au savurat: salată, supă de roşii rece, peşte, cum ar 
spune ei “mâncare sănătoasă de tip mediteranean”.
 În prezentarea lor au fost descrise 
evenimentele politice şi sociale ce există la ora 
actuală în Spania, şi conflictele ce apar deseori în 
acea ţară toridă.

 Proiectul „Tastes like European Culture” a 
însemnat acumularea unor cunoştinţe despre cultura 
ţărilor participante, distrugerea unor clişee în legătură 
cu fiecare ţară şi nu în ultimul rând legarea unor 
prietenii foarte strânse, pe care sperăm să le 
menţinem în continuare.

Perju Lucian Ionuţ

Planuri de afaceri

 În proiectul „Tastes like European 
Culture” (proiect finanţat de Comisia Europeană 
prin Programul “Tineret în Acţiune”), ce s-a 
desfăşurat în perioada 24 Iulie – 04 august 2013 
în Râmnicu Sărat, România, nu s-a încercat doar 
îmbogăţirea cunoştinţelor despre bucătăria 
tradiţională a ţărilor participante, ci şi 
îmbunătăţirea abilităţilor de antreprenor ale 
fiecărui participant. În vederea realizării acestui 
lucru s-au desfăşurat diferite activităţi tematice, 
ce au avut ca scop conturarea principalelor 
calităţi ce trebuie să le aibă un viitor om de 
afaceri, unele dintre acestea fiind: spiritul de 
iniţiativă, capacitatea de a lua cele mai bune 
decizii în cel mai scurt timp, abilitatea de a sesiza 
o oportunitate, înţelegerea cerinţelor pieţei şi 
multe altele.
 Una dintre activităţile ce a avut un 
puternic impact educativ asupra participanţilor 
a fost realizarea unor planuri de afaceri, acest 
lucru fiind o fază premergătoare pentru ceea ce a 
urmat. Iniţial, tinerii au fost împărţiţi în 4 echipe 
egale, şi au avut posibilitatea să îşi aleagă orice 
afacere doresc, din orice domeniu, recomandată 
fiind doar forma în care urma să fie aranjat 
planul de afaceri. Acesta trebuia să conţină: 
numele afacerii, locaţia în care îşi va desfăşura 
activitatea, produsele sau serviciile oferite şi 
strategia de marketing.
 Originalitatea nu a fost un lucru de care 
să ducă lipsă cei ce au realizat schemele unor 
posibile afaceri de succes, de aceea, au fost 4 
domenii diferite ce şi-au făcut loc în prezentarea 
finală a planurilor susţinută de participanţi.
În cadrul activităţii s-a optat pentru: lanţ de 
restaurante cu specific internaţional, firmă ce 

avea ca scop distribuirea într-un mod inedit a 
creioanelor, sală de sport ce include toate 
facilităţile, inclusiv posibilitatea de a face 
anumite tratamente de înfrumuseţare şi alte 
lucruri din domeniul spa şi nu în ultimul rând un 
site ce oferă utilizatorilor filme şi seriale de 
ultimă oră la preţuri decente.
 După finalizarea scrierii acestor planuri 
de afaceri, s-a făcut o prezentare, în care toţi 
şi-au făcut o idee despre ce au în minte posibilii 
adversari din lumea business-ului. Activitatea nu 
s-a finalizat însă cu acea prezentare. 
Participanţilor li s-a adus în vedere prin 
intermediul unui brainstorming că este 
recomandat ca o afacere să aibă şi o parte ce se 
ocupă de nevoile oamenilor cu mai puţine 
posibilităţi.
 În continuare, fiecare afacere a trebuit 
modificată astfel încât să conţină şi o parte ce se 
implică activ în ajutarea societăţii. Odată 
finalizate aceste retuşuri, planurile de afaceri au 
fost prezentate în camera de şedinţe a Consiliului 
Râmnicu Sărat, prezentare în cadrul căreia au 
participat şi persoane politice, unele dintre ele la 
rândul lor chiar şi antreprenori, din oraşul 
nostru. Tinerii au primit îndrumări în vederea 
realizării unor planuri de afaceri mai sigure, 
recomandări în legătură cu domeniile în care se 
avânta, şi nu în ultimul rând încurajări.
 Datorită acestei activităţi participanţii au 
fost pentru o zi proprii lor conducători, având 
posibilitatea să investească una dintre cele mai 
importante resurse ce le au în general cei tineri, 
entuziasmul, într-o afacere care ar avea 
posibilitatea ca într-o bună zi să fie pusă pe 
picioare, dacă se investeşte în ea muncă şi nu în 
ultimul rând perseverenţă.
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 Vara aceasta a avut loc în Râmnicu Sărat, cu 
ajutorul Federaţiei Organizaţiilor Râmnicene de Tineret 
Educaţie şi Sport F.O.R.T.E.S, un proiect internaţional 
intitulat TEC (Tastes Like European Culture). Acest 
proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul 
“Youth în Action” a durat 10 zile (26 iulie- 4 august 
2013) şi a constat într-un schimb intercultural între 6 
ţări: România, Turcia, Spania, Bulgaria, Croaţia şi 
Letonia. În cadrul acestui proiect reprezentanţii ţărilor 
participante au putut să promoveze cultura ţărilor lor din 
mai multe aspecte, în principal cel culinar.
 A doua parte a proiectului a avut în vedere latura 
business-ului. Participanţii au învăţat etapele principale 
de realizare a unui plan de afaceri, iar apoi, împărţiţi pe 
echipe, au creat câte unul. Partea practică a acestei 
activităţi a constat într-o vizită la primăria din 
municipiul Râmnicu Sărat, unde reprezentanţii 
echipelor formate au prezentat ideile lor de afaceri 
autorităţilor şi investitorilor locali. Printre idei s-au 
numărat:
- un lanţ de restaurante cu specific internaţional bazat pe 
cultura gastronomică a celor 6 ţări implicate în proiect, 
amplasat în capitalele acestor ţări
- o sală de fitness cu locaţia în Miami, unde oamenii pot 
experimenta şi sporturi extreme, precum bungee 
jumping, deltaplanorism, ciclism montan etc.
- o fabrică de pixuri din materiale ecologice cu însemne 
din tradiţiile ţărilor, care pot fi cumpărate şi ca 
suveniruri
- un site denumit ecinema.com, unde pot fi vizionate 
filme şi seriale, compania fiind situată în Malta, pentru 
ţările în care download-ul filmelor este interzis
 Consilierii municipali şi-au exprimat punctul de 
vedere asupra fiecărui plan şi ne-au dat sfaturi în 
privinţa resurselor necesare şi a şanselor de reuşită. 
Concluziile lor au fost: “Ideile voastre sunt foarte bune 
şi au şanse să devină rentabile. Suntem siguri că dacă 
am ruga alţi tineri de vârsta voastră să facă asemenea 
planuri nu ar reuşi să le întocmească aşa de bine ca voi. 
Aceste proiecte chiar vă ajută să vă dezvoltaţi 
abilităţile.”
 Educaţia non-formală aplicată în proiectele de 
acest tip au un impact pozitiv asupra noastră, acest lucru 
fiind confirmat de cei prezenţi la această întrevedere.
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 În proiectul „Tastes like European 
Culture” (proiect finanţat de Comisia Europeană 
prin Programul “Tineret în Acţiune”), ce s-a 
desfăşurat în perioada 24 Iulie – 04 august 2013 
în Râmnicu Sărat, România, nu s-a încercat doar 
îmbogăţirea cunoştinţelor despre bucătăria 
tradiţională a ţărilor participante, ci şi 
îmbunătăţirea abilităţilor de antreprenor ale 
fiecărui participant. În vederea realizării acestui 
lucru s-au desfăşurat diferite activităţi tematice, 
ce au avut ca scop conturarea principalelor 
calităţi ce trebuie să le aibă un viitor om de 
afaceri, unele dintre acestea fiind: spiritul de 
iniţiativă, capacitatea de a lua cele mai bune 
decizii în cel mai scurt timp, abilitatea de a sesiza 
o oportunitate, înţelegerea cerinţelor pieţei şi 
multe altele.
 Una dintre activităţile ce a avut un 
puternic impact educativ asupra participanţilor 
a fost realizarea unor planuri de afaceri, acest 
lucru fiind o fază premergătoare pentru ceea ce a 
urmat. Iniţial, tinerii au fost împărţiţi în 4 echipe 
egale, şi au avut posibilitatea să îşi aleagă orice 
afacere doresc, din orice domeniu, recomandată 
fiind doar forma în care urma să fie aranjat 
planul de afaceri. Acesta trebuia să conţină: 
numele afacerii, locaţia în care îşi va desfăşura 
activitatea, produsele sau serviciile oferite şi 
strategia de marketing.
 Originalitatea nu a fost un lucru de care 
să ducă lipsă cei ce au realizat schemele unor 
posibile afaceri de succes, de aceea, au fost 4 
domenii diferite ce şi-au făcut loc în prezentarea 
finală a planurilor susţinută de participanţi.
În cadrul activităţii s-a optat pentru: lanţ de 
restaurante cu specific internaţional, firmă ce 

avea ca scop distribuirea într-un mod inedit a 
creioanelor, sală de sport ce include toate 
facilităţile, inclusiv posibilitatea de a face 
anumite tratamente de înfrumuseţare şi alte 
lucruri din domeniul spa şi nu în ultimul rând un 
site ce oferă utilizatorilor filme şi seriale de 
ultimă oră la preţuri decente.
 După finalizarea scrierii acestor planuri 
de afaceri, s-a făcut o prezentare, în care toţi 
şi-au făcut o idee despre ce au în minte posibilii 
adversari din lumea business-ului. Activitatea nu 
s-a finalizat însă cu acea prezentare. 
Participanţilor li s-a adus în vedere prin 
intermediul unui brainstorming că este 
recomandat ca o afacere să aibă şi o parte ce se 
ocupă de nevoile oamenilor cu mai puţine 
posibilităţi.
 În continuare, fiecare afacere a trebuit 
modificată astfel încât să conţină şi o parte ce se 
implică activ în ajutarea societăţii. Odată 
finalizate aceste retuşuri, planurile de afaceri au 
fost prezentate în camera de şedinţe a Consiliului 
Râmnicu Sărat, prezentare în cadrul căreia au 
participat şi persoane politice, unele dintre ele la 
rândul lor chiar şi antreprenori, din oraşul 
nostru. Tinerii au primit îndrumări în vederea 
realizării unor planuri de afaceri mai sigure, 
recomandări în legătură cu domeniile în care se 
avânta, şi nu în ultimul rând încurajări.
 Datorită acestei activităţi participanţii au 
fost pentru o zi proprii lor conducători, având 
posibilitatea să investească una dintre cele mai 
importante resurse ce le au în general cei tineri, 
entuziasmul, într-o afacere care ar avea 
posibilitatea ca într-o bună zi să fie pusă pe 
picioare, dacă se investeşte în ea muncă şi nu în 
ultimul rând perseverenţă.

Perju Lucian

 "Tastes like European Culture" este un proiect 
multilateral, finanţat de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acţiune. Implementarea 
propriu-zisă a proiectului a avut loc la Rm. Sărat, între 
26 iulie şi 04 august, la ora actuală proiectul fiind în 
faza de diseminare. 
 Din multitudinea de activităţi ce au avut loc în 
această fază, una din etape, şi prima de altfel, a avut 
loc pe data de 16 august, la două săptămâni de la 
sfârşitul implementării proiectului. În acea zi, 
voluntarii participanţi în proiect au organizat o 
cafenea publică, la care au invitat mai mulţi voluntari 
din organizaţiile râmnicene de tineret, şi, pentru a face 
vizibile tuturor rezultatele proiectului, au fost invitate 
şi autorităţile locale.
 Astfel, de dimineaţă, voluntarii participanţi au 
ajuns primii la centrul de tineret, începând pregătirile 
pentru ceea ce avea să fie prima activitate de 
diseminare a proiectului. Au pregătit locul, şi, nu după 
multă vreme, au început să apară şi oaspeţii, iar în 
jurul orei 10 începea cafeneaua publică. Printre 
persoanele participante sau numărat membrii ai 
consiliului local, reprezentanţii liceelor râmnicene, 
profesori, şi alţi voluntari ai asociaţiilor râmnicene. 
 Cafeneaua publică a fost urmată de o masă 
rotundă, ţinută tot în cadrul centrului de tineret 
F.O.R.T.E.S. În ambele activităţi s-a discutat despre 
rezultatele proiectului proaspăt implementat, 
impactul pe care l-a avut asupra voluntarilor 
participanţi şi asupra comunităţii locale, şi, 
bineînţeles, despre viitoarele planuri şi proiecte ale 
voluntarilor. S-a discutat despre cultură, şi ce 
înseamnă ea pentru noi în ziua de azi, cum o definim, 
cum am definit-o în proiect, şi ce anume trebuie să 
facem să o păstrăm.
 Ambele activităţi au avut succes. Astfel, 
proiectul TEC, după ce a avut o implementare foarte 
reuşită, beneficiază acum, cu ajutorul voluntarilor 
locali şi de o diseminare reuşită. 

Daniel David

Întâlnire de
gradul 0

Alex Poiană
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 Când cineva ne roagă să descriem o 
cultură străină nouă, încercăm să apelăm la 
cuvinte pe care le cunoaștem în limba 
respectivei țări, poate la dansuri sau obiceiuri 
pe care fiecare națiune le are, dar cu siguranță 
cel mai la îndemână ne este să descriem 
țara/cultura prin gastronomie. Spui Grecia - te 
gândeşti imediat la un tzatiki cremos și 
proaspăt, spui Turcia - nu poți să ignori 
celebrul kebab, în timp ce Spania ne trimite cu 
gândul la mâncăruri ușoare, fructe de mare și 
mai mult ca sigur - Sangria, celebra băutură 
fructată.
 Pornind de la această idee, a 
conexiunii oamenilor prin gastronomie, a 
apărut TEC pe numele lui mic; Tastes like 
European Culture este un proiect finanțat de 
Comisia Europeană prin programul Tineret în 
Acțiune, un schimb multilateral de tineri din 
Bulgaria, Croația, Letonia, Turcia, Spania și 
bineînțeles România.
 Cei 36 de tineri s-au întâlnit la 
Râmnicu Sărat în perioada 26 iulie - 4 august 
2013 pentru a crea un dialog între diferite 
culturi prin gastronomie, pentru a intra în 
tainele antreprenoriat-ului culinar, pentru a 
promova mobilitatea în rândul tinerilor și a 
stimula cetățenia activă, dar și pentru a se 
distra și degusta specialități culinare gătite 
chiar de ei.
 Voluntari la început de drum sau 
oameni cu experienţă în lucrul cu tinerii s-au 
cunoscut în ziua de 26 iulie pentru a porni în 
ceea ce avea să fie experienţa TEC. Echipa 
românilor a fost formată din Tatu Horațiu, Ana 
Barbu, Mihaela Pleştiu, Alexandru Poeană, 
Lucian Perju, Valentin Coșerea, Toma Liviu și 
Daniel David - lider de grup, tineri implicați şi 
entuziaști din comunitatea locală cu care atât 
eu cât și Giorgiana Blasfemau în calitate de 
traineri, am avut plăcerea să lucrăm. 
 Dacă prima zi a fost destinată sosirii 
participanților, acomodării și socializării, 27 
iulie i-a întâmpinat pe tineri cu jocuri de 
energizare, de spargere a gheții și de 
cunoaștere. Această sesiune a continuat cu o 

Tastes like
European Culture

Gusturi străine
pe meleaguri româneşti

prezentare a proiectului sub forma unei hărți ce urma a fi 
explorată împreună și a cărei „insule” de obiective aveau să fie 
cucerite treptat. Şi programul Tineret în Acţiune a avut 
momentul său sub lumina reflectoarelor, activitate în care 
tinerii, împărţiţi în echipe au prezentat subsecţiuni ale 
programului sub forma unor reclame ce trebuiau să atragă cât 
mai mulți „consumatori”. Sesiunea s-a încheiat prin 
împărtășirea temerilor, așteptărilor și contribuțiilor de către 
toți participanții. După o scurtă pauză am pornit către partea a 
doua a zilei, unde începem să aprofundăm subiectul cultură - 
ce știm despre cultura țărilor participante - cât din ceea ce 
cunoaștem este adevărat - cum stereotipurile crează imagini pe 
care le luăm drept adevăr. Toate aceste aspecte au fost abordate 
treptat, prin metode non-formale (workshopuri internaționale 
și naționale) consolidându-se astfel informații concrete și 
abilități de a distinge realitatea de stereotipuri. Introducerea 
instrumentului de autoevaluare numit „cartea mea de bucate” a 
avut ca scop facilitarea procesului de asumare a competențelor 
dobândite de către tineri în cadrul activităților. Aceștia au 
primit un carnețel nominal, unde la sfârșitul fiecărei zile de 
activități aveau să-și ia notițe pentru ca la finalul proiectului să 
poată completa corect și complet certificatele Youthpass.
 Fiecare seară introduce un workshop intercultural de 
gătit. Fiecare țară din cele șase participante în proiect este 
responsabilă de câte un workshop, selectându-și voluntari din 
rândul tinerilor participanți, pentru a organiza o cină 
tradițională, de la felurile de mâncare până la aranjamentul 
mesei. Astfel, prima seară i-a revenit Bulgariei, care alături de 
alți 5 voluntari au pregătit două feluri principale și un desert. 
După multă muncă, lacrimi (de la ceapă, nu vă îngrijorați) și 
ceva informații a urmat cina ce deschidea șirul de seri 
interculturale. Am avut ocazia să vedem cât de multe lucruri 

avem în comun cu vecinii noștrii de la sud, începând 
cu costumele populare și continuând cu întâmpinarea 
cu colac, sare, și surpriză! - Miere. După așa o 
îndulcire am urmărit câteva prezentări foarte 
interesante despre aspecte culturale și gastronomice 
din Bulgaria apoi am trecut la partea preferată a 
tuturor - mâncarea. Primul fel servit a fost celebra 
salată bulgărească, sănătoasă și numai bună pentru 
gradele din termometre, urmată de ardei umpluți, 
aproape ca la mama acasă! A urmat și desertul, o 
prăjitură răcoritoare cu budincă dar și banița- o 
variantă bulgărească a plăcintei cu brânză. Seara s-a 
încheiat prin dans, acesta fiind doar începutul unui 
proiect de neuitat.
 Ziua de 28 iulie am denumit-o Ziua Culturii, 
toate activitățile propuse gravitând în jurul acestei 
teme. Am început după jocurile de energizare cu o 
dezbatere pe tema culturii, a globalizării, a culturii 
individuale, naționale și europene. După ce 
concluziile au fost trase, a urmat şi un workshop 
individual. Fiecare a avut ca sarcină să exprime 
într-un mod cât mai grafic cum văd ei cultura căreia 
aparțin, prin desen, colaj, etc. La final, le-am expus pe 
toate, însă grupându-le pe țări, observând asemănările 
și deosebirile din perspectiva fiecăruia. După un tur al 
galeriei și o scurtă pauză, a urmat o nouă metodă 
non-formală: cafeneaua publică. Temele de discuție 
aici au fost unele ce par tipice, însă sunt elemente 
cheie în înțelegerea conceptelor de cultură: unitate în 
diversitate, dialog intercultural, mobilitate, 
globalizare. Rezultatele fiind prezentate de fiecare 
echipă în parte, am trecut la al doilea workshop de 
gătit unde Croația ne-a arătat și ea că nu suntem atât 
de diferiți, pregătindu-ne pui la cuptor cu piure de 
cartofi, ardei umpluți într-un mod ușor diferit, însă 
având același gust delicios. Desertul tradițional a fost 
reprezentat de o plăcintă crocantă cu brânză. După 
prezentări ale aspectelor culturale din proaspăta 
membră a Uniunii Europene a urmat o sesiune de 

debriefing, unde am discutat despre cum ne-am 
simțit, ce impact au avut activitățile asupra noastră, ce 
ne-a plăcut și ce am vrea să îmbunătățim. 
 29 iulie a fost ziua mobilității și a debutat 
printr-o prezentare despre mobilitatea culturală în 
Europa din perspectivă istorică: imperii, colonii, 
popoare. Apoi am pus în practică diferențele culturale 
și cum reacționăm fiecare puși în fața unor astfel de 
experienţe, printr-o metodă non-formală-jocul de rol. 
Participanții au fost împărțiți în două echipe, fiecare 
însușindu-și rolul dinainte dat și observând mai apoi 
reacțiile la întâlnirea celor două culturi diferite, dar și 
importanța comunicării. Ziua a continuat cu o ședință 
unde au fost invitați voluntari locali, specialiști în 
programe de mobilitate pentru tineri precum Tineret 
în Acțiune, Erasmus, Leonardo, Grundvig și altele, pe 
care le-au prezentat celor 36 de participanți. Aceștia 
au avut ocazia să pună întrebări și să afle cât mai 
multe despre aspecte ce-i interesează legat de aceste 
programe într-o activitate de open space ce s-a 
desfășurat pe durata dupăamiezei. Al treilea 
workshop de gătit a revenit Letoniei, ce ne-a surprins 
cu ingrediente și rețete mult diferite de cele cu care 
eram obişnuiţi. Primul fel - brânză de vaci cu 
smântână, praz, hering marinat și cartofi copți. Deși 
părea o combinație mai puțin obișnuită, gustul a fost 
cel care ne-a cucerit. Felul al doilea a fost însă 
surpriza serii: arpacaș fiert cu șuncă și ceapă. Dacă 
noi folosim această cereală mai rar și nu tocmai în 
ocazii vesele, pentru baltici este un ingredient 
obișnuit în mâncărurile de zi cu zi. Dacă acest fel nu a 
mulțumit toate gusturile, desertul cu siguranță a 
făcut-o: pâine neagră de secară fărâmițată în strat cu 
frișcă și gem de merișoare. Seară am încheiat-o prin 
dansuri și jocuri baltice.
 Pe 30 iulie a venit rândul inițiativei și a 
managementului să fie puse în prim plan. În prima 
parte a zilei am introdus câteva metode din 
management pentru setare de obiective, evaluare 

SMART, diagrame pentru planificări și alte aspecte ce 
țin de partea teoretică. Însă a urmat să aplicăm cele 
învățate printr-un exercițiu non-formal. În esență 
trebuia să construiască o casă, în echipă, cu resurse și 
timp limitate, fiind obligați să le folosească pe toate. 
Simplu și amuzant în aparență, acest joc ne învață 
despre managementul resurselor, al timpului, despre 
rolul de lider, despre importanța consumului 
responsabil ș.a. După un prânz în oraș, participanții 
împărțiți în echipe au avut de „căutat comorile” 
oraşului nostru. Mai exact, au avut de îndeplinit un 
treasure hunt prin care aveau să cunoască obiectivele 
istorice şi culturale din Râmnicu Sărat. Seara 
culturală a României a fost un eveniment complex, 
unde am avut şi invitaţi din rândul autorităţilor locale. 
Din multele specialităţi pe care ţara noastră le are de 
oferit în domeniul gastronomiei, ne-am hotărât să 
pregătim pentru felul întâi ciorbă de legume, pentru 
felul al doilea pastramă de oaie cu mămăliguţă și 
ghiveci de legume iar pentru desert o plăcintă cu mere 
pe cât de simplă, pe atât de delicioasă! După o masă 
așa de copioasă au urmat dansuri populare așa cum 
noi prea bine știm să pornim.

 Ultima zi din luna iulie, numită ziua 
antreprenoriat-ului, am marcat-o printr-o evaluare 
intermediară atât formală cât și non-formală. Am 
continuat cu o prezentare despre antreprenoriat, și un 
brainstorming pentru idei de afaceri. Pentru a pune la 
punct ideile aduse în cadrul brainstormingului, în 
cadrul unui workshop le-am aplicat pe un plan de 
afaceri real. Seara De 31 iulie a fost destinată Turciei 
și obiceiurilor orientale. Aceștia ne-au pregătit 
diverse sortimente de salate și sărmăluțe în foi de viță, 
nu cu mult diferite de cele ale noastre. Felul al doilea 
a fost deliciul tuturor: vinete umplute, cu garnitură de 
bulghur (un tip special de orez) şi iaurt cu verdețuri. 
Nici deşertul nu ne era străin: orez cu lapte și gogoși 
însiropate. Muzica și obiceiurile ușor diferite au 
stârnit interesul tuturor.

 1 august a fost ziua incluziunii sociale și am 
început prin evaluarea non-formală a zilei precedente 
dar și a parcursului proiectului. Am aflat apoi din 
prezentări ce înseamnă afacerea socială și cum ne 
putem transforma ideea de afacere în afacere socială. 
Următoarea sesiune s-a desfășurat chiar în Primăria 
Râmnicu Sărat, unde tinerii au prezentat planul lor de 
afaceri într-un scurt discurs și au primit feed-back 
pentru îmbunătățiri de la nimeni alții decât consilieri 
locali dar și oameni de afaceri și tineri antreprenori 
din oraș. 
 Ultima seară interculturală a fost a Spaniei și a 
meritat pe deplin așteptarea. Cu o așezare tipică 
restaurantelor spaniole, participanții ne-au pregătit pe 
lângă o sumedenie de surprize, cockteiluri și 
suveniruri ne-au pregătit: salată mediteraneană, 
cartofi copți, sos alioli, friptură de pui, salată de 
fructe.
 Următoarele două zile au avut ca scop oferirea 
șansei de a se afirma tuturor tinerilor prin gătit. 
Aceștia au fost responsabili încă de la primii pași 
pentru a organiza un mic dejun, un prânz și o cină cu 
invitați, în întregime (alegerea rețetelor cât mai 
interculturale, cumpărarea ingredientelor, prepararea 
felurilor de mâncare, aranjarea meselor) restul 
timpului a fost destinat autoevaluării și reflexiei, 
pentru a finaliza completarea formularelor Youthpass 
dar și pentru a culege impresii, gânduri, sfaturi de la 
toți participanții.
 După o evaluare finală și o petrecere de rămas 
bun încă nu realizăm că s-a încheiat totul. Abia după 
câteva zile de analizat la rece, am putut să-mi deprind 
o impresie generală asupra acestui proiect, care la 
început a părut simplu, ușor de abordat, dar din care 
am avut până la final atâtea de învățat. 
 Aflat acum în perioada de diseminare, TEC va 
rămâne un proiect de suflet, unde am cunoscut 
oameni minunați, oameni de la care am avut de 
învățat, tineri plini de speranță molipsitoare. 

        

 

 Acest proiect este finanțat cu susținere din 
partea Comisiei Europene prin programul Tineret în 
Acțiune. Această publicație reflectă doar vederile 
autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută 
responsabilă pentru utilizarea informației pe care o 
conține.
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 Când cineva ne roagă să descriem o 
cultură străină nouă, încercăm să apelăm la 
cuvinte pe care le cunoaștem în limba 
respectivei țări, poate la dansuri sau obiceiuri 
pe care fiecare națiune le are, dar cu siguranță 
cel mai la îndemână ne este să descriem 
țara/cultura prin gastronomie. Spui Grecia - te 
gândeşti imediat la un tzatiki cremos și 
proaspăt, spui Turcia - nu poți să ignori 
celebrul kebab, în timp ce Spania ne trimite cu 
gândul la mâncăruri ușoare, fructe de mare și 
mai mult ca sigur - Sangria, celebra băutură 
fructată.
 Pornind de la această idee, a 
conexiunii oamenilor prin gastronomie, a 
apărut TEC pe numele lui mic; Tastes like 
European Culture este un proiect finanțat de 
Comisia Europeană prin programul Tineret în 
Acțiune, un schimb multilateral de tineri din 
Bulgaria, Croația, Letonia, Turcia, Spania și 
bineînțeles România.
 Cei 36 de tineri s-au întâlnit la 
Râmnicu Sărat în perioada 26 iulie - 4 august 
2013 pentru a crea un dialog între diferite 
culturi prin gastronomie, pentru a intra în 
tainele antreprenoriat-ului culinar, pentru a 
promova mobilitatea în rândul tinerilor și a 
stimula cetățenia activă, dar și pentru a se 
distra și degusta specialități culinare gătite 
chiar de ei.
 Voluntari la început de drum sau 
oameni cu experienţă în lucrul cu tinerii s-au 
cunoscut în ziua de 26 iulie pentru a porni în 
ceea ce avea să fie experienţa TEC. Echipa 
românilor a fost formată din Tatu Horațiu, Ana 
Barbu, Mihaela Pleştiu, Alexandru Poeană, 
Lucian Perju, Valentin Coșerea, Toma Liviu și 
Daniel David - lider de grup, tineri implicați şi 
entuziaști din comunitatea locală cu care atât 
eu cât și Giorgiana Blasfemau în calitate de 
traineri, am avut plăcerea să lucrăm. 
 Dacă prima zi a fost destinată sosirii 
participanților, acomodării și socializării, 27 
iulie i-a întâmpinat pe tineri cu jocuri de 
energizare, de spargere a gheții și de 
cunoaștere. Această sesiune a continuat cu o 

 Antreprenoriatul este o temă foarte importantă 
pentru tinerii din ziua de astăzi deoarece îi învaţă cum să 
se descurce, cum să pună bazele unei afaceri dar şi să 
meargă în continuare cu ea fără să falimenteze.În Turcia, 
mai exact Istanbul şi în România, am învăţat tinerii 
implicaţi în proiect totul despre această temă. Totul a 
mers bine, iar ei fiind interesaţi de proiect totul s-a 
desfăşurat foarte bine. Cel mai mult mi-a plăcut 
"Caravana mobilităţii" pentru că am avut ocazia să 
împărtăşim şi câtorva persoane care nu s-au implicat în 
proiect în ceea ce constă antreprenoriatul, cunoştinţele 
noastre despre antreprenoriat şi cu ce ne ajută în viaţă. 
Noi, participanţii proiectului am realizat nişte proiecte 
interesante la sfârşitul proiectului care dacă sunt 
îndeajuns de bune vor fi puse în aplicare. Faptul că am 
reuşit să le realizăm a demonstrat că persoanele care 
ne-au instruit şi explicat şi-au făcut datoria foarte bine.

 Mobilitate și antreprenoriat, două teme 
pretențioase, dar care ne ajută să înțelegem rolul și locul 
nostru, al tinerilor, ca și cetățeni activi, europeni, la 
crearea și dezvoltarea unei Europe unite și moderne. Pe 
lângă tematicile deosebit de importante pentru noi 
tinerii, relațiile interculturale și interumane au fost și 
rămân printre principalele dimensiuni ale înțelegerii 
multiculturale. Faptul că proiectul s-a desfășurat în 
prima pare a activităților în Istanbul, pentru mine și 
grupul român a fost o oportunitate deosebită să putem 
cerceta cultura turcă, să înțelegem și să ne îmbogăţim 
cunoștințele cu informații noi, pe care le-am multiplicat 
în comunitatea râmniceană.

 Cu ajutorul Asociaţiei de Tineret Speranţa 
Râmniceană, am fost selectat ca participant în cadrul 
proiectului "Vice-versa youth mobility în Eu", finanţat 
de Comisia Europeană – mesaj transmis nouă de 
organizatori şi de câte noi către cetăţenii râmniceni şi 
din Istanbul, proiect care s-a desfăşurat la finalul lunii 
iunie şi începutul lunii iulie în Istanbul, Turcia şi în 
Râmnicu Sărat, România. Ajuns într-o ţară cu o cultură, 
mentalitate şi religie total diferită nu ştiam la ce oameni 
o să mă aştept şi cum voi fi integrat acolo. Deşi eu 
gândeam astfel, acolo am găsit persoane prietenoase, 
cu o dorinţă de vorbire foarte aprinsă, trecând peste 
toate barierele noastre, cele de vorbire, cât şi cele de 
mentalitate. Prin multe activităţi de cunoaştere şi 
înţelegere personală şi interculturală, prin lucrul în 
echipe mixte în cadrul atelierelor, am reuşit să ne 
cunoaştem mai bine, să recunoaştem că deşi suntem 
diferiţi avem aceleaşi idei, concepţii, aspiraţii. Din 
acest proiect am reuşit să învăţ multe lucruri, cum ar fi 
comunicarea şi convieţuirea cu persoane totalmente 
noi, cu care am legat prietenii, am realizat că Uniunea 
Europeană, Comisia Europeană, prin programul Tineret 
în Acţiune facilitează accesul tinerilor la educaţie şi 
mobilitate, am învăţat că dacă ai curajul răspunderii, al 
deciziei şi idei, poţi deveni un bun antreprenor.

prezentare a proiectului sub forma unei hărți ce urma a fi 
explorată împreună și a cărei „insule” de obiective aveau să fie 
cucerite treptat. Şi programul Tineret în Acţiune a avut 
momentul său sub lumina reflectoarelor, activitate în care 
tinerii, împărţiţi în echipe au prezentat subsecţiuni ale 
programului sub forma unor reclame ce trebuiau să atragă cât 
mai mulți „consumatori”. Sesiunea s-a încheiat prin 
împărtășirea temerilor, așteptărilor și contribuțiilor de către 
toți participanții. După o scurtă pauză am pornit către partea a 
doua a zilei, unde începem să aprofundăm subiectul cultură - 
ce știm despre cultura țărilor participante - cât din ceea ce 
cunoaștem este adevărat - cum stereotipurile crează imagini pe 
care le luăm drept adevăr. Toate aceste aspecte au fost abordate 
treptat, prin metode non-formale (workshopuri internaționale 
și naționale) consolidându-se astfel informații concrete și 
abilități de a distinge realitatea de stereotipuri. Introducerea 
instrumentului de autoevaluare numit „cartea mea de bucate” a 
avut ca scop facilitarea procesului de asumare a competențelor 
dobândite de către tineri în cadrul activităților. Aceștia au 
primit un carnețel nominal, unde la sfârșitul fiecărei zile de 
activități aveau să-și ia notițe pentru ca la finalul proiectului să 
poată completa corect și complet certificatele Youthpass.
 Fiecare seară introduce un workshop intercultural de 
gătit. Fiecare țară din cele șase participante în proiect este 
responsabilă de câte un workshop, selectându-și voluntari din 
rândul tinerilor participanți, pentru a organiza o cină 
tradițională, de la felurile de mâncare până la aranjamentul 
mesei. Astfel, prima seară i-a revenit Bulgariei, care alături de 
alți 5 voluntari au pregătit două feluri principale și un desert. 
După multă muncă, lacrimi (de la ceapă, nu vă îngrijorați) și 
ceva informații a urmat cina ce deschidea șirul de seri 
interculturale. Am avut ocazia să vedem cât de multe lucruri 

avem în comun cu vecinii noștrii de la sud, începând 
cu costumele populare și continuând cu întâmpinarea 
cu colac, sare, și surpriză! - Miere. După așa o 
îndulcire am urmărit câteva prezentări foarte 
interesante despre aspecte culturale și gastronomice 
din Bulgaria apoi am trecut la partea preferată a 
tuturor - mâncarea. Primul fel servit a fost celebra 
salată bulgărească, sănătoasă și numai bună pentru 
gradele din termometre, urmată de ardei umpluți, 
aproape ca la mama acasă! A urmat și desertul, o 
prăjitură răcoritoare cu budincă dar și banița- o 
variantă bulgărească a plăcintei cu brânză. Seara s-a 
încheiat prin dans, acesta fiind doar începutul unui 
proiect de neuitat.
 Ziua de 28 iulie am denumit-o Ziua Culturii, 
toate activitățile propuse gravitând în jurul acestei 
teme. Am început după jocurile de energizare cu o 
dezbatere pe tema culturii, a globalizării, a culturii 
individuale, naționale și europene. După ce 
concluziile au fost trase, a urmat şi un workshop 
individual. Fiecare a avut ca sarcină să exprime 
într-un mod cât mai grafic cum văd ei cultura căreia 
aparțin, prin desen, colaj, etc. La final, le-am expus pe 
toate, însă grupându-le pe țări, observând asemănările 
și deosebirile din perspectiva fiecăruia. După un tur al 
galeriei și o scurtă pauză, a urmat o nouă metodă 
non-formală: cafeneaua publică. Temele de discuție 
aici au fost unele ce par tipice, însă sunt elemente 
cheie în înțelegerea conceptelor de cultură: unitate în 
diversitate, dialog intercultural, mobilitate, 
globalizare. Rezultatele fiind prezentate de fiecare 
echipă în parte, am trecut la al doilea workshop de 
gătit unde Croația ne-a arătat și ea că nu suntem atât 
de diferiți, pregătindu-ne pui la cuptor cu piure de 
cartofi, ardei umpluți într-un mod ușor diferit, însă 
având același gust delicios. Desertul tradițional a fost 
reprezentat de o plăcintă crocantă cu brânză. După 
prezentări ale aspectelor culturale din proaspăta 
membră a Uniunii Europene a urmat o sesiune de 

debriefing, unde am discutat despre cum ne-am 
simțit, ce impact au avut activitățile asupra noastră, ce 
ne-a plăcut și ce am vrea să îmbunătățim. 
 29 iulie a fost ziua mobilității și a debutat 
printr-o prezentare despre mobilitatea culturală în 
Europa din perspectivă istorică: imperii, colonii, 
popoare. Apoi am pus în practică diferențele culturale 
și cum reacționăm fiecare puși în fața unor astfel de 
experienţe, printr-o metodă non-formală-jocul de rol. 
Participanții au fost împărțiți în două echipe, fiecare 
însușindu-și rolul dinainte dat și observând mai apoi 
reacțiile la întâlnirea celor două culturi diferite, dar și 
importanța comunicării. Ziua a continuat cu o ședință 
unde au fost invitați voluntari locali, specialiști în 
programe de mobilitate pentru tineri precum Tineret 
în Acțiune, Erasmus, Leonardo, Grundvig și altele, pe 
care le-au prezentat celor 36 de participanți. Aceștia 
au avut ocazia să pună întrebări și să afle cât mai 
multe despre aspecte ce-i interesează legat de aceste 
programe într-o activitate de open space ce s-a 
desfășurat pe durata dupăamiezei. Al treilea 
workshop de gătit a revenit Letoniei, ce ne-a surprins 
cu ingrediente și rețete mult diferite de cele cu care 
eram obişnuiţi. Primul fel - brânză de vaci cu 
smântână, praz, hering marinat și cartofi copți. Deși 
părea o combinație mai puțin obișnuită, gustul a fost 
cel care ne-a cucerit. Felul al doilea a fost însă 
surpriza serii: arpacaș fiert cu șuncă și ceapă. Dacă 
noi folosim această cereală mai rar și nu tocmai în 
ocazii vesele, pentru baltici este un ingredient 
obișnuit în mâncărurile de zi cu zi. Dacă acest fel nu a 
mulțumit toate gusturile, desertul cu siguranță a 
făcut-o: pâine neagră de secară fărâmițată în strat cu 
frișcă și gem de merișoare. Seară am încheiat-o prin 
dansuri și jocuri baltice.
 Pe 30 iulie a venit rândul inițiativei și a 
managementului să fie puse în prim plan. În prima 
parte a zilei am introdus câteva metode din 
management pentru setare de obiective, evaluare 

SMART, diagrame pentru planificări și alte aspecte ce 
țin de partea teoretică. Însă a urmat să aplicăm cele 
învățate printr-un exercițiu non-formal. În esență 
trebuia să construiască o casă, în echipă, cu resurse și 
timp limitate, fiind obligați să le folosească pe toate. 
Simplu și amuzant în aparență, acest joc ne învață 
despre managementul resurselor, al timpului, despre 
rolul de lider, despre importanța consumului 
responsabil ș.a. După un prânz în oraș, participanții 
împărțiți în echipe au avut de „căutat comorile” 
oraşului nostru. Mai exact, au avut de îndeplinit un 
treasure hunt prin care aveau să cunoască obiectivele 
istorice şi culturale din Râmnicu Sărat. Seara 
culturală a României a fost un eveniment complex, 
unde am avut şi invitaţi din rândul autorităţilor locale. 
Din multele specialităţi pe care ţara noastră le are de 
oferit în domeniul gastronomiei, ne-am hotărât să 
pregătim pentru felul întâi ciorbă de legume, pentru 
felul al doilea pastramă de oaie cu mămăliguţă și 
ghiveci de legume iar pentru desert o plăcintă cu mere 
pe cât de simplă, pe atât de delicioasă! După o masă 
așa de copioasă au urmat dansuri populare așa cum 
noi prea bine știm să pornim.

 Ultima zi din luna iulie, numită ziua 
antreprenoriat-ului, am marcat-o printr-o evaluare 
intermediară atât formală cât și non-formală. Am 
continuat cu o prezentare despre antreprenoriat, și un 
brainstorming pentru idei de afaceri. Pentru a pune la 
punct ideile aduse în cadrul brainstormingului, în 
cadrul unui workshop le-am aplicat pe un plan de 
afaceri real. Seara De 31 iulie a fost destinată Turciei 
și obiceiurilor orientale. Aceștia ne-au pregătit 
diverse sortimente de salate și sărmăluțe în foi de viță, 
nu cu mult diferite de cele ale noastre. Felul al doilea 
a fost deliciul tuturor: vinete umplute, cu garnitură de 
bulghur (un tip special de orez) şi iaurt cu verdețuri. 
Nici deşertul nu ne era străin: orez cu lapte și gogoși 
însiropate. Muzica și obiceiurile ușor diferite au 
stârnit interesul tuturor.

 1 august a fost ziua incluziunii sociale și am 
început prin evaluarea non-formală a zilei precedente 
dar și a parcursului proiectului. Am aflat apoi din 
prezentări ce înseamnă afacerea socială și cum ne 
putem transforma ideea de afacere în afacere socială. 
Următoarea sesiune s-a desfășurat chiar în Primăria 
Râmnicu Sărat, unde tinerii au prezentat planul lor de 
afaceri într-un scurt discurs și au primit feed-back 
pentru îmbunătățiri de la nimeni alții decât consilieri 
locali dar și oameni de afaceri și tineri antreprenori 
din oraș. 
 Ultima seară interculturală a fost a Spaniei și a 
meritat pe deplin așteptarea. Cu o așezare tipică 
restaurantelor spaniole, participanții ne-au pregătit pe 
lângă o sumedenie de surprize, cockteiluri și 
suveniruri ne-au pregătit: salată mediteraneană, 
cartofi copți, sos alioli, friptură de pui, salată de 
fructe.
 Următoarele două zile au avut ca scop oferirea 
șansei de a se afirma tuturor tinerilor prin gătit. 
Aceștia au fost responsabili încă de la primii pași 
pentru a organiza un mic dejun, un prânz și o cină cu 
invitați, în întregime (alegerea rețetelor cât mai 
interculturale, cumpărarea ingredientelor, prepararea 
felurilor de mâncare, aranjarea meselor) restul 
timpului a fost destinat autoevaluării și reflexiei, 
pentru a finaliza completarea formularelor Youthpass 
dar și pentru a culege impresii, gânduri, sfaturi de la 
toți participanții.
 După o evaluare finală și o petrecere de rămas 
bun încă nu realizăm că s-a încheiat totul. Abia după 
câteva zile de analizat la rece, am putut să-mi deprind 
o impresie generală asupra acestui proiect, care la 
început a părut simplu, ușor de abordat, dar din care 
am avut până la final atâtea de învățat. 
 Aflat acum în perioada de diseminare, TEC va 
rămâne un proiect de suflet, unde am cunoscut 
oameni minunați, oameni de la care am avut de 
învățat, tineri plini de speranță molipsitoare. 

        

 

 Acest proiect este finanțat cu susținere din 
partea Comisiei Europene prin programul Tineret în 
Acțiune. Această publicație reflectă doar vederile 
autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută 
responsabilă pentru utilizarea informației pe care o 
conține.

Giorgiana Grozea

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

Carla Andreea TUNEA
Participant în proiectul Vice Versa

Elena Denisa Mateevici
Participant în proiectul Vice Versa

 În proiectul Vice Versa am avut ocazia să 
vizitez unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, 
Istanbul, prin intermediul unui interesant proiect de 
tineret, în care tematica principală a fost mobilitatea 
tinerilor în spațiul UE, mobilitate educațională și 
antreprenorială , ce implică tineri din medii și culturi 
diferite. Pe parcursul a două săptămâni, una în Istanbul 
și cealaltă în Râmnicu Sărat, prin activități realizate cu 
metode și intrumente de educație nonformală, am 
conștientizat activ ce înseamnă implicare, 
responsabilitate, spirit creativ și am primit lecții de 
antreprenoriat , care sunt sigur că mă vor ajuta în viitor.

Daniel Stan

Daniel Vali Toea
Participant în proiectul Vice Versa
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          Ce experienţă minunată! SUN (Solidarity and 
Understanding between Neighbours) ne-a adus vara. În 9 
zile pe parcursul cărora s-au desfăşurat activităţi am învăţat 
despre discriminarea în alte ţări, despre comunităţi, feluri de 
mâncare diferite, cultură şi obiceiuri, despre oameni în 
general.
           Drept metode de învăţare am aplicat team building, 
workshop’uri, cafeneaua publică, serile interculturale şi 
multe altele, dar din punctul meu de vedere cea mai 
folositoare activitate a fost photovoice.
           Fotografiile reprezintă un mod uimitor de a exprima 
ceva, de a arăta celorlalţi mici aspecte ale vieţii care pot avea 
un impact puternic sau doar fapte de zi cu zi. Am purtat 
multe discuţii pe tema fotografiilor şi cred că a ajutat pentru 
că am reuşit să fixăm nişte idei prin comunicare. Aşadar, 
photovoice a fost activitatea mea preferată din acest proiect 
şi mi s-a părut cea mai folositoare.
           Pe lângă munca presupusă de proiect m-am distrat şi 
am întâlnit oameni frumoşi! Încurajez tinerii să se implice în 
proiecte de acest gen pentru că sunt experienţe minunate 
care contribuie la formarea unui caracter înţelept. 
Implică-te!

 The type of discrimination we can find in Romania is the 
roma discrimination. In our city there exists some communities 
populated only by the roma ethnicity. Their daily living is obtained 
by begging, making aluminium pottery, collecting then selling 
plastic bottles and iron, etc. The tradition deprives them of 
education; roma people don’t send their children at school, they 
focus on the premature founding of families.
 There are some actions that have been taken by the local 
authorities to defeat discrimination. First of all, we have a special 
team in the local council which works only for the roma people’s 
issues. Than, for the young roma , are held courses for reading and 
writing at school No. 3. Also in schools, there are reserved three 
places per class for  roma children. In addition to that, the local 
council organizes sanitary education campaignes.

 Atunci când merge vorba despre proiectul "Trăieşte poezia prin 
teatru" nu mi-ar ajunge câteva pagini bune pentru a relata experienţa 
noastră. Doar pentru a transmite acel sentiment nobil şi de a mă împărtăşi 
cu realizările noastre zilnice, am hotărât să scriu câteva cuvinte.
 Primul lucru care face diferenţa într-o astfel de experienţă este 
mulţimea de idei cât şi cele geniale, cât şi cele simple dar pline de suflet 
ce-ar da vieţii noastre de toate zilele o gamă de culori aprinse.
 Ceea ce ţine de trăiri şi întâmplări aş putea zice că sunt demne să fie 
numite evenimente ale vieţii mele, deoarece sunt de neuitat. Am avut 
ocazia să comunicăm foarte mult şi anume de aceasta are nevoie generaţia 
noastră în lumea modernă a tehnologiei. Am învăţat multe unii de la alţii pe 
lângă ceea ce ne-a oferit proiectul, fiind personalităţi diferite dar 
multilateral dezvoltate. Bineînţeles în atmosfera caldă şi prietenoasă pe 
care moderatorii noştri au creat-o pentru a ne simţi confortabil şi să 
atingem scopul grupului nostru de a da suflare poeziilor noastre, 
transformându-le în piese de teatru.
 Anume, prin aşa tip de proiecte realizăm că suntem toţi talentaţi prin 
faptul că suntem diferiţi şi capabili să colaborăm, aducând merite în lumea 
artei.
 Ceea ce m-a impresionat cel mai mult au fost lacrimile 
participanţilor în ziua despărţirii. Au fost sincere şi reflectau simpla 
bucurie a omenirii de a avea prieteni şi de a se realiza.
Sunt sigură că acest proiect va avea o continuitate, creând mai departe 
poezii, dedicându-le oamenilor apropiaţi şi vom preţui toate momentele şi 
toate împrejurimile pe care viaţa ni le va dărui, ştiind deja că putem crea 
oriunde, oricând şi despre orice.
 Important este să dorim să facem lumea mai frumoasă.
Mulţumim tuturor ce au contribuit la realizarea acestui proiect!”

 Proiectul finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul TiA reprezintă a doua ocazie de includere a 
tinerilor pe care Primăria Podgoria o pune în slujba 
tinerilor locali şi din Râmnicu Sărat. Finanţat la 
termenul 1 februarie, proiectul tratează problema 
antreprenoriat-ului în mediul rural, în acest sens fiind 
pregătită o serie de activităţi ce pornesc de la problema 
educaţiei, culturii şi sportului, toate tratate din 
perspectiva oportunităţilor antreprenoriale pe care 
fiecare domeniu le pune în calea implicării tinerilor.
 Aflat în etapa de pregătire a activităţilor, 
proiectul RUReality îşi valorifică oportunitatea de a fi 
vizibil, astfel, printr-o serie de activităţi de notorietate. 
În primul este vorba despre o campanie de informare 
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derulată de către tinerii din grupul român în Râmnicu Sărat prin 
intermediul căreia sunt făcute vizibile prin distribuirea 
materialelor de promovare detaliile proiectului precum şi 
sprijinul financiar pe care Comisia Europeană îl acordă în 
vederea implementării proiectului. Acţiunile de vizibilitate 
stradală sunt completate de o promovare online în acest sens 
fiind deja creat grupul de discuţie RUReality, aici unde sunt 
deja derulate acţiuni de cunoaştere, un prim contact 
intercultural, la distanţă al participanţilor. 
 Activităţile de vizibilitate vor continua şi în perioada 
următoare, fiind acordată astfel o atenţie deosebită promovării 
online şi prin intermediul mass-media fiind deja programată 
apariţia responsabililor de proiect în cadrul televiziunii 
regionale TV SUD EST, pentru data de 04 septembrie 2013, 
imediat după demararea procesului efectiv de implementare a 
schimbului de tineri.
 Promovarea proiectului vine astfel în deplină legătură cu Vizita de Planificare în Avans derulată în 
perioada 15 – 17 august în localitatea Râmnicu Sărat, aici unde liderii din statele partenere: România, Turcia, 
Bulgaria şi Slovenia s-au întâlnit pentru a pune la punct toate detaliile de organizare şi derulare efectivă a 
schimbului de tineri ce va avea loc în perioada 02 – 09 septembrie, de asemenea, în Râmnicu Sărat.
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 În perioada 02 – 09 septembrie 2013, 
Primăria Podgoria va derula cel de-al doilea proiect 
finanţat al Comisiei Europene prin Programul Tineret 
în Acţiune, Acţiunea 1.1. Schimb de tineri, denumit 
RUReality, fundamentat pe tematică promovării 
spaţiului rural şi a oportunităţilor antreprenoriale 
specifice acestui mediu.
 Proiectul va fi abordat printr-un parteneriat 
alcătuit din 5 promotori, după cum urmează: Primăria 
Podgoria (com. Podgoria, România), E-Genclik 
Association (Bursa, Turcia), Youth Activity Center 
Bulgaria (Sofia, Bulgaria), Youth center BiT 
(Crnomelj, Slovenia), Gruppo Sabbeen (Sabbioneta, 
Italia).
 Ulterior perioadei de depunere a formularelor 
de aplicare, astăzi, 20 august 2013, Comisia de 
evaluare a aplicaţiilor depuse alcătuită din Marius 
Chiru – Primar Com. Podgoria, Rădulescu Claudia – 
Manager proiect şi Rotea Emilian – Lider de grup 

 Proiectul finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul TiA reprezintă a doua ocazie de includere a 
tinerilor pe care Primăria Podgoria o pune în slujba 
tinerilor locali şi din Râmnicu Sărat. Finanţat la 
termenul 1 februarie, proiectul tratează problema 
antreprenoriat-ului în mediul rural, în acest sens fiind 
pregătită o serie de activităţi ce pornesc de la problema 
educaţiei, culturii şi sportului, toate tratate din 
perspectiva oportunităţilor antreprenoriale pe care 
fiecare domeniu le pune în calea implicării tinerilor.
 Aflat în etapa de pregătire a activităţilor, 
proiectul RUReality îşi valorifică oportunitatea de a fi 
vizibil, astfel, printr-o serie de activităţi de notorietate. 
În primul este vorba despre o campanie de informare 

 Urmare a unei perioade de implementare ce a adus faţă 
în faţă tineri din două comunităţi ce împărtăşesc valorile 
diferite ale sistemului Republican – România şi a celui 
Monarhic – Spania, lunile iulie şi august au reprezentat ocazia 
diseminării informaţiilor rezultate în urmă întâlnirii tematice 
ce au avut loc în Puente Genil şi Râmnicu Sărat în luna mai.
 Mijloacele utilizate în acest sens au constat în 
realizarea în cadrul Centrului de Tineret FORTES a unor 
Conferinţe de diseminare pe problemă celor două sisteme în 
care tinerii din grupul ţintă alături de cadre didactice, elevi, 
voluntari şi alţi factori interesaţi au purtat discuţii şi activităţi 
tematice în urma cărora au fost împărtăşite pe de o parte 
rezultatele proiectului de democraţie participative şi pe de altă 
parte au fost fixate elemente de accepţiune şi percepere a celor 
două sisteme de către tinerii din ambele state.
 Astfel, au fost discutate asemănările şi deosebirile 
dintre Monarhie şi Republică, pornind de la aducerea în 
prezent a afirmaţiei unuia dintre participanţii grupului spaniol: 
“Glumind, Monarhia este tot ceea ce Republica nu este” şi 
continuând cu discuţii mult mai serioase în care obiectivul 
principal a fost reprezentat de susţinerea implicării tinerilor şi 
a tuturor factorilor sociali în procesul de participare la luarea 
deciziilor, stabilirea concluziilor şi diseminarea rezultatelor de 
bună practică. Aducerea în faţa comunităţii râmnicene a 
realităţii în monarhie prin asumarea şi practicarea procesului 
experienţial prin exemple vii, tineri din comunitatea 
râmniceană ce au intrat într-un contact intercultural, tematic, 
cu tineri din Spania, a generat impactul veridicităţii 
informaţiilor şi a generat în mod automat exemple de urmat în 
rândul tinerilor râmniceni. Astfel, “cuvântul” participanţilor, 
pe fondul “cunoaşterii experienţiale” a căpătat putere iar 
statutul lor, din simple elemente sociale, a evoluat către 
adevăraţi factori de consultare şi diseminare.
 Printre subiectele dezbătute în cadrul conferinţelor 
menţionăm: prezentarea celor două sisteme (de către 
participanţi), prezentarea proiectului şi a Programului “Tineret 
în Acţiune”, precum şi a parteneriatului suport, realizarea unui 
rezumat al rezultatelor proiectului, discuţii tematice ce au 
vizat: asemănările şi deosebirile dintre cele două sisteme, 
viziunea comunităţii spaniole despre republică şi a celei 
româneşti despre monarhie, exemple de bună practică, modul 
în care tinerii au acces la procesul de luare a deciziilor în 
ambele state, modul de colaborare şi de implicare în viaţa 
comunităţilor, comunicarea cu autorităţile locale şi regionale, 
atenţia acestora şi a sistemului educaţional pentru problemele 
şi necesităţile tinerilor, iniţiative legislative, s.a.

Conferinţe de
diseminare publică!

Herghelegiu Cristiana - participant

Articol realizat în cadrul proiectului “European Union Republic and Monarchy”, finanţat de
Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acţiune”, Acţiunea 1.3. Democraţie Participativă

România, a finalizat procesul de selecţie atât pentru 
alcătuirea grupului de 5 participanţi. Aşadar, 
componenţa grupului din România este:
 Participanţi:
Denis Oprea (M)
Perju Lucian (M)
Gavrilă Aurelia (F)
Troscot Silviu (M)
Barbu Ana (F)

 Lista de rezervă:
Chiosea Diana
Adamache Carla Iohana
Ioniţă Claudiu
Grigoraş Aurora
Constantinescu Maria Alexandra
Robert Iulian Mocanu
Păscociu Robert
Vidraşcu Olimpiada

 Eventualele contestaţii pot fi depuse online pe adresa primariapodgoria@yahoo.com până pe data de 
22 august, ora 12.00 urmând ca soluţionarea acestora să se realizeze de către echipa de proiect în aceeaşi zi, 
până în ora 16.00.
 Vă mulţumim pentru aplicaţii şi vă urăm mult succes în activităţi!

Stereotipuri rurale
făcute vizibile!

Stereotipuri rurale
făcute vizibile!

derulată de către tinerii din grupul român în Râmnicu Sărat prin 
intermediul căreia sunt făcute vizibile prin distribuirea 
materialelor de promovare detaliile proiectului precum şi 
sprijinul financiar pe care Comisia Europeană îl acordă în 
vederea implementării proiectului. Acţiunile de vizibilitate 
stradală sunt completate de o promovare online în acest sens 
fiind deja creat grupul de discuţie RUReality, aici unde sunt 
deja derulate acţiuni de cunoaştere, un prim contact 
intercultural, la distanţă al participanţilor. 
 Activităţile de vizibilitate vor continua şi în perioada 
următoare, fiind acordată astfel o atenţie deosebită promovării 
online şi prin intermediul mass-media fiind deja programată 
apariţia responsabililor de proiect în cadrul televiziunii 
regionale TV SUD EST, pentru data de 04 septembrie 2013, 
imediat după demararea procesului efectiv de implementare a 
schimbului de tineri.
 Promovarea proiectului vine astfel în deplină legătură cu Vizita de Planificare în Avans derulată în 
perioada 15 – 17 august în localitatea Râmnicu Sărat, aici unde liderii din statele partenere: România, Turcia, 
Bulgaria şi Slovenia s-au întâlnit pentru a pune la punct toate detaliile de organizare şi derulare efectivă a 
schimbului de tineri ce va avea loc în perioada 02 – 09 septembrie, de asemenea, în Râmnicu Sărat.
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 Proiectul finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul TiA reprezintă a doua ocazie de includere a 
tinerilor pe care Primăria Podgoria o pune în slujba 
tinerilor locali şi din Râmnicu Sărat. Finanţat la 
termenul 1 februarie, proiectul tratează problema 
antreprenoriat-ului în mediul rural, în acest sens fiind 
pregătită o serie de activităţi ce pornesc de la problema 
educaţiei, culturii şi sportului, toate tratate din 
perspectiva oportunităţilor antreprenoriale pe care 
fiecare domeniu le pune în calea implicării tinerilor.
 Aflat în etapa de pregătire a activităţilor, 
proiectul RUReality îşi valorifică oportunitatea de a fi 
vizibil, astfel, printr-o serie de activităţi de notorietate. 
În primul este vorba despre o campanie de informare 

 În perioada 16 – 18 august 2013 în cadrul 
proiectului RUReality, finanţat de Comisia Europeană 
prin Programul TiA a fost derulată în Râmnicu Sărat 
Vizita de planificare în Avans ce a avut în vedere 
atingerea mai multor obiective, atât la nivelul 
individual al fiecărui lider, cât mai ales la nivelul unei 
bune înţelegeri a tuturor detaliilor proiectului.
 La prezenta întâlnire au luat parte: Emilian 
Rotea (România), Cosmin Saic “Italia”, Gergana 
Lybenova (Bulagaria), Hakki Câner Bayrak “Turcia” 
şi Nika Breznik (Slovenia). Discuţiile tematice au fost 
purtate în cadrul foişorului Hotelului Milion, fiind 
discutate aspecte legate de procesul de derulare a 
schimbului de tineri, stabilirea de responsabili şi 
responsabilităţi, condiţiile de cazare şi masă, aspectele 
financiare şi metodologice, regulile de proiect, 
compoziţia grupurilor de participanţi. Referitor la 
acest aspect singurul la momentul vizitei care a 
întâmpinat, în mod declarat, greutăţi în alcătuirea 
grupului a fost liderul din Slovenia.
 Vizita de planificare a avut astfel o triplă 
dimensiune. Este vorba în primul rând de dimensiunea 
socială, ce a constat în realizarea unui prim contact 
între lideri, ca promotori ai organizaţiilor de trimitere, 
în al doilea rând dimensiunea interculturală şi 
tematica, ce a avut în vedere discutarea şi 
concluzionarea tuturor aspectelor legate de agenda de 

 În perioada 16 – 24 septembrie 2013, 
Asociaţia de Tineret Onix va fi gazda schimbului 
multicultural de tineri denumit ENERGY 
MANAGEMENT, un proiect derulat cu sprijinul 
financiar al Comisiei Europene prin Programul 
Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.1. Schimb de tineri.
 Partenerii acestui proiect: A.T. ONIX (Rm. 
Sărat, România), E-Genclik Association (Bursa, 
Turcia), Youth Activity Center Bulgaria (Sofia, 
Bulgaria), Youth center BiT (Crnomelj, Slovenia), 
Gruppo Sabbeen (Sabbioneta, Italia), Studium 
(Vilnius, Lituania)
 Aferent proiectului mai sus menţionat, după o 
perioadă de transmitere a formularelor de aplicare, 
astăzi, 20 august 2013, Comisia de evaluare a 
aplicaţiilor depuse alcătuită din Ceparu Florin – 
Preşedinte A.T. Onix, Volodea Mateevici – Manager 
de proiect şi Tatu Horaţiu – Lider de grup România, a 
finalizat procesul de selecţie atât pentru alcătuirea 
grupului de 4 participanţi cât şi a celor 3 persoane ce 
vor alcătui staff-ul cu care grupul din România va 
merge în întâmpinarea procesului de implementare. 
În acest sens, în urma selecţiei, rezultatele sunt 
următoarele:

derulată de către tinerii din grupul român în Râmnicu Sărat prin 
intermediul căreia sunt făcute vizibile prin distribuirea 
materialelor de promovare detaliile proiectului precum şi 
sprijinul financiar pe care Comisia Europeană îl acordă în 
vederea implementării proiectului. Acţiunile de vizibilitate 
stradală sunt completate de o promovare online în acest sens 
fiind deja creat grupul de discuţie RUReality, aici unde sunt 
deja derulate acţiuni de cunoaştere, un prim contact 
intercultural, la distanţă al participanţilor. 
 Activităţile de vizibilitate vor continua şi în perioada 
următoare, fiind acordată astfel o atenţie deosebită promovării 
online şi prin intermediul mass-media fiind deja programată 
apariţia responsabililor de proiect în cadrul televiziunii 
regionale TV SUD EST, pentru data de 04 septembrie 2013, 
imediat după demararea procesului efectiv de implementare a 
schimbului de tineri.
 Promovarea proiectului vine astfel în deplină legătură cu Vizita de Planificare în Avans derulată în 
perioada 15 – 17 august în localitatea Râmnicu Sărat, aici unde liderii din statele partenere: România, Turcia, 
Bulgaria şi Slovenia s-au întâlnit pentru a pune la punct toate detaliile de organizare şi derulare efectivă a 
schimbului de tineri ce va avea loc în perioada 02 – 09 septembrie, de asemenea, în Râmnicu Sărat.

Rotea Emilian,
Lider de grup ROMÂNIA

Întâlnirea liderilor!

activităţi şi proiect şi în al treilea rând, dimensiunea de 
promovare cultural ce s-a materializat prin realizarea 
unor vizite tematice în puncte cheie ale culturalităţii şi 
spiritualităţii râmnicene precum: Centrul Cultural, 
Primărie, Muzeu, Parc, precum şi a celei Podgorene, 
fiind vizitate centrul satului, Primăria, Pădurea, Crama 
şi alte zone de interes.
 Schimbul de tineri aferent VPA-ului va avea 
loc în perioada 02 – 09 septembrie 2013, ocazie cu 
care 25 de participanţi şi 5 lideri de grup vor avea 
ocazia de a comunica într-un cadru non – formal 
despre realitatea mediului rural, modul de promovare 
a oportunităţilor de dezvoltare a tinerilor din acest 
spaţiu urmare a contactului cultural dintre tinerii din 
spaţial Uniunii Europene.

Articol realizat în cadrul proiectului RUREALITY,
finanţat de Comisia Europeană prin Programul

“TINERET ÎN ACŢIUNE”, Acţiunea 1.1 Schimb de tineri

Oprea Denis – Participant

 îşi anunţă participanţii!

e-genclik.org.tr
e-genclik derneği

Sabbeen
Gruppo

 Participanţi:
Coşerea Valentin (M)
Baciu Ionuţ (M)
Constantinescu Maria (F)
Iancu Silvia (F)

   Lista de rezervă:
Perju Iulian
Pleştiu Mihaela
Robert Iulian Mocanu
Gavrilă Gabriela
Grecu Alexandru
Jercan Alexandru
Sorescu Mario
Stoica Marius

 Staff:
Jercan Alexandru – Responsabil tehnic
Dinescu Ramona – Responsabil logistic
Pleştiu Mihaela – Responsabil logistic 2
Volodea Mateevici – Responsabil tehnic şi financiar
Ceparu Florin – Responsabil promovare (vizibilitate 
şi diseminare)

 Eventualele contestaţii pot fi depuse online pe adresa asociatiaonix@gmail.com până pe data de 22 
august, ora 12.00 urmând ca soluţionarea acestora să se realizeze de către echipa de proiect în aceeaşi zi, până 
în ora 16.00
 Vă mulţumim pentru aplicaţii şi vă urăm mult succes în activităţi!
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 Proiectul finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul TiA reprezintă a doua ocazie de includere a 
tinerilor pe care Primăria Podgoria o pune în slujba 
tinerilor locali şi din Râmnicu Sărat. Finanţat la 
termenul 1 februarie, proiectul tratează problema 
antreprenoriat-ului în mediul rural, în acest sens fiind 
pregătită o serie de activităţi ce pornesc de la problema 
educaţiei, culturii şi sportului, toate tratate din 
perspectiva oportunităţilor antreprenoriale pe care 
fiecare domeniu le pune în calea implicării tinerilor.
 Aflat în etapa de pregătire a activităţilor, 
proiectul RUReality îşi valorifică oportunitatea de a fi 
vizibil, astfel, printr-o serie de activităţi de notorietate. 
În primul este vorba despre o campanie de informare 

 În perioada 23 – 25 august 2013, 
Râmnicu Sărat a fost gazda Vizitei de 
Planificare în Avans aferente proiectului 
“Energy Management”, finanţat de Comisia 
Europeană prin Programul “Tineret în 
Acţiune”, Acţiunea 1.1 Schimb de tineri. La 
întâlnire au luat parte liderii de grup ai celor 6 
state promotoare după cum urmează: Maria 
Constantinescu – România, Merve Temizkan – 
Turcia, Monica Poggi – Italia, Ruta Gudasyte – 
Lituania, Klemen Vitkovic – Slovenia şi 
Malinka Valkova – Bulgaria.
 Întâlnirea liderilor dezvoltată mai cu 
seamă în data de 24 august a avut ca obiectiv 
atingerea unei triple dimensiuni a procesului de 
implementare şi învăţare: în primul rând este 
vorba de contactul interpersonal ce defineşte 
dimensiunea socială, în care liderii au avut 
ocazia de a se cunoaşte mai bine, de a împărtăşi 
experienţe şi a-şi promova propriile organizaţii; 
dimensiunea interculturală, în care a fost 
posibil contactul cu spaţial culturalităţii şi 
spiritualităţii râmnicene prin realizarea de 
vizite tematice şi în al treilea rând şi cel mai 
important dimensiunea tematică ce a constat în 
dezvoltarea de discuţii referitoare la activităţile 
menţionate în agenda proiectului, stabilirea de 
reguli aplicabile proiectului şi valabile pentru 
grupurile de participanţi ce se vor întâlni cu 
ocazia schimbului în perioada 16 – 24 
septembrie, condiţiile financiare şi de 
organizare fiind stabiliţi responsabili şi 
responsabilităţi pentru fiecare din grupuri, pe 
care liderii le-au acceptat, aducând mai mult 
decât atât idei şi concepţii noi în slujba 
îmbunătăţirii metodelor de implementare ale 
activităţilor.
 Vizita de pregătire a fost un prilej 
deosebit de important de a lua cunoştinţă 
stadiul de formare al grupurilor, singurul care a 
menţionat existent unor probleme în alcătuirea 
întregului grup fiind liderul din Slovenia, din 
cauza unor probleme interioare organizaţiei.
 Imagini din timpul Vizitei de 
planificare au fost postate pe pagina de 
Facebook a Asociaţiei de Tineret Onix, la 
secţiunea: "Energy Management", VPA, 23 - 25 
august 2013.

 Urmare a unei perioade de implementare ce a adus faţă 
în faţă tineri din două comunităţi ce împărtăşesc valorile 
diferite ale sistemului Republican – România şi a celui 
Monarhic – Spania, lunile iulie şi august au reprezentat ocazia 
diseminării informaţiilor rezultate în urmă întâlnirii tematice 
ce au avut loc în Puente Genil şi Râmnicu Sărat în luna mai.
 Mijloacele utilizate în acest sens au constat în 
realizarea în cadrul Centrului de Tineret FORTES a unor 
Conferinţe de diseminare pe problemă celor două sisteme în 
care tinerii din grupul ţintă alături de cadre didactice, elevi, 
voluntari şi alţi factori interesaţi au purtat discuţii şi activităţi 
tematice în urma cărora au fost împărtăşite pe de o parte 
rezultatele proiectului de democraţie participative şi pe de altă 
parte au fost fixate elemente de accepţiune şi percepere a celor 
două sisteme de către tinerii din ambele state.
 Astfel, au fost discutate asemănările şi deosebirile 
dintre Monarhie şi Republică, pornind de la aducerea în 
prezent a afirmaţiei unuia dintre participanţii grupului spaniol: 
“Glumind, Monarhia este tot ceea ce Republica nu este” şi 
continuând cu discuţii mult mai serioase în care obiectivul 
principal a fost reprezentat de susţinerea implicării tinerilor şi 
a tuturor factorilor sociali în procesul de participare la luarea 
deciziilor, stabilirea concluziilor şi diseminarea rezultatelor de 
bună practică. Aducerea în faţa comunităţii râmnicene a 
realităţii în monarhie prin asumarea şi practicarea procesului 
experienţial prin exemple vii, tineri din comunitatea 
râmniceană ce au intrat într-un contact intercultural, tematic, 
cu tineri din Spania, a generat impactul veridicităţii 
informaţiilor şi a generat în mod automat exemple de urmat în 
rândul tinerilor râmniceni. Astfel, “cuvântul” participanţilor, 
pe fondul “cunoaşterii experienţiale” a căpătat putere iar 
statutul lor, din simple elemente sociale, a evoluat către 
adevăraţi factori de consultare şi diseminare.
 Printre subiectele dezbătute în cadrul conferinţelor 
menţionăm: prezentarea celor două sisteme (de către 
participanţi), prezentarea proiectului şi a Programului “Tineret 
în Acţiune”, precum şi a parteneriatului suport, realizarea unui 
rezumat al rezultatelor proiectului, discuţii tematice ce au 
vizat: asemănările şi deosebirile dintre cele două sisteme, 
viziunea comunităţii spaniole despre republică şi a celei 
româneşti despre monarhie, exemple de bună practică, modul 
în care tinerii au acces la procesul de luare a deciziilor în 
ambele state, modul de colaborare şi de implicare în viaţa 
comunităţilor, comunicarea cu autorităţile locale şi regionale, 
atenţia acestora şi a sistemului educaţional pentru problemele 
şi necesităţile tinerilor, iniţiative legislative, s.a.

derulată de către tinerii din grupul român în Râmnicu Sărat prin 
intermediul căreia sunt făcute vizibile prin distribuirea 
materialelor de promovare detaliile proiectului precum şi 
sprijinul financiar pe care Comisia Europeană îl acordă în 
vederea implementării proiectului. Acţiunile de vizibilitate 
stradală sunt completate de o promovare online în acest sens 
fiind deja creat grupul de discuţie RUReality, aici unde sunt 
deja derulate acţiuni de cunoaştere, un prim contact 
intercultural, la distanţă al participanţilor. 
 Activităţile de vizibilitate vor continua şi în perioada 
următoare, fiind acordată astfel o atenţie deosebită promovării 
online şi prin intermediul mass-media fiind deja programată 
apariţia responsabililor de proiect în cadrul televiziunii 
regionale TV SUD EST, pentru data de 04 septembrie 2013, 
imediat după demararea procesului efectiv de implementare a 
schimbului de tineri.
 Promovarea proiectului vine astfel în deplină legătură cu Vizita de Planificare în Avans derulată în 
perioada 15 – 17 august în localitatea Râmnicu Sărat, aici unde liderii din statele partenere: România, Turcia, 
Bulgaria şi Slovenia s-au întâlnit pentru a pune la punct toate detaliile de organizare şi derulare efectivă a 
schimbului de tineri ce va avea loc în perioada 02 – 09 septembrie, de asemenea, în Râmnicu Sărat.

Vizita de Planificare în Avans din cadrul proiectul
ENERGY MANAGEMENT, un real succes!

Florin Ceparu,
Preşedinte A.T. ONIX

“Energy Management” şi "RUReality"
două noi proiecte lansate în cadrul Acţiunii 1.1 Schimb de tineri

Florin Ceparu,
Preşedinte A.T. ONIX

 Proiectul Asociaţiei de Tineret Onix, “Energy Management”, 
alături de "RUReality", al Primăriei Podgoria, ambele demarate în luna 
mai 2013 îşi desfăşoară perioada de pregătire printr-o serie repetată de 
acţiuni de vizibilitate menite să promoveze proiectul în cadrul comunităţii 
locale a Mun. Râmnicu Sărat. După comunicatul de presă de lansare a 
proiectului a venit momentul Conferinţei de lansare comună derulată în 
cadrul Centrului de Tineret FORTES, eveniment la care au participant un 
număr de peste 30 de tineri, atât component ai grupului ţintă cât şi alţi 
tineri, membri şi voluntari ai organizaţiei, precum şi conducători ai altor 
ONG-uri locale şi responsabili de cultură. Evenimentul a fost totodată 
promovat şi de către televiziunea locală TV SAT 2OO2 prin elaborarea 
unui material transmis comunităţii râmnicene, în data de 02 septembrie 
2013.
 Principalele subiecte dezvoltate au făcut referire la aducerea la 
cunoştinţă a detaliilor proiectului: titlu, perioadă, locaţie, activităţi, scop, 
obiective, partenerii proiectului în număr de şase provenind din Italia, 
Turcia, Bulgaria, Slovenia, Lituania şi România, o atenţie deosebită fiind 
acordată identificării şi promovării clare a elementelor fundamentale ale 
autorităţii finanţatoare, anume Comisia Europeană prin Programul 
“Tineret în Acţiune”.
În cadrul conferinţei de lansare, participanţii au fost întâmpinaţi cu 
materialele de promovare ale proiectului, anume: flyere, afişe, pliante, 
roll-up şi banner, acestea producând un impact vizual de creare a unei 
identificări în imaginea fiecăruia dintre cei care au luat parte la 
eveniment.
 Imagini din cadrul acţiunii pot fi vizualizate în cadrul paginii de 
facebook Asociaţiei de Tineret ONIX, ce poartă acelaşi nume în cadrul 
secţiunii de fotografii: "Energy Management" şi "RUReality" - 
CONFERINŢA DE PRESĂ - 29 august.
 Perioada următoare va fi destinată acţiunilor de vizibilitate, aşa 
cum au fost derulate şi până în prezent, constând în realizarea de articole, 
promovare online, precum şi campanii de promovare stradală, astfel încât 
râmnicenii să poată lua cunoştinţă de schimbul intercultural de tineri ce se 
va derula în Râmnicu Sărat în perioada 16 – 24 septembrie 2013.
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 15 – 18 august 2013 Râmnicul Sărat îmbracă straiele de 
sărbătoare în cadrul celei mai frumoase sărbători municipale ”Zilele 
Râmnicului 2013”. Organizatorii acestor zile de sărbătoare, închinate 
orașului și protectoarei Sfânta Maria, este Primăria Municipiului 
Râmnicu Sărat și Consiliul Local Municipal.

 După un turneu puternic desfăşurat la Braşov, “Braşov Junior’s 
Cup”, unde au avut evoluţii bune reuşind 3 victorii şi 2 rezultate de 
egalitate în 5 partide, juniorii de la grupa 1998 pregătiţi de Marius Tîrîlă au 
avut parte sâmbătă, 17 august, de un “meci de foc” împotriva juniorilor 
1998 de la Academia Gheorghe Hagi.
 Partidă s-a desfăşurat pe Stadionul “OLIMPIA” şi a fost practic 
finala ediţiei a III-a a Cupei “Pro ’98″ la fotbal, competiţie organizată la 
Rm. Sărat şi care este dedicată special juniorilor născuţi în anul 1998.
 Aşa cum se aştepta toată lumea, meciul a strălucit din toate punctele 
de vedere, ocazii mari de partea ambelor formaţii, goluri multe, răsturnări 
de scor, publicul prezent în tribune fiind încântat de evoluţia actorilor din 
teren. Încă din minutul 15 tabela arăta un 0-2 în favoarea juniorilor 
constănţeni în urma reuşitelor venite în minutele 6 şi 14. În ciuda acestui 
rezultat înregistrat pe tabelă, râmnicenii nu cedează, se trezesc din pumni şi 
reuşesc să redea încrederea suporterilor după numai 3 minute, mai precis în 
minutul 17, când Tudoran reuşeşte să reducă din diferenţă. Partidă se 
echilibrează şi, după numeroase ocazii la ambele porţi, Cîrjan şi compania 
reuşesc să restabilească egalitatea prin acelaşi Tudoran.
 Era un rezultat corect, un rezultat conform cu realitatea din teren, 
însă competiţia trebuia să aibă un învingător şi astfel începe “loteria 
penalty-urilor” la finalul căreia, după 9 lovituri executate de fiecare parte, 
elevii lui Marius Tîrîlă mai adaugă în vitrină încă un trofeu, un trofeu ce dă 
speranţe multe şi o mare încredere în vederea începerii sezonului 
2013-2014 unde râmnicenii vor evolua în competiţia juniorilor B 
republicani.
În această partidă, Marius Tîrîlă a trimis în teren următorul 11: Jalbă – 
Chivu, Dicu, Grăjdan, Tunea – Oprea, Hîră, Cîrjan, Duţă – Tudoran, Dulă.
Pe parcursul partidei, pentru râmniceni au mai evoluat: Drăghici, Saim, 
Florea, Poenaru, Mărăcine.

 Vineri, 9 august 2013, începând cu orele 10.00, 
Muzeul Municipal Râmnicu Sărat în parteneriat cu 
Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” a dat startul, de 
acum tradiţionalei sărbători locale “Zilele Oraşului”, 
prin organizarea unui triplu eveniment cultural, 
respectiv lansarea a două cărţi şi vernisarea unei 
expoziţii. 
 Cele două volume lansate, „Râmnicu Sărat - 
opere de for public, monumente şi plăci comemorative”, 
a autorului Marius Neculae, precum şi “Alexie 
Mateevici - un vis dorit” semnată de Ion Găină şi 
Volodea Mateevici, ambele apărute la “Editgraph” 
Buzău, îşi propun cu preponderenţă să vină în sprijinul 
procesului educaţional al generaţiei tinere, prin oferirea 
de informaţii complementare.
 Expoziţia „Telefonul de-a lungul timpului” 
deschisă la etajul Casei Domneşti, oferă, de asemenea, 
tuturor celor interesaţi, ocazia unică de a sta faţă în faţă 
cu istoria, de a radiografia evoluţia telecomunicaţiilor în 
ţara noastră şi nu numai, de a admira pur şi simplu 
exemplare rare din colecţia Muzeului Judeţean Buzău.
 La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai 
instituţiilor publice locale, mass-media, reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale, elevi şi studenți.
 Aşadar, râmnicenii se şi culturalizează, nu doar 
sărbătoresc, râmnicenii merită să fie în prim-plan, cu 
atât mai mult de ziua lor. Râmnicenii suntem noi, cei ce 
vibrăm la un ison sperând în mai binele urbei. La mulţi 
ani râmniceni, la mulţi ani Râmnicu Sărat!

 “Primul traseu alături de noul grup, a fost 
într-adevăr o provocare nu doar să încalec bicicletă şi 
să pornesc la drum ci mai mult de atât să regăsesc în 
acelaşi loc, alături mie, mulţi alţi tineri interesaţi să 
facă acelaşi lucru. Aş fi crezut că e imposibil pe 
vremurile astea să se mai întâmple ca ceva anume să 
ne mai strângă în afara şcolii. Este primul m eu proiect 
în care particip, poate şi de aici impactul ăsta mare pe 
care l-am resimţit. Pornirea în traseu mi-a făcut o 
dimineaţă tare frumoasă, mai ales că întreg drumul am 
avut ocazia de a-mi crea amintiri alături de ceilalţi 
participanţi asemeni mie cunoscându-ne mai bine. 
Sunt destul de obişnuită să merg cu bicicleta însă zilele 
următoare cred că mă paşte o febră usturătoare, ori, cu 
puţină şansă, poate nu...
 Abia aştept traseul următor în care sper să 
menţinem acelaşi entuziasm şi plăcere de a fi 
împreună.”

Zilele Municipiului
Râmnicu Sărat

Comunicat
de presă

Volodea Mateevici
Președinte ATCE Speranța Râmniceană și FORTES

 Ca în fiecare an, partenerii evenimentelor sunt organizațiile râmnicene de tineret: FORTES, ATCE 
Speranța Râmniceană, ONIX, VIA, Youth Xperience, dar și Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu”, 
Muzeul Municipal, Poliția Locală, Biblioteca, TV SAT 2002 și Dugheana de Printuri.
În cadrul programului de activități au fost cuprinse evenimente sportive și culturale, precum: spectacol 
artistic în piațeta din fața Primăriei, lansare de carte Mateevici Volodea, lansare de carte Marius Neculae, 
expoziție de telefoane, cros, ciclism, streetball, volei de plajă, tenis cu piciorul și binecunoscutul turneu de 
fotbal – Cupa Pro ’98 Râmnicu Sărat 2013.
 Federația FORTES împreună cu membrii și partenerii săi urează ”La mulți ani!” râmnicenilor.

Iulian Grigoraș

Braşov
Junior’s
Cup

Debutul unei
sărbători

Mădălina Bicu

 “Trezirea e grea în fiecare dimineaţă şi nu 
mi-am dat seama de asta acum, ci dintotdeauna. Mă 
trezesc, îmi aruncă hainele verzi pe mine, şapca în cap 
şi dau prima pedală. Am câteva de dat mai ales că locul 
în care trebuie să ajung e la vreo 10 km distanţă de 
casa mea. Îi întâlnesc pe ceilalţi, le zâmbesc, văd 
oameni noi, ne cunoaştem, după care, nu înainte de a 
face câteva poze pornim către Pleşeşti. La plecare atât 
Volodea cât şi Florin ne anunţă că urmează un drum 
greu, în care vom urca la dus, coborând la întoarcere, 

aşa că trebuie să fim pregătiţi. Sinceră să fiu, în mintea 
mea mă tot întrebam: ce ne tot văităm atât, suntem 
oameni mari, vom reuşi. Urmau în jur de 20 de km 
dintre care mai bine de 10 pe urcare. Nu mult mi-a fost 
să cer ajutor, cred că în primii 5 km m-am oprit de 10 
ori şi de fiecare dată cuvintele mai devreme auzite îmi 
răsunau în minte. În acelaşi timp trebuia să reuşesc, 
totodată rămâneam printre ultimi. Norocul meu, 
maşina de ajutor ce m-a făcut pe mine şi pe Silvia să 
ajungem din coada plutonului în care mă aflam în 
fruntea sa, printr-un element magic numit – frânghie 
legată de maşină!” Mi-am zis: ce ar fi fost să venim 
neînsoţiţi şi la mijlocul traseului să mă întorc! Norocul 
a fost Traian! Ajunşi în deal, după mai bine de o oră de 
mers am luat contact cu comună Pleşeşti chiar dacă 
intenţia noastră a fost iniţial să ne oprim la însemnul 
de la intrare din pădure ce anunţa aceeaşi localitate. 
Am vrut însă mai mult de atât să oferim şi celor care 
nu ajunseseră niciodată acolo, şansa de a cunoaşte o 
altă localitate rurală, de altfel atât de apropiată 
Râmnicului. Drumul de întoarcere a fost mult mai 
lejer, în fapt ca un vis în care vântul, cel mai bun 
prieten al meu şi al nostru ne însoţea zâmbetele 
necontenit. O amintire de neuitat pe care am surprins-o 
şi în finalul expediţiei în faţa Primăriei acolo unde 
alături de ceilalţi prieteni am făcut poze, în semn de 
reuşită!”

 “Nu mai ajunsesem de ceva vreme la Buda 
chiar dacă spaţial acestea era poate unul dintre cele 
mai frumoase imagini de pe Valea Buzăului. A fost 
gândul care m-a făcut să trăiesc fiecare moment pe 
care l-am petrecut pe bicicletă. Mai mult decât atât, 
prietenii... am întâlnit atâţia oameni frumoşi pe care mi 
i-am apropiat şi mi-am făcut atâtea amintiri într-o 
fărâmă de timp. Am încălecat bicicletele chiar dacă, 
înainte cu două zile prognoza meteo anunţa o vreme 
ploioasă. M-am bucurat să văd că la dus nimic nu s-a 
întâmplat, chiar dacă poate mi-aş fi dorit un strop peste 
noi. Întoarcerea însă a fost ceva altfel. Ajunşi la 

Băbeni cerul s-a desfăcut şi un ropot de ploaie 
torenţială a venit peste noi. Tocmai, ajunşi printre 
primii, îi aşteptam pe ceilalţi să sosească! Înainte de a 
ajunge, mă sui pe bicicletă şi pornesc. În fapt era ceea 
ce îmi doream să se întâmple. În stânga, în dreapta, 
oameni de ţară care cu forfota lor parcă doreau să mă 
oprească din alergarea mea pe două roţi. Pedalând, 
pedalând, mi-am dat seama că acest moment înseamnă 
un strop din fericirea mea, iar zâmbetul de pe buze 
nimic mai mult decât satisfacţie, pe care de aş fi rămas 
în patul cald, nu aş fi avut ocazia vreodată să o 
trăiesc!”

 “O experienţă de neuitat chiar dacă acum am 
simţit o oboseală aparte. Aş vrea să vorbesc în fila  
aceasta de jurnal despre cum mă simt la a patra 
expediţie pe bicicletă: mă simt ca într-o familie alături 
de oameni noi şi vechi din viaţa mea, colegi de şcoală, 
ori de timp liber, pe care i-am întâlnit pentru a nu ştiu 
câta oară ori pentru prima dată. Încă de la prima poză 
pe care am făcut-o înainte de a pleca, de fiecare dată 
am simţit puterea şi spiritual grupului care, fără doar şi 
poate ne-a ajutat să reuşim. Şi nu am fost singuri. De 
astă dată, am trăit nişte momente speciale. Până la 
ieşirea din oraş un echipaj al Poliţiei Locale ne-a fost 
alături, deschizându-ne calea până la ieşirea din oraş şi 
intrarea în Valea Râmnicului. Unii pentru a fi escortaţi 
au nevoie de un renume, pe când nouă nu ne-a trebuit 
decât o bicicletă pentru a fi acolo, înţeleşi, respectaţi, 
luaţi în seamă. Şi pentru că expediţia să fie perfectă şiş 
a nu uităm totuşi de ce am plecat, ieşirea din oraş a 
deschis în calea noastră un covor de imagini şi de 
oameni care mai de care mai dornici să afle ce se 
întâmplă cu noi, de ce aşa de mulţi şi de ce pe biciclete, 
de unde am pornit ori unde vrem să ajungem. Ne-am 
oprit voioşi şi am discutat cu fiecare în parte, 
explicându-le că pentru noi este vorba despre un 
proiect în care Comisia Europeană investeşte în noi 
prin Programul TiA. Majoritatea oamenilor din mediul 
rural, în grijile lor, nu auziseră de ceea ce povesteam 
însă cu atât este mai importantă ajungerea noastră 
acolo cu cât am reuşit să aducem într-un mediul nou 
iniţiative noastră pe două roţi. Rămân cu satisfacţia că 
odată cu acest proiect cunosc ce înseamnă implicarea, 
iar dorinţele noastre sunt luate în seamă. Mă 
motivează ca să continui.”

“Natura şi bicicleta o îmbinare perfectă 
(Ghergheasa)
 Aparent foarte greu de parcurs traseul bifat 
de noi sâmbătă: Rm. Sărat - Râmnicelu - Sălcioara - 
Ghergheasa - Boldu - Râmnicelu - Rm. Sărat a fost 
realizat cu voinţă, putere şi pedalare.
Până la Sălcioara am avut parte de o vreme perfectă 
pentru ciclism, fără soare, căldură excesivă, ploaie. 
Însă la întoarcerea spre Râmnicu Sărat soarele a 
început să strălucească cu putere, determinându-ne 
să facem pauze mai dese.
 Faptul că am stat tot timpul împreună a 
contat pentru că ne-a ridicat moralul. Discutând cu 
ceilalţi uitai de oboseală ba chiar îmi recăpătai 
energia şi încercai să pedalezi pentru a ajunge în 
fruntea convoiului de biciclişti. Desigur a existat o 
mică competiţie intre cei care au multe trasee 
parcurse pe bicicletă.
 Am avut parte de privelişti încântătoare, de 
pădure apoi de câmpie, panorama fiindu-ne 
favorabilă pentru toate pozele făcute. Pe lângă faptul 
că mi-a plăcut să îmi petrec timpul pe bicicletă m-am 
simţit bine alături de o echipă unită, pe care te poţi 
baza.
 Nu am parcurs niciodată asemenea distanţă 
pe 2 roţi fiind prima oară în viaţa mea când parcurg 
un traseu de asemenea anvergură, care însă m-a 
motivat m-a făcut să cred în mine, să-mi dau seama 
că orice este posibil şi realizabil dacă tu îţi doreşti şi 
te străduieşti să faci acel lucru.
 A fost o experienţă minunată, nu regret că am 
intrat în acest proiect şi mă bucur că pot practica 
acest sport care realizează îmbinarea dintre mişcare 
şi spiritul de echipă.”
 “Dă-i o pedală!”

“Pleşeşti-pedalare până la epuizare!”
 “Pleşeşti, un loc în care foarte mulţi locuitori 
ai oraşului nostru şi nu numai, merg pentru a se relaxa 
în zilele toride de vară. Un loc pe care îl iubesc şi în 
care mă simt foarte bine, deci vă puteţi da seama ce 
entuziasmat eram atunci când am auzit că acest loc 
face parte din destinaţiile noastre.
 Aventura avea să înceapă de data asta mai 
după-amiază într-o zi toridă de vară. Ne-am întâlnit 
că de obicei într-un număr destul de mare, pe lângă 
cei din proiect au venit şi alţi voluntari, pentru a ne 
însoţi, lucru care mi-a plăcut. Aveam să pornim pe cel 
mai frumos şi obositor traseu din cele pe care le-am 
parcurs, unul în care mulţi dintre noi ne-am poticnit la 
pențile destul de abrupte dar pe care le-am avut de 
parcurs. Am descoperit locuri noi, locuri care nu 
credeam că există în apropierea oraşului nostru, 
privelişti impresionante, autentice româneşti.
 Spre norocul meu le-am văzut şi admirat de 
pe bicicletă. Îl numesc noroc pentru că de pe bicicletă 
vezi împrejurimile altfel ai timp să le admiri şi să le 
priveşti cu atenţie.
 La întoarcere părea că bicicleta merge 
singură, din cauza penţilor care s-au transformat 
dintr-un obstacol într-un ajutor. Am poposit să 
recăpătăm forţele în locul în care vin ori de câte ori 
ajung la Pleşeşti, lucru care m-a făcut să mă simt şi 
mai bine în compania minunatei mele echipe.
 Unui prieten care nu făcea parte din proiect 
dar care din dragoste pentru ieşirile cu bicicleta i s-a 
făcut rău şi am oprit să îl ajut să-şi revină, însă cei din 
echipă s-au întors la rândul lor văzând că cineva “nu 
mai poate”, lucru demn de apreciat. Şi eu am avut o 
mică problemă cu bicicleta dar care cu puţin ajutor a 
fost rezolvată datorită unui spirit întreprinzător de 
echipă!
 Vreau să menţionez că spiritul de echipă dar şi 
spiritul competitiv ne-a făcut să pedalăm până la 
epuizare, repetându-ne parcă în gând “Hai, să nu mai 
rămân iar ultimul..”.
 Aventura noastră avea să se încheie spre seară 
când soarele aproape apunea şi odată cu el se încheia 
o altă etapă a proiectului nostru, o etapă frumoasă şi 
plină de întâmplări ce aveau să ne ambiţioneze şi să 
ne coordoneze spre reuşită.
 Am mers acasă aşteptând cu nerăbdare 
următoarele întâlniri!

“CHIAR DACĂ PLOUĂ, BICICLETA REZISTĂ! 
(BUDA)”
 “Un traseu greu, un traseu efectuat cu multă 
sudoare şi pedalare dar un traseu bifat!
 Nu mai fusesem la Buda de mai bine de 10 ani 
şi îmi doream cu ardoare să revăd acele peisaje 
minunate din jurul oraşului nostru, peisaje ce câteodată 
îmi par foarte străine şi mereu mă întreb de ce?
 Ne-am trezit de dimineaţă cu gândul de a evita 
căldura toridă de vară, înarmaţi cu şepci, apă, mâncare 
ne întâlnim şi pornim spre destinaţia vizată, comună 
Buda. La început traseul era drept, fără să depunem 
prea mult efort însă greul a venit atunci când trebuia să 
urcăm dealurile destul de abrupte. Sigur că unii dintre 
noi se opreau lângă cei care obosiseră dorind să facă 
haz de necaz însă această tehnică era folosită de fapt ca 
o “scuză” pentru eventualele opriri dese, din dorinţa de 
afirmare “a ciclistului din noi”.
 Traseul per ansamblu, dincolo de greutatea de 
parcurgere a acestuia, a meritat osteneală întrucât am 
văzut peisaje extreme de frumoase pe care orice 
locuitor al Râmnicului ar trebui să le vadă mai des. 
Spiritul de echipă ne-a ajutat ca de obicei să trecem 
peste toate obstacolele. Însă piesa de rezistenţă avea să 
apară la final când o ploaie “caldă” de vară avea să ne 
“despartă” pentru că fiecare s-a adăpostit cum a putut, 
unii dintre noi echipaţi cu veste, hanorace 
impermeabile, am pedalat prin ploaie spre oraş.
 A fost o experienţă nouă pentru mine, întrucât 
am mers pentru prima oară pe bicicletă prin ploaie, am 
revăzut acele peisaje, însă şi o nouă aventură alături de 
cea mai tare echipă!”

“Lanurile - Nu ne-a tăiat elanurile!”
 “Din păcate ultimul traseu. Ultimul 
traseu dintr-un şir de trasee ce mi-a făcut 
vacanţă mai frumoasă, dincolo de efortul 

depus şi de obstacolele minore întâmpinate, am rămas cu o 
experienţă plăcută de care îmi voi aminti toată viaţa cu plăcere, 
o experienţă ce ne-a adunat laolaltă pe toţi şi am format o 
echipă cu oameni minunaţi.
 Acest traseu a fost în special pentru că am trecut prin 
localitatea în care locuiesc bunicii mei, făcându-le o surpriză 
întrucât am venit însoţit de toată echipa noastră de ciclişti.
 Fără forme accentuate de relief, nu ne-a solicitat atât de 
tare. Însă asta părea să fie un avantaj pentru că nu mai aşteptam 
la fel de mult să ne oprim pentru bine meritată pauză de masă, 
care dincolo de un popas era o modalitate de a ne cunoaşte mai 
bine de a ne împărtăşi impresii şi de a face glume.
 Sunt foarte fericit că am participat într-un astfel de 
proiect şi îmi doresc ca pe viitor să fie organizate în fiecare vară 
astfel de proiecte pline de dinamism, pentru că dincolo de 
sportul în sine se creează o legătură specială cu oamenii!
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 “Primul traseu alături de noul grup, a fost 
într-adevăr o provocare nu doar să încalec bicicletă şi 
să pornesc la drum ci mai mult de atât să regăsesc în 
acelaşi loc, alături mie, mulţi alţi tineri interesaţi să 
facă acelaşi lucru. Aş fi crezut că e imposibil pe 
vremurile astea să se mai întâmple ca ceva anume să 
ne mai strângă în afara şcolii. Este primul m eu proiect 
în care particip, poate şi de aici impactul ăsta mare pe 
care l-am resimţit. Pornirea în traseu mi-a făcut o 
dimineaţă tare frumoasă, mai ales că întreg drumul am 
avut ocazia de a-mi crea amintiri alături de ceilalţi 
participanţi asemeni mie cunoscându-ne mai bine. 
Sunt destul de obişnuită să merg cu bicicleta însă zilele 
următoare cred că mă paşte o febră usturătoare, ori, cu 
puţină şansă, poate nu...
 Abia aştept traseul următor în care sper să 
menţinem acelaşi entuziasm şi plăcere de a fi 
împreună.”

Ghergheasa

Buda

Lanurile
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 “Trezirea e grea în fiecare dimineaţă şi nu 
mi-am dat seama de asta acum, ci dintotdeauna. Mă 
trezesc, îmi aruncă hainele verzi pe mine, şapca în cap 
şi dau prima pedală. Am câteva de dat mai ales că locul 
în care trebuie să ajung e la vreo 10 km distanţă de 
casa mea. Îi întâlnesc pe ceilalţi, le zâmbesc, văd 
oameni noi, ne cunoaştem, după care, nu înainte de a 
face câteva poze pornim către Pleşeşti. La plecare atât 
Volodea cât şi Florin ne anunţă că urmează un drum 
greu, în care vom urca la dus, coborând la întoarcere, 

Pleşeşti

aşa că trebuie să fim pregătiţi. Sinceră să fiu, în mintea 
mea mă tot întrebam: ce ne tot văităm atât, suntem 
oameni mari, vom reuşi. Urmau în jur de 20 de km 
dintre care mai bine de 10 pe urcare. Nu mult mi-a fost 
să cer ajutor, cred că în primii 5 km m-am oprit de 10 
ori şi de fiecare dată cuvintele mai devreme auzite îmi 
răsunau în minte. În acelaşi timp trebuia să reuşesc, 
totodată rămâneam printre ultimi. Norocul meu, 
maşina de ajutor ce m-a făcut pe mine şi pe Silvia să 
ajungem din coada plutonului în care mă aflam în 
fruntea sa, printr-un element magic numit – frânghie 
legată de maşină!” Mi-am zis: ce ar fi fost să venim 
neînsoţiţi şi la mijlocul traseului să mă întorc! Norocul 
a fost Traian! Ajunşi în deal, după mai bine de o oră de 
mers am luat contact cu comună Pleşeşti chiar dacă 
intenţia noastră a fost iniţial să ne oprim la însemnul 
de la intrare din pădure ce anunţa aceeaşi localitate. 
Am vrut însă mai mult de atât să oferim şi celor care 
nu ajunseseră niciodată acolo, şansa de a cunoaşte o 
altă localitate rurală, de altfel atât de apropiată 
Râmnicului. Drumul de întoarcere a fost mult mai 
lejer, în fapt ca un vis în care vântul, cel mai bun 
prieten al meu şi al nostru ne însoţea zâmbetele 
necontenit. O amintire de neuitat pe care am surprins-o 
şi în finalul expediţiei în faţa Primăriei acolo unde 
alături de ceilalţi prieteni am făcut poze, în semn de 
reuşită!”

 “Nu mai ajunsesem de ceva vreme la Buda 
chiar dacă spaţial acestea era poate unul dintre cele 
mai frumoase imagini de pe Valea Buzăului. A fost 
gândul care m-a făcut să trăiesc fiecare moment pe 
care l-am petrecut pe bicicletă. Mai mult decât atât, 
prietenii... am întâlnit atâţia oameni frumoşi pe care mi 
i-am apropiat şi mi-am făcut atâtea amintiri într-o 
fărâmă de timp. Am încălecat bicicletele chiar dacă, 
înainte cu două zile prognoza meteo anunţa o vreme 
ploioasă. M-am bucurat să văd că la dus nimic nu s-a 
întâmplat, chiar dacă poate mi-aş fi dorit un strop peste 
noi. Întoarcerea însă a fost ceva altfel. Ajunşi la 

Băbeni cerul s-a desfăcut şi un ropot de ploaie 
torenţială a venit peste noi. Tocmai, ajunşi printre 
primii, îi aşteptam pe ceilalţi să sosească! Înainte de a 
ajunge, mă sui pe bicicletă şi pornesc. În fapt era ceea 
ce îmi doream să se întâmple. În stânga, în dreapta, 
oameni de ţară care cu forfota lor parcă doreau să mă 
oprească din alergarea mea pe două roţi. Pedalând, 
pedalând, mi-am dat seama că acest moment înseamnă 
un strop din fericirea mea, iar zâmbetul de pe buze 
nimic mai mult decât satisfacţie, pe care de aş fi rămas 
în patul cald, nu aş fi avut ocazia vreodată să o 
trăiesc!”

 “O experienţă de neuitat chiar dacă acum am 
simţit o oboseală aparte. Aş vrea să vorbesc în fila  
aceasta de jurnal despre cum mă simt la a patra 
expediţie pe bicicletă: mă simt ca într-o familie alături 
de oameni noi şi vechi din viaţa mea, colegi de şcoală, 
ori de timp liber, pe care i-am întâlnit pentru a nu ştiu 
câta oară ori pentru prima dată. Încă de la prima poză 
pe care am făcut-o înainte de a pleca, de fiecare dată 
am simţit puterea şi spiritual grupului care, fără doar şi 
poate ne-a ajutat să reuşim. Şi nu am fost singuri. De 
astă dată, am trăit nişte momente speciale. Până la 
ieşirea din oraş un echipaj al Poliţiei Locale ne-a fost 
alături, deschizându-ne calea până la ieşirea din oraş şi 
intrarea în Valea Râmnicului. Unii pentru a fi escortaţi 
au nevoie de un renume, pe când nouă nu ne-a trebuit 
decât o bicicletă pentru a fi acolo, înţeleşi, respectaţi, 
luaţi în seamă. Şi pentru că expediţia să fie perfectă şiş 
a nu uităm totuşi de ce am plecat, ieşirea din oraş a 
deschis în calea noastră un covor de imagini şi de 
oameni care mai de care mai dornici să afle ce se 
întâmplă cu noi, de ce aşa de mulţi şi de ce pe biciclete, 
de unde am pornit ori unde vrem să ajungem. Ne-am 
oprit voioşi şi am discutat cu fiecare în parte, 
explicându-le că pentru noi este vorba despre un 
proiect în care Comisia Europeană investeşte în noi 
prin Programul TiA. Majoritatea oamenilor din mediul 
rural, în grijile lor, nu auziseră de ceea ce povesteam 
însă cu atât este mai importantă ajungerea noastră 
acolo cu cât am reuşit să aducem într-un mediul nou 
iniţiative noastră pe două roţi. Rămân cu satisfacţia că 
odată cu acest proiect cunosc ce înseamnă implicarea, 
iar dorinţele noastre sunt luate în seamă. Mă 
motivează ca să continui.”

TĂNASE Luminiţa

“Natura şi bicicleta o îmbinare perfectă 
(Ghergheasa)
 Aparent foarte greu de parcurs traseul bifat 
de noi sâmbătă: Rm. Sărat - Râmnicelu - Sălcioara - 
Ghergheasa - Boldu - Râmnicelu - Rm. Sărat a fost 
realizat cu voinţă, putere şi pedalare.
Până la Sălcioara am avut parte de o vreme perfectă 
pentru ciclism, fără soare, căldură excesivă, ploaie. 
Însă la întoarcerea spre Râmnicu Sărat soarele a 
început să strălucească cu putere, determinându-ne 
să facem pauze mai dese.
 Faptul că am stat tot timpul împreună a 
contat pentru că ne-a ridicat moralul. Discutând cu 
ceilalţi uitai de oboseală ba chiar îmi recăpătai 
energia şi încercai să pedalezi pentru a ajunge în 
fruntea convoiului de biciclişti. Desigur a existat o 
mică competiţie intre cei care au multe trasee 
parcurse pe bicicletă.
 Am avut parte de privelişti încântătoare, de 
pădure apoi de câmpie, panorama fiindu-ne 
favorabilă pentru toate pozele făcute. Pe lângă faptul 
că mi-a plăcut să îmi petrec timpul pe bicicletă m-am 
simţit bine alături de o echipă unită, pe care te poţi 
baza.
 Nu am parcurs niciodată asemenea distanţă 
pe 2 roţi fiind prima oară în viaţa mea când parcurg 
un traseu de asemenea anvergură, care însă m-a 
motivat m-a făcut să cred în mine, să-mi dau seama 
că orice este posibil şi realizabil dacă tu îţi doreşti şi 
te străduieşti să faci acel lucru.
 A fost o experienţă minunată, nu regret că am 
intrat în acest proiect şi mă bucur că pot practica 
acest sport care realizează îmbinarea dintre mişcare 
şi spiritul de echipă.”
 “Dă-i o pedală!”

“Pleşeşti-pedalare până la epuizare!”
 “Pleşeşti, un loc în care foarte mulţi locuitori 
ai oraşului nostru şi nu numai, merg pentru a se relaxa 
în zilele toride de vară. Un loc pe care îl iubesc şi în 
care mă simt foarte bine, deci vă puteţi da seama ce 
entuziasmat eram atunci când am auzit că acest loc 
face parte din destinaţiile noastre.
 Aventura avea să înceapă de data asta mai 
după-amiază într-o zi toridă de vară. Ne-am întâlnit 
că de obicei într-un număr destul de mare, pe lângă 
cei din proiect au venit şi alţi voluntari, pentru a ne 
însoţi, lucru care mi-a plăcut. Aveam să pornim pe cel 
mai frumos şi obositor traseu din cele pe care le-am 
parcurs, unul în care mulţi dintre noi ne-am poticnit la 
pențile destul de abrupte dar pe care le-am avut de 
parcurs. Am descoperit locuri noi, locuri care nu 
credeam că există în apropierea oraşului nostru, 
privelişti impresionante, autentice româneşti.
 Spre norocul meu le-am văzut şi admirat de 
pe bicicletă. Îl numesc noroc pentru că de pe bicicletă 
vezi împrejurimile altfel ai timp să le admiri şi să le 
priveşti cu atenţie.
 La întoarcere părea că bicicleta merge 
singură, din cauza penţilor care s-au transformat 
dintr-un obstacol într-un ajutor. Am poposit să 
recăpătăm forţele în locul în care vin ori de câte ori 
ajung la Pleşeşti, lucru care m-a făcut să mă simt şi 
mai bine în compania minunatei mele echipe.
 Unui prieten care nu făcea parte din proiect 
dar care din dragoste pentru ieşirile cu bicicleta i s-a 
făcut rău şi am oprit să îl ajut să-şi revină, însă cei din 
echipă s-au întors la rândul lor văzând că cineva “nu 
mai poate”, lucru demn de apreciat. Şi eu am avut o 
mică problemă cu bicicleta dar care cu puţin ajutor a 
fost rezolvată datorită unui spirit întreprinzător de 
echipă!
 Vreau să menţionez că spiritul de echipă dar şi 
spiritul competitiv ne-a făcut să pedalăm până la 
epuizare, repetându-ne parcă în gând “Hai, să nu mai 
rămân iar ultimul..”.
 Aventura noastră avea să se încheie spre seară 
când soarele aproape apunea şi odată cu el se încheia 
o altă etapă a proiectului nostru, o etapă frumoasă şi 
plină de întâmplări ce aveau să ne ambiţioneze şi să 
ne coordoneze spre reuşită.
 Am mers acasă aşteptând cu nerăbdare 
următoarele întâlniri!

“CHIAR DACĂ PLOUĂ, BICICLETA REZISTĂ! 
(BUDA)”
 “Un traseu greu, un traseu efectuat cu multă 
sudoare şi pedalare dar un traseu bifat!
 Nu mai fusesem la Buda de mai bine de 10 ani 
şi îmi doream cu ardoare să revăd acele peisaje 
minunate din jurul oraşului nostru, peisaje ce câteodată 
îmi par foarte străine şi mereu mă întreb de ce?
 Ne-am trezit de dimineaţă cu gândul de a evita 
căldura toridă de vară, înarmaţi cu şepci, apă, mâncare 
ne întâlnim şi pornim spre destinaţia vizată, comună 
Buda. La început traseul era drept, fără să depunem 
prea mult efort însă greul a venit atunci când trebuia să 
urcăm dealurile destul de abrupte. Sigur că unii dintre 
noi se opreau lângă cei care obosiseră dorind să facă 
haz de necaz însă această tehnică era folosită de fapt ca 
o “scuză” pentru eventualele opriri dese, din dorinţa de 
afirmare “a ciclistului din noi”.
 Traseul per ansamblu, dincolo de greutatea de 
parcurgere a acestuia, a meritat osteneală întrucât am 
văzut peisaje extreme de frumoase pe care orice 
locuitor al Râmnicului ar trebui să le vadă mai des. 
Spiritul de echipă ne-a ajutat ca de obicei să trecem 
peste toate obstacolele. Însă piesa de rezistenţă avea să 
apară la final când o ploaie “caldă” de vară avea să ne 
“despartă” pentru că fiecare s-a adăpostit cum a putut, 
unii dintre noi echipaţi cu veste, hanorace 
impermeabile, am pedalat prin ploaie spre oraş.
 A fost o experienţă nouă pentru mine, întrucât 
am mers pentru prima oară pe bicicletă prin ploaie, am 
revăzut acele peisaje, însă şi o nouă aventură alături de 
cea mai tare echipă!”

“Lanurile - Nu ne-a tăiat elanurile!”
 “Din păcate ultimul traseu. Ultimul 
traseu dintr-un şir de trasee ce mi-a făcut 
vacanţă mai frumoasă, dincolo de efortul 

depus şi de obstacolele minore întâmpinate, am rămas cu o 
experienţă plăcută de care îmi voi aminti toată viaţa cu plăcere, 
o experienţă ce ne-a adunat laolaltă pe toţi şi am format o 
echipă cu oameni minunaţi.
 Acest traseu a fost în special pentru că am trecut prin 
localitatea în care locuiesc bunicii mei, făcându-le o surpriză 
întrucât am venit însoţit de toată echipa noastră de ciclişti.
 Fără forme accentuate de relief, nu ne-a solicitat atât de 
tare. Însă asta părea să fie un avantaj pentru că nu mai aşteptam 
la fel de mult să ne oprim pentru bine meritată pauză de masă, 
care dincolo de un popas era o modalitate de a ne cunoaşte mai 
bine de a ne împărtăşi impresii şi de a face glume.
 Sunt foarte fericit că am participat într-un astfel de 
proiect şi îmi doresc ca pe viitor să fie organizate în fiecare vară 
astfel de proiecte pline de dinamism, pentru că dincolo de 
sportul în sine se creează o legătură specială cu oamenii!
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 “Primul traseu alături de noul grup, a fost 
într-adevăr o provocare nu doar să încalec bicicletă şi 
să pornesc la drum ci mai mult de atât să regăsesc în 
acelaşi loc, alături mie, mulţi alţi tineri interesaţi să 
facă acelaşi lucru. Aş fi crezut că e imposibil pe 
vremurile astea să se mai întâmple ca ceva anume să 
ne mai strângă în afara şcolii. Este primul m eu proiect 
în care particip, poate şi de aici impactul ăsta mare pe 
care l-am resimţit. Pornirea în traseu mi-a făcut o 
dimineaţă tare frumoasă, mai ales că întreg drumul am 
avut ocazia de a-mi crea amintiri alături de ceilalţi 
participanţi asemeni mie cunoscându-ne mai bine. 
Sunt destul de obişnuită să merg cu bicicleta însă zilele 
următoare cred că mă paşte o febră usturătoare, ori, cu 
puţină şansă, poate nu...
 Abia aştept traseul următor în care sper să 
menţinem acelaşi entuziasm şi plăcere de a fi 
împreună.”

 Bulgaria, Smolyan, locul în care avea să 
înceapă primul meu proiect European la care am 
participat. Pe data de 10 august am plecat din Rm. 
Sărat alături de o echipă minunată. Aveam să 
cunosc încă 3 echipe din alte 3 ţări Bulgaria, 
Turcia şi Grecia. Emoţia şi nerăbdarea din 
sufletul meu nu putea fi descrisă. Numai ideea că 
voi vorbi limba engleză dar şi turca îmi aduceau 
zâmbetul. Am ajuns acolo după un drum lung şi 
obositor însă nerăbdarea din noi a putut face faţă. 
Din prima dimineaţă am mers şi i-am cunoscut pe 
ceilalţi cu care aveam să ne desfăşurăm 
activităţile. Oameni calzi şi înţelegători. Exact 
ceea ce ai nevoie într-un proiect în care trebuie să 
iţit reprezinţi ţara şi oraşul.
 Am făcut cunoscute tradiţiile noastre şi 
le-am explicat celorlalţi ce înseamnă cu adevărat 
să fii român. Am ajutat la integrarea oamenilor cu 
nevoi speciale în societate ceea ce mă face cu 
adevărat mândră să mă numesc voluntar.
 Momentele în care ascultai un cântec la 
chitară, cântat de un turc tradiţionalist te duce cu 
gândul că lumea e atât de mică şi trebuie să fim 
uniţi.În fiecare zi am desfăşurat energizere şi 
profitam din plin de zilele tradiţionale. Am legat 
strânse prietenii le cu toţi participanţii.
 Pe data de 30 august a trebuit să ne 
întoarcem în ţara noastră. Cu lacrimi în ochi, cu 
zâmbetul pe buze şi cu speranţa (siguranţa) de a 
ne revedea ne-am luat rămas bun de la prietenii 
noştri.

 “Trezirea e grea în fiecare dimineaţă şi nu 
mi-am dat seama de asta acum, ci dintotdeauna. Mă 
trezesc, îmi aruncă hainele verzi pe mine, şapca în cap 
şi dau prima pedală. Am câteva de dat mai ales că locul 
în care trebuie să ajung e la vreo 10 km distanţă de 
casa mea. Îi întâlnesc pe ceilalţi, le zâmbesc, văd 
oameni noi, ne cunoaştem, după care, nu înainte de a 
face câteva poze pornim către Pleşeşti. La plecare atât 
Volodea cât şi Florin ne anunţă că urmează un drum 
greu, în care vom urca la dus, coborând la întoarcere, 

aşa că trebuie să fim pregătiţi. Sinceră să fiu, în mintea 
mea mă tot întrebam: ce ne tot văităm atât, suntem 
oameni mari, vom reuşi. Urmau în jur de 20 de km 
dintre care mai bine de 10 pe urcare. Nu mult mi-a fost 
să cer ajutor, cred că în primii 5 km m-am oprit de 10 
ori şi de fiecare dată cuvintele mai devreme auzite îmi 
răsunau în minte. În acelaşi timp trebuia să reuşesc, 
totodată rămâneam printre ultimi. Norocul meu, 
maşina de ajutor ce m-a făcut pe mine şi pe Silvia să 
ajungem din coada plutonului în care mă aflam în 
fruntea sa, printr-un element magic numit – frânghie 
legată de maşină!” Mi-am zis: ce ar fi fost să venim 
neînsoţiţi şi la mijlocul traseului să mă întorc! Norocul 
a fost Traian! Ajunşi în deal, după mai bine de o oră de 
mers am luat contact cu comună Pleşeşti chiar dacă 
intenţia noastră a fost iniţial să ne oprim la însemnul 
de la intrare din pădure ce anunţa aceeaşi localitate. 
Am vrut însă mai mult de atât să oferim şi celor care 
nu ajunseseră niciodată acolo, şansa de a cunoaşte o 
altă localitate rurală, de altfel atât de apropiată 
Râmnicului. Drumul de întoarcere a fost mult mai 
lejer, în fapt ca un vis în care vântul, cel mai bun 
prieten al meu şi al nostru ne însoţea zâmbetele 
necontenit. O amintire de neuitat pe care am surprins-o 
şi în finalul expediţiei în faţa Primăriei acolo unde 
alături de ceilalţi prieteni am făcut poze, în semn de 
reuşită!”

 “Nu mai ajunsesem de ceva vreme la Buda 
chiar dacă spaţial acestea era poate unul dintre cele 
mai frumoase imagini de pe Valea Buzăului. A fost 
gândul care m-a făcut să trăiesc fiecare moment pe 
care l-am petrecut pe bicicletă. Mai mult decât atât, 
prietenii... am întâlnit atâţia oameni frumoşi pe care mi 
i-am apropiat şi mi-am făcut atâtea amintiri într-o 
fărâmă de timp. Am încălecat bicicletele chiar dacă, 
înainte cu două zile prognoza meteo anunţa o vreme 
ploioasă. M-am bucurat să văd că la dus nimic nu s-a 
întâmplat, chiar dacă poate mi-aş fi dorit un strop peste 
noi. Întoarcerea însă a fost ceva altfel. Ajunşi la 

Băbeni cerul s-a desfăcut şi un ropot de ploaie 
torenţială a venit peste noi. Tocmai, ajunşi printre 
primii, îi aşteptam pe ceilalţi să sosească! Înainte de a 
ajunge, mă sui pe bicicletă şi pornesc. În fapt era ceea 
ce îmi doream să se întâmple. În stânga, în dreapta, 
oameni de ţară care cu forfota lor parcă doreau să mă 
oprească din alergarea mea pe două roţi. Pedalând, 
pedalând, mi-am dat seama că acest moment înseamnă 
un strop din fericirea mea, iar zâmbetul de pe buze 
nimic mai mult decât satisfacţie, pe care de aş fi rămas 
în patul cald, nu aş fi avut ocazia vreodată să o 
trăiesc!”

 “O experienţă de neuitat chiar dacă acum am 
simţit o oboseală aparte. Aş vrea să vorbesc în fila  
aceasta de jurnal despre cum mă simt la a patra 
expediţie pe bicicletă: mă simt ca într-o familie alături 
de oameni noi şi vechi din viaţa mea, colegi de şcoală, 
ori de timp liber, pe care i-am întâlnit pentru a nu ştiu 
câta oară ori pentru prima dată. Încă de la prima poză 
pe care am făcut-o înainte de a pleca, de fiecare dată 
am simţit puterea şi spiritual grupului care, fără doar şi 
poate ne-a ajutat să reuşim. Şi nu am fost singuri. De 
astă dată, am trăit nişte momente speciale. Până la 
ieşirea din oraş un echipaj al Poliţiei Locale ne-a fost 
alături, deschizându-ne calea până la ieşirea din oraş şi 
intrarea în Valea Râmnicului. Unii pentru a fi escortaţi 
au nevoie de un renume, pe când nouă nu ne-a trebuit 
decât o bicicletă pentru a fi acolo, înţeleşi, respectaţi, 
luaţi în seamă. Şi pentru că expediţia să fie perfectă şiş 
a nu uităm totuşi de ce am plecat, ieşirea din oraş a 
deschis în calea noastră un covor de imagini şi de 
oameni care mai de care mai dornici să afle ce se 
întâmplă cu noi, de ce aşa de mulţi şi de ce pe biciclete, 
de unde am pornit ori unde vrem să ajungem. Ne-am 
oprit voioşi şi am discutat cu fiecare în parte, 
explicându-le că pentru noi este vorba despre un 
proiect în care Comisia Europeană investeşte în noi 
prin Programul TiA. Majoritatea oamenilor din mediul 
rural, în grijile lor, nu auziseră de ceea ce povesteam 
însă cu atât este mai importantă ajungerea noastră 
acolo cu cât am reuşit să aducem într-un mediul nou 
iniţiative noastră pe două roţi. Rămân cu satisfacţia că 
odată cu acest proiect cunosc ce înseamnă implicarea, 
iar dorinţele noastre sunt luate în seamă. Mă 
motivează ca să continui.”

“Natura şi bicicleta o îmbinare perfectă 
(Ghergheasa)
 Aparent foarte greu de parcurs traseul bifat 
de noi sâmbătă: Rm. Sărat - Râmnicelu - Sălcioara - 
Ghergheasa - Boldu - Râmnicelu - Rm. Sărat a fost 
realizat cu voinţă, putere şi pedalare.
Până la Sălcioara am avut parte de o vreme perfectă 
pentru ciclism, fără soare, căldură excesivă, ploaie. 
Însă la întoarcerea spre Râmnicu Sărat soarele a 
început să strălucească cu putere, determinându-ne 
să facem pauze mai dese.
 Faptul că am stat tot timpul împreună a 
contat pentru că ne-a ridicat moralul. Discutând cu 
ceilalţi uitai de oboseală ba chiar îmi recăpătai 
energia şi încercai să pedalezi pentru a ajunge în 
fruntea convoiului de biciclişti. Desigur a existat o 
mică competiţie intre cei care au multe trasee 
parcurse pe bicicletă.
 Am avut parte de privelişti încântătoare, de 
pădure apoi de câmpie, panorama fiindu-ne 
favorabilă pentru toate pozele făcute. Pe lângă faptul 
că mi-a plăcut să îmi petrec timpul pe bicicletă m-am 
simţit bine alături de o echipă unită, pe care te poţi 
baza.
 Nu am parcurs niciodată asemenea distanţă 
pe 2 roţi fiind prima oară în viaţa mea când parcurg 
un traseu de asemenea anvergură, care însă m-a 
motivat m-a făcut să cred în mine, să-mi dau seama 
că orice este posibil şi realizabil dacă tu îţi doreşti şi 
te străduieşti să faci acel lucru.
 A fost o experienţă minunată, nu regret că am 
intrat în acest proiect şi mă bucur că pot practica 
acest sport care realizează îmbinarea dintre mişcare 
şi spiritul de echipă.”
 “Dă-i o pedală!”

“Pleşeşti-pedalare până la epuizare!”
 “Pleşeşti, un loc în care foarte mulţi locuitori 
ai oraşului nostru şi nu numai, merg pentru a se relaxa 
în zilele toride de vară. Un loc pe care îl iubesc şi în 
care mă simt foarte bine, deci vă puteţi da seama ce 
entuziasmat eram atunci când am auzit că acest loc 
face parte din destinaţiile noastre.
 Aventura avea să înceapă de data asta mai 
după-amiază într-o zi toridă de vară. Ne-am întâlnit 
că de obicei într-un număr destul de mare, pe lângă 
cei din proiect au venit şi alţi voluntari, pentru a ne 
însoţi, lucru care mi-a plăcut. Aveam să pornim pe cel 
mai frumos şi obositor traseu din cele pe care le-am 
parcurs, unul în care mulţi dintre noi ne-am poticnit la 
pențile destul de abrupte dar pe care le-am avut de 
parcurs. Am descoperit locuri noi, locuri care nu 
credeam că există în apropierea oraşului nostru, 
privelişti impresionante, autentice româneşti.
 Spre norocul meu le-am văzut şi admirat de 
pe bicicletă. Îl numesc noroc pentru că de pe bicicletă 
vezi împrejurimile altfel ai timp să le admiri şi să le 
priveşti cu atenţie.
 La întoarcere părea că bicicleta merge 
singură, din cauza penţilor care s-au transformat 
dintr-un obstacol într-un ajutor. Am poposit să 
recăpătăm forţele în locul în care vin ori de câte ori 
ajung la Pleşeşti, lucru care m-a făcut să mă simt şi 
mai bine în compania minunatei mele echipe.
 Unui prieten care nu făcea parte din proiect 
dar care din dragoste pentru ieşirile cu bicicleta i s-a 
făcut rău şi am oprit să îl ajut să-şi revină, însă cei din 
echipă s-au întors la rândul lor văzând că cineva “nu 
mai poate”, lucru demn de apreciat. Şi eu am avut o 
mică problemă cu bicicleta dar care cu puţin ajutor a 
fost rezolvată datorită unui spirit întreprinzător de 
echipă!
 Vreau să menţionez că spiritul de echipă dar şi 
spiritul competitiv ne-a făcut să pedalăm până la 
epuizare, repetându-ne parcă în gând “Hai, să nu mai 
rămân iar ultimul..”.
 Aventura noastră avea să se încheie spre seară 
când soarele aproape apunea şi odată cu el se încheia 
o altă etapă a proiectului nostru, o etapă frumoasă şi 
plină de întâmplări ce aveau să ne ambiţioneze şi să 
ne coordoneze spre reuşită.
 Am mers acasă aşteptând cu nerăbdare 
următoarele întâlniri!

Fila 2 Fila 3 Fila 4

“CHIAR DACĂ PLOUĂ, BICICLETA REZISTĂ! 
(BUDA)”
 “Un traseu greu, un traseu efectuat cu multă 
sudoare şi pedalare dar un traseu bifat!
 Nu mai fusesem la Buda de mai bine de 10 ani 
şi îmi doream cu ardoare să revăd acele peisaje 
minunate din jurul oraşului nostru, peisaje ce câteodată 
îmi par foarte străine şi mereu mă întreb de ce?
 Ne-am trezit de dimineaţă cu gândul de a evita 
căldura toridă de vară, înarmaţi cu şepci, apă, mâncare 
ne întâlnim şi pornim spre destinaţia vizată, comună 
Buda. La început traseul era drept, fără să depunem 
prea mult efort însă greul a venit atunci când trebuia să 
urcăm dealurile destul de abrupte. Sigur că unii dintre 
noi se opreau lângă cei care obosiseră dorind să facă 
haz de necaz însă această tehnică era folosită de fapt ca 
o “scuză” pentru eventualele opriri dese, din dorinţa de 
afirmare “a ciclistului din noi”.
 Traseul per ansamblu, dincolo de greutatea de 
parcurgere a acestuia, a meritat osteneală întrucât am 
văzut peisaje extreme de frumoase pe care orice 
locuitor al Râmnicului ar trebui să le vadă mai des. 
Spiritul de echipă ne-a ajutat ca de obicei să trecem 
peste toate obstacolele. Însă piesa de rezistenţă avea să 
apară la final când o ploaie “caldă” de vară avea să ne 
“despartă” pentru că fiecare s-a adăpostit cum a putut, 
unii dintre noi echipaţi cu veste, hanorace 
impermeabile, am pedalat prin ploaie spre oraş.
 A fost o experienţă nouă pentru mine, întrucât 
am mers pentru prima oară pe bicicletă prin ploaie, am 
revăzut acele peisaje, însă şi o nouă aventură alături de 
cea mai tare echipă!”

“Lanurile - Nu ne-a tăiat elanurile!”
 “Din păcate ultimul traseu. Ultimul 
traseu dintr-un şir de trasee ce mi-a făcut 
vacanţă mai frumoasă, dincolo de efortul 

depus şi de obstacolele minore întâmpinate, am rămas cu o 
experienţă plăcută de care îmi voi aminti toată viaţa cu plăcere, 
o experienţă ce ne-a adunat laolaltă pe toţi şi am format o 
echipă cu oameni minunaţi.
 Acest traseu a fost în special pentru că am trecut prin 
localitatea în care locuiesc bunicii mei, făcându-le o surpriză 
întrucât am venit însoţit de toată echipa noastră de ciclişti.
 Fără forme accentuate de relief, nu ne-a solicitat atât de 
tare. Însă asta părea să fie un avantaj pentru că nu mai aşteptam 
la fel de mult să ne oprim pentru bine meritată pauză de masă, 
care dincolo de un popas era o modalitate de a ne cunoaşte mai 
bine de a ne împărtăşi impresii şi de a face glume.
 Sunt foarte fericit că am participat într-un astfel de 
proiect şi îmi doresc ca pe viitor să fie organizate în fiecare vară 
astfel de proiecte pline de dinamism, pentru că dincolo de 
sportul în sine se creează o legătură specială cu oamenii!

BERCEA Costin

Primul proiect European
Prima reuşită

Mahagna Dania
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 Un grup de tineri din zona Adjud au 
participant la un proiect internaţional în cadrul 
programului Tineret În Acţiune, în Turcia, Gaziantep, 
în care ATCE SPERANŢA RÂMNICEANĂ a fost 
partener. Grupul a fost pregătit de către co-partenerii 
de proiect ASPCF Bicaz, cărora le mulţumim pentru 
ajutorul extraordinar şi le urăm succes în continuare.
 Noi ne-am bucurat să vedem pozele şi să 
intrăm alături de ei în această experienţă prin 
intermediul poveştilor lor.
 Vă invit să urmăriţi impresiile tinerilor şi ale 
liderului de grup şi sperăm să fiţi motivaţi şi interesaţi 
şi mai mult acum să participaţi şi voi la astfel de 
proiecte.

 “Primul traseu alături de noul grup, a fost 
într-adevăr o provocare nu doar să încalec bicicletă şi 
să pornesc la drum ci mai mult de atât să regăsesc în 
acelaşi loc, alături mie, mulţi alţi tineri interesaţi să 
facă acelaşi lucru. Aş fi crezut că e imposibil pe 
vremurile astea să se mai întâmple ca ceva anume să 
ne mai strângă în afara şcolii. Este primul m eu proiect 
în care particip, poate şi de aici impactul ăsta mare pe 
care l-am resimţit. Pornirea în traseu mi-a făcut o 
dimineaţă tare frumoasă, mai ales că întreg drumul am 
avut ocazia de a-mi crea amintiri alături de ceilalţi 
participanţi asemeni mie cunoscându-ne mai bine. 
Sunt destul de obişnuită să merg cu bicicleta însă zilele 
următoare cred că mă paşte o febră usturătoare, ori, cu 
puţină şansă, poate nu...
 Abia aştept traseul următor în care sper să 
menţinem acelaşi entuziasm şi plăcere de a fi 
împreună.”

 “Trezirea e grea în fiecare dimineaţă şi nu 
mi-am dat seama de asta acum, ci dintotdeauna. Mă 
trezesc, îmi aruncă hainele verzi pe mine, şapca în cap 
şi dau prima pedală. Am câteva de dat mai ales că locul 
în care trebuie să ajung e la vreo 10 km distanţă de 
casa mea. Îi întâlnesc pe ceilalţi, le zâmbesc, văd 
oameni noi, ne cunoaştem, după care, nu înainte de a 
face câteva poze pornim către Pleşeşti. La plecare atât 
Volodea cât şi Florin ne anunţă că urmează un drum 
greu, în care vom urca la dus, coborând la întoarcere, 

aşa că trebuie să fim pregătiţi. Sinceră să fiu, în mintea 
mea mă tot întrebam: ce ne tot văităm atât, suntem 
oameni mari, vom reuşi. Urmau în jur de 20 de km 
dintre care mai bine de 10 pe urcare. Nu mult mi-a fost 
să cer ajutor, cred că în primii 5 km m-am oprit de 10 
ori şi de fiecare dată cuvintele mai devreme auzite îmi 
răsunau în minte. În acelaşi timp trebuia să reuşesc, 
totodată rămâneam printre ultimi. Norocul meu, 
maşina de ajutor ce m-a făcut pe mine şi pe Silvia să 
ajungem din coada plutonului în care mă aflam în 
fruntea sa, printr-un element magic numit – frânghie 
legată de maşină!” Mi-am zis: ce ar fi fost să venim 
neînsoţiţi şi la mijlocul traseului să mă întorc! Norocul 
a fost Traian! Ajunşi în deal, după mai bine de o oră de 
mers am luat contact cu comună Pleşeşti chiar dacă 
intenţia noastră a fost iniţial să ne oprim la însemnul 
de la intrare din pădure ce anunţa aceeaşi localitate. 
Am vrut însă mai mult de atât să oferim şi celor care 
nu ajunseseră niciodată acolo, şansa de a cunoaşte o 
altă localitate rurală, de altfel atât de apropiată 
Râmnicului. Drumul de întoarcere a fost mult mai 
lejer, în fapt ca un vis în care vântul, cel mai bun 
prieten al meu şi al nostru ne însoţea zâmbetele 
necontenit. O amintire de neuitat pe care am surprins-o 
şi în finalul expediţiei în faţa Primăriei acolo unde 
alături de ceilalţi prieteni am făcut poze, în semn de 
reuşită!”

 “Nu mai ajunsesem de ceva vreme la Buda 
chiar dacă spaţial acestea era poate unul dintre cele 
mai frumoase imagini de pe Valea Buzăului. A fost 
gândul care m-a făcut să trăiesc fiecare moment pe 
care l-am petrecut pe bicicletă. Mai mult decât atât, 
prietenii... am întâlnit atâţia oameni frumoşi pe care mi 
i-am apropiat şi mi-am făcut atâtea amintiri într-o 
fărâmă de timp. Am încălecat bicicletele chiar dacă, 
înainte cu două zile prognoza meteo anunţa o vreme 
ploioasă. M-am bucurat să văd că la dus nimic nu s-a 
întâmplat, chiar dacă poate mi-aş fi dorit un strop peste 
noi. Întoarcerea însă a fost ceva altfel. Ajunşi la 

Băbeni cerul s-a desfăcut şi un ropot de ploaie 
torenţială a venit peste noi. Tocmai, ajunşi printre 
primii, îi aşteptam pe ceilalţi să sosească! Înainte de a 
ajunge, mă sui pe bicicletă şi pornesc. În fapt era ceea 
ce îmi doream să se întâmple. În stânga, în dreapta, 
oameni de ţară care cu forfota lor parcă doreau să mă 
oprească din alergarea mea pe două roţi. Pedalând, 
pedalând, mi-am dat seama că acest moment înseamnă 
un strop din fericirea mea, iar zâmbetul de pe buze 
nimic mai mult decât satisfacţie, pe care de aş fi rămas 
în patul cald, nu aş fi avut ocazia vreodată să o 
trăiesc!”

 “O experienţă de neuitat chiar dacă acum am 
simţit o oboseală aparte. Aş vrea să vorbesc în fila  
aceasta de jurnal despre cum mă simt la a patra 
expediţie pe bicicletă: mă simt ca într-o familie alături 
de oameni noi şi vechi din viaţa mea, colegi de şcoală, 
ori de timp liber, pe care i-am întâlnit pentru a nu ştiu 
câta oară ori pentru prima dată. Încă de la prima poză 
pe care am făcut-o înainte de a pleca, de fiecare dată 
am simţit puterea şi spiritual grupului care, fără doar şi 
poate ne-a ajutat să reuşim. Şi nu am fost singuri. De 
astă dată, am trăit nişte momente speciale. Până la 
ieşirea din oraş un echipaj al Poliţiei Locale ne-a fost 
alături, deschizându-ne calea până la ieşirea din oraş şi 
intrarea în Valea Râmnicului. Unii pentru a fi escortaţi 
au nevoie de un renume, pe când nouă nu ne-a trebuit 
decât o bicicletă pentru a fi acolo, înţeleşi, respectaţi, 
luaţi în seamă. Şi pentru că expediţia să fie perfectă şiş 
a nu uităm totuşi de ce am plecat, ieşirea din oraş a 
deschis în calea noastră un covor de imagini şi de 
oameni care mai de care mai dornici să afle ce se 
întâmplă cu noi, de ce aşa de mulţi şi de ce pe biciclete, 
de unde am pornit ori unde vrem să ajungem. Ne-am 
oprit voioşi şi am discutat cu fiecare în parte, 
explicându-le că pentru noi este vorba despre un 
proiect în care Comisia Europeană investeşte în noi 
prin Programul TiA. Majoritatea oamenilor din mediul 
rural, în grijile lor, nu auziseră de ceea ce povesteam 
însă cu atât este mai importantă ajungerea noastră 
acolo cu cât am reuşit să aducem într-un mediul nou 
iniţiative noastră pe două roţi. Rămân cu satisfacţia că 
odată cu acest proiect cunosc ce înseamnă implicarea, 
iar dorinţele noastre sunt luate în seamă. Mă 
motivează ca să continui.”

“Natura şi bicicleta o îmbinare perfectă 
(Ghergheasa)
 Aparent foarte greu de parcurs traseul bifat 
de noi sâmbătă: Rm. Sărat - Râmnicelu - Sălcioara - 
Ghergheasa - Boldu - Râmnicelu - Rm. Sărat a fost 
realizat cu voinţă, putere şi pedalare.
Până la Sălcioara am avut parte de o vreme perfectă 
pentru ciclism, fără soare, căldură excesivă, ploaie. 
Însă la întoarcerea spre Râmnicu Sărat soarele a 
început să strălucească cu putere, determinându-ne 
să facem pauze mai dese.
 Faptul că am stat tot timpul împreună a 
contat pentru că ne-a ridicat moralul. Discutând cu 
ceilalţi uitai de oboseală ba chiar îmi recăpătai 
energia şi încercai să pedalezi pentru a ajunge în 
fruntea convoiului de biciclişti. Desigur a existat o 
mică competiţie intre cei care au multe trasee 
parcurse pe bicicletă.
 Am avut parte de privelişti încântătoare, de 
pădure apoi de câmpie, panorama fiindu-ne 
favorabilă pentru toate pozele făcute. Pe lângă faptul 
că mi-a plăcut să îmi petrec timpul pe bicicletă m-am 
simţit bine alături de o echipă unită, pe care te poţi 
baza.
 Nu am parcurs niciodată asemenea distanţă 
pe 2 roţi fiind prima oară în viaţa mea când parcurg 
un traseu de asemenea anvergură, care însă m-a 
motivat m-a făcut să cred în mine, să-mi dau seama 
că orice este posibil şi realizabil dacă tu îţi doreşti şi 
te străduieşti să faci acel lucru.
 A fost o experienţă minunată, nu regret că am 
intrat în acest proiect şi mă bucur că pot practica 
acest sport care realizează îmbinarea dintre mişcare 
şi spiritul de echipă.”
 “Dă-i o pedală!”

“Pleşeşti-pedalare până la epuizare!”
 “Pleşeşti, un loc în care foarte mulţi locuitori 
ai oraşului nostru şi nu numai, merg pentru a se relaxa 
în zilele toride de vară. Un loc pe care îl iubesc şi în 
care mă simt foarte bine, deci vă puteţi da seama ce 
entuziasmat eram atunci când am auzit că acest loc 
face parte din destinaţiile noastre.
 Aventura avea să înceapă de data asta mai 
după-amiază într-o zi toridă de vară. Ne-am întâlnit 
că de obicei într-un număr destul de mare, pe lângă 
cei din proiect au venit şi alţi voluntari, pentru a ne 
însoţi, lucru care mi-a plăcut. Aveam să pornim pe cel 
mai frumos şi obositor traseu din cele pe care le-am 
parcurs, unul în care mulţi dintre noi ne-am poticnit la 
pențile destul de abrupte dar pe care le-am avut de 
parcurs. Am descoperit locuri noi, locuri care nu 
credeam că există în apropierea oraşului nostru, 
privelişti impresionante, autentice româneşti.
 Spre norocul meu le-am văzut şi admirat de 
pe bicicletă. Îl numesc noroc pentru că de pe bicicletă 
vezi împrejurimile altfel ai timp să le admiri şi să le 
priveşti cu atenţie.
 La întoarcere părea că bicicleta merge 
singură, din cauza penţilor care s-au transformat 
dintr-un obstacol într-un ajutor. Am poposit să 
recăpătăm forţele în locul în care vin ori de câte ori 
ajung la Pleşeşti, lucru care m-a făcut să mă simt şi 
mai bine în compania minunatei mele echipe.
 Unui prieten care nu făcea parte din proiect 
dar care din dragoste pentru ieşirile cu bicicleta i s-a 
făcut rău şi am oprit să îl ajut să-şi revină, însă cei din 
echipă s-au întors la rândul lor văzând că cineva “nu 
mai poate”, lucru demn de apreciat. Şi eu am avut o 
mică problemă cu bicicleta dar care cu puţin ajutor a 
fost rezolvată datorită unui spirit întreprinzător de 
echipă!
 Vreau să menţionez că spiritul de echipă dar şi 
spiritul competitiv ne-a făcut să pedalăm până la 
epuizare, repetându-ne parcă în gând “Hai, să nu mai 
rămân iar ultimul..”.
 Aventura noastră avea să se încheie spre seară 
când soarele aproape apunea şi odată cu el se încheia 
o altă etapă a proiectului nostru, o etapă frumoasă şi 
plină de întâmplări ce aveau să ne ambiţioneze şi să 
ne coordoneze spre reuşită.
 Am mers acasă aşteptând cu nerăbdare 
următoarele întâlniri!

“CHIAR DACĂ PLOUĂ, BICICLETA REZISTĂ! 
(BUDA)”
 “Un traseu greu, un traseu efectuat cu multă 
sudoare şi pedalare dar un traseu bifat!
 Nu mai fusesem la Buda de mai bine de 10 ani 
şi îmi doream cu ardoare să revăd acele peisaje 
minunate din jurul oraşului nostru, peisaje ce câteodată 
îmi par foarte străine şi mereu mă întreb de ce?
 Ne-am trezit de dimineaţă cu gândul de a evita 
căldura toridă de vară, înarmaţi cu şepci, apă, mâncare 
ne întâlnim şi pornim spre destinaţia vizată, comună 
Buda. La început traseul era drept, fără să depunem 
prea mult efort însă greul a venit atunci când trebuia să 
urcăm dealurile destul de abrupte. Sigur că unii dintre 
noi se opreau lângă cei care obosiseră dorind să facă 
haz de necaz însă această tehnică era folosită de fapt ca 
o “scuză” pentru eventualele opriri dese, din dorinţa de 
afirmare “a ciclistului din noi”.
 Traseul per ansamblu, dincolo de greutatea de 
parcurgere a acestuia, a meritat osteneală întrucât am 
văzut peisaje extreme de frumoase pe care orice 
locuitor al Râmnicului ar trebui să le vadă mai des. 
Spiritul de echipă ne-a ajutat ca de obicei să trecem 
peste toate obstacolele. Însă piesa de rezistenţă avea să 
apară la final când o ploaie “caldă” de vară avea să ne 
“despartă” pentru că fiecare s-a adăpostit cum a putut, 
unii dintre noi echipaţi cu veste, hanorace 
impermeabile, am pedalat prin ploaie spre oraş.
 A fost o experienţă nouă pentru mine, întrucât 
am mers pentru prima oară pe bicicletă prin ploaie, am 
revăzut acele peisaje, însă şi o nouă aventură alături de 
cea mai tare echipă!”

“Lanurile - Nu ne-a tăiat elanurile!”
 “Din păcate ultimul traseu. Ultimul 
traseu dintr-un şir de trasee ce mi-a făcut 
vacanţă mai frumoasă, dincolo de efortul 

depus şi de obstacolele minore întâmpinate, am rămas cu o 
experienţă plăcută de care îmi voi aminti toată viaţa cu plăcere, 
o experienţă ce ne-a adunat laolaltă pe toţi şi am format o 
echipă cu oameni minunaţi.
 Acest traseu a fost în special pentru că am trecut prin 
localitatea în care locuiesc bunicii mei, făcându-le o surpriză 
întrucât am venit însoţit de toată echipa noastră de ciclişti.
 Fără forme accentuate de relief, nu ne-a solicitat atât de 
tare. Însă asta părea să fie un avantaj pentru că nu mai aşteptam 
la fel de mult să ne oprim pentru bine meritată pauză de masă, 
care dincolo de un popas era o modalitate de a ne cunoaşte mai 
bine de a ne împărtăşi impresii şi de a face glume.
 Sunt foarte fericit că am participat într-un astfel de 
proiect şi îmi doresc ca pe viitor să fie organizate în fiecare vară 
astfel de proiecte pline de dinamism, pentru că dincolo de 
sportul în sine se creează o legătură specială cu oamenii!

European Cuisine

Prof. Bârla Mariana

 Cei 5 elevi au derulat un stagiu de zece zile în 
Turcia - Gaziantep, perioadă în care au avut ocazia să 
îşi dezvolte abilităţile de comunicare în limba 
engleză, să dobândească noi cunoştinţe, să-şi dezvolte 
noi abilităţi în domeniul gastronomiei şi nu numai. 
Organizaţia ASPCB Bicaz Neamţ a fost aceea care a 
făcut posibilă participarea noastră în acest proiect, 
care s-a ocupat de întreaga organizare a proiectului 
atât în ţara cât şi în ţara de stagiu, oferind condiţii 
excelente pe perioada celor zece zile. Consider că 
orice proiect finanţat de Comisia Europeană oferă o 
şansă unică tuturor factorilor implicaţi, atât în privinţa 
laturii profesionale, dar mai ales în ceea ce priveşte 
deschiderea spre un alt orizont, spre o altă cultură, 
spre alte valori.
 În urma derulării acestui proiect, participanţii 
au obţinut certificat YOUTHPASS/EUROPASS care 
atestă stagiul derulat în Turcia cu toate activităţile, 
competenţele şi ţările participante. Am putut cunoaşte 
şi învăţa din gastronomia spaniolă. Italiană şi turcă. 
Am fost impresionaţi de faptul că organizatorii s-au 
gândit să ne ducă în casele turcilor, să vedem cum 
trăiesc, cum gătesc, cum primesc oaspeţii. Turcia este 
un obiectiv turistic ce nu trebuie ratat. 
 Regiunea Gaziantep situată în partea asiatică a 
Turciei aproape de graniţa cu Siria este ceva diferit de 
partea europeană. Acolo, respectiv în orăşelul 
minunat unde am stat încă se mai păstrează 
obiceiurile, portul, cultura aproape intacte. Încă odată 
m-am convins că Turcia, este o ţară încântătoare, cu 

oameni deschişi, ce au mereu zâmbetul pe buze, cu o 
arhitectură fascinantă, cu preparate ce te îmbie să 
încerci gastronomia turcă. Este o ţară minunată, cu 
mănăstiri, moschee şi castele, oraşe superbe, în care 
domină respectul şi ospitalitatea, zumzetul de peste zi 
fiind înlocuit cu o tăcere de piatră după ora 22.00, sau 
cu acordurile muzicii orientale dintr-un local 
tradiţional sau cântate de Mustafa la castel unde am 
petrecut cele zece zile.
 Proiectul a fost un real succes, elevii noştri au 
fost lăudaţi, au fost încurajaţi, au format o familie cu 
spaniolii, italienii şi turcii. Succesul acestui proiect nu 
ar fi fost posibil fără implicarea echipei de proiect de 
la organizaţia sending România
 Am rămas cu multe amintiri de neuitat după 
experienţa din Turcia!

Dragoș Neagu

 În primul rând, nu mă aşteptam să fim primiţi 
atât de bine, ca la noi acasă, încât puteai să le ceri 
aproape orice. Faptul că am comunicat cu alţi oameni 
din ţări diferite mă ajutat să îmi perfecţionez limba 
engleză. Este altfel atunci când vorbeşti faţă în faţă, 
chiar dacă te mai încurci. Jocurile la care am 
participat împreună cu ceilalţi au avut rolul de a mă 
relaxa, de a mă distra şi de a comunica cu celelalte 
persoane. Tema proiectului, şi anume gastronomia, 
mi-au dezvoltat abilităţile în acest domeniu şi m-au 
făcut să îmi placă prepararea mesei şi în acelaşi timp 
gătitul.
 Sper ca în viitor să mai am parte de astfel de 
experienţe, peste hotare, cu câţi mai mulţi tineri în 
perspectivă să îmi fac cât mai mulţi prieteni!

Ciobotaru Mădălin

 Turcia! Podul dintre Orient şi Occident; 
tranziţia dintre tradiţional şi modern. Unul din 
minunatele locuri ale omenirii.
 Am avut ocazia ocazia să “experimentez”, ca 
să zic aşa, această minunată ţară în urma unui proiect 
organizat în Turcia- European Cuisine. Un proiect 
internaţional a cărui bază era gătitul. Pot să zic că am 
trăit cele mai frumoase zile ale vieţii mele, 10 în total! 
Am cunoscut prin intermediul participării la acest 
curs o mulţime de oameni frumoşi, la trup şi suflet, 
oameni care au reuşesc să trezească în mine emoţii şi 
trăiri pe care nu le voi putea uita vreodată!
 Începând de la amuzanţii coordonatori turci, 
Bora şi Deniz, până la ceilalţi participanţi, spanioli şi 
italieni. Bunătatea poporului turc a reuşit să ne 
transpună într-o continuă stare de optimism, 
simţindu-ne ca în propria noastră ţară. Dovadă de 
profesionalism şi corectitudine în conduită ne-a oferit 
încredere şi siguranţă, asigurând o bună comunicare şi 
relaţionare.
 Multele învăţături “furate” din multitudinea 
activităţilor realizate, sper, că mă vor ajuta în viaţă.
 În final aş vrea să spun un doar atât: O 
experienţă pe care nu am să o regret şi pe care aş 
repeta-o la nesfârşit!

 Nu am suficiente cuvinte să spun cât de mult 
mi-a plăcut dar pot spune că m-am simţit extraordinar, 
am văzut locuri superbe şi am întâlnit persoane pe 
care le voi considera mereu prietenii mei.
 Am rămas cu o părere foarte bună despre 
oamenii de acolo, sunt foarte primitori, drăguţi şi 
chear păstrez legătura cu doi turci care m-au invitat să 
mă mut acolo definitiv ba mai mult unu dintre ei m-a 

Şuşanu Mădălina

întrebat dacă vreau să mă căsătoresc cu el lucru care 
mă amuzat teribil. Mi-au plăcut toate activităţile de 
acolo, începusem să mă obişnuiesc cu acea viaţă încât 
acum sincer îmi lipsesc toate persoanele, lucrurile 
care le făceam împreună, orăşelul Nurdagi şi toate 
peisajele de acolo.
Cât despre noi, cei care am reprezentat România, 
m-am simţit ca în familie. Am constatat că toţi sunteţi 
nişte persoane minunate încât pot spune că am 
câştigat o mămică şi patru frăţiori de care sunt foarte 
mândră. Deci sunt foarte fericită că am participat la 
acest proiect datorită căruia am învăţat foarte multe 
lucruri şi sunt sigură că îmi voi aminti mereu cu 
bucurie de toate întâmplările de acolo iar dacă voi mai 
avea ocazia să trăiesc astfel de experienţe nu voi ezita.

Bârla Alexandru Bogdan
 Turcia! A fost o experienţă foarte frumoasă.
 Am mai fost acum 6 ani în Turcia, dar 
niciodată nu mi s-a părut mai frumoasă ca acuma: 
oameni noi, cultură nouă, altă civilizaţie.
 Organizarea acestui proiect a fost una 
excepţională, am învăţat dansuri, jocuri, un pic limba 
turcească, gastronomia spaniolă, italiană, delicatesele 
turceşti, dar mai ales cultura lor.
 În acest proiect am comunicat cu persoane din 
afara ţării, am încercat să împărtăşim cultura şi 
obiceiurile româneşti şi să le promovăm şi peste 
graniţă. Cred că am reuşit cu succes acest lucru.
 A fost o experienţă de neuitat. Am luat contact 
cu o cultură nouă, cu oameni prietenoşi şi primitori. 
Pentru ei, am observat că păstrarea intactă a istoriei şi 
trecutului este foarte importantă, dat fiind faptul că 
toate monumentele sunt foarte bine îngrijite. Am 
devenit în timpul celor zece zile mult mai deschis 
unor lucruri noi. Cred că am devenit mai înţelegător, 
am învăţat să ascult oamenii şi să-i înţeleg Cred că am 
devenit mai dezinvolt.
 După părerea mea, acest proiect este o 
experienţă unică, iar dacă în viitor vor exista astfel de 
proiecte, o să particip fără ezitare.

 Pentru mine, cele zece zile petrecute în Turcia, 
au fost foarte importantă, deoarece am câştigat mai 
multă încredere în forţele proprii, mai mult curaj şi, nu 
în ultimul rând, mi-am făcut noi prieteni. Contactul cu 
o nouă cultură şi un alt mod de gândire m-a făcut să 
cred că sunt o persoană care are un caracter mult mai 
puternic decât credeam.
 Toţi participanţii la proiect, indiferent din ce 
ţară ar fi fost, m-au făcu să mă simt mai important, să 
mă preţuiesc mai mult, să am mai multă încredere în 
mine şi în ceea ce fac. A fost o experienţă de vis.

Ștefănescu Cosmin



 Cam așa începe profilul meu de voluntar, printr-o 
proprie definiție a ceea ce noi, voluntarii Federației 
Organizației Râmnicene de Tineret, Educație și Sport am 
făcut, facem, iar astăzi promitem că vom continua în aceeași 
notă și pe viitor.
 Mă numesc Ana-Maria Cristina Barbu, sunt elevă a 
Colegiului Național” Alexandru Vlahuță” și fac parte din 
branșa nouă a voluntarilor. Am doar 18 ani, dar cu toate astea 
întotdeauna și acești 18 sunt” prea mulți” pentru mine. Am 
intrat în” familia F.O.R.T.E.S.” cu prilejul proiectului” TRUP- 
Trăiește poezia prin teatru”, într-un cadru animat de suflete 
poetice și sensibile. Cu această ocazie, mi-am cunoscut o altă” 
Ană” ce zăcea ascunsă-n mine, o Ană comunicativă, sigură pe 
sine și pe abilitățile proprii, care avea nevoie doar de un 
imbold pentru a se face auzită. Lungii ani în care doar coala 
mă vedea dezgolită, eliberată de haosul interior, m-au 
îndemnat să încerc să mă descopăr și prin intermediul 
celorlalți. Și am reușit, am reușit să-mi văd fețele sufletului în 
ceilalți oameni. Încă melancolică după acest proiect, am intrat 
curând în euforia unui altuia,” Tastes Like European Culture”, 
fiind un prim contact cu tineri veniți din Bulgaria, Croația, 
Spania, Letonia și Turcia. Am savurat, la propriu și la figurat, 
diversitatea culturală și gastronomică. Și nu m-am putut opri 
aici și-am zis” Da, mai vreau”. A urmat astfel proiectul” 
Rureality”, unde au participat tineri din Bulgaria, Italia, Turcia 
și România, proiect ce a avut ca scop promovarea 
patrimoniului cultural și lupta împotriva discriminării cu care 
se confruntă tinerii din zonele rurale. M-am implicat în 
campanii umanitare dedicate vârstnicilor și am participat la 
cursuri bazate pe educația non-formală. Toată această 
experiență a venit în completarea aceleia dobândite de pe 
urma debate-ului, practicat în aproximativ doi ani de liceu, și 
de pe urma concursurilor de poezie.
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 În fiecare proiect în care am participat principalele mele 
dorinţe au fost să îmi fac prieteni noi cu care să păstrez legătura 
inclusiv după terminarea proiectului. Să învăţ lucruri noi, 
lucruri care abundă atât în activităţi cât şi în timpul liber, în 
cursul discuţiilor cu ceilalţi participanţi.
Tind să privesc orice proiect e ca o călătorie într-o altă lume, o 
lume nouă, unde la început intri cu puţine cunoştinţe, dar o dată 
ajuns la “sfârşitul” ei constaţi că ai dobândit foarte multe 
informaţii din acel proiect pe care le vei aplica în viitor, în viaţa 
de zi cu zi. Dar şi în alte proiecte, acesta fiind şi unul dintre 
scopurile voluntariatului.
 M-am înscris pentru prima oară la un proiect de 
voluntariat deoarece îmi doream să văd cum pot aplica 
cunoştinţele dobândite în educaţia formală în aceste activităţi. 
Ce impact au asupra comunităţii şi cum pot eu ca voluntar să 
ajut societatea în care trăiesc.
În acest prim proiect, am plecat cu mari emoţii, gândindu-mă că 
engleza mea nu este la un nivel suficient de ridicat încât să pot 
să mă implic în activităţi, şi având 0 cunoştinte legate de 
non-formal. Am fost surprins şi emoţionat când la aeroport am 
fost întâmpinaţi de un grup de turci cu un călduros” bine aţi 
venit”. În acest proiect am descoperit primele metode de 
educaţie non-formală şi am fost fascinat deoarece învăţam 
distrându-mă.
 Ar mai fi un al doilea proiect la care am luat parte, şi 
anume în Bulgaria. Am fost profund emoţionat de gazde care în 
ciuda faptului că aveau nevoi speciale au lucrat cot la cot cu noi, 
cu o ambiţie şi o dăruire extraordinară şi emoţionantă. Totul în 
ideea a ne arăta că toţi suntem egali şi a ne demonstra că 
discriminarea e o idee greşită.
 Până în prezent am participat la trei proiecte, ultimul 
dintre ele fiind primul proiect la care am fost” gazdă”. Ca 
voluntar este o satisfacţie extraordinară să fii întrebat de 
oamenii din oraş ce se întâmplă, să le vorbeşti şi să observi 
aprecierea lor faţă de ceea ce faci. De asemenea, o altă 
satisfacţie este că în timpul activităţilor pe diverse teme voluntar

” Într-o lume sufocată de
aglomerația gândului împovărător,

Întind o mână întrajutorarea
omului cu capul plecat.”

Ana Barbu

Silviu Troscot

 Astăzi trag linie și observ că 
tot acest contact cu lumea 
voluntariatului a avut un impact 
semnificativ asupra mea: m-am 
descoperit, m-am mobilizat și m-am 
dezvoltat. Am aruncat, ciudoasă 
parcă, haina grea a introvertirii, a 
nesiguranței propriilor puteri. Am devenit o adolescentă mult mai comunicativă, flexibilă, implicată și mai 
atentă la problemele celor din jur. Și cel mai important lucru, acum am o a doua familie, o a doua mare și unită 
familie, de a cărei susținere mă bucur pe deplin, oameni speciali a căror ușă stă mereu deschisă pentru” un 
altul”.
 În încheiere, nu pot decât să încurajez cu toată tăria tinerii râmniceni să se implice. Implicaţi-vă, 
ajutați-vă pe voi ajutându-i pe alții și veți culege lauri. Suntem o altă generație cu cheia de gât, deținem cheia 
către o societate mai bună.” Munca în folosul altora este ceea ce plătești pentru locul tău pe pământ.” 
(Mohamed Ali)
 ” Nu știu ce haină va-mbrăca viitorul meu păgân,/ Știu doar c-aș vrea să sorb hulpavă-o viață/ Nectarul 
redresării neamului de muribunzi.”

descoperi noi metode de ajutare a 
comunităţii tale.
 În timpul proiectelor îţi poţi 
descoperi sau îmbunătăţi aptitudini pe 
care în mod normal nu le-ai putea 

dezvolta în educaţia formală. Printre acestea ar fi spiritual de echipă, pe care personal l-am dezvoltat în 
activităţile non-formale. În acelaşi timp, capacitatea de a vorbi în engleză a trecut printr-o îmbunătăţire 
considerabilă deoarece prin conversaţiile cu ceilalţi şi prin diferite prezentări şi activităţi am învăţat cuvinte 
noi. Dar mai ales a dispărut acea crispare şi frica de greşeală. DE asemenea, unul dintre marile beneficii ale 
non-formalului, prezent în programul Tineret în Acţiune, fiind dobândirea de informaţii despre cultura altor 
ţări şi de câteva cuvinte în limbile ţărilor participante.
 În loc de concluzie, vă recomand să participaţi la o acţiune de voluntariat şi să observaţi cât de mult vă 
veţi schimba în bine şi cât de mult se îmbină cu educaţia formală, căci după părerea mea NON-FORMALUL 
E MODUL DE APLICARE A FORMALULUI ÎN VIAŢA COTIDIANĂ.

Profil de
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 As any other APV, our journey started at the airport, where we met our Turkish friends. At first there 
weren’t so many words thrown out by either of us but on the road back to the motel we started to talk about 
random things. Thanks to our great driver, Dan, we managed to get back to the motel just in time for our check 
in, without exceeding the legal speed limits, of course.
 Back at the motel, we managed to check in pretty fast and we barely had time for a quick shower 
because we soon had to leave for the city of Rîmnicu Sărat where we all had dinner and a first chance to talk 
about our project.
 Our first evening together was great and even though we were all a bit tired, we managed to enjoy a 
first night out in town and connect with each other. I believe that after this first night we went to bed with the 
certainty that communications inside the group will not represent a problem and the project will be a success. 

 SPORT
HighGet through
APV – Get High through Sport

Romania – 22-24 august 2013

 The second day of our APV started with a late 
breakfast, around 10 o’clock.  We all had coffee and 
enjoyed the great scrambled eggs they served at the 
motel. It was a great and motivating way to start our 
“work day”. After breakfast we went back to town 
where we sat down for another coffee and we brought 
to discussion the entire schedule of the project. We 
talked about each activity separately and we tried to 
adapt them to fit the theme of the project the best way 
we could. We managed to finish our work in the second 
part of the day and, of course, after hard work, comes 
the reward: we spent the rest of the day at the pool, 
getting to know each other outside the line of work and 
also talking about some project-related objects, but in a 
more relaxed matter. Because we had a tennis court at 
our disposal, we delayed the dinner plans and spent the 
entire evening strengthening our bond through tennis, 
in the spirit of our future project. After a late dinner at 
the motel, which was brought to an end at about 3 o’clock in the morning, we all went to bed and had some 
quality sleep.  
 First thing in the morning, we filled up our feedback forms and then took our Turkish friends back to 
the airport. Personally, it was pretty difficult for me to sum up 3 days of work with these guys because of the 
multitude of things that happened, but I’m sure of one thing: It was an unique experience and an event like 
this can create not only partnerships between organizations, but, might I dare to say, even true and long 
lasting friendships.
 To conclude the whole article, I can state that it wasn’t just a meeting between four people which had 
a common project, but an experience from which we all returned with more knowledge, English practice, and 
social skills. In one word, this experience just made us all better. 

Grecu AlexandruGrecu Alexandru

                                                                                                                
Nu știu cum vedeți voi prietenia
Dar mintea mea refuză să asocieze un lucru 
lumesc
Acelora ce-nclină umărul stâng spre 
jertfire. 
Știți, prietenii mei nu sunt oameni -
Sau sunt.
Dar mereu mă amăgesc aripile ce-i coboară 
alăturea-mi,
Când nădăjduiesc purificare. 
Cu ochii verzi, albaștri, căprui și
Chipuri scăldate-n puritate,
Ei vin din depărtare cale lungă,
Bătând același drum la pas, în fiecare ceas.

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

Gânduri unui prieten

                          
       Toamna-i anotimp frumos,
       Minunat şi fabulos,
      Ce are acum la bază
       Minunata lui mireasmă.

      Toamna are culori multe
      Şi mai mari şi mai mărunte
      Are fructe colorate
      Şi dulceţuri aromate.

     Toamna-i anotimpu-n care
     Toate pleacă la plimbare
     Pleacă înspre ţara caldă,
     Unde-i vară minunată.

     La anul când va fi călduţ,
     Va fi totul nou-nouţ
    Toate vor fi noi, frumoase,
    Îmbrăcate, parfumate...

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

Toamna

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


