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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

Sărbătorită prin muncă de voluntarii
organizaţiilor râmnicene de tineret

EUROPEAN UNION
REPUBLIC MONARCHYan

d

Lucian Perju

 Pentru a face încă o dată simţită prezenţa 
voluntariatului în Râmnicu Sărat, Federaţia Organizaţiilor 
Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport, împreună cu ATCE 
Speranţa Râmniceană şi AT Youth Xperience, au desfăşurat 
diferite activităţi de diseminare a proiectelor finanţate de 
Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, derulate 
în anul 2013, activităţi organizate cu prilejul Zilei Educaţiei 
Nonformale – octombrie 2013.
 În primă instanţă, o echipă formată din 
aproximativ 20 de voluntari, a mers prin licee şi a împărţit, afişe 
şi cărţi poştale, tinerii participanţi au discutat cu elevii şi 
profesorii diseminând informaţiile despre rezultatele obţinute în 
următoarele proiecte: SUN – Solidarity and Understanding 
between Neighbours, TEC – Tastes like European Culture, 
EURAM – European Union Republic and Monarchy, Vice Versa 
– youth mobility in the EU, Get High Through Sports şi Tradiţii 
în Balcani.
 Voluntarii au mers în Colegiul Naţional 
“Alexandru Vlahuţă” şi în Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”, 
unde au fost primiţi cu interes de elevii claselor a 9-a şi a10-a, dar 
şi de directorii instituţiilor de învăţământ şi profesori. Acestora li 
s-au prezentat oportunităţile oferite de voluntariat şi ce înseamnă 
să fii voluntar, ce înseamnă să fii implicat în treburile comunităţii 
şi faptul că toate proiectele amintite au tematici de interes 
european, conduc la dezvoltarea UE, înţelegerea diversităţii 
culturale, la conştiinţa europeană şi la facilităţile de învăţare 
nonformală şi mobilitate în spaţiul european.
 Echipa FORTES, aferentă proiectului “European 
Union Republic and Monarcy” a condus elevii celor două licee 
râmnicene în tainele administraţiei şi a celor două sisteme de 
guvernământ: republică – monarhie, făcând totodată apel la 
implicare, pentru că un oraş european se dezvoltă cu oameni, cu 
tineri de nădejde, cu tineri experimentaţi, iar proiectele de 
democraţie participativă dezvoltă abilităţi de lider, competenţe 
civice şi competenţe decizionale.
 Echipa ATCE Speranţa Râmniceană, aferentă 
proiectului “Solidarity and Understanding between Neighbours” 
a transmis colegilor lor mesaje de înţelegere şi toleranţă, respect 
reciproc şi prietenie, valori universal valabile într-o societate 
modernă, bazată pe eliminarea prejudecatei şi atitudini 
antidiscriminatorii.
 Echipa FORTES, aferentă proiectului “Tastes like 
European Culture” a vorbit despre cultură, despre cultura 
gastronomică a ţărilor europene, despre asemănările şi 
deosebirile culturale, dar şi despre unitate în diversitate, 
înţelegere interculturală şi formarea unei culturi europene 
globalizate prin acceptarea diversităţii.
 Echipa AT Youth Xperience a transmis un mesaj 

social, de prevenire a flagelului droguri, flagel ce a luat amploare 
în ultima perioadă în rândul tinerilor, îndemnul lor fiind 
practicarea sportului “o minte sănătoasă într-un corp sănătos” şi 
a diseminat rezultatele obţinute pe această linie în cadrul 
proiectului “Get High Through Sports”.
 Totodată tinerii participanţi în proiectul “Tradiţii 
în Balcani” au promovat obiceiurile şi tradiţiile româneşti şi 
bulgăreşti, asemănările şi deosebirile dintre tradiţiile celor două 
ţări vecine, iar în final, chiar dacă mărţişorul reprezintă solia 
primăverii, au dăruit câte un “mărţişor simbolic” prin chemarea 
la voluntariat!
 A urmat apoi un “marş al mobilităţii” – organizat 
de echipa ATCE Speranţa Râmniceană, aferentă proiectului 
“Vice Versa – youth mobility in the EU” – un marş de promovare 
a oportunităţilor de voluntariat şi mobilitate pentru tineri, oferite 
de Comisia Europeană – atât pentru învăţare, cât şi pentru 
activitate profesională. În cadrul marşului s-au distribuit cărţi 
poştale, s-au postat afişe şi s-a diseminat rezultatele proiectelor 
susamintite, către cetăţenii Municipiului Râmnicu Sărat.
 La finalul zilei, pentru a atrage atenţia unui număr 
cât mai mare de persoane, s-a făcut un flashmob în centrul 
oraşului, în faţa magazinului Victoria, flashmob organizat şi 
condus de Laura Holban – ca metodă nonformală de promovare 
a proiectelor şi a “Zilei Educaţiei NONFORMALE” - 2013.
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 Păi... o să încep simplu o să fiu 
scurtă şi la obiect. Împreună cu ceilalţi 
voluntari din Rm. Sărat care fac parte din 
asociaţiile de tineret ATCE Speranţa 
Râmniceană, FORTES, Youth Xperience 
şi ONIX, de ziua educaţiei nonformale am 
creat o caravană de diseminare a 
mobilităţii într-o campanie de 
promovare.
 ... Şi... am mers să promovăm! Ce? 
Proiecte de tineret realizate pe parcursul 
anului: SUN - Solidarity and 
Understanding between Neighbours, Vice 
Versa – youth mobility în the EU, 
European Union Republic and Monarchy, 
Get high trough sports, TEC – Tastes like 
European Culture şi Tradiţii în Balcani, 
toate finanţate de Comisia Europeană şi 
implementate prin programul Tineret în 
Acţiune.
 Pentru început, înarmaţi cu 
materiale (afişe, cărţi poştale) am atras 
atenţia elevilor de la Colegiul Naţional 
"Alexandru Vlahuţă" şi liceul teoretic 
"Stefan cel Mare" împărtăşindu-le din 
experienţele noastre de voluntari, odată 
cu o carte poştală reprezentativă fiecărui 
proiect promovat. Practic, noi le-am 
transmis şi lor bucuria de a face 
voluntariat vorbindu-le fiecare din 
experienţele proprii din proiectele la care 
am participat şi împărţindu-le rezultate, 
rezultate şi iar rezultate...
 Entuziasmul nostru de voluntari a 
fost citit de către colegii noştri care s-au 
arătat interesaţi şi dornici de a ni se 
alătură în drumul nostru către 
dezvoltare. Până şi domnii profesori ce 
ne-au primit s-au arătat încântaţi şi 
mândri de activităţile ce le desfăşurăm, 
încurajându-ne.
 Ziua a continuat cu împărţirea 
flaierelor în centrul oraşului, 
râmnicenilor care au rămas uimiţi de 
ideile pe care nişte tineri vor să le 
implementeze în oraşul lor.
 Noi, voluntarii am încheiat ziua 
educaţiei nonformale într-un mod inedit 
printr-un flashmob desfăşurat în faţa 
centrului comercial Victoria transmiţând 
trecătorilor ideea că împreună vom reuşi!

Ziua Educaţiei Nonformale
la Râmnicu Sărat

Dania Mahagna

 Voluntarii râmniceni au bifat 
preZENt la "Caravana mobilităţii" şi 
flashmobul din centrul oraşului. Ziua “ZEN” 
a marcat acţiuni de diseminare a proiectelor 
finanţate de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acţiune, acţiuni 
realizate în liceele râmnicene şi în centrul 
oraşului şi au constat în discuţii libere cu 
elevii şi tinerii din Râmnicu Sărat, interviuri, 
prezentări şi distribuirea de cărţi poştale. Au 
fost diseminate rezultatele următoarelor 
proiecte: 
 Solidarity and Understanding 
between Neighbours (SUN); 
 Tastes like European Culture (TEC);
 European Union Republic and 
Monarchy (EURAM); 
 Vice Versa youth mobility în the EU; 
 Get High Through Sports;
 Tradiţii în Balcani. 
 Finalul activităţii a fost marcat 
printr-un flashmob în faţa magazinului 
Victoria unde tinerii s-au manifestat liber şi 
au fost apreciaţi de cei prezenţi, care s-au şi 
alăturat tinerilor voluntari şi au “făcut 
mişcare” – această acţiune concretizându-se 
prin exerciţii fizice de înviorare.
 Ziua Educaţiei Nonformale, la 
Râmnicu Sărat, a continuat şi în următoarea 
zi la Centrul de Tineret FORTES unde tinerii 
au dezbătut gastronomia şi cultura 
europeană în cadrul unei cafenele publice, 
urmată apoi de un workshop de gătit 
intercultural sub egida "are gust de cultură 
europeană" - activitate de diseminare 
specială a proiectului Tastes like European 
Culture, finanţat de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acţiune.
 Federaţia FORTES invită tinerii 
râmniceni să participe la evenimentele de 
diseminare a rezultatelor proiectelor 
finanţate de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acţiune şi să se alăture 
echipei de voluntari.

Volodea Mateevici
Preşedinte FORTES, ATCE Speranţa 
Râmniceană

Comunicat de presă! Ziua nonformalilor râmniceni!Ziua nonformalilor râmniceni!
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“Intensive, attractive, funny, democracy, non – formal, learning… all these 
words helped me to understand and discover the aim and the main idea of the 
project. When I decided to come for this project I knew that will be a great 
opportunity to learn, to make new friends, and to discover new perspectives. 
In the end, after days of activities, communication, collaboration, group and 
individual working, informal – non –formal and formal activities, evaluation 
sessions, I discovered the power of competences and that I evaluated to the 
next level. I am so happy to be part of EURAM project!”
Maria de la Soledad GUTIERREZ ESPEJO

“This is my first project and in the same time but not the first time going abroad. I thought that it will 
be the same: different people, sometimes cold, buildings, not so interesting….but it was totally 
different: a kind atmosphere, a great group, where it was very easy to discover a new culture and 
the real Spanish country. I made a lot of new friends and I am very happy for choosing this 
experience for my life. I am blessed!” 
HERGHELEGIU Cristiana - Romania

“When I look back in the past I can see one of 
my best moments of my life in this project. I 
remember all those feelings from Spain when I 
got out from the plane and from the train waiting 
for the Spanish friends to come and to meet us 
for the first time. I remember the 
accommodation, the villages, their great 
architecture, typically Spanish, all the 
discussions, and of course all the knowledge 
about Republic and Monarchy which made me 
better understand both systems, their way of 
life, their behaviors and of course their 
traditions and beliefs. I liked a lot the meeting 
with the mayor in Spain, the Municipality 
building, their hospitality and the fact that during 
the project they were all the time open minded, 
with the desire to collaborate, to learn new 
things and to create a new family which in the 
end I think it was created. EURAM project gave 
a lot to me!”
 SIMION Stefania - Romania

“I was so interested to discover Spain and also the Monarchic system that 
I’ve decided to apply for the project. This was the first step which made 
the time of my life. Firstly because of the people, wonderful people from 
Spain in Romania. Secondly because I discovered that I am European 
and I can use my right inside of the E.U., a fact that usually is not 
evaluated by the majority of the youngsters. Thirdly, because I’ve started 
a great learning process discovering the importance of the culture, the 
impact of working with people coming from other country and the 
relevance of having different experiences in your life in order to create 
different perspectives for your carrier. The most important knowledge was 
to learn how important is to want to learn. The project was like a reminder 
for me to understand myself better and to think twice about the way I want 
for my future.”  
ASANACHE Alexandru – Romania

“I liked very much the project because first of all I discovered the 
image of my country in the world. Also, regarding the experience in 
Spain I liked the activities, different kind of non – formal methods, the 
Spanish group, energizers and also Puente Genil town. For sure I 
would like someday to come back there and to meet all the Spanish 
friends. For me, this was just the start of my involvement in projects 
and I am sure that will come more other projects in my future.”
 IONITA Claudiu –Romania

“For me it was very interesting do discover together with the Romanian youngsters the meaning of 
Republic, the way in which it works, their problems and situations of necessity in this field because 
first of all we are living together in democracy and it is really interesting to understand the way of 
implementing the democracy in the two systems. So, I found very attractive and full of meaning the 
seminar presentations made in Puente Genil regarding together the Republican system and 
Monarchic one which created to me a specific image and a lot of thematic knowledge. Continuing 
with the Romanian experience, it helped me to understand better the way in which they are 
thinking and acting, their needs and also their priorities. The non – formal activities in participation 
democracy project were the way in which we were involved, the way to discover and to be 
connected with the reality.” 
David GOMEZ DELGADO – Spain

“European Union Republic and 
Monarchy was the image of a 
successful partnership between Puente 
Genil and Ramnicu Sarat. During the 
project we participated in wonderful 
activities where we discovered the 
importance and the impact of the non – 
formal in our life, in our evolution and on 
the same time the relevance of the 
European connections in order to 
understand our cultures, traditions, 
behaviors. I am realy happy to be the 
promoter of EURAM project, the one 
who kept the connection and the 
communication and in the same time 
the first one who believed in the idea of 
the project which putted in the same 
place the Repu blic, Monarchy in a non 
– formal context. ”
Francisco Javier AVILA CASASOLA

“The week spent in Ramnicu Sarat was 
very intensive. Because it is somehow 
different from Spania but in the same time 
a lot of common things. People are warm, 
the place were nice, also the 
accommodation was ok because we had 
the possibility to have fun, to organize 
intercultural and national evenings, to 
socialize and to make now friends. I liked 
very much the municipality town hall, the 
Youth Center which I think it is a great 
achievement for Ramnicu Sarat.”
Antonio Jesus MORON CABEZAS
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EUROPEAN UNION
REPUBLIC MONARCHYan

d

 În data de 30.10.2013, la Centrul de 
Tineret F.O.R.T.E.S. a avut loc Conferința de 
presă de finalizare a proiectului "EUROPEAN 
UNION REPUBLIC AND MONARCHY ".
 Acesta a fost un proiect bilateral de 
democrație participativă,  dezvoltat între 
România (FORTES și UAT Municipiul Râmnicu 
Sărat) și Spania (Delegacion de Juventud – 
Ayuntamento de Puente Genil și Mesa Local de 
la Juventud Puente Genil), finanțat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acțiune, cu 
suma de 24.896,34 euro. 
 Sub coordonarea Federației F.O.R.T.E.S., 
în implementarea acestui proiect s-au implicat un 
număr de 24 de tineri,  în activități care au avut 
ca scop o mai bună înțelegere a caracteristicilor 
celor două sisteme de organizare statală: 
Republica și Monarhia, existente la nivel 
European, prin analiza punctelor tari, a punctelor 
slabe și a elementelor de formă și fond ce 
alcătuiesc imaginea completă a conviețuirii în 
cele două sisteme. 
 Activitățile s-au desfășurat atât în Spania 
în localitatea Puente Genil în perioada 22 – 28 
mai 2013, cât și la Râmnicu Sărat, în perioada 29 
mai – 04 iunie 2013.
 Obiectivele urmărite de către grupul tintă, 
prin care ne-am atins scopul propus și s-a 
realizat un impact sustenabil, sunt următoarele: 
• Creșterea nivelului de informare a tinerilor 
participanți referitor la asemenările și deosebirile 
dintre Republică și Monarhie. 
• Creșterea nivelului participării active în 
societate a tinerilor participanți prin 
implementarea de activități cu caracter 
democratic – participativ. 

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

• Dezvoltarea dialogului intercultural a 
tinerilor participanți prin abordarea unor atitudini 
bazate pe respectul diversității, toleranță, 
egalitate, nediscriminare, coeziune, prin activități 
cu caracter intercultural.
      Activitățile implementate s-au efectuat prin 
metode și instrumente de educație nonformală și 
au constat în:
• prezentari, seminarii, workshop-uri 
tematice; 
• teatru forum, photovoice;
• jocuri de cunoastere, jocuri de rol,jocuri 
de mimă, energizere;
• cafenea publica, open space, dezbateri, 
debrifing;
• vizite culturale, seri interculturale, seri 
traditionale; 
• treasure hunt;
• quiz tematic, grup reflection, youthpass 
reflection, evaluari non-formale, evaluare 
formala;
• parada republica&monarhie, consiliul 
european al tinerilor (întâlnire cu reprezentanții 
CLM Râmnicu Sărat).
             Promotorii proiectului sunt următorii:
• Romania – F.O.R.T.E.S.
• Romania – UAT Municipiul Râmnicu Sărat
• Spania – Delegacion de Juventud – 
Ayuntamento de Puente Genil
• Spania – Mesa Local de Puente Genil
 
Pentru mai multe informații ne puteți scrie un 
e-mail la fortes.rms@gmail.com sau prin 
persoanele de contact:
Mateevici Volodea – președinte, tel. 0763246068
Ceparu Florin  – secretar general (manager de 
proiect), tel. 0762659525

Comunicat

de presă

aflat la final
Festivalul Dramaturgiei BuzoieneFestivalul Dramaturgiei Buzoiene

Ediția a VI-a 2013Ediția a VI-a 2013Festival de teatru adresat liceelor din județul BuzăuFestival de teatru adresat liceelor din județul Buzău

31 Octombrie - 2 Noiembrie 2013 - Sala de Spectacole a Centrului Cultural “Florica Cristoforeanu”31 Octombrie - 2 Noiembrie 2013 - Sala de Spectacole a Centrului Cultural “Florica Cristoforeanu”

Muzeul
Municipal

Organizator: ATCE-Speranța RâmniceanăOrganizator: ATCE-Speranța Râmniceană Finanțator: Consiliul Județean Buzău Finanțator: Consiliul Județean Buzău 

 Proiectul cultural „Festivalul 
dramaturgiei buzoiene”, aflat la cea de-a șasea 
ediţie, este destinat elevilor de liceu şi este 
finanţat de Consiliul Judeţean Buzău. 
Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educaţie 
„Speranţa Râmniceană” organizează, în acest 
sfârşit de săptămână, ediţia a VI-a a proiectului 
cultural „Festivalul dramaturgiei buzoiene”, 
finanţat de Consiliul Judeţean Buzău în baza 
Legii 350/2005.
 Festivalul se desfăşoară în perioada 31 
octombrie - 2 noiembrie 2013 şi are ca 
parteneri Centrul Cultural „Florica 
Cristoforeanu”, Muzeul Municipal, Centrul de 
Tineret FORTES şi societatea comercială „Dugheana de Printuri”. Secţiunile în care se vor întrece elevii 
pasionaţi de teatru sunt teatru, monolog, teatru - forum şi dramaturgie scrisă.
 Conform programului concursului, astăzi, 31 octombrie 2013, vor evolua trupele de teatru de la 
liceele tehnologice „Elina Matei Basarab” şi „Victor Frunză”.
 Vineri vor concura artiştii de la Colegiul Naţional „Alexandru Vlahuţă”, respectiv trupa Axis Mundi, 
cu piesa „Paparazzi”, a lui Matei Vişniec, teatru-forum, monologul „Hangiţa” după Carlo Goldoni, şi trupa 
Gaiţele, cu piesa „Five o’clock”, precum şi cei de la Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, respectiv trupă de 
teatru Blue, cu piesa „Aspirină şi piramidonul”, teatru-forum, şi un fragment din „Viaţa ca o pradă”, 
interpretat de Ecaterina Neculăiasa. Seara de vineri se va încheia cu o reprezentaţie de teatru cu profesionişti.
Sâmbătă se vor întrece în concurs trupele de teatru ale liceelor buzoiene. De la Liceul Teoretic „Al. 
Marghiloman”, doi mici actori vor interpreta monologuri, din partea Liceului cu Program Sportiv, trupa 
Floare de cireş va interpreta un fragment din piesă „Cafeaua domnului ministru”, de Horia Gârbea, de la 
Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Carmen Georgiana Ioniţă va interpreta un fragment din „Matca”, de Marin 
Sorescu, iar trupa Mimesis va prezenta un fragment din „Puterea dragostei” de Ion Băieşu.  
 Ultimii care vor intra în concurs în ziua de sâmbătă sunt actorii Colegiului Naţional „Mihai 
Eminescu”, cu trupa Underground, în „Păianjenul în rană”, de Matei Vişniec, şi monologul „Clevetici 
ultrademagogul” de V. Alecsandri. La finalul evenimentului vor urca pe scenă cei mai talentaţi dintre micuţii 
actori. Gabriel Ștefan Ionică
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 Pe 12 octombrie, cu ocazia Zilei Educaţiei Nonformale, 
s-a desfăşurat la Centrul de Tineret FORTES o acţiune de 
diseminare pentru proiectul „Tastes like European Culture” 
(proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul 
“Tineret în Acţiune”). Acest proiect a avut ca scop dezvoltarea 
abilităţilor de promovare a bucătăriei tradiţionale specifice 
fiecăruia dintre statele partenere ca modalitate de promovare a 
diversităţii şi dialogului intercultural.
 În cadrul cafenelei publice au fost implicaţi cei care au 
compus echipa TEC din România, dar şi alte persoane cu gust 
pentru cultura europeană, ce au fost invitate în prealabil.

 Proiectul” Tastes like European Culture”, finanțat de 
Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, a reunit 
participanții a șase țări europene, anume: România, Bulgaria, 
Spania, Croația, Turcia și Letonia. Proiectul a urmărit 
dezvoltarea abilităților de promovare a bucătăriei tradiționale 
specifice fiecărui stat participant, scopul final vizând 
promovarea diversității și a dialogului intercultural. Federația 
Fortes, organizația gazdă, și-a realizat cu succes obiectivele 
plănuite și anume: creșterea nivelului de informare cu privire la 
specificul cultural culinar al fiecărui grup țintă, conștientizarea 
diversității culturale referitor la mediul în care aceasta s-a 
dezvoltat în timp și spațiu, utilizând educația non-formală ca 
mijloc de implementare, dezvoltarea dialogului intercultural 
prin participarea activă a tuturor persoanelor, dezvoltarea 
spiritului antreprenorial în domeniul gastronomic și nu în 
ultimul rând stimularea mobilității în plan european.
 Participanții organizațiilor partenere: Federația 
Organizațiilor Râmnicele de Tineret, Educație și 
Sport-România, European Youth Society Association-Turcia, 
European Crossroads-Spania, Raplection-Croația, Girls 
Leading Our World Association-Bulgaria, Dobele Youth 
council-Letonia s-au implicat activ pe tot parcursul celor 10 zile 

 Datorită faptului că avem aceeaşi religie, noi 
şi bulgarii celebrăm multe sărbători comune ca:
 - Sărbătoarea Sf. Vasile pe 1 Ianuarie, în 
cinstea căruia organizează cele mai diverse 
festivaluri folclorice.
 - Pe 14 februarie, bulgarii sărbătoresc ziua Sf. 
Trifon, cu cel mai important festival al anului: 
Festivalul vinului şi al viticultorilor. În România, 
festivaluri ale vinului au loc în fiecare weekend al 
lunii mai la Iaşi, Constantă, Cluj şi Bucureşti. Pe 
lângă festivalul vinului, România mai sărbătoreşte şi 
Festivalul de Ţuică, la Târgu Lăpuş în Maramureş, în 
fiecare an la sfârşitul lui.
 - În prima zi a lunii martie, Bulgaria 
sărbătoreşte venirea primăverii prin micile podoabe 
cu şnur alb şi roşu. Sărbătoarea numită la noi « 
Mărţişor » la bulgari poartă numele « Baba Marta » 
sau « Martenita ».
 - La cumpăna dintre lunile martie şi aprilie, 
are loc desigur, sărbătoarea Paştelui Ortodox. De 
aceasta se leagă o sumedenie de obiceiuri locale. În 
Bulgaria, Paştele este sărbătorit cu o săptămână mai 
târziu decât în Europa.
 - În Bulgaria, în ziua de 21 mai, se 
sărbătoreşte ziua Sf. Constantin şi Elena. Cei mari 
dansează « dansul focului » în timpul căruia calcă pe 
cărbuni încinşi.
 - La începutul lunii august, în Bulgaria are loc 
Festivalul Internaţional de Jazz, care se desfăşoare în 
cea mai mare parte, pe străzi. În România, la Sibiu 
are loc « Festivalul de Jazz » la jumătatea lunii mai şi 
este înscris în calendarul internaţional de jazz din 
1970. Bucureşti de asemenea este gazda unui festival 
de Jazz în octombrie.
 - De fiecare dată, în ultimele cinci zile ale 
lunii august, la Sofia se desfăşoară Festivalul 
Internaţional de Folclor. În România are loc în Sibiu, 
la începutul lunii august.
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Tematicile abordate de cafeneaua publică au fost: “Influenţe gastronomice în culturile indo-europene”, 
“Tradiţii gastronomice interculturale (asemănări şi deosebiri) “şi “Particularităţi gastronomice din Bulgaria, 
Spania, România, Croaţia, Turcia, Letonia”.
Pentru a fi o atmosferă relaxată şi pentru a alunga ultimele urme de somn, s-a început cu un energizer. Imediat 
după s-au stabilit tematicile şi moderatorii.
Cei care au participat în proiect au avut ocazia să împărtăşească amintiri comune şi să facă o recapitulare a 
informaţiilor acumulate în timpul proiectului, iar cei veniţi pentru a afla mai multe despre asemănările şi 
deosebirile culturale ce există între ţările participante în proiect nu au plecat acasă dezamăgiţi.

Lucian Perju

REPORTAJ - Gastronomie și cultură

de proiect, dovedindu-și priceperea în 
domeniul gastronomic și dezvoltându-și 
abilități practice și teoretice.
 Pe parcursul implementării 
proiectului, participanții fiecărei țări în 
parte au avut de preparat, ajutați de 
voluntari din celelalte grupuri țintă, 
meniuri cu specific național. În fiecare 
seară tradițională, tinerii bucătari s-au 
întrecut în prepararea feluritelor bucate, 
întrecându-și propriile așteptări. Astfel, 
fiecare în parte, s-a bucurat de degustarea 
aromelor celorlalte țări, regăsind câte puțin 
din cultura gastronomică internațională.
 Proiectul” Tastes like European 
Culture” a reușit să mobilizeze tinerii celor 
șase țări și să-și îndeplinească obiectivele 
țintă.

Ana Barbu Pleștiu Mihaela (Miki)Pleștiu Mihaela (Miki)

Tradiţii comune între ţările
participante ale proiectului

Taste Like European Culture

România – Bulgaria
 Turcii sărbătoresc Sfântul Nicolae pe data de 
6-8 decembrie.
 De asemenea întâlnim şi în Turcia « 
Festivalul Internaţional al vinului » sărbătorit la 
Urgup, în luna iunie.
 « Festivalul de folclor şi muzică » are loc în 
Bursa, la mijlocul lunii iulie, iar « Festivalul 
Internaţional de film » are loc în Istanbul, în luna 
aprilie.
 Festival al filmului întâlnim şi în Spania, în 
oraşul San Sebastian, organizat în ultimele două 
săptămâni ale lunii septembrie. 
 În România, “Festivalul internaţional de Film 
Transilvania din Cluj-Napoca, prezintă producţii 
cinematografice româneşti şi străine.
 În Spania, sărbătorile de stat sunt 
asemănătoare celor de la noi. În general, se 
sărbătoresc Paştele, Crăciunul şi ziua muncii. Ziua 
muncii în Spania este sărbătorită tot pe data de 1 Mai, 
ca în România.
 La fel ca şi în România, letonii au obiceiul de 
a vopsi şi ciocni ouă. Unul din obiceiurile letonilor 
este vopsitul ouălelor cu produse din natură (frunze 
de ceapă sau trifoi) şi ciocnitul acestora. Cei a căror 
coajă de ou este cea mai rezistenţă, vor trăi cel mai 
mult.

România – Turcia
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 Proiectul Tastes Like European Culture a avut ca scop 
promovarea prin intermediul nonformal al tradițiilor gastronomice, 
cunoașterea de către tineri a oportunităţilor de antreprenoriat în 
domeniul dezvoltării unor afaceri bazate de tradiții culinare. Activităţile 
folosite pentru atingerea obiectivelor, au fost de tipul celor folosite în 
educaţia non-formală, axate pe implicarea tuturor participanţilor: debate, 
cafenea publică, workshop, prezentări interactive, Open Space 
Tehnology.
 Workshop-ul de gătit intercultural a avut un meniu complex: 
* Salată bulgărească;
* Cartofi spanioli la cuptor cu ciocănele de pui;
* Plăcintă cu mere.
 Preparatele au fost bazate pe ingrediente proaspete; puteţi 
încerca să faceți și acasă o salată clasică bulgăreasca, care constă în felii 
de roşii, de castravete, măsline, ardei gras, ceapă şi brânza feta, alături de 
un dressing de ulei şi oțet. E foarte simplu de făcut, dacă ai toate 
ingredientele!
 Ceva puțin mai complicat pot fi cartofii spanioli la cuptor cu 
ciocănele de pui, dar atmosfera familială combinată cu sfaturile și 
indicațiile bucătarilor de la Restaurantul Milea ne-au fost foarte de folos. 
 Plăcinta este un desert tipic românesc, în mod tradiţional, este un 
foietaj făcut din ingrediente simple, dar în compoziție poţi adăuga nuci, 
migdale, brânză, mere.
 Am fost încântați să facem ceva cu propriile mâini, am văzut ce 
se întâmplă în "spatele" unui restaurant (în proiecte mereu comentând că 
întârzie mâncare, dar niciodată nu ne-am gândit ce se întâmplă cu 
adevărat acolo), încântaţi să încercăm lucruri noi.

 Bread in general is a staple food prepared by 
baking a dough of flour and water. It is one of the world’s 
oldest foods and barely is there any Bulgarian who doesn’t 
consume it because it can be served in different forms at 
any meal of the day. Yeast, which is believed man’s oldest 
industrial microorganism, is often used for leavening 
bread and it contributes to the nutritional value of it. Yeast 
is a vegetarian source of Vitamin B-12 and is high in 
protein and fiber.
 As a basic food round the world, bread has gained 
significance beyond mere nutrition and many nations have 
included it in religious rituals and secular cultural life.
 “Bread and salt” is a well-known welcome 
greeting ceremony in many central and eastern European 
cultures. When important and admired guests arrive, they 
are presented with a loaf of bread and salt holder, which 
are placed on a “rushnik” (embroided towel). “Bread and 
salt” is often presented to guests by young women dressed 

DISEMINARE

Bulgarian evening: Menu - The story behind the dishes

ulture

astes Like
uropean

Raluca Mihaela Crăciun

Pogacha
Banitsa

Shopska salad

Stuffed peppers

in national costumes. This custom expresses hospitality and 
Bulgarians make a special type of bread called “pogacha” 
which is richly decorated.
 This tradition dates back from the early Slavs. It is 
believed that the host should take extreme care of their 
guests, letting nothing bad happen to them. People entering 
the home are considered “guests” as long as they share the 
host’s meal. That’s why guests are welcomed with “bread 
and salt” right on the threshold of the house. In this way, the 
host takes the responsibility to provide protection to the 
people from their very first step at his home.

 Shopska salad, also known as Bulgarian salad, is a 
traditional Bulgarian cold salad. It is popular throughout 
the Balkans and Central Europe. Its name originated from a 
group of people called “shopi” who live in the Sofia region. 
Interestingly, this salad is a product of early socialism in 
Bulgaria and is the only survivor of 5-6 recipes, whose aim 
was to impress foreigners to visit the country.

 The main ingredients are tomatoes, cucumbers, 
onion, raw or roasted peppers, parsley and white brine 
cheese, called “sirene”. The vegetables are usually diced 
and salted. Dressing of olive oil or sunflower oil is added 
for a stronger flavor. Those who prefer sour taste should 
feel free to cover the salad with a tablespoon of vinegar and 
Voilà! here comes the miracle – a great treat on a hot, 
summer day is ready to be consumed! 

 Stuffed peppers is a dish which exists in different 
names and forms around the world. In Central and South-
east Europe it is made from peppers filled with minced 
meat and rice. In Bulgaria it is usually eaten with yogurt, 
which is considered to be one of the “super” foods since 
days of yore. Yogurt is believed to have been known for at 
least 4000 years. This wonderful probiotic food is the best 
of the bunch due to its unique properties : prevents osteopo-
rosis and infections, has anti-tumor effects, boosts immu-
nity, shrinks belly fat. And this is not the end of the story – 
Bulgarian yogurt is a great source of protein and is loaded 
with calcium. So, it goes without saying that yogurt is an 
irreplaceable addition to the stuffed peppers not only 
because of its health benefits, but also its unique taste.
Why are stuffed peppers such a favourite dish among 
Bulgarians? 
 Stuffed peppers are not only a dish, they are just a 
stone’s throw away from a masterpiece. Consuming them is 
like a game – at first sight you are at a loss what peppers 
hide inside until you grab the fork and seconds later the 
secret is revealed – an explosion of flavours just takes place 
right into your mouth making you cherish the taste of every 
single herb and spice. Just like a present with unknown 
contents, having stuffed peppers for meal is a great thrill!

Stuffed peppers

 Banitsa is a traditional Bulgarian pastry prepared 
by layering a mixture of whisked eggs and pieces of cheese 
between filo pastry and then baking it in an oven. The prac-
tice of stretching raw dough into paper-thin sheets probably 
evolved in Asia, but it is typical for the Balkan cuisine too. 
Our ancestors spent hours preparing this special pastry and 
banitsa was considered a special dish served only on 
holidays. Fortunately, nowadays there is ready-made filo 
pastry and we are able to enjoy this incredible pastry on a 
regular basis.
 Over the years, banitsa has become a symbol of 
Bulgarian cuisine and traditions. Traditionally, it is served 
on two main holidays – Christmas and New Year’s Eve. On 

these days, people add lucky charms inside banitsa. They 
are made from dogwood branch with a bud. Every piece of 
branch symbolizes different things such as health, longev-
ity, love, success and so on. Usually a coin is also added 
into the banitsa symbolizing plentiful year. 
 The proverb has it that “Variety is the spice of life” 
and Bulgarians definitely stick to it. As an evidence we can 
consider the fact that over the years Bulgarians have inter-
preted the original recipe of banitsa and now various sweet 
and savory fillings exist. That’s why banitsa is one of our 
favourite dishes because it can meet anybody’s preferences, 
even the most fastidious ones. Banitsa may be served as a 
snack, dessert, light meal or even breakfast – just imagine 
what a wonderful start of the day!

 Bulgarian cuisine is not very popular with its 
desserts. Most of them we have developed from the Turkish 
cuisine. But there are definitely some desserts that deserve 
respect! The so-called “biscuit cake” is such a plain dish 
and such a great treat at the same time. It takes barely any 
time or products to make it. Unlike most of the cakes that 
cost you great efforts to prepare, this cake is not rocket 
science! It is child’s play and all the members of the family 
can participate in the process. We guarantee that it will be 
fun!
 Its origin is not exactly defined. There are different 
interpretations of the cake worldwide, but Bulgarian one 
requires no baking or any other complicated method of 
cooking. There is no doubt that all the Bulgarian children 
have grown up with this cake. It has become a pivotal dish 
to Bulgarian cuisine and nowadays you can find such a 
cake on the menu of almost every restaurant. One bite and 
you will feel like walking on air causing your serotonin 
level skyrocket thanks to the sugar in it.
 Why this cake is so special?
 This sweet dream can be consumed round the year 
even during Christmas and Easter fast. The cake cream can 
be made without any dairy products, namely eggs and milk. 
Bearing this in mind, even people that have developed 
lactose intolerance can literally gorge themselves on the 
cake with no regrets.

Biscuit cake
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o investiție în educația mea!

 Proiectul” Rureality”, desfășurat în perioada 02-09 
septembrie 2013, derulat de Primăria Podgoria și finanțat de 
Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, a avut ca 
scop promovarea atât a spațiului rural cât și a oportunităților 
specifice acestui mediu, în rândul tinerilor din cinci țări aflate-n 
parteneriat: România, Bulgaria, Turcia, Italia și Slovenia.
 Aleasă în urma procesului de selecție pentru alcătuirea 
grupului țintă de cinci participanți, am avut ocazia să iau contact 
cu” altceva” decât ceea ce promovează educația formală. Până 
acum, sceptică în caracterul educativ al proiectelor de voluntariat, 
am devenit o încurajatoare și promovatoare a proiectelor de 
tineret.
 După încheierea proiectului” Rureality” m-am întors, ca 
de fiecare dată, cu idei și cunoștințe noi. Acum nu mă mai 
regăsesc în cuvintele de altă dată, rezumate doar la” nu știu/nu 
vreau să știu”, acum totul se leagă de acel” am învățat să-nvăț”, 
însumat inconștient pe parcursul schimbului de tineri. Aceste 
cunoştinţe le-aș plasa în două planuri: unul spiritual, vizând direct 
persoana mea, cu acele” ajustări” făcute în comportamentul, firea 
și concepțiile mele, iar altul material, practic. Astfel, am învățat să 
învăț prin alții. Am avut de fiecare dată puterea să recunosc că nu 
știu și am acceptat ideile venit de la ceilalți, fără a critica sau a 
exclude prompt orice nu coincidea propriilor mele concepții. Am 
învățat să preiau tot ceea ce mi se pare folositor de la ceilalți și să 
modelez acele lucruri încât să se muleze pe credințele mele 
proprii. Am învățat să fiu dezinvoltă, să renunț la timiditate în 
schimbul unei poziții ferme. Am învățat să greșesc, să râd când 
se-ntâmplă asta, fără ca ceilalți să mă privească greșit, ci doar 
să-mi împărtășească umorul. Și poate, lucrul cel mai important 
este că am învățat că orice om este o piatră de temelie în formarea 
unei societăți. Mi-am întărit convingerea că dacă fiecare om ar 
face ceva să schimbe problemele cu care azi ne confruntăm, am 
trăi într-o societate mai puțin incorectă, o societate în care 
discriminarea elevilor din mediul rural nu ar exista. Am văzut asta 
în urma activităților din cadrul proiectului în care fiecare 
participant oferea o schimbare, dorea o schimbare a situației 
actuale. Lăsând cunoştinţele asimilate în vederea dezvoltării 
proprii, mă întorc la cunoştinţele practice dobândite. Am învățat 
să lucrez în echipă, în vederea îndeplinirii sarcinilor diferitelor 
activități.   
 Am învățat să comunic pentru a reuși să ajungem la 
puncte comune în diferitele workshopuri. Am învățat să apreciez 
beneficiile de care dispun, comparativ cu problemele 
discriminatorii cu care se lovesc tot mai mult elevii din mediul 
rural din toate țările participante. Am învățat lucruri specifice 
fiecărei țări, de la obiceiuri până la expresii. Am învățat să mă 
folosesc de cunoştinţele teoretice pentru a le dobândi pe cele 
practice. 
 Am învățat... și o lungă listă ar continua.
 
Articol realizat în cadrul proiectului „RUReality”, finanţat de 
Comisia Europeană prin Programul „Tineret în Acţiune”

Ana-Maria Cristina Barbu – participant RUReality

Participarea în proiectul

TRUP
prin teatru

)

Traieste poezia

TRUP-ul idealTRUP-ul ideal

 Am avut privilegiul de a fi parte a proiectului 
TRUP – Trăieşte poezia prin teatru, o acţiune din 
cadrul proiectelor Tineret în Acţiune ale UE, care a 
presupus un schimb de tineri între România şi 
Republica Moldova. Acest schimb a avut o tematică 
deosebită: Trăieşte poezia prin teatru. Copiii aveau 
de parcurs o serie întreagă de formări şi seminarii 
legate de curentele literare. La finalul fiecărei zile 
erau culese creaţiile lor, poezii compuse în momente 
de inspiraţie şi în locuri pline de semnificaţie puse la 
dispoziţie de organizatori.
 Toate datele tehnice de mai sus rămân seci, 
fără sens, pentru cei care au făcut parte din proiect. 
Eu am susţinut formări şi seminarii pe tematica 
romantismului şi simbolismului şi nu am simţit 

niciodată ca acum auditoriul atât de conectat şi de 
rezonant cu sensibilitatea artistică. Spiritul poetic al 
moldovenilor s-a întâlnit cu deschiderea, 
entuziasmul şi poftă de viaţă ale fraţilor de dincoace 
de Prut. Rezultatul: cea mai frumoasă reuniune a 
unor tineri iubitori de poezie şi de frumos. 
Sensibilităţile au rezonat la unison, copiii toţi au fost 
un singur TRUP care gândea româneşte, simţea 
limba română curgând fierbinte prin vine şi iubea 
frumos icoana tinereţii şi a poeziei. 
 Ce trup mai frumos să iţi doreşti pentru 
sufletul de român?

Prof. Nicolae Bratu – Lector în Proiectul TRUP

>

)
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 Tinerii voluntari ai Râmnicului 
Sărat au organizat cu ocazia Zilei 
Educaţiei Non-formale o “Caravană a 
mobilităţii”. Aceştia au fost în vizită la 
Colegiul Naţional “Alexandru Vlahuţă” şi 
la Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare” unde 
au prezentat proiectele în care au 
participat. Ei au vorbit despre culturile 
ţărilor participante şi despre beneficiile pe 
care le-au avut. De asemenea, voluntarii 
noştrii au împărţit pliante elevilor şi au 
lipit afişe. Această acţiune face parte din 
agenda acţiunilor de diseminare aferentă 
tuturor proiectelor finanţate de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în 
Acţiune, implementate în anul 2013, însă 
în special, datorită genului său "caravană - 
mobilitate", este parte din agenda de 
diseminare a proiectului "Vice Versa - 
youth mobility în the EU", schimb de 
tineri bilateral itinerant, România - Turcia, 
ce a avut loc în vară, atât în Istanbul, cât şi 
în Râmnicu Sărat.
 Totodată, ei au promovat 
proiectele noastre şi au invitat toţi tinerii 
din aceste două licee să participe în 
proiecte. 
 Pentru a face cât mai cunoscute 
proiectele noastre, voluntarii noştrii au 
mers, de asemenea, pe centru unde au lipit 
afişe şi au împărţit pliante. 
 De asemenea, pentru a da 
amploare evenimentului, a fost organizat 
un flashmob, în faţa magazinului Victoria, 
în care am făcut exerciţii fizice. Acolo am 
reuşit să atragem atenţia tuturor 
trecătorilor şi ne-am făcut simţită 
prezenţa.
 Evenimentul a decurs foarte bine şi 
sperăm că a reuşit să atragă tinerii în 
proiecte viitoare.

Veronica Ambrinoc

 După o perioadă în care tinerii trotter râmniceni au bătut căile comunelor învecinate călare pe bicicletă 
în scopul de a descoperi câte un pic din plăcerea pedalării şi a împărtăşirii unui mod plăcut de petrecere a 
timpului liber şi totodată de cunoaştere zonală, iată că a venit vremea valorificării tuturor experienţelor şi 
activităţilor de lobby derulate în cadrul proiectului, în urma căruia printre altele, tinerii au reuşit să 
dobândească o serie de rezultate şi realizări cu care s-au recomandat că adevăraţi promotori ai mersului pe 
bicicletă şi de ce nu, susţinători ai unor politici în relaţia cu administraţia menite să îmbunătăţească situaţia 
pasionaţilor de bicicletă din Râmnicu Sărat.
 Astfel, după o perioadă în care tinerii au lucrat prin întâlniri succesive la elaborarea unei strategii de 
promovare a sportului pe două roţi, în cadrul Centrului de Tineret FORTES, trei sunt evenimentele care atrag 
atenţia sub aspectul reuşitei acestora în implementarea proiectului. Prima dintre acestea este reprezentată 
înfiinţarea CLUBULUI BICICLIŞTILOR ONIX, pe structura participanţilor din proiect, în care cei 12 tineri 
reprezintă în prezent Comitetul de iniţiative, la care se adaugă coordonatorul de proiect, Maria Alexandra 
Constantinescu şi bineînţeles preşedintele Asociaţiei Onix. Evenimentul de lansare al Clubului desfăşurat în 
cadrul Centrului de Tineret FORTES s-a derulat în prezenţa tinerilor din grupul ţintă, cu participarea domnului 
viceprimar Sorin Cîrjan, a directorului C.N. Al. Vlahuţă, dl. Costică Ambrinoc precum şi a unor importanţi 
oameni de afaceri ambasadori ai sportului pe două roţi, aşa cum este cazul dnei. Maria Cruceru ori s.a. 
Întâlnirea a avut ca scop pe de o parte aducerea în prezent a rezultatelor şi acţiunilor derulate de către biciclişti, 
realizarea unui bilanţ al primelor luni de activităţi şi mai mult decât atât asumarea de noi perspective pentru 
perioada următoare.
 Dintre acestea de un real interes apreciem afirmaţiile dlui. Viceprimar Sorin Cîrjan, care cu ocazia 
întâlnirii a dat curs iniţiativei tinerilor din CBO, de trasare a unor piste de biciclişti, imediat după finalizarea 
lucrărilor de asfaltare. Mai mult decât atât, dl. Viceprimar a afirmat că în funcţie de necesitatea oferirii unui 
sediu, există disponibilitate, astfel încât putem considera deja sprijinul ca fiind unul ce oferă continuitate, 
susţine activitatea pe două roţi la Râmnicu Sărat ori mai mult decât atât crează perspective viabile de 
împărtăşire a valorilor promovate prin sport.
 Clubul Bicicliştilor Onix va avea ca scop promovarea mersului pe bicicletă în Râmnicu Sărat, 
realizarea unor iniţiative de susţinere în acest sens, precum şi atragerea unui număr cât mai mare de pasionaţi 
ai sportului pe două roţi sub aceeaşi umbrelă. Activităţile Clubului vor demara în forţă în primăvara anului 
2014, atunci când este aşteptat în activităţi şi expediţii un număr cât mai mare de râmniceni.
Florin Ceparu

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

mobilităţii

CLUBUL
BICICLIŞTILOR
ONIX
Un vis râmnicean devenit realitate!
CLUBUL BICICLIŞTILOR ONIX LA START!
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 Astfel, trecând la următorul pas, în urma 
întâlnirilor de lucru repetate, tinerii din Clubul 
Bicicliştilor Onix (CBO) au reuşit să 
fundamenteze o strategie de dezvoltare a sportului 
pe două roţi ce porneşte de la 6 OBIECTIVE 
PRINCIPALE şi a unei Misiuni specific aplicate 
după cum urmează:
 MISIUNE: Clubul Bicicliştilor ONIX îşi 
propune conştientizarea tinerilor cu privire la 
importanţa sportului pentru sănătatea şi 
dezvoltarea lor prin activităţi de voluntariat, 
ciclism şi prin promovarea unui stil de viaţă 
sănătos;
 O1. Promovarea unui stil de viaţă sănătos 
prin intermediul ciclismului şi oferirea de 
oportunităţi de petrecere a timpului liber într-un 
cadru organizat.
 O2. Creşterea gradului de conştientizare a 
cetăţenilor asupra importanţei practicării 
ciclismului;
 O3. Creşterea numărului de ciclişti din 
Râmnicu Sărat;
 O4. Creşterea nivelului de cunoaştere 
culturală a tinerilor din Râmnicu Sărat;
 O5. Dezvoltarea unor relaţii de prietenie 
între tinerii din Râmnicu Sărat prin participarea la 
acţiuni; 
 O6. Creşterea gradului de conştientizare 
asupra importanţei protejării mediului 
înconjurător;
 Astfel, conform strategiei, activităţile 
Clubului pentru perioada anului 2014, începând 
din primăvară şi până în iarnă, vor fi următoarele:
 Expediţii de 1,2 zile către localităţile 
învecinate;
 Trasee prin pădure – offroad;
 Concursuri de biciclete;
 Activităţi de construire a unor biciclete din 
material reciclabile;
 Campanii stradale de promovare a CBO şi 
a ciclismului la Râmnicu Sărat;
 Cursuri de formare în mersul pe bicicletă;
 Activităţi de tip Treasure Hunt pe 
bicicletă;
 Realizarea de acţiuni publice pe bicicletă 

cu ocazia sărbătorilor speciale, aşa cum este cazul 
Zilelor Oraşului, Ziua biciclistului în România, s.a.
Dezbateri publice pe tematica practicării şi 
promovării sportului, la modul general şi a 
ciclismului în particular
 Va fi elaborate un grup de facebook ce va 
conţine toţi pasionaţii de ciclism din Râmnicu Sărat 
şi localităţile învecinate;
 Cursuri de mecanică – bicicleta;
 Atragerea oamenilor de afaceri, a cadrelor 
didactice, lucrătorilor din administraţie în cadrul 
clubului în calitate de Ambasadori;
 Aderarea la structurile superioare de 
organizare a cicliştilor din România şi asumarea unor 
activităţi conform calendarelor acestora;
 Realizarea de întâlniri săptămânale/lunare în 
cadrul sediului clubului în vederea derulării de 
activităţi tematice, împărtăşirii de experienţe ori 
asigurării unui cadru propice de cunoaştere, 
socializare, comunicare.
 În atingerea tuturor acestor deziderate, a fost 
de asemenea stabilit un set de PRINCIPII non – 
formale ale existenţei CBO, corelate în sensul unei 
bune înţelegeri a modului în care fiecare tânăr trebuie 
să-şi ajusteze conduita, atitudinea, comportamentul: 
 Prietenie
 Accesibilitate – Egalitate
 Responsabilitate – Seriozitate
 Promovarea unui stil de viaţă sănătos – 
Recreere - Distracţie
 Voluntariat – Disponibilitate
 Toleranţă – Altruism – Solidaritate
 Reprezentare – drept la decizie
 Aferent CBO, începând cu anul 2014, 
fiecărui membru i se va elabora un CARNET DE 
MEMBRU ce va conţine toate activităţile la care a 
participat, fiind în acest fel dovada implicării sale pe 
de o parte în voluntariat şi pe de altă parte într-o 
structură de reprezentare a propriilor interese şi 

STRATEGIA DE PROMOVARE A CLUBULUI
BICICLIŞTILOR ONIX LANSATĂ
NOI ŞANSE PENTRU BICICLIŞTI!

nevoi.
 Clubul Bicicliştilor Onix va avea începând de 
anul viitor şi o PAGINĂ DE Facebook, acolo unde 
vor fi anunţate în mediul online toate acţiunile ce vor 
fi derulate, vor fi postate fotografii şi articole. 
Totodată vor fi elaborate şi ecusoane, tricouri, pentru 
ca în perioada următoare să fie stabilit şi un însemn 
ce va fi purtat în mod permanent în timpul acţiunilor 
de către membri. Referitor la promovarea online 
aceasta se va realiza totodată în cadrul site-ului 
www.atonix.sperantaramncieana.ro precum şi a 
blog-ului de iniţiativă a tinerilor din Râmnicu Sărat: 
http://euramnicean.blogspot.com şi pagina de 
facebook AT ONIX.
 Referitor la Beneficiarii CBO, amintim:
Beneficiari direcţi: Membrii CBO şi tinerii din 
Râmnicu Sărat pasionaţi de bicicletă, chiar dacă nu 
cunosc arta mersului pe bicicletă;
 Beneficiari indirecţi: natura, administraţia 
locală, şcolile, s.a.
 Toate aceste aspecte mai sus menţionate 
fundamentează Strategia de promovare a sportului pe 
două roţi precum şi a Clubului Bicicliştilor Onix 
reprezentând cadru de manifestare stabilit în 
principiu pentru anul viitor, ce urmează a se continua 
în perioada 2015 – 2020.

Florin Ceparu – Preşedinte A.T. ONIX
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Drumul pe care dorim să îl urmăm, de 
multe ori, se poate dovedi anevoios şi 
greu de parcurs. Dificultăţile întâlnite 
pot culmina cu o abandonare a jocului 
chiar înaintea începerii lui. Acest 
aspect este conştientizat de către de cei 
mai mulţi dintre noi, cu diferenţa că, 
unii decid să-şi asume responsabili-
tatea unui posibil succes sau eşec, prin 
calitatea deciziilor luate şi a actelor 
săvârşite. De altfel, aici se afla şi cheia 
unei ascensiuni personale sau 
socio-profesională.

 Pe 9 mai 2013, membrii echipei 
Unity în Values Interconfessional 
Association au dat startul unei vacanţe 
de vară cu totul nonformală, în cadrul 
proiectului «Psihoart Gallery». Deşi 
tematicile «Psihoart Gallery» - arta 
meşteşugărească şi tradiţia - par a se afla 
în incompatibilitate cu metodele şi 
tehnicile nonformale, iniţiatorii îşi 
propun tocmai această abordare, fapt ce 
conferă demersului o notă de 
originalitate şi modernitate.
 Astfel, elevilor interesaţi de artă 
tradiţională, Unity în Values 
Interconfessional Association le oferă o 
provocare la acţiune! Acestora li se 
oferă o paletă variată de activităţi 
nonformale în care să se poată implica 
progresiv. Până în prezent, Psihoart 
Gallery a reuşit să atragă, în cadrul 
activităţilor derulate, aproape 100 de 
tineri talentaţi din Râmnicu Sărat şi din 
localităţile limitrofe.
 Costurile proiectului au fost 
acoperite din bugetul proiectului, 
finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul Tineret în Acţiune. Astfel, 
participanţii se bucură de suporturi de 
curs şi de materiale de lucru gratuite, 
certificate de participare pentru fiecare 
activitate în parte, posibilitatea de a 
colabora în proiectele viitoare şi, mai 
mult decât atât, lucrările obţinute în 
urma atelierelor de creaţie le revin 
autorilor, după ce vor face mai întâi 
obiectul „Târgului tinerilor 
meşteşugari”, organizat de asociaţie la 
Râmnicu Sărat, în ziua de 20 decembrie 
2013.
 Pentru mai multe informaţii şi 
înscrieri, echipa de proiect poate fi 
contactată la adresa 
interviu.office@gmail.com.
Mădălina BICU

Grow responsable

Este realmente necesar să luăm în 
calcul, că progresul se asigura treptat, 
prin doze mici de administrare, însă pe 
termen nedeterminat. Procesul nostru 
de învăţare şi asimilare trebuie să se 
găsească într-o continuă reactualizare 
şi într-o perfectă armonie cu aşteptările 

pe care le avem de la noi. Dorinţele şi idealurile proiectate într-un 
anumit domeniu, de asemenea, se impun a fi prioritizate pentru a se 
şti gradul de investiţie pe care este necesar să-l alocăm. Printre altele, 
că tot am menţionat anterior de o « armonie perfectă » se spune că 
perfecţiunea nu există şi că este utopie curată. Perfecţiunea, după 
Antonie de Saint-Exupery, este atinsă nu atunci când nu mai este 
nimic de adăugat, ci atunci când nu mai este nimic de înlăturat. 
Adevărul este undeva la mijloc, părerile fiind împărţite şi subiective. 
Personal, pot afirma că perfecţiunea trebuie privită ca pe un avantaj, 
cei care se regăsesc în sensurile acestui termen având privilegiul de 
a ridica săvârşirea actelor la un nivel mult mai superior.

Evoluţia pe care o vizam, înainte de toate, trebuie să se lase cu o 
autocunoaştere temeinică, deşi implicarea noastră, în acţiuni din cele 
mai diverse, ne aduc la cunoştinţă noi lucruri pe care nici nu le 
bănuiam în ceea ce ne priveşte. Dacă noi nu acţionăm astfel, atunci 
putem pretinde a avea « pretenţii » de la cei din jurul nostru?

Pentru a ne putea dezvolta, mai este necesar să învăţăm să ne 
adaptăm. Vedem astăzi, mare majoritate a aspectelor cotidiene, se 
derulează cu o rapiditate care încă continuă să ne surprindă. Sfera de 
cuprindere a acestei adaptabilităţi este însă mult mai vastă. Trebuie 
să învăţăm să ne adaptăm până în cele mai mici detalii, inclusiv în 
ceea ce priveşte conduita noastră. Atenţia acordată tuturor acestor 
factori este primordială, indiferent de faptul că vom avea a office 
work sau a team work.

So, are you ready to grow up responsible, dear reader?
Cătălina Georgiana Soare

PsihoArt
Gallery Ateliere de creatiepentru tineri
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 De câte ori plec într-un proiect mă 
încearcă fel de fel de gânduri şi emoţii cu 
intensitate mai mică sau mai mare. Mă întreb 
ce fel de oameni o să mai întâlnesc, ce fel de 
cultură, religie şi obiceiuri o să mai descopăr 
şi de fiecare dată este o nouă Aventură, o nouă 
provocare.
 Trei băieţi şi o fată şi-au făcut bagajele 
şi au plecat în Riga, Letonia într-un proiect 
European, “Intercultural Fitness”. O călătorie 
lungă şi obositoare deoarece am făcut escală 
în Germania în Frankfurt, iar în momentul 
sosirii cu toţi ne-am simţit uşuraţi că în sfârşit 
am ajuns la destinaţie.
 Prima senzaţie, încă din aeroport, mi-a 
adus aminte de atmosferă şi aerul relaxat de la 
munte. Şi cum toţi vorbeau limba rusă, am 
avut o senzaţie ciudată şi da, mi-am dat seama 
de fapt că Letonia este o “Rusia Scandinavă”.
Drumul de la aeroport până la hotelul în care 
am fost cazaţi a fost destul de scurt şi cât am 
putut vedea pe fereastra microbuzului, căci era 
12 noaptea, am simţit că oraşul are un aer de 

Intercultural Fitness
Youth în Action project

metropolă, care te cucereşte prin liniştea şi 
arhitectura lui unitară.
 Şi iată-ne ajunşi!
 Deşi atmosfera de afară era foarte rece, 
oameni calzi şi binevoitori ne-au întâmpinat la 
hotel cu mâncare caldă, cu vodcă şi cafea.
 Proiectul a avut ca temă cunoaşterea 
culturilor altor ţări, discriminarea, includerea 
socială a persoanelor cu posibilităţi reduse şi 
modul în care sunt judecate unele lucruri doar 
după aparenţe şi stereotipuri.
 Activităţile au fost antrenante, atât pentru 
creier cât şi fizic, am lucrat în echipe mixte şi 
echipe naţionale, am venit cu idei şi am colaborat 
cu ceilalţi în diferite moduri.
 Ţările participante au fost Georgia, 
Letonia, Belarus, Ucraina, Italia şi România, 
fiecare contribuind cu propria cultură, cu 
propriile obiceiuri şi tradiţii.
 Denumit “Paris al Nordului”, oraşul Riga 
este o mixtură de medieval, clasic şi 
Art-Nouveau. Unul dintre cele mai colorate 
locuri din Riga este piaţa centrală cu fel de fel de 
hangare şi cu un specific aparte.
 Pieţele central sunt largi, cu terase care se 
răsfăţa în soare... fiind un popor Nordic cu puţine 
momente de soare, orice moment însorit este 
savurat de letoni.
 Principalul simbol arhitectonic al Rigăi 
este aşa numită “Casa pisicii”, nişte statui cu 
pisici, cu coada în sus, cocoţate pe acoperişul 
unei case a unui leton bogat care nu a fost primit 
în breasla negustorilor germani. Şi, ca o 
răzbunare, a creat aceste pisici arcuite şi le-a 
urcat pe acoperiş cu fundul la clădirea breslei 
germanilor.
 Oraşul mi-a lăsat o impresie plăcută, 
liniştit, aerisit cu oameni deschişi la nou, la noi 
experienţe. Acest lucru l-am realizat datorită 
uneia dintre activităţi care a fost o provocare 
pentru noi, de a merge pe grupuri naţionale în 
oraş şi de a îndeplini câteva sarcini, având la 
dispoziţie doar o hartă a oraşului.
Atmosfera generală a grupului a fost una 

relaxantă, ne-am distrat cu fiecare ocazie, 
ne-am făcut mulţi prieteni noi şi fiecare zi 
a fost un real succes.
 Fiecare seară tradiţională a fost 
antrenantă, amuzantă, educativă, 
interesantă şi delicioasă. Dar a noastră, a 
demonstrat tuturor că suntem o ţară 
deschisă la nou, cu tradiţii şi obiceiuri 
vechi, cu muzică şi dans unice.
 Proiectul din Riga, a fost unul 
reuşit, cu oameni deosebiţi, cu care sper să 
ne mai întâlnim în viitor, iar experienţa pe 
care am avut-o a fost una de neuitat.

Anca Francesca Neculăiasa
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 Purtam cu mândrie o frumoasă pereche de ochelari de cal până într-o zi când 
nu ştiu cum de i-am scăpat pe jos şi s-au crăpat. Din “ce treabă am eu acolo?!” şi 
“prostiile lor de activităţi” nu ştiu cum de am ajuns să fiu chiar eu cel care încearcă 
să-i convingă şi pe ceilalţi că dacă nu încerci să schimbi ceva eşti şi tu o parte din 
problemă.
 Când am intrat la liceu nu aveam nici o perspectivă despre educaţie, despre 
cum ar trebui să fie, despre cum aş vrea eu să fie, ce să mai spun şi despre forme de 
educaţie, formală, non formală. Credeam cu tărie, ba mai şi făceam pe şmecherul 
când o spuneam, că voluntariatul este o prostie, cu nişte activităţi ori propagandistice 
ori degeaba, “fraierii ăia.. ce, n-am altă treabă mai bună?!”; sigur, dacă neimplicarea 
în lucrurile ce te privesc direct este o alternativă atunci aveam o treabă mai bună. În 
realitatea însă nu făceam ce trebuie. Mi-am dat seama cât de important este să te 
implici în mediul din jurul tău deabia după ce am început cu adevărat să o fac, pentru 
că la nivel de teorie nu ai cum să înţelegi.

 Bună, voi începe prin a mă prezenta eventualilor cititori! Mă 
numesc Harbuz Alina-Gabriela şi sunt elevă la Colegiul Naţional 
“Alexandru Vlahuţă” în clasa a11a, mă apropii de vârsta majoratului 
şi sunt nouă în echipa ATCE Speranţa Râmniceană.
 De multă vreme eram “fană” a acestei organizaţii fiind mai 
mereu atentă pe pagina de facebook vizualizând poze, citind despre 
proiecte şi admirând voluntarii dar nu mă gândeam că şi eu pot face 
parte din echipă, pentru că sunt o persoană timidă, fapt pentru care de 
multe ori nu am avut curaj să încerc lucruri noi.
 În ciuda acestui fapt, am intrat în echipă pe “nesimţite” şi totul 
a fost atât de simplu pentru mine participând la activităţi foarte 
plăcute din care am rămas cu amintiri şi pot spune că învăţ să fiu o 
persoană nouă... încerc să transform timiditatea într-o amintire şi cu 
siguranţa presimt că voluntariatul mă ajută mult, pentru că în jurul 
meu sunt oameni competenţi, cu experienţă, tineri uniţi şi plini de 
“nou”.
 Pentru mine voluntariatul şi această ocazie de a face parte din 
echipă nu reprezintă doar o activitate benevolă desfăşurată în timpul 
liber ci o şansa de a-mi dezvolta capacităţile, de a mă descoperi pe 
mine şi un proces de conştientizare a calităţilor şi defectelor mele, 
poate aş vrea să-mi descopăr limitele... iar acesta este un motiv pentru 
care încurajez voluntariatul.
    Sper că profilul meu de voluntar să nu fi fost plictisitor iar ca 
mesajul meu să fie înţeles exact cum am simţit eu scriind aceste 
rânduri.. şi cam atât...

  Alina Harbuz

 Aşa dar şi prin urmare, am început benevol să mă interesez de ce se întâmplă în jurul meu, ce şi cum aş putea 
să fac. Clubul de dezbateri academice a fost oportunitatea perfectă. La finalul clasei a 9-a am intrat în clubul de debate, 
un loc în care educaţia este ambalată atât de frumos în cât munceşti singur ca să o obţii, ba chiar concurezi ca un nebun 
cu ceilalţi (şi totuşi într-un mod fair-play) ca să câştigi; şi pe lângă cupa câştigată, îţi câştigi educaţia şi viitorul. Tineri 
din toată ţara care weekend de weekend se întâlnesc şi discută teme ce se învârt în jurul implicării civice, politică, 
economie, discriminare, s.m.a. apoi merg la concursuri unde dovedesc în ce măsură au învăţat să gândească critic şi să 
vorbească argumentat.
 Şi eu îmi imaginam că peste noapte se face minunea, dar am început de jos. La prima competiţie de dezbateri la 
care am fost, am pierdut tot, dar totuşi a fost o motivaţie extraordinară pentru noi, fiindcă nu văzusem doar că am pierdut 
ci văzusem ce-am putea câştiga dacă vom continua. Am continuat şi în câteva luni ne-am întors în acelaşi loc, la altă 
ediţie a concursului. De data aceasta am avut rezultate foarte bune lucru ce ne-a demonstrat ce putem face când ne dorim 
cu adevărat.
 De atunci am intrat cu adevărat în lumea acestei activităţi care încă lasă urme de uimire pe feţele celor care aud 
că nişte tineri se duealaza în idei pentru a demonstra cine are cea mai vastă cultură generală, culmea, fără să fie obligaţi 
de cineva. Au urmat alte 7 competiţii la care am participat, multe  pagini citite, multe lucruri învăţate şi după toate aceste 
acte voluntare, dorinţa de a-i face şi pe ceilalţi să vadă flacără în bezna, din care mi-am dat seama că am ieşit.
 La mai bine de un an distanţă, urmează o altă activitate de voluntariat în care aleg să mă implic şi anume 
Consiliul Elevilor. Mi-am asumat responsabilitatea să apăr oficial interesele elevilor şi să vin cu soluţii pentru golurile 
ratate de sistem. Aici încerc să-i fac şi pe ceilalţi să înţeleagă cât de important este să te implici. Implicarea îţi dă putere, 
libertate, bucurie şi nu are nici cea mai mică importanţă prin ce formă o faci, fie club de debate, fie un ONG, fie de capul 
tău. Contează doar să te informezi, să ştii ce vrei, să înţelegi ce se întâmplă în jurul tău şi să acţionezi ca atare!

voluntarvoluntarŞtefan EnicaProfil de
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 În perioada 20.06.2013-20.07.2013 Asociaţia 
Socială Culturală şi Educaţională Pentru Prosperitate a 
desfăşurat Proiectul, Combate sedentarismul, fă mişcare”. 
 Proiectul, Combate sedentarismul, fă mişcare” a 
fost finanţat de către Consiliul Judeţean Buzău. Proiectul a 
debutat cu întâlnirea, în mai multe zile, a echipei de proiect 
(Perianu Fănel, Negoiţă Victoria, Muşat Ştefan, Popescu 
Cătălina, Grigoraş Marian şi Turcu Viorica). Ne-am 
consultat în privinţa realizării materialelor de propagandă 
(afişe, flyere, pliante) şi am căutat cei 25 de voluntari care 
au luat parte la proiect.

 La prima întâlnire cu ei le-am prezentat calendarul 
de desfăşurare a activităţilor precum şi materialele ce 
urmau a fi tipărite. S-au purtat discuţii cu privire la 
riscurile unei vieţi sedentare şi au fost instruiţi în vederea 
prelucrării de către ei a acestor informaţii în faţa 
cetăţenilor. A doua activitate a constat în distribuirea 
materialelor pe stradă şi prelucrarea lor (ce înseamnă să 
duci o viaţă sedentară dar şi riscurile la care te supui). 
Multe persoane, după ce au răsfoit materialele au 
manifestat interes faţă de cele citite adresându-ne mai 
multe întrebări cu privire la locul şi modul de desfăşurare. 

 Datorită faptului că au răspuns în număr foarte 
mare la invitaţia noastră de a participa la unele seminarii şi 
mese rotunde am fost nevoiţi să desfăşurăm activitatea pe 
două categorii de vârste. O categorie formată din tineri cu 
vârsta de până la 20 de ani şi o altă categorie cu vârsta de 
peste 20 de ani. 
 Principala activitate a proiectului a constat în 
închirierea sălii de sport din oraş unde tinerii, în funcţie de 
categoria de vârstă au putut face mişcare (fotbal şi volei). 
Pentru a-i putea motiva şi premia am organizat o 
competiţie împărţindu-i în mai multe echipe şi premiindu-i 
în funcţie de rezultatele obţinute. S-au evidenţiat şi 
premiat 33 de tineri cu câte un tricou şi o diplomă de 
participare iar căpitanii de echipă, în funcţie de locul 
ocupat, şi cu câte o cupă. 

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

Membru ASCE-PP

D'ale voluntarilor...Căutare 
Pentru ce mi-ai dat, Doamne, 
Oase , ca să le aud plângând? 
Să sprijine această mână de carne 
Ce poartă în ea Duhul Sfânt? 
Trec ani, lăsând în urma lor 
Nămeti de secunde. 
Și oasele devin din ce în ce mai scurte 
De atâta mers înainte sau înapoi 
Căutându-Te la infinit în noi. 
Sunt seri când le aud șoaptele, 
Un murmur plăcut pătrunde in trup 
Și acesta se așază în genunchi luminând 
Ca o candelă vie, rugându-se Tie. 
Mi-ai dat oase ca să pot să mă înalt, 
Dar n-au fost destul de lungi 
Ș-am rămas căutând între cer și pământ. 
M-am urcat pe nămeții secundelor 
Ca să pot să te-ajung. 
Dar ei s-au topit sub talpa fierbinte, 
Ce a luat foc, căutând. 
Atunci am înțeles că arzând în iubire 
Te pot întâlni pe pământ.

Cioburi de cuvinte
Într-un vârtej de cuvinte 
De diferite forme, de diferite 
culori, 
Se scurge agale viata din noi. 
Iubirea de sine răstigneste cuvinte, 
Transformându-le-n cioburi 
tăioase, ascuțite 
Sângerând dureros cuvântul de duh 
Ce a fost la început legământ.

Cuvântul

Cuvânt început între cer și pământ 
Pântec de mamă pentru om ,leagăn sfânt. 
Gândul te poartă sfredelind în adânc 
Iar aripa lui te ocrotește până când 
Coaja-ți cea fină se sparge în lumină 
Ieșind la iveală forma-ți divină. 
Cuvânt început între cer și pământ 
Prin tine se-adapă sufletul însetat 
De înțelepciune apoi fiind luminat 
În raza cea sfântă de Duh revărsat.

Trandafirul

Mi-a înflorit în palmă un trandafir, 
Cu rochie fină, grena, de catifea. 
Mirosul lui mă îmbată 
Și aș vrea să ți-l ofer așa, 
Din palma mea. 
L-aș strânge în pumn, 
Să-l păstrez doar pentru mine, 
Dar frageda-i petală s-ar usca. 
Mirosul lui ar înceta să îmbete 
Și-atunci aș pierde frumusețea sa. 
Doar oferindu-ți-l din palma mea 
Aș câștiga de-a pururi frumusețea sa.

Casa copilăriei
Casa de mamă, 
Casă de tată 
Casa copilăriei 
E înverzită toată. 
Prin geamuri curate, 
Lumina străbate. 
În prag luminând 
Părinții ce-așteaptă 
Să vină-n curând.

Un alt început

Moarte, dă-mi mâna și hai să dansăm 
Dansul ne fie un nou început. 
Mi-e milă de tine că n-ai un iubit, 
Sărutul tău rece l-a alungat, 
Dar eu îl accept așa, înghețat, 
Căci viața din mine s-a scurs, a plecat. 
Moarte, iubirea tu nu o cunoști. 
Mi-e milă de tine 
Și vreau să-ți arăt 
Că un strop de iubire te scoate
din orice mormânt. 
Frumoasă ești, moarte, stând în lumină, 
Fața-ți de ceară străvezie 
E țărm al ochilor tăi negrii și adânci. 
Iar trupul tău zvelt și răsfrânt 
Pare a fi o poartă către un alt început.

Duțu Viorica
membru ASCE-PP


