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 FEDERAŢIA F.O.R.T.E.S. 
reprezintă structura umbrelă a organizaţiilor 
de tineret din Municipiul Râmnicu Sărat şi 
coordonatoarea mişcării de voluntariat de la 
nivelul comunităţii locale. Înfiinţată în anul 
2010, Federaţia a devenit în numai 4 ani una 
din cele mai active entităţi regionale şi 
naţionale în promovarea voluntariatului şi a 
educaţiei non-formale. 
 Misiunea organizaţiei este 
reprezentată de promovarea tinerilor din 
Râmnicu Sărat și localităţile învecinate în 
relaţia cu mediul social, cultural, artistic, 
sportiv, dezvoltarea de competenţe strategice 
care să le permită o mai bună incluziune pe 
piaţa muncii alături de facilitarea accesului 
tinerilor în relaţia cu administraţia locală în 
vederea participării efective a tinerilor la 
procesul de luare a deciziilor.
 Scopul federației este: 
„Promovarea şi susţinerea activităţilor de 
tineret, a voluntariatului, pentru dezvoltarea 
competenţelor tinerilor, spre a le asigura un 
climat sănătos de educaţie, pregătire 
socio-profesională şi participare activă la 
viaţa democratică”.

 Date de contact:
 Adresa: Strada Tudor Vladimirescu 
nr. 20, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, cod 
125300, România Telefon/fax: 
+40763246068/ +40238563169
 E-mail: fortes.rms@gmail.com/ 
fortes@atcesr.ro 
 Website/Blog: 
www.ramniconline.ro/
 www.atcesr.wordpress.com 
 Facebook: 
facebook.com/FederatiaFORTES
 Youtube account: 
http://www.youtube.com/channel/UCjif9Gq
Zl__bZAljaSXNUGw 

 Structuri proprii şi afilieri:
-Centrul Local de Voluntariat FORTES
-Centrul de Tineret FORTES
-Membru fondator al Federaţiei 
Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea 
Voluntariatului în România (Federaţia 
Naţională VOLUM)
-Membru fondator al Clubului de fotbal 
“Atletic Club ONIX 2010”

 Membri:

 FORTES a fost fondată în 2010 de 
către Asociaţia de Tineret Cultură şi Educaţie 
"Speranţa Râmniceană " şi Asociaţia de 
Tineret "Viitorul Începe Azi". În prezent 
federaţia are nouă membri, persoane juridice 
fără scop patrimonial şi anume:

PROGRAMULUI TINERET ÎN ACŢIUNE!PROGRAMULUI TINERET ÎN ACŢIUNE!
la 5 ani de existenţă în cadrul

Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 20
Râmnicu Sărat, judeţul Buzău,
cod 125300, România

Telefon: +40763246068;
Fax: +40238563169
E-mail: o�ce@atcesr.ro 
Website: www.atcesr.ro
Blog: www.atcesr.wordpress.com 
Facebook page:
https://www.facebook.com/atcesr.ro 
Facebook group:
https://www.facebook.com/groups/ATCE.SperantaRamniceana
Youtube account:
http://www.youtube.com/user/ATCESR
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- Asociaţia de Tineret Cultură şi Educaţie “Speranţa 
Râmniceană” (ATCE – SR)
- Asociaţia de Tineret “Viitorul Începe Azi” (VIA)
- Asociaţia de Tineret “ONIX” (ONIX)
- Atletic Club ONIX 2010 (AC ONIX)
- Asociaţia de Tineret “Youth Xperience” (Youth 
Xperience)
- Unity in Values Interconfessional Association (Unity in 
Values)
- Asociaţia Pentru Promovarea Valorilor Autentice – 
Buzău
- Asociaţia Social-Culturală şi Educaţională “Pentru 
Prosperitate” (ASCE – PP)
- Asociaţia “Sfânta Maria” – Monteoru, jud. Buzău (Sf. 
Maria Monteoru)

 Proiecte finanţate de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acţiune:

Dynamic Snapshots – acţiunea 1.1, schimb de tineri 
multilateral cu 4 promotori, România, Lituania, Bulgaria 
şi Turcia, tema fiind sportul şi fotografia (2010); 
History of the Parliamant – acţiunea 1.3, proiect de 
democraţie participativă cu 2 promotori din Brolo, Italia, 
tema fiind apariţia şi evoluţia în timp şi spaţiu a 
Parlamentului (2011); 
Theatrical art as a tool for Intercultural Dialogue 
Creation – acţiunea 3.1b, training cours cu 13 promotori: 
România 2, Ucraina, Turcia 2, Grecia, Italia, Ungaria, 
Georgia, Azerbaijan, Armenia, Croaţia, Cehia, tema fiind 
utilizarea teatrului forum ca metodă nonformală în 
dialogul intercultural (2011). 
Comunicare prin artă şi tradiţie – acţiunea 1.2, pe scurt 
ComuniCAT, o iniţiativă a tinerilor voluntari ai FORTES 
care doresc să reînvie tradiţiile, obiceiurile, meşteşugurile 
naţionale în noul context european, prin aplicarea de 
motive ale UE (pace, toleranţă, cetăţenie activă, etc) 
(2012).
European Union Republic and Monarchy – acţiunea 
1.3, proiecte de democraţie participativă, cu un parteneriat 
România - Spania ce a implicat 2 entităţi nonprofit şi 2 
municipalităţi (Râmnicu Sărat şi Puente Genil) (2013).
Tastes like European Culture, pe scurt TEC – acţiunea 
1.1 – schimb de tineri cu un parteneriat format din 
România, Turcia, Bulgaria, Lituania, Croaţia şi Spania, 
proiect ce a tratat tematica gastronomiei ca parte a 
multiculturalităţii europene (2013).
Vlachs in Europe – acţiunea 3.1a – schimb de tineri cu un 
parteneriat format din România, Grecia, Albania şi 
Macedonia, proiect ce are ca scop promovarea şi 
conservarea culturii vlahilor, o minoritate pe cale de 
dispariţie înrudită cu cea a românilor, ce are la bază 
traco-romanii (aromânii, istroromânii şi meglenoromânii) 
(2014).

 Proiecte finanţate de Consiliul Local Municipal 
Râmnicu Sărat

Talente Râmnicene - promovarea lunară a câte unui sport 
(2011); 
Tânăr râmnicean - voluntar european, un proiect de 

susţinere a voluntariatului (2011); 
Promovarea scriitorilor râmniceni, un proiect prin care 
au văzut lumina tiparului 7 cărţi ale scriitorilor râmniceni 
(2011); 
Clubul Copiilor - relansare Cerc de electronică, un 
proiect prin care s-a achiziţionat instrumentar pentru 
funcţionarea unui nou cerc de electronică la Râmnicu 
Sărat, realizându-se un centru pilot în acest domeniu 
(2012); 
Voluntari pentru comunitate – un proiect de susţinere a 
voluntariatului (2012);

Râmnicu Sărat susţine sportul de performanţă, un 
proiect ce a făcut posibilă apariţia la Râmnicu Sărat a 
concursului naţional de dans sportiv “Cupa Râmnicu 
Sărat” şi a turneului naţional la fotbal “Melu Mustaţă” 
(2012);
Picătura de Artă Urbană - paint your brain, ediţiile 1 şi 
2, în care tinerii au îmbrăţişat şi redat arta prin lucrări de 
graffity extraordinare (2011 şi 2012);
Centrul de tineret FORTES cu sprijinul autorităţilor 
publice locale (2012);
Râmnicu Sărat – cultură, educaţie, tineret şi sport, un 
program dedicat zilelor Râmnicului susţinut în perioada 
14 – 17 august 2013 prin activităţi culturale de lansare de 
carte, simpozioane, expoziţie de telefoane la muzeu, 
activităţi sportive de masă, de petrecere a timpului liber 
(volei de plajă, tenis cu piciorul, cros, ciclism, etc) (2013).

 Proiecte finanţate de alte autorităţi 
finanţatoare şi iniţiative proprii

Centrul local de voluntariat FORTES cu sprijinul 
PROVOBIS (2011);
Tineri competenţi - resursă pentru comunitate, finanţat 
de DJST Buzău (2012);
Tradiţii! – Nu tutun! În parteneriat cu Centrul de Tineret 
Buzău (2012);
Anual acţiuni dedicate voluntariatului, educaţiei 
nonformale în cadrul evenimentelor: Săptămâna 
Naţională a Voluntariatului (PROVOBIS), Săptămâna 
Europeană a Tineretului (ANPCDEFP), Ziua Educaţiei 
Nonformale (ANPCDEFP);
Iniţiativa locală: "Moş Crăciun pentru copiii săraci";
Balul bobocilor RETRO Râmnicu Sărat 2013;
Campania de prevenire şi informare anticorupţie, 
organizată împreună cu Serviciul Judeţean Anticorupţie 
din cadrul IPJ Buzău;
Campania umanitară pentru copiii de la Valea Plopilor 
şi Valea Screzii “O rază de lumină” în parteneriat cu 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Râmnicu Sărat;
Spectacolul caritabil “Crede în minuni”, organizat în 
parteneriat cu Subfiliala Râmnicu Sărat a Crucii Roşii;
10 pentru Râmnicu Sărat, gala în care au fost premiaţi 
tinerii valoroşi ai oraşului (voluntari, olimpici, tineri care 
au avut rezultate deosebite la diverse competiţii); 
Gala voluntarilor FORTES 2013 (momentul de 
recunoaştere a meritelor voluntarilor râmniceni implicaţi 
în iniţiativele şi proiectele anului 2013, recompensarea cu 
diplome de excelenţă a tuturor partenerilor, instituţiilor şi 
sponsorilor).

 Proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin 
programul Erasmus+:

 Choose Smart, Choose Art – Proiect finanţat prin 
Programul Erasmus Plus, KA1 – schimb de tineri ce 
implică tineri din: România, Turcia, Spania, Italia, 
Portugalia și Malta ce urmăreşte utilizarea artei şi a 
teatrului ca modalitate de combatere a drogurilor. (2014);

Echipa FORTES
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 Primul proiect EVS (European Voluntary 
Service) din Râmnicu Sărat, Learn to get 
Involved, Volunteer in Europe (LIVE), finanțat 
de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus+, la termenul 24 martie 2014, aduce nu 
doar 5 tineri voluntari din Turcia și Italia timp de 
6 luni într-un spațiu non-formal și intercultural, 
ci și 10 tineri râmniceni, care să fie alături de cei 
5 voluntari pe timpul șederii lor în orașul nostru. 
Din echipa de management, alături de 
managerul de proiect, responsabilul tehnic, 
mentori, psiholog, profesori și coordonatori, vor 
face parte următorii:
- Dania Aida Mahagna
- Teodora Ion
- Daniela Lupu
- Simona Feraru
- Alin David
- Adrian Jercan
- Mihai Păun
- Ionuț Baciu
- Mădălin Baciu
- Mădălin Gavrilă
Mult succes în implementare.

Implică-te, fii voluntar!
Echipa ATCE-SR

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

SEV la Râmnicu SăratSEV la Râmnicu Sărat
Learn to get Involved,
Volunteer in Europe

 Pregătirea proiectului LIVE, a stagiului şi a voluntarilor 
EVS, sunt sarcini de mare responsabilitate în cadrul 
parteneriatului, format din ATCE Speranţa Râmniceană – 
organizaţie coordonatoare şi gazdă, pe de o parte şi Eufemia – 
Italia, E-Genclik – Turcia – organizaţii de trimitere, pe de altă 
parte. Ne referim aici la implicarea comună în aspectele practice, 
logistice, organizatorice, de selecţie şi pregătire a voluntarilor şi 
bineînţeles în toate etapele proiectului, de la pregătire la 
follow-up, în conformitate cu principiile Cartei SEV.
 În acest sens, în perioada august – octombrie 2014, 
echipele EVS ale tuturor promotorilor au derulat o serie de 
activităţi de pregătire a stagiului şi voluntarilor după cum 
urmează:
 1. Organizaţiile de trimitere au selectat voluntarii EVS în 
parteneriat cu organizaţia coordonatoare, apelurile de selecţie 
fiind postate pe site-urile şi blog-urile tuturor promotorilor, pe 
facebook, pe platformele de căutare de voluntari EVS la nivel 
naţional din România, Turcia şi Italia, solicitându-se şi sprijinul 
Eurodesk, toate acestea pentru a asigura universalitatea conform 
principiilor Cartei SEV. A urmat apoi o perioadă de pregătire a 
voluntarilor care au primit info-pack-ul stagiului, info-kit-ul de 
suport al voluntarilor SEV, au comunicat şi au fost pregătiţi de 
ATCE – SR prin intermediul conferinţelor Skype, au fost înscrişi 
în asigurarea de grup AXA/MSH şi au încheiat cu organizaţia 
gazdă contracte de voluntariat specifice condiţiilor Erasmus+ 
(Anexa IV).
 2. Pentru obţinerea vizei de lungă durată, pentru 2 din 
voluntarii turci, Semih Kaya şi Umran Sarac, aceştia au beneficiat 
de suport total din partea ATCE – SR, care a trimis către 
Ambasada din Ankara şi Consulatul din Izmir, un pachet de 
documente de suport constând în: invitaţie de viză, scrisoare de 
suport din partea ANPCDEFP, Agreementul dintre ATCE şi 
voluntari, contractul de finanţare.
 3. Voluntarii selectaţi au beneficiat de traininguri în cadrul 
organizaţiilor de trimitere, pentru pregătirea acestora în vederea 
efectuării stagiului, au făcut cunoştinţă prin intermediul skype cu 
mentorii, managerul de proiect, voluntarii de suport, psihologul, 
profesorii de limba română şi lectorii implicaţi în implementare. 
Totodată acestora li s-a realizat cadrul propice de comunicare cu 
organizaţiile de trimitere şi familia, realizându-se la centrul de 
tineret o reţea IT bine pusă la punct.
 4. În tot acest timp a fost realizată o comunicare continuă 
de către ATCE Speranţa Râmniceană cu ANPCDEFP, pentru a 
informa în timp util despre toate problemele întâmpinate, inclusiv 
modificarea perioadei stagiului de la 1 octombrie la 1 noiembrie 
pentru Semih Kaya şi Selim Durmaz din Turcia, la 1 decembrie 
pentru Umran Sarac din Turcia şi Francesco Lo Giudice din Italia 
şi la 1 februarie pentru Giorgia Scaglia din Italia.
 5. Organizaţiile de trimitere au avut rolul de a pregăti 
voluntarii pentru sosirea în stagiu, atât prin oferirea unei game 
largi de metode şi instrumente de educaţie nonformală aplicabilă 

copiilor de la grădiniţe şi elevilor de 
şcoală primară, cât şi prin pregătiri 
specifice de introducere într-o altă 
cultură şi de promovare a propriilor lor 
culturi (muzică, dans, tradiţii, obiceiuri 
etc), dar şi asigurarea resurselor necesare 
schimbului intercultural.
 6. În ceea ce priveşte organizaţia 
gazdă, ATCE Speranţa Râmniceană, în 
toată această perioadă s-a preocupat de 
asigurarea cadrului practic, logistic şi 
organizatoric al stagiului, contractând 

copiilor de la grădiniţe şi elevilor de şcoală primară, cât 
şi prin pregătiri specifice de introducere într-o altă 
cultură şi de promovare a propriilor lor culturi (muzică, 
dans, tradiţii, obiceiuri etc), dar şi asigurarea resurselor 
necesare schimbului intercultural.
 6. În ceea ce priveşte organizaţia gazdă, ATCE 
Speranţa Râmniceană, în toată această perioadă s-a 
preocupat de asigurarea cadrului practic, logistic şi 
organizatoric al stagiului, contractând serviciile şi 
încheind protocoale de parteneriat după cum urmează:
 - Protocol de colaborare şi fixarea orarului 
stagiului cu grădiniţele şi şcolile gimnaziale din Rm. 
Sărat;
 - Contractarea serviciilor de mentorat, mentorat 
consolidat, suport psihologic, sprijin lingvistic şi sprijin 
cultural;
 - Contractarea serviciilor de cazare şi masă, a 
serviciilor de transport public intern;
 - Sprijin pentru înţelegerea procesului de învăţare 
şi dezvoltare de competenţe youthpass/europass;
 - Asigurarea procesului de protecţie şi siguranţă;
 - Asigurarea resurselor materiale necesare 
implementării stagiului şi a instrumentelor de 
monitorizare, evaluare şi conştientizare a procesului de 
învăţare;
 - S-au întreprins toate măsurile necesare pentru a 
i se oferi voluntarului un cadru complet şi complex de 
învăţare şi formare: integrare în comunitate, formare în 
domeniul desfăşurării activităţilor tematice – lucrul cu 
metode şi instrumente de educaţie nonformală, formare 
lingvistică, conştientizare culturală, autogospodărire şi 
responsabilitate, cercetare culturală, îndeplinirea 
sarcinilor tematice de lucru cu metodele şi instrumentele 
nonformale în grădiniţele şi şcolile râmnicene;
 - S-au realizat acţiuni specifice pentru a oferi 
suport tinerilor voluntari EVS de a se integra în 
comunitate, de a socializa cu alţi tineri din comunitatea 
locală, selectându-se 10 voluntari de suport, tineri ce vor 
fi în permanenţă în preajma voluntarilor EVS, atât ca 
suport la grădiniţe şi şcoli, cât şi pentru a le organiza şi ai 
însoţi la activităţi de petrecere a timpului liber, la 
evenimente culturale, educaţionale, sportive ce vor avea 
loc în perioada stagiului, vizite culturale etc.
 În paralel cu aceste activităţi de pregătire, 
echipele EVS au derulat ample campanii de vizibilitate şi 
promovare a proiectului şi a programului Erasmus+, atât 
în mediul online, facebook, site-uri, bloguri, cât şi în 
mediul ofline, prin distribuirea de flyere, pliante sau 
postarea de afişe.

Volodea Mateevici
preşedinte ATCE Speranţa Râmniceană

Selecție
Echipă Management

EVS “LIVE”
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 SEVa voluntariatului este Learn to get Involved, 
Volunteer in Europe Erasmus+ și Serviciul European de 
Voluntariat vizibile pentru prima dată la Râmnicu Sărat 

 Primul termen al programului Erasmus+, 24 
martie 2014, a adus pentru ATCE Speranța Râmniceană 
șansa unei noi provocări în materie de voluntariat 
european. Este vorba pe de o parte de primul proiect 
Erasmus+ al organizației râmnicene de tineret, dar și, pe 
de cealaltă parte, de primul stagiu de voluntariat european 
prezent în Râmnicu Sărat. 
 Prin acest proiect vizăm să oferim un proces de 
învățare experențial pentru 5 voluntari EVS, din Turcia și 
Italia, care pe parcursul unui stagiu de 6 luni desfășurat în 
Râmnicu Sărat, vor învăța și aplica un set de metode și 
instrumente de educație nonformală, în grădinițele și 
școlile primare. 
 Obiectivele urmărite prin implementarea acestui 
proiect sunt:
 1. Creșterea nivelului de pregătire a 5 voluntari 
EVS provenind din Turcia și Italia în metode și 
instrumente de educație nonformală cu aplicabilitate în 
grădinițele și școlile primare în perioada stagiului de 6 luni 
de la Râmnicu Sărat.
 2. Dezvoltarea de competențe Youthpass pentru cei 
5 voluntari, prin efectuarea stagiului de la Râmnicu Sărat.
 3. Creștere gradului de aplicabilitate a metodelor și 
instrumentelor de educație nonformală în grădinițe și școli 
primare cu ajutorul celor 5 voluntari în vederea dezvoltării 
ofertei educaționale pentru întreg ciclul de studiu într-o 
perioada de 6 luni de activități.
 4. Dezvoltarea solidarității prin cunoaștere 
interculturală între cei 5 voluntari și comunitatea 
râmniceană în sensul schimbului de valori culturale 
românești și turcești/italiene (limbă, tradiții, obiceiuri etc), 
pe perioada stagiului.

Changing lives. Opening minds.

 Pe parcursul lunii octombrie tinerii râmniceni, 
voluntari de suport în cadrul proiectului, au inițiat și 

derulat ample acțiuni de vizibilitate și 
promovare a proiectului și a programului 
Erasmus+ în comunitatea locală, acțiuni 
concretizate prin campanii de distribuire de 
pliante și flyere, prezentarea proiectului, a 
scopului și obiectivelor acestuia în liceele 
râmnicene, postarea de afișe la avizierele 
liceelor, postarea roll-up-ului proiectului în 
Centrul de tineret FORTES, promovarea 
proiectului pe facebook și în mass-media 
locala, etc.
 Puteți urmări evoluția acestui 
proiect, fotografii, articole, impresii din 
implementarea stagiului, începând cu data 
de 1 noiembrie 2014, atât pe pagina oficială 
a ATCE Speranța Râmniceană, 
https://www.facebook.com/atcesr.ro, cât și 
pe grupul proiectului, accesând linkul: 
https://www.facebook.com/groups/live.evs
/. 

Learn to get Involved,
Volunteer in Europe!

Implică-te! Fii voluntar!

Strîmbei Daniela
manager de proiect

 
 
 Proiect finanțat de Uniunea 
Europeană prin programul Erasmus+ 
Acțiunea KA1 – mobilități ale tinerilor

SM ART
ChooseART

not
DRUGS

ART
not
DRUGS

 Federatia Organizatiilor 
Ramnicene de Tineret, Educatie si Sport 
(F.O.R.T.E.S.) organizes an youth 
exchange, that is a part of a youth project 
called ,,Choose SMART, Choose ART’’, in 
Ramnicu Sarat, Romania from 25.10.2014 
to 02.11.2014. The theme of the project is 
preventing and abating drug amongst 
youngsters, by offering a healthy and 
creative alternative: art and sport. 
 The project will be developed for 
14 months, between October 2014 to 
November 2015 involving promoters from 
6 countries: Spain, Portugal, Turkey, Italy, 
Malta and Romania. The youth exchange 
addresses to 36 youngsters with ages 
between 16 and 19 years, along with 6 
group leaders.  Some of the youngster will 
come from vulnerable social and/or 
economic environments, which could 
make them take bad decisions, like using 
illegal drugs. 
 The main objectives are:
 1) Raising the degree of awareness 
of the target group, regarding the danger of 
using illegal drugs, through activities 
developed with the help of non-formal 
education activities, in the youth exchange 
period.
 2) Raising the level of involvement 
in artistic activities.
 3) Increasing the sporting abilities 
of the target group, for recreation and 
spending free time in a healthy way, trough 
sport. 
 We will reach this goals through 
non-formal activities, such as: forum 
theaters, role playing, games, 
team-buildings, trust-buildings, visits to 
CPECA (Antidrug institution from 
BUZAU, Romania), but also media 
activities, dance and theatre workshops, 
which will create a final show, named ,,Art 
not Drugs’’, held at the municipal Culture 
Hall, in front of  a target group of 
youngsters from the local high school, 
volunteers, but also parents, teachers and 
people from the local community.
 On Sunday, 12 October 2014 the 
target group with others volunteers gave 
flyers trough the town to people as part of 

a visibility action and explained them the objectives of the 
project and promoted the European Union and ERASMUS+ 
image.

Ioana Ionescu
participant CSCA

 This project is funded by the European Union trough the 
Erasmus+ project - KA1 Action – Youth mobilities

LIVE
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 Proiectul Choose SMART, Choose ART, finanţat 
de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, se va 
desfăşura în perioada 05.08.2014 – 05.10.2015 şi este struc-
turat pe 3 etape de implementare şi anume:
 - Pregătire şi vizibilitate: 05.08.2014 – 
24.10.2014;
 - Implementarea activităţilor schimbului de tineri: 
25.10.2014 – 02.11.2014;
 - Evaluare, diseminare, multiplicare şi follow-up: 
03.11.2014 – 05.10.2015.
 Proiectul a demarat printr-un comunicat de presă 
în revista Micul Jurnalist şi pe blogul atcesr, la următoarea 
adresă: 
http://atcesr.wordpress.com/2014/08/09/comunicat-de-pre-
sa-de-lansarea-proiectului-choose-smart- choose-art/. 
 A fost realizat un grup de facebook https://www.-
facebook.com/groups/ChooseSmartChooseArt/, în scopul 
realizării acţiunilor de vizibilitate şi promovare a proiectu-
lui şi a programului Erasmus+, a imaginii Uniunii Euro-
pene, autoritatea finanţatoare a prezentului proiect. Ca 
element de promovare grupul de facebook beneficiază de 
identitate vizuală prin amplasarea ca şi imagine de copertă 
(cover) a unui banner online, cu elemente distinctive ale 
proiectului, ale Uniunii Europene şi ale programului 
Erasmus+. În cadrul acestui grup au fost postate/distribuite 
articole, fotografii din diferitele etape ale implementării, au 
fost postate impresii şi comentarii ale participanţilor.
 Etapa de vizibilitate s-a desfăşurat pe parcursul 
întregului interval de timp, iar pe lângă realizarea grupului 
şi lansarea comunicatului de presă, activităţile susţinute au 
constat în: realizarea de campanii de vizibilitate, participar-
ea la emisiuni TV, vizibilitate şi promovare în mediul 
online, redactarea de articole, seminarii de prezentare în 
licee, etc.
 Activităţile de pregătire au constat în asigurarea 
cadrului optim de desfăşurare a proiectului, de asigurarea a 
aspectelor practice, logistice şi organizatorice, de pregătire 
a activităţilor VPA-ului şi a schimbului de tineri. Enumerăm 
mai jos activităţile de pregătire efectuate:
 - Comunicarea continuă şi susţinută cu partenerii, 
activitate ce a fost demarată imediat după aprobarea 
proiectului desfăşurându-se în condiţii optime. În acest 
sens, în mod punctual, aceasta s-a realizat atât prin interme-
diul emailului cât şi a facebook-ului şi telefoniei, cele trei 
mijloace facilitând o bună comunicare şi colaborare înainte 
de vizită de planificare în avans şi de demararea schimbului 
de tineri.
 - Realizarea împreună cu partenerii a următoarelor 
documente de suport pentru schimbul de tineri:
• agreementul dintre promotori în care s-au 
evidenţiat rolul şi atribuţiile fiecărui partener, aspectele 
tehnice şi financiare, etc; 
• agreementul părinţilor/tutorilor că sunt de acord ca 
minorii să desfăşoare activităţile în cadrul schimbului şi că 
sunt de acord cu utilizarea imaginii acestora în materialele 
publice rezultate din proiect;
• regulamentul de ordine interioară care cuprinde 
măsuri de protecţie şi siguranţă, cerinţe minime de 
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 Anul 2014 a fost un an foarte productiv pentru voluntariatul râmni-
cean. Cu un nou program ce ne-a întâmpinat încă de la 1 ianuarie - Erasmus+, 
se anunţau parteneriate noi şi oportunităţi deosebite pentru tineri, pe parcur-
sul celor 7 ani în care acest program va opera.
 În Râmnicu Sărat, primul proiect aprobat de Agenţia Naţională – 
ANPCDEFP în cadrul acestui nou program, a fost un schimb de tineri, denu-
mit “Choose Smart, Choose ART” implementat de F.O.R.T.E.S în perioada 
25 octombrie - 2 noiembrie 2014.
 Dacă despre ce înseamnă implementarea unui proiect aţi mai citit, şi 
mulţi tineri chiar au luat parte la această etapă a activităţilor, eu vă voi povesti 
în ce constă pregătirea unui proiect (sau cum spunea cineva, toată munca 
depusă înainte, pe care nimeni nu o cunoaşte, însă toţi o resimţim).
În primul rând trebuie spus că de pregătirea unui proiect depinde succesul 
acestuia şi în mare parte atingerea obiectivelor propuse. Poate părea o activi-
tate mititică, realizabilă în doar câteva zile, de către managerul de proiect sau 
coordonatorul de activităţi, însă de fapt este o muncă destul de complexă, ce 
implică mai mulţi oameni decât cei pe care îi cunoaştem pe parcursul celor 8 
zile de activităţi.
 Totul începe în momentul în care ANPCDEFP anunţă rezultatele 
candidaturilor pentru termenul respectiv. Şi dacă ne numărăm printre cei 
norocoşi şi proiectul nostru primeşte finanţarea cerută, putem spune că din 
acel moment începe pregătirea.
 Primul pas este anunţarea partenerilor, printr-un e-mail direcţionat 
către persoanele de contact din partea fiecărei organizaţii din ţările partenere 
în proiectul respectiv. Aceştia trebuie să confirme într-un termen rezonabil 
parteneriatul, moment în care trecem la pasul doi: realizarea info-pack-ului 
cu toate detaliile legate de proiectul nostru (scop, obiective, parteneri, profi-
lul participanţilor, aspect administrative, financiare, etc). Acest material, 
împreună cu formularul de participare se trimite tuturor promotorilor şi 
fiecare lansează apelul de selecţie pentru a găsi participanţii potriviţi pentru 
proiect.
 În cazul Choose Smart Choose Art, lucrurile au fost mai complicate 
din punctul meu de vedere. Fiindcă Erasmus+ era la început, atât Agenţia cât 
şi noi şi partenerii nu eram familiarizaţi cu toată documentaţia necesară 
înaintea derulării proiectului propriu-zis. Şi cum toate necesită timp pentru a 
fi făcute cum trebuie, am decis să amânăm proiectul cu aproximativ o lună şi 
jumătate, în beneficiul tuturor partenerilor.
 În paralel cu procesul de selecţie şi comunicarea cu partenerii se 
derulează şi activităţile de vizibilitate, de contractare a serviciilor necesare 
(cazare, masă, transport, Săli de activitate, etc) şi de achiziţionare a materi-
alelor logistice.
 Următorul pas major în pregătire a reprezentat VPA-ul –Vizita de 
Planificare în Avans (despre care puteţi citi într-un alt articol). Câte 2 reprez-
entaţi ai asociaţilor partenere din Turcia, Italia, Spania, Malta, Portugalia şi 2 
din partea României, s-au întâlnit tot în Râmnicu Sărat pentru 3 zile, cu 
scopul de a distribui sarcinile pentru implementare, pentru a discuta agenda 
de activităţi, pentru a stabili regulile de grup precum şi pentru a întocmi alte 
documente necesare. Spun un pas major deoarece este primul contact direct 

un mare pas
De la scriere la implementare

cu partenerii din cadrul proiectului, iar 
în cazul Choose Smart Choose ART a 
fost ază unor viitoare parteneriate cu 
asociaţiile prezente.
 În urma acestei întâlniri s-a 
apropiat de finalizare şi procesul de 
selecţie, care pentru FORTES a însem-
nat includerea atât a unor tineri cu alte 
experienţe internaţionale cât şi tineri 
aflaţi pentru prima oară într-un proiect 
de acest gen. Şi pot spune că am avut o 
echipă pe cinste, care nu doar că a dus la 
capăt sarcinile aşa cum trebuie dar s-au 
implicat şi au au fost creativi, rezultatul 
fiind pe măsură. Pregătirea activităţilor, 
cu toate materialele şi documentele 
necesare este etapă ce încheie perioada 
de pregătire, doar că mai apoi să înceapă 
schimbul de tineri.
 Iată, cum arată în linii mari 
acest mare pas într-un proiect de tineret, 
numit pregătire. 
  Giorgiana Grozea

 facilitator

 Articol realizat în cadrul 
proiectului Choose SMART, Choose 
ART, finanţat de Uniunea Europeană 
prin programul Erasmus+, Acţiunea 
KA1 – mobilităţi ale tinerilor

Pregatire conduită, reguli stabilite de comun acord cu promotorii etc;
•  formularele de evaluare intermediară şi finală, formulare ce 
au vizat în special obţinerea unui feedbak corect şi rapid asupra 
îndeplinirii obiectivelor proiectului, centrate pe conştientizarea 
obiectivelor de învăţare şi pe rezultat;
• formularele de aplicare, tipizate identice pentru toţi promo-
torii, ce au urmărit profilul participantului specificat în cererea de 
finanţare, cu prioritate pentru tinerii cu posibilităţi reduse;
- Lansarea apelurilor de selecţie de participanţi, realizată de promoto-
ri atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. În cadrul apelurilor s-au 
transmis informaţii despre proiect, profilul participanţilor, formularul 
de aplicare, procedura de selecţie etc.
 Apelul de selecţie lansat de FORTES, pentru formarea 
echipei române a fost postat pe blogul ATCE Speranţa Râmniceană, 
la adresa: https://atcesr.wordpress.com/2014/08/09/apel-de-selec-
tie-participanti-choose-smart-choose-art/, iar rezultatul selecţiei aici: 
https://atcesr.wordpress.com/2014/10/05/selectia-pentru-echi-
pa-choose-smart-choose-art-s-a-incheiat/. 
 - Asigurarea măsurilor practice şi logistico-organizatorice a 
fost activitatea ce a implicat activ echipa de proiect în achiziţionarea 
resurselor necesare implementării, în asigurarea serviciilor şi 
contractarea furnizorilor, în stabilirea şi închegarea de parteneriate la 
nivel local şi judeţean pentru o bună implementare. Descriem mai jos 
punctual cum s-au realizat aceste activităţi:
 • s-au achiziţionat resursele necesare implementării 
în baza unor referate de necesitate realizate de echipa de proiect 
(consumabile, materiale necesare implementării activităţilor, resurse 
pentru asigurare măsurilor de protecţie şi siguranţă, s-au printat docu-
mentele de suport etc);
 • s-au încheiat contractele de furnizare de servicii 
(cazare şi masă cu Pensiunea Milion, transport intern cu TUC SA 
Rm. Sărat, coffeebreack cu MCA Comercial, serviciile de interpre-
tare şi traducere cu Selegian Ştefania);
 • s-au purtat discuţii şi s-au încheiat protocoale de 
colaborare cu parteneri locali şi judeţeni, pentru suport în activităţi, 
după cum urmează: asigurarea protecţiei şi siguranţei participanţilor 
- Poliţia Locală Rm. Sărat, desfăşurarea seminariilor tematice 
antidrog, întâlnirea cu specialişti din poliţie – Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Buzău şi Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Buzău, asigurarea de suport medical şi de intervenţii în caz 
de urgenţă – Spitalul Municipal Rm. Sărat, desfăşurarea pieselor de 
teatru forum în licee – Colegiul Naţional Al. Vlahuţă, Liceul Teoretic 
Ştefan cel Mare, Liceul Tehnologic Economic şi Liceul Tehnologic 
Victor Frunză, asigurarea unei întâlniri cu administraţia locală în sala 
de şedinţe a Consiliului Local Municipal – Primăria Rm. Sărat, asigu-
rarea sălii de spectacol şi a logisticii necesare (sonorizare, lumini) 
desfăşurării spectacolului final “Artă nu drog” – Centrul Cultural 
Florica Cristoforeanu etc.
 • pregătirea spaţiului de desfăşurare a activităţii în 
Centrul de tineret FORTES, asigurarea logisticii necesare, a echipa-
mentului IT, a camerelor de filmare, fotografiere etc;
 • pregătirea sosirii participanţilor în cadrul schimbu-
lui, pregătirea unui cadru nonformal în incinta hotelului, a restauran-
tului, personalizarea camerelor etc.
 - Pregătirea activităţilor şi a serilor interculturale a mobilizat 
activ toţi promotorii. Aceştia şi-au asumat în cadrul VPA, activităţile 
din agendă care revin fiecărui promotor şi au purces la o pregătire 
intensă pentru a putea ajunge la rezultatele scontate şi a îndeplini 
corespunzător. Specific vorbind promotorii au realizat prezentări 
(dinamice şi interactive), au pregătit energizere, joculeţe, au studiat şi 
pregătit informaţii în domeniul artei, a combaterii consumului de 
droguri, au pregătit filmuleţe, au făcut studiu de caz pe personaje care 
s-au confruntat cu problematica drogurilor, au făcut studiu de caz pe 
sisteme şi măsuri de prevenire a acestui flagel, etc. În cea ce priveşte 
pregătirea serilor interculturale promotorii au pregătit prezentări ale 
culturilor statelor de provenienţă, prezentări ale localităţilor lor, ale 
personalităţilor, prezentări ale organizaţiilor, au pregătit cântece, 
dansuri, port popular şi mâncăruri tradiţionale.

Volodea
Mateevici
preşedinte
FORTES

by
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 Pentru început pot spune că perioada de desfăşurare a 
repetiţiilor a fost destul de scurtă, dar ne-am descurcat în a 
termina piesa cap-coadă. Echipa mea a fost formată din: Melissa, 
Celia, Gizem, Melis, Cătălin, Sara şi eu. Elevii din Liceul 
Economic au fost destul de comunicativi şi deschişi, iar 
majoritatea celor prezenţi înţelegând întreaga piesă. Tematica 
principală a piesei de teatru a fost combaterea consumului de 
droguri şi motivarea tinerilor de a desfăşura activităţi alternative 
de dezvoltare personală, de a se manifesta liber prin artă şi 
cultură.
 Georgiana Bujoaică, elevă în liceul respectiv a intervenit 
intrând în rolul unui dintre profesorii piesei respective schimbând 
întregul sens, aceasta având un happy-end.
 În cele din urmă pot spune că experienţa acumulată în 
desfăşurarea activităţii "teatru forum" alături de elevii Liceului 
Economic "Elina Matei Basarab" a fost una plăcută, astfel între 
noi şi public realizându-se un troc. Noi învingându-ne emoţiile şi 
exprimându-ne ideile fluent, iar publicul înţelegând întreaga 
expresie: "Choose SmART, Choose ART"! 

 Cei șase tineri norocoși ce vor 
participa în perioada 25 Octombrie – 02 
Noiembrie 2014 la activitățile schimbului 
de tineri ”Choose Smart, Choose Art” la 
Râmnicu Sărat  au fost selectați de către 
comisia de evaluare și selecție formată din 
Volodea Mateevici, Laura Holban și Grozea 
Giorgiana. Procesul de selecție a constat în 
analiza și evaluarea formularelor de 
aplicație, conform profilului participantului 
stabilit în cererea de finanțare și a 
respectării echilibrului de gen. Procedura de 
contestație a procesului de selecție constă 
într-un e-mail adresat comisiei la adresa 
fortes.rms@gmail.com pana pe data de 06 
octombrie 2014, orele 24.00, urmând a fi 
soluționate în ziua următoare. Contestatarul 
va primi soluția prim e-mail până pe data de 
7 octombrie, orele 24.00.
 Lista participanților selectați este 
următoarea:

 Lider de grup:
Angela Madalina Feraru

Choose

Choose

Intersectie
multiculturala

VPA 

Angela Feraru
Lider de grup

 Articol realizat în cadrul 
proiectului Choose SMART, Choose ART, 
derulat cu sprijin financiar din partea 
Uniunii Europene în cadrul Programului 
ERASMUS PLUS, Acțiunea cheie 1 – 
Mobilități ale tinerilor

 Noul program Erasmus+ vine în întâmpinarea 
râmnicenilor cu proiectul “Choose Smart, Choose Art”, un semnal 
de alarmă tras de echipa F.O.R.T.E.S împotriva consumului de 
droguri. Pornind de la ideea că teatrul este cea mai profundă 
expresie a sufletului şi a gândurilor omeneşti, proiectul nostru îşi 
propune să deschidă orizontul tinerilor către artă şi activităţi 
sportive, reducând în acest fel consumul de droguri şi alcool în 
rândul tinerilor.
 Fiindcă punem foarte mare accent pe pilotarea şi 
implementarea proiectului, şi vrem să ne asigurăm că toate 
condiţiile în care se va desfăşura proiectul îndeplinesc nevoile 
participanţilor, am susţinut o Vizită de Planificare în Avans (VPA) 
între 3-5 Octombrie 2014, la sediul F.O.R.T.E.S. din Râmnicu 
Sărat. La această activitate au participat câte un lider şi un tânăr 
participant din fiecare ţară promotoare (România, Spania, 
Portugalia, Italia, Malta, Turcia).
 Odată instalaţi la Hotel Milion au fost informaţi în legătură 
cu regulile de cazare, datele de contact ale organizatorilor şi 
programul de activităţi din zilele următoare. Astfel că la VPA-ul 
“Choose Smart, Choose Art” am spart gheaţa cu nişte jocuri de 
cunoaştere, iniţiativă ce ne-a relaxat şi ne-a introdus în atmosfera 
non-formală. În continuare s-au derulat sesiunile de planificare ale 
proiectului, începând în prima jumătate a zilei cu detalii despre 
transport, cazare, mese, nevoi speciale ale participanţilor şi 
aspecte financiare. Discuţia acestor lucruri a decurs rapid, trecând 
în revistă informaţiile asupra cărora toţi cei de faţă am fost de 
acord.
 După prânz am continuat sesiunea de planificare cu o 
discuţie foarte importantă având în vedere grupul de tineri 
implicat în proiect, cu vârste între 15-20 de ani. Ne-am asigurat că 
se vor lua măsurile necesare pentru călătoria şi şederea minorilor 
în România, pe toată perioada schimbului. Părinţii îşi vor da 
acordul în scris, iar liderul de grup va răspunde direct de siguranţa 
minorilor, şi îşi va scoate cazier judiciar înainte de a veni în 
România. De asemenea, le-am adus la cunoştinţă şi faptul că vom 
avea nevoie de acordul pentru publicarea şi difuzarea materialelor 
de vizibilitate/diseminare în care tinerii vor fi prezenţi.
 Am lăsat loc în sesiunea a III-a de planificare pentru 
analiza detaliată a agendei de activităţi. S-a arătat a fi o dinamică 
excelentă de grup, iar reprezentanţii fiecărei ţări promotoare au 
inovat unele activităţi, conform propriilor experienţe în activităţile 
de tineret. S-a stabilit o comunicare vizibil echilibrată, din partea 
tuturor participanţilor din VPA, încă de la început. În concluzie, ne 
aşteptăm la acelaşi entuziasm şi în schimbul propriu-zis, iar 
succesul proiectului se conturează încă de pe acum.

 Noul program Erasmus+ vine în întâmpinarea 
râmnicenilor cu proiectul “Choose Smart, Choose Art”, un semnal 
de alarmă tras de echipa F.O.R.T.E.S împotriva consumului de 
droguri. Pornind de la ideea că teatrul este cea mai profundă 
expresie a sufletului şi a gândurilor omeneşti, proiectul nostru îşi 
propune să deschidă orizontul tinerilor către artă şi activităţi 
sportive, reducând în acest fel consumul de droguri şi alcool în 
rândul tinerilor.
 Fiindcă punem foarte mare accent pe pilotarea şi 
implementarea proiectului, şi vrem să ne asigurăm că toate 
condiţiile în care se va desfăşura proiectul îndeplinesc nevoile 
participanţilor, am susţinut o Vizită de Planificare în Avans (VPA) 
între 3-5 Octombrie 2014, la sediul F.O.R.T.E.S. din Râmnicu 
Sărat. La această activitate au participat câte un lider şi un tânăr 
participant din fiecare ţară promotoare (România, Spania, 
Portugalia, Italia, Malta, Turcia).
 Odată instalaţi la Hotel Milion au fost informaţi în legătură 
cu regulile de cazare, datele de contact ale organizatorilor şi 
programul de activităţi din zilele următoare. Astfel că la VPA-ul 
“Choose Smart, Choose Art” am spart gheaţa cu nişte jocuri de 
cunoaştere, iniţiativă ce ne-a relaxat şi ne-a introdus în atmosfera 
non-formală. În continuare s-au derulat sesiunile de planificare ale 
proiectului, începând în prima jumătate a zilei cu detalii despre 
transport, cazare, mese, nevoi speciale ale participanţilor şi 
aspecte financiare. Discuţia acestor lucruri a decurs rapid, trecând 
în revistă informaţiile asupra cărora toţi cei de faţă am fost de 
acord.
 După prânz am continuat sesiunea de planificare cu o 
discuţie foarte importantă având în vedere grupul de tineri 
implicat în proiect, cu vârste între 15-20 de ani. Ne-am asigurat că 
se vor lua măsurile necesare pentru călătoria şi şederea minorilor 
în România, pe toată perioada schimbului. Părinţii îşi vor da 
acordul în scris, iar liderul de grup va răspunde direct de siguranţa 
minorilor, şi îşi va scoate cazier judiciar înainte de a veni în 
România. De asemenea, le-am adus la cunoştinţă şi faptul că vom 
avea nevoie de acordul pentru publicarea şi difuzarea materialelor 
de vizibilitate/diseminare în care tinerii vor fi prezenţi.
 Am lăsat loc în sesiunea a III-a de planificare pentru 
analiza detaliată a agendei de activităţi. S-a arătat a fi o dinamică 
excelentă de grup, iar reprezentanţii fiecărei ţări promotoare au 
inovat unele activităţi, conform propriilor experienţe în activităţile 
de tineret. S-a stabilit o comunicare vizibil echilibrată, din partea 
tuturor participanţilor din VPA, încă de la început. În concluzie, ne 
aşteptăm la acelaşi entuziasm şi în schimbul propriu-zis, iar 
succesul proiectului se conturează încă de pe acum.

Schimbam povestea 
Elina Matei Basarab

Teatru forum in
Liceul Economic

Dani Stroe - participant

Selectia
pentru
echipa

S-a incheiat!1. Ionescu Ioana
2. Pleștiu Mihaela
3. Ion Teodora
4. Stoica Marius Cătălin
5. Păun Mihai
6. Stroe Daniel
7. Radu Adriana

8. Năclad Oana
9. Baciu Ionuț
10. Iancu Dragoș
 Felicitari celor selectați și 
succes în implementare!

Echipa FORTES
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 Între 25 Octombrie şi 2 
Noiembrie în oraşul nostru s-a derulat 
proiectul „Choose Smart, Choose Art”. 
Încă de la început interacţiunea cu noii 
tineri a fost fantastică, fiecare 
simţindu-se încântat de venirea în oraşul 
nostru.
 Încă de la început, fiind 
participanţi din Portugalia, Spania, 
Malta, Italia, România şi Turcia, am 
dorit să cunoaştem mai multe despre 
ţările participante şi-n special despre 
cuvinte ale acestora.
 Ceea ce-am realizat noi de-a 
lungul unei săptămâni a fost să dovedim 
că în locul consumului de droguri putem 
să alegem arta drept pentru care am avut 
de pregătit mai multe scenete, toate 
incluse în metoda non-formală numită 
TEATRU FORUM.
 Într-una din zile a trebuit să 
pregătim patru scenete urmând ca 
acestea să fie jucate la cele patru licee 
din oraş. Fiecare grupă a avut ca temă: 
„Consumul de droguri”, iar grupele au 
trebuit să pună în scenetă o situaţie în 
care cineva se apucă de droguri.
 Una din regulile teatru formului 
este ca să fie două scenete: una în care 
este jucată o problemă, iar în a doua 
parte se dă soluţia astfel încât publicul să 
joace alături de cei care au pregătit 
scenenta.
 Partea de interacţiune cu elevii 
noştri râmniceni, pentru a rezolva 
problema din scenetă, a fost cam redusă, 
aceştia fiind puţin cam timizi în a-şi face 
curaj să joace alături de voluntarii 
noştrii. Cu toate acestea la îndemnul 
nostru, aceştia au prins curaj şi au reuşit 
să găsească soluţii frumoase la problema 
pe care noi am adus-o în mijlocul 
acestora.
 Pe lângă partea de activităţi 
care ne-au ţinut ocupaţi de dimineaţă 
până seara, am avut de-a lungul a trei seri 
„Seara culturală a ţărilor participante”.
 Două câte două, Portugalia, 
Malta, Italia, Turcia, Spania şi România, 
au susţinut mici prezentări despre ţările 
de provenienţă urmat de gustările 
tradiţionale.
 Aşa s-a făcut că despre Malta 
am descoperit că deşi este o mică insulă 

 Am participat de curând la primul meu proiect internațional și a fost o experiență 
minunată pe care îmi doresc să o repet. „Choose art choose smart”  a încercat să le inducă 
tinerilor ideea că te poți distra și te poți simți bine prin multe alte căi decât drogurile.
 Au fost participanți din 6 țări diferite, iar atmosfera a fost foarte plăcută și spre 
sfârșit devenise chiar familială. Dar trebuie să vă spun ce mi-a placut cel mai tare în acest 
proiect; pe lângă multele energizere și activitățile cât mai complexe și plăcute, cel mai mult 
mi-a placut teatru forum. Să vă spun și de ce.
 Teatru Forum este o metodă de artă participativă, un instrument de intervenție 
socială, ce vizează schimbarea de atitudine în rândul spectatorilor prin implicarea lor în 
piesa jucată. Temele abordate sunt de natură socială, iar spectatorii au oportunitatea de a 
influența deznodământul piesei prin înlocuirea actorilor.
 Teatru forum este un mod foarte bun de a-i implica și pe cei mai timizi și de a 
demonstra anumite aspecte ale vieții de zi cu zi print-o metodă plăcută și amuzantă.
În cazul nostru actorii sunt 8 voluntari din 6 țări diferite care au participat la un proiect 
pentru a încerca combaterea drogurilor în rândul tinerilor.  Această echipă, din care am 
făcut și eu parte a realizat o piesă  de teatru despre influența nocivă a drogurilor asupra 
tinerilor datorate problemelor familiale și a anturajului din care fac parte. Această scenetă 
punea în evidență faptul că problemele părinților îi afectează pe copii, iar aceștia pot cădea 
pradă unor vicii periculoase. 
 Această piesă de teatru trebuia jucată în fața unui public, iar publicul nostru au 
fost elevi din cadrul liceului râmnicean „Alexandru Vlahuță”. M-au surprins într-un mod 
foarte placut prin faptul că s-au implicat foarte mult în piesa și au fost înlocuiți pe rând 
aproape toți actorii. Toți cei care au făcut parte din teatru forum au avut o experiență 
plăcută și am invățat toți lucruri noi și utile.
 Astfel, teatru forum a fost una dintre activitățile preferate ale participanților din 
cadrul proiectului iar acest lucru s-a văzut pe scene.

Adriana Radu

 The whole team came at 
this highschool because we were the 
first team who presented their play.
 Our play was about the 
most popular guy in that highschool 
(Berkay) who was surrounded by 
many girls (Doruk, Gizem, Kirsty 
and Noemi). There were two guys 
who, obviously, were jealous on 
Berkay (Dodo and Francesco). 
When Berkay and the girls were 
singing, they came and asked 
Berkay out. He came with Dodo and 
Francesco and took some drugs. He 
continued to take drugs and that’s 
how his friends started to leave him. 
In one night, the police caught 
Francesco and Berkay succeeded to 
escape. He went to rehab and started 
to play guitar again with his friends. 
At the end of the play, Berkay and 
Doruk song “Big bang” from Rock 

SM ART
SM ART

Choose
Choose

conduită, reguli stabilite de comun acord cu promotorii etc;
•  formularele de evaluare intermediară şi finală, formulare ce 
au vizat în special obţinerea unui feedbak corect şi rapid asupra 
îndeplinirii obiectivelor proiectului, centrate pe conştientizarea 
obiectivelor de învăţare şi pe rezultat;
• formularele de aplicare, tipizate identice pentru toţi promo-
torii, ce au urmărit profilul participantului specificat în cererea de 
finanţare, cu prioritate pentru tinerii cu posibilităţi reduse;
- Lansarea apelurilor de selecţie de participanţi, realizată de promoto-
ri atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. În cadrul apelurilor s-au 
transmis informaţii despre proiect, profilul participanţilor, formularul 
de aplicare, procedura de selecţie etc.
 Apelul de selecţie lansat de FORTES, pentru formarea 
echipei române a fost postat pe blogul ATCE Speranţa Râmniceană, 
la adresa: https://atcesr.wordpress.com/2014/08/09/apel-de-selec-
tie-participanti-choose-smart-choose-art/, iar rezultatul selecţiei aici: 
https://atcesr.wordpress.com/2014/10/05/selectia-pentru-echi-
pa-choose-smart-choose-art-s-a-incheiat/. 
 - Asigurarea măsurilor practice şi logistico-organizatorice a 
fost activitatea ce a implicat activ echipa de proiect în achiziţionarea 
resurselor necesare implementării, în asigurarea serviciilor şi 
contractarea furnizorilor, în stabilirea şi închegarea de parteneriate la 
nivel local şi judeţean pentru o bună implementare. Descriem mai jos 
punctual cum s-au realizat aceste activităţi:
 • s-au achiziţionat resursele necesare implementării 
în baza unor referate de necesitate realizate de echipa de proiect 
(consumabile, materiale necesare implementării activităţilor, resurse 
pentru asigurare măsurilor de protecţie şi siguranţă, s-au printat docu-
mentele de suport etc);
 • s-au încheiat contractele de furnizare de servicii 
(cazare şi masă cu Pensiunea Milion, transport intern cu TUC SA 
Rm. Sărat, coffeebreack cu MCA Comercial, serviciile de interpre-
tare şi traducere cu Selegian Ştefania);
 • s-au purtat discuţii şi s-au încheiat protocoale de 
colaborare cu parteneri locali şi judeţeni, pentru suport în activităţi, 
după cum urmează: asigurarea protecţiei şi siguranţei participanţilor 
- Poliţia Locală Rm. Sărat, desfăşurarea seminariilor tematice 
antidrog, întâlnirea cu specialişti din poliţie – Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Buzău şi Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Buzău, asigurarea de suport medical şi de intervenţii în caz 
de urgenţă – Spitalul Municipal Rm. Sărat, desfăşurarea pieselor de 
teatru forum în licee – Colegiul Naţional Al. Vlahuţă, Liceul Teoretic 
Ştefan cel Mare, Liceul Tehnologic Economic şi Liceul Tehnologic 
Victor Frunză, asigurarea unei întâlniri cu administraţia locală în sala 
de şedinţe a Consiliului Local Municipal – Primăria Rm. Sărat, asigu-
rarea sălii de spectacol şi a logisticii necesare (sonorizare, lumini) 
desfăşurării spectacolului final “Artă nu drog” – Centrul Cultural 
Florica Cristoforeanu etc.
 • pregătirea spaţiului de desfăşurare a activităţii în 
Centrul de tineret FORTES, asigurarea logisticii necesare, a echipa-
mentului IT, a camerelor de filmare, fotografiere etc;
 • pregătirea sosirii participanţilor în cadrul schimbu-
lui, pregătirea unui cadru nonformal în incinta hotelului, a restauran-
tului, personalizarea camerelor etc.
 - Pregătirea activităţilor şi a serilor interculturale a mobilizat 
activ toţi promotorii. Aceştia şi-au asumat în cadrul VPA, activităţile 
din agendă care revin fiecărui promotor şi au purces la o pregătire 
intensă pentru a putea ajunge la rezultatele scontate şi a îndeplini 
corespunzător. Specific vorbind promotorii au realizat prezentări 
(dinamice şi interactive), au pregătit energizere, joculeţe, au studiat şi 
pregătit informaţii în domeniul artei, a combaterii consumului de 
droguri, au pregătit filmuleţe, au făcut studiu de caz pe personaje care 
s-au confruntat cu problematica drogurilor, au făcut studiu de caz pe 
sisteme şi măsuri de prevenire a acestui flagel, etc. În cea ce priveşte 
pregătirea serilor interculturale promotorii au pregătit prezentări ale 
culturilor statelor de provenienţă, prezentări ale localităţilor lor, ale 
personalităţilor, prezentări ale organizaţiilor, au pregătit cântece, 
dansuri, port popular şi mâncăruri tradiţionale.

t eatrul  forum,

forum Theatre

a r t aAlege 

in Industrial Highschool
mafia.
 When they played for the 
second time, no one from this 
highschool replaced any character 
in the idea to change the story, but 
Daniel and Mihai saved the 
situation. They found the solution 
of the problem and the play had a 
happy ending.
 After the play was done, 
Berkay and Doruk sang again. After 
this, Mihai, Miki, Gi and Angela 
sang a romanian song. I have to say 
that they were amazing.
 At the end, we’ve done 
some energizers with the 
highschool students and it was very 
funny. It was a great activity, full of 
laughs and good vibes, and I think 
we were the best team. The time we 
spent at the rehearsals brought us 
closer because we had to 
communicate a lot.

                                                                                                 
Ioana Ionescu

Romanian participant

Alegem
si  D ia logulSportulArta ,

cetăţenii acestei sunt voinici, similari 
din punct de vedere cultural cu celelalte 
ţări, obişnuiesc să mănânce ulei de 
măsline pe pâine, de obicei dimineaţa la 
micul dejun, au nişte măsline foarte 
bune care ar merita să fie încercate.
 Colegii italieni, care erau din 
Sicilia, ne-au prezentat locul de unde 
aceştia vin cu locuinţele lor minunate de 
lângă Marea Mediterană şi ceea ce ne-a 
fascinat a fost faptul că, dimineaţa, 
undeva prin aprilie- mai, poţi merge la 
plajă, pe malul Mediteranei, iar mai 
târziu, dacă doreşti, poţi merge să 
schiezi nu departe de locul plajei. Astfel 
că vara şi iarna sunt la o distanţă de doar 
câteva ore.

 Turcia, pe unii dintre noi, ne 
fascinează mult. De la ei avem influenţe 
culinare şi de ce nu, noi cei din spaţiul 
românesc, influenţe culturale.
 Cel mai important lucru care 
ne-a atras pe noi şi pe care turcii ni l-au 
prezentat a fost „Hena”, care reprezintă 
un fel de tatuaj specific pe care i se 
aplică viitoarei mirese pe mâini şi 
picioare, decorat foarte minuțios, în 
credința că henna purifică și protejează; 
pot fi desene care variază de la o regiune 
și o cultură la alta, indicând de exemplu 
stare bună de sănătate, fertilitate, 
înțelepciune și cultură spiritual.
 Poate anumite lucruri nu le 
ştiaţi chiar despre România, drept pentru 
care aş dori să vă spun că noi am 
inventat stiloul, noi am descoperit 
insulina, românca noastră, Nadia 
Comăneci, a fost prima gimnastă a lumii 
care a primit pe linie 10 la Montreal, în 
1976, astăzi nu ne-am fi putut deplasa 
mai repede cu avionul fără invenţiile lui 
Henri Coandă, precum şi faptul că 
Istoria Sculpturii ar fi fost cu destule 
pagini mai săracă fără minunatele 
capodopere ale sculptorului Constantin 
Brâncuşi.
 Concluzia acestui articol 
precum şi a proiectului în sine a fost şi 
este conştientizarea pericolului 
consumului de droguri şi lupta 
împotriva acestuia prin artă şi sport.

Baciu Ionuţ Robert
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ChooseCentrul de
Prevenire
Evaluare si
Consil iere Antidrog 

si echipa
 Proiectul Chose Smart Chose Art a fost 
unul din cele mai frumoase şi mai interesante 
proiecte ale anului 2014. Toţi cei 44 de participanţi 
din 6 ţări europene, şi anume România, Spania, 
Turcia, Italia, Malta şi Portugalia au fost foarte 
încântaţi de toate activităţile, metodele şi modelele 
de lucru folosite. Una din activităţile preferate a fost 
vizita la Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere 
Antidrog al judeţului Buzău (CPECA). Acolo am 
fost întâmpinaţi de domnul Anghel Viorel – comisar 
şef de poliţie, de domnul Marin Ştefan - comisar şef 
de poliţie şi coordonatorul centrului şi de doamna 
Isacof Claudia - asistent social.
 Participanţii au fost foarte bucuroşi să vadă 
implicarea autorităţilor în aceste proiecte antidrog şi 
au ascultat cu mare interes sfaturile şi măsurile de prevenţie sugerate de aceştia. Gazdele noastre au fost foarte 

primitoare, au împărţit cu noi informaţii interesante 
în legătură cu măsurile antidrog dar ne-au vorbit şi 
despre prevenirea criminalităţii şi a furturilor din 
maşini sau locuinţe. A existat şi o parte interactivă 
a acestei întâlniri în care participanţii şi-au 
exprimat curiozităţile sau chiar au împărtăşit 
metodele de prevenire antidrog de la ei din ţară.
 Pentru a înţelege mai bine cum stau 
lucrurile, autorităţile au dat o mulţime de exemple, 
inspirate din experienţă proprie, prezentând şi 
modul de rezolvare a acestora, dar şi pedepsele 
aplicate celor care au încălcat legea. Vizita la 
Clubul Polițiștilor din Buzău, în care participanții 
s-au întâlnit cu reprezentanți CPECA și ai IPJ 
Buzău, Compartimentul Analiza și Prevenirea 
Criminalității, a avut o durată de aproximativ 2 ore, 

timp în care participanţilor li s-au împărţit pliante şi li s-au oferit informaţii foarte folositoare, aplicabile atât la 
proiectul aflat în desfăşurare cât şi în viaţa de zi cu 
zi.
 După aceasta participanţii au făcut vizite 
culturale în oraşul Buzău la Palatul Comunal, una 
din cele mai impunătoare construcţii ale oraşului, 
Catedrala Episcopiei Buzău, şi Parcul Crâng-cel 
mai mare şi mai important parc al oraşului Buzău. În 
parcul Crâng participanţii au avut şi o sesiune de 
team-building, în care au făcut câteva exerciţii 
energizer şi alte activităţi specifice. La finalul zilei 
ne-am întors la centrul de tineret unde am împărţit 
impresii cu privire la activităţile petrecute peste zi.

Oana Maria Năclad

Festivalul Dramaturgiei BuzoieneFestivalul Dramaturgiei Buzoiene

 Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” va fi în 
perioada 15 – 17 octombrie 2014, gazda unor ample 
manifestări teatrale. Este vorba de organizarea şi 
desfăşurarea sub sigla ATCE Speranţa Râmniceană a ediţiei 
cu numărul VII a Festivalului Dramaturgiei Buzoiene, 
festival de teatru dedicat elevilor din liceele judeţului 
Buzău, finanţat de către Consiliul Judeţean Buzău în baza 
Legii 350/2005 şi de Centrul Cultural Florica 
Cristoforeanu.
 Partenerii de anul acesta sunt: Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat, Federaţia FORTES, Muzeul 
Municipal Rm. Sărat, TVSAT 2002, Dugheana de Printuri 
şi Oriflame.

 Programul festivalului este următorul:
 • În debut, miercuri 15 octombrie 2014, 
orele 18.00 – 20.00, pe scena Centrului Cultural Florica 
Cristoforeanu, va avea loc piesa de teatru 
INSTITUTORUL, sub regia lui Cristian Dumitrescu, piesă 
de teatru ce aparţine Companiei teatrale SIGMA ART. 
      Distribuţia piesei este următoarea:
      Romulus Severin este Prof;
      Vasilică Popescu este Mama;
      Andreea Bolovan este Marie;

Săptămâna aceasta voluntarii râmniceni vor sărbători prin teatru!Săptămâna aceasta voluntarii râmniceni vor sărbători prin teatru!
      Ana-Maria Bădică este Beatrice.
      Gardienii: Emilia Antonescu şi Mihai Dumitrescu.
 • Următoarele două zile, respectiv 16 şi 17 
octombrie, elevii pricepuţi în arta teatrală, de la liceele din 
judeţ, se vor întrece în cadrul concursurilor de teatru 
secţiunile trupe, monolog şi teatru forum, în fiecare zi între 
orele 14.00 – 17.00, fiind jurizaţi de specialişti în domeniu. 
 • Festivitatea de premiere va avea loc în 
data de 17 octombrie ora 17.00, premiile din acest an 
constând în PLACHETE – locul I, DVD-playere, DVD-uri 
cu piese de teatru, tricouri şi diplome. 
Ca în fiecare an, surpriză va consta în premiul cel mare, o 
excursie la Braşov, în care vor merge actorii clasaţi pe 
primul loc, dar şi voluntarii ce au ajutat în organizarea şi 
implementarea festivalului.
 Prezentatoarea ediţiei din acest an este Rafaela 
Violeta Romaneţ, o tânără pasionată de artă şi cultură, tot 
mai prezentă în peisajul cultural râmnicean.

 Echipa ATCE Speranţa Râmniceană urează mult 
succes concurenţilor!

Volodea Mateevici
Preşedinte ATCE Speranţa Râmniceană

 Ceea ce s-a întâmplat pe 16 respectiv 17 octombrie la acest 
festival este o experienţă unică pe care nu o voi uita niciodată şi asta 
pentru că am avut ocazia de a lucra cu tineri foarte talentaţi, pasionaţi 
de teatru şi de a fi jurizaţi de oameni importanţi din lumea teatrului. Cu 
toate că am participat şi anul trecut, luând premiul pentru "cel mai bun 
monolog", ediţia din acest an a fost una specială şi extraordinară atât 
pentru mine cât şi pentru trupă din care fac parte.
 Cu siguranţă că emoţii am avut, mai ales că am participat la 
punerea în scenă a majoritatea pieselor şi îmi doream ca totul să 
meargă bine, dar atunci când intru pe scenă toate emoţiile se 
transformă în ceva frumos şi constructiv şi încerc să le transmit 
publicului prin fiecare replică pe care o rostesc. 
 Nu cred că se poate exprima prin cuvinte ceea ce simt atunci 
când arunc o privire în sală şi văd reacţia publicului care este interesat 
de ceea ce noi facem pe scenă. Este un sentiment unic pe care îl trăieşti 
doar atunci. Mă bucur enorm că fac parte din C.T.I. MOFTURI, iar 
premiul pentru regie pe care l-am câştigat se datorează în mare parte 
lor.
 Cred că şi repetiţiile ne-au ajutat mult dar pasiunea pentru 
teatru şi plăcerea de a crea ceva frumos şi-au spus cuvântul. Pot spune 
că 17. 10. 2014 este o zi pe care o aşteptam de foarte mult timp pentru 
că în sfârşit efortul şi pasiunea noastră pentru teatru au fost jurizate şi 
valorificate de actori profesionişti.

Valentina Stoica

Editia a VII-a
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 Succes deplin în cea de a doua zi a
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene

 Succes deplin în cea de a doua zi a
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene

               Volodea Mateevici, Preşedinte ATCE Speranţa 
Râmniceană: “Am început acest festival acum şapte ani, 
pe de o parte din dorinţa de a implica tinerii râmniceni în 
actul cultural, în misterele teatrului – cel care dezvoltă 
cel mai bine competenţe de comunicare, dar şi din 
dorinţa de a realiza o punte de colaborare între liceele din 
judeţul Buzău. Timp de foarte mulţi ani, la Râmnicu 

Sărat, actul cultural se manifestă prin organizarea de 
spectacole de muzică populară sau uşoară – evenimentele 
teatrale lipsind cu desăvârşire, iubitorii de teatru luând 
doza de cultură teatrală de la Buzău (Teatrul George 
Ciprian) sau de la teatrele din Bucureşti. Actuala 
Administraţie Publică, deschisă către nou, către 
cunoaştere şi către actul cultural a salutat iniţiativa noastră 
de a livra teatru amator la nivel de elevi de liceu, susţinând 
an de an acest festival, bineînţeles împreună cu 
finanţatorul festivalului, Consiliul Judeţean Buzău – 
finanţare obţinută în baza Legii 350/2005. De la an la an 
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene a crescut în calitate, iar 
seriozitatea micilor actori nu poate decât să ne bucure. Am 
observat ieri că se poate, am observat trupe şi actori ce au 
crescut substanţial de la ultima ediţie, acest lucru făcând 
destul de grea munca juriului. O altă latură care mi-a atras 
atenţia a venit ca propunere din partea preşedintelui 
juriului, domnul Cristian Dumitrescu – regizor de teatru şi 
film, ca înainte de jurizare să aibe loc o sesiune de 
feedback cu profesorii coordonatori. În final nu pot decât 
să mă bucur de longevitatea festivalului şi să urez mult 
succes tuturor elevilor implicaţi în concurs”
 Evenimentul a fost prezentat de către Romanet 
Violeta Rafaela, o tânără pasionată de cultură, ce apare tot 
mai des în peisajul cultural râmnicean şi asta nu poate

 decât să ne bucure. Avem nevoie de cultură, avem 
nevoie de educaţie, avem nevoie de progres. “Este o 
onoare să prezint acest festival şi în acelaşi timp o 
mândrie. Mă bucur enorm când văd atâţia tineri înzestraţi 
cu talent, entuziasmaţi şi dedicaţi. Prima zi a festivalului 
a fost captivantă iar actorii şi interpreţii au evoluat atât de 
bine încât spectatorii au trăit cu intensitate maximă 
fiecare moment, aplauzele, zâmbetele şi încurajările 
însoţind atmosfera. Cu siguranţă şi a doua zi de concurs 
va fi la fel de fascinantă ca şi prima zi, iar concurenţă 
acerbă. Le urez mult succes tuturor participanţilor iar 
drumul în viaţă să le fie presărat cu reuşite şi ropote de 
aplauze! “
 Festivalul a fost găzduit de Centrul Cultural 
“Florica Cristoforeanu “, sub sigla ATCE Speranţa 
Râmniceană, devenit deja tradiţie, ajungând la ediţia cu 
numărul VII, festival de teatru dedicat elevilor din liceele 
judeţului Buzău, finanţat de către Consiliul Judeţean 
Buzău în baza Legii 350/2005 şi de Centrul Cultural 
Florica Cristoforeanu. Partenerii de anul acesta sunt: 
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, Federaţia 
FORTES, Muzeul Municipal Rm. Sărat, TVSAT 2002, 
Dugheana de Printuri şi Oriflame
 În cea de a-II-a zi de concurs pe scenă vor 
evolua: Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”, Colegiul 
Naţional “Alexandru Vlahuţă”, Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” din Buzău, Liceul cu Program 
Sportiv „Iolanda Balaş – Soter”, Liceul „Alexandru 
Marghiloman” din Buzău şi Clubul de teatru 
independent „Mofturi” din Rm. Sărat
 La orele 17:00 va avea loc festivitatea de 
premiere, premiile din acest an constând în PLACHETE 
– locul I, DVD-playere, DVD-uri cu piese de teatru, 
tricouri şi diplome.
Ca în fiecare an, surpriză va consta în premiul cel mare, 
o excursie la Braşov, în care vor merge actorii clasaţi pe 
primul loc, dar şi voluntarii ce au ajutat în organizarea şi 
implementarea festivalului.

Rafaela Romanet

 Articol realizat în cadrul proiectului “Festivalul 
Dramaturgiei Buzoiene, ediţia a VII-a 2014, finanţator 
Consiliul Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005 şi 
Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu”

 Cea de a-II-a zi a festivalului şi prima zi de 
concurs a fost încununată de succes. S-a desfăşurat pe 
trei secţiuni: teatru, teatru forum şi monolog. În ceea ce 
priveşte dramaturgia scrisă s-au înscris Dl. Bratu Nicolae 
cu piesa “Fantaisie a la francaise” (prelucrare) din partea 
Clubului de Teatru Independent “Mofturi” din Râmnicu 
Sărat şi dramaturgul Edith Negulici cu piesele “Wanted”, 
“Iubire la suprapreţ” şi “Dragă Mozart” din partea 
Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti, jurizarea 
acestora făcându-se separat.
 Începând cu orele 14:30 scenă a prins culoare, 
tinerii interpreţi şi actori transmiţând emoţie prin 
momentele diversificate prezentate.
 Pe scenă au evoluat: Clubul de teatru 
independent “Mofturi” din Râmnicu Sărat, Centrul 
Cultural “Florica Cristoforeanu, Liceul Tehnologic 
Economic “Elina Matei Basarab” şi Liceul Teoretic 
“Ştefan cel Mare”
 Juriul a fost pe măsura calităţii festivalului, 
componenţa sa fiind constituită din regizorul Cristian 
Dumitrescu (în calitate de Preşedinte), dramaturgul Edith 
Negulici, actorul Mihai Costache, directorul de imagine 
Mihai Dumitrescu şi profesorul Simona Dumitru.
 Regizorul Cristian Dumitrescu – preşedinte al 
juriului: “Bun găsit cu ocazia debutului celei de-a VII-a 
ediţie a Festivalului Dramaturgiei Buzoiene de la 
Râmnicu Sărat. Zile frumoase, “ca de vară” însoţesc o 
iniţiativă pe care cu toţii o vom considera importantă nu 
numai pentru tinerii râmniceni! Atmosfera ar putea fi 
chiar sărbătoreasca dacă grijile de zi cu zi nu ne-ar 
acoperi şi spun asta pentru că este mai important să 
transmit - ca la Teatru - un mesaj tuturor râmnicenilor, o 
încurajare de a participa şi susţine eforturile, deseori 
voluntare, ale celor care conduc Centrul Cultural 
“Florica Cristoforeanu”, cu sprijinul ATCE Speranţa 
Râmniceană. DE CE? Sunt lucruri grozave, care se 
întâmplă la Râmnicul Sărat, lucruri care prin educaţie şi 
cultură pot chiar îndepărta acele griji ce ne ţin departe de 
“NOI ÎNŞINE”.
 Dramaturgul Edith Negulici, secretar literar la 
Teatrul Evreiesc de Stat – membru al juriului: “Salut 
ATCE Speranţa Râmniceană pentru iniţiativa culturală a 
proiectului “Tineri în acţiune”. Am apreciat calitatea 
pieselor alese (domenii literare naţionale şi universale). 
Unii concurenţi au excelat în înţelegerea personajelor, au 
avut prezenţă scenică şi impact la public. Binevenite în 
momentele de spectacol au fost muzică şi scenografia, 
inspirat alese. Consider teatru forum un moment de 
teatru în teatru cu impact social. Este o competiţie cu 
miză artistică în care cuvântul decisiv îl au regizorii, 

creatorii de teatru profesorii coordonatori, care trebuie să 
aducă la rampă şi să încurajeze calităţile interpreţilor şi 
evoluţia lor dramatică. “
  Actorul Mihai Costea – membru al juriului: 
“Am găsit o atmosferă surprinzătoare la Râmnicu Sărat. 
Ştiam foarte puţine despre acest oraş însă încep să îl 
cunosc din ce în ce mai bine. Am văzut tineri plini de 
entuziasm, cu talente reale şi potenţiali viitori actori. Se 
întâmplă lucruri minunate aici şi anume acest festival. În 
primul rând tineretul are un scop şi îi ajută să îşi 
definească viitoarele repere pe care, dacă nu şi le iau din 
acest tip de activităţi şi le iau de la televizor, ziare, 
facebook şi deja vedem efectele acestui tip de 
comportament în societatea noastră. Trebuie încurajat 
acest tip de acţiune şi mă bucur să fac parte şi să pot pune 
umărul la aşa ceva, în speranţa că mai târziu, cu o parte 
dintre cei pe care i-am văzut astăzi pe scenă, la un 
festival de liceeni la Râmnicu Sărat, să pot fi să fiu coleg 
pe scenă în teatrele din Bucureşti, din ţară, sau acolo 
unde vom putea să ne întâlnim şi ne duce viaţă! “
 Directorul de imagine Mihai Dumitrescu – 
membru al juriului: “Festivalul Dramaturgiei Buzoiene 
se remarcă printr-o diversitate de genuri teatrale precum 
teatru forum prezentat de LTSM urmat de moment de 
teatru dramatic, inspirat coordonate de câţiva tineri elevi 
care sigur se vor distinge în premiile ce le vor primi la 
finalul festivalului. Mult succes! “
 Profesor Simona Dumitru – membru al juriului: 
“La debutul festivalului participanţii s-au arătat puţin 
emoţionaţi, poate nesiguri, dar ulterior emoţiile s-au 
dovedit constructive. Unii dintre “micii actori” au dat 
dovadă de maturitate, au intrat în pielea personajelor, au 
reuşit să capteze şi ce-I mai important, să menţină atenţia 
pe parcursul întregii reprezentaţii. Dacă unii au avut 
replici timide, alţii au fost convingători, au avut gesturile, 
mimica potrivită, au trezit reacţii pozitive şi au scos la 
iveală un real talent actoricesc. “
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 Toamna se numara talentele la
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene

 Toamna se numara talentele la
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene

Neculae Marius - manager de proiect

 Festivalul Dramaturgiei Buzoiene s-a 
încheiat după 3 zile incendiare la Râmnicu 
Sărat. Iniţiatorul şi organizatorul programului a 
fost ATCE Speranţa Râmniceană (Asociaţia de 
Tineret Cultură şi Educaţie Speranţa 
Râmniceană).
Pe scenă au evoluat:
Clubul de teatru independent “Mofturi” din 
Râmnicu Sărat
Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu”
Liceul Tehnologic Economic “Elina Matei 
Basarab”
Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”
Colegiul Naţional “Alexandru Vlahuţă”
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”
Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman”
 Premiile din acest au constat în 
PLACHETE – locul I, DVD-playere, DVD-uri 
cu piese de teatru, tricouri şi diplome, produse 
Oriflame. Ca în fiecare an, surpriza constă în 
premiul cel mare, o excursie la Braşov, în care 
vor merge actorii clasaţi pe primul loc, dar şi 
voluntarii ce au ajutat în organizarea şi 
implementarea festivalului.
 În urma misiunii dificile de a juriza 
momentele deosebite pe parcursul acestor zile, 
pe locul I s-au clasat următorii:
Locul I - secţiunea trupe:
Trupa Mofturi
Piesa Ultimul Godot
Clubul de Teatru independent "Mofturi"

Locul I - secţiunea monolog:
Narcisa Vasilache
Piesa: La tribunal
Clubul Independent de Teatru "Mofturi"

Locul I - secţiunea teatru forum:
Trupa Implicaţii
Tematica: violenta în şcoală
Clubul de Teatru Independent "Mofturi"

Cel mai bun actor: Mihai Păun - CTI 
Mofturi
Cea mai bună actriţă: Ruxandra Popa - 
Centrul Cultural Florica Cristoforeanu
Cea mai bună regie: Stoica Valentina - CTI 
Mofturi

         Juriul a fost pe măsura calităţii 
festivalului, componenţa sa fiind constituită 
din regizorul Cristian Dumitrescu (în calitate 
de Preşedinte), dramaturgul Edith Negulici, 
actorul Mihai Costache, directorul de imagine 
Mihai Dumitrescu şi prof. Simona Dumitru.

Cristian Dumitrescu – Preşedinte juriu 
 “Întrebarea care apare, în mod inevitabil, după o întreprindere de 
genul festivalului de teatru din 15-17 Octombrie 2014 de la Râmnicu Sărat 
este legată de măsura în care a fost sau nu o performanţă... Şi acest aspect 
poate fi privit din cel puţin 2 puncte de vedere:
 - Primul ţine de evoluţia acestei iniţiative aflate acum la ce-a de-a 
7-a ediţie;
 - Al doi-lea, de o mare nevoie a Râmnicului Sărat, anume aceea de a 
promova cultura şi prin Teatru în rândul comunităţii tinere şi adulte.
 Este uşor de intuit, că această nevoie, conştientizată până la fapte de 
către Râmniceni, a născut iniţiativa ce se numeşte Festivalul Dramaturgiei 
Buzoiene... de la Râmnicu Sărat... de la Centrul Cultural FLORICA 
CRISTOFOREANU!
 Dacă ne-am fi întâlnit doar ca să ne simţim bine, chiar şi numai ca 
să ne bucurăm unii de ceilalţi pe un pretext teatral, cuvintele prezente aici ar 
fi pălit de la primele rânduri...
 Dar iată cât de importanţi devin organizatorii unui festival, în acest 
caz, Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educaţie - Speranţa Râmniceană, care au 
maturitatea de a se angaja şi a înfăptui ce-şi propun, de a înfrunta o 
provocare dată de lipsa a ceva ce alte oraşe apropiate au constant: Teatrul.
 Ei da, dânşii ştiu că, într-o asemenea situaţie, cea mai bună alegere 
este activarea Tineretului; şi iată că minunea s-a produs: Teatru cu şi pentru 
Tineri. Restul a venit de la sine!... Numai aşa avem parte de minuni în viaţă, 
când vine de la sine:
 - O deschidere cu INTENDENTUL, prezentată de Compania 
Teatrală Sigma-Art din Bucureşti în care performanţă a fost dată de 
efervescenţa sălii ticsită de tineri şi profesori; 
 Foarte apreciat publicul Râmnicean de către cei care au jucat în 
INTENDENTUL: - Un viu şi cald partener de joc!... care a născut la finalul 
spectacolului controverse aprinse atât pe tema/subiectul spectacolului 
prezentat, cât şi vis-a-vis de stilul de joc al trupei de actori; ei da, asta îşi 
doreşte orice echipă de histrioni: Să mişte publicul!
 - Festivalul-concurs?! A pornit cu o vizibilă prudenţă din partea 
elevilor-actori, care, cel puţin la această ediţie, s-au prezentat în faţa unui 
juriu necunoscut, ne-autohton/ne-local (4 din 5 membri ai juriului, oameni de 
teatru experimentaţi din Bucureşti); apoi, jucătorii s-au încins... 
 Important este de remarcat, din partea juriului, că ceea ce a 
impresionat şi emoţionat în prestaţia atât a actorilor-elevi cât şi a profesorilor 
- coordonatori a fost, nu vizarea unui veleitarism scenic de interpretare, ci o 
acurateţe şi o prospeţime vizibilă dată:
 - Atât de calitatea relaţionării dintre aceştia prin lejeritate şi 
încredere în lucru pentru abordarea actului scenic.
 - Cat şi de preţul, interesul şi sufletul puse în alegerea textul 
dramatic.
 Un festival de la care nu v-aţi dori să lipsiţi! “

Edith Negulici – dramaturg: 
 “Am încredere în talentul lor, ştiu că premiile câştigate pe merit sunt 
pentru ei o excelentă motivaţie de a persevera în pasiunea lor pentru frumos, 
de a demonstra publicului că promisiunile care sunt ei azi vor deveni marile 
spectacolele de mâine şi îşi vor împlini astfel viaţa prin teatru.
Fiecare moment al Festivalului Dramaturgiei Buzoiene (monolog, teatru, 
teatru forum) explică nevoia lor de teatru şi face apel la simţul nostru de 
solidaritate. Teatrul, mai mult decât oricare alta depinde şi se naşte din 
nevoia unei colectivităţi.

Mijloacele de expresie teatrale, puterea cuvântului, expresivitatea prezenţei scenice, 
plăcerea jocului, tot ceea ce am văzut, am simţit şi am trăit împreună în cele trei zile de 
Festival mă determină să cred în succesul acestor tineri minunaţi, viitori actori. Cred că 
educaţia lor corespunde nevoilor scenei noastre de azi, nevoilor unei spiritualităţi 
superioare.Că merită să fie în continuare susţinuţi şi încurajaţi pe drumul lor spre devenire.
Mulţumesc ATCE - Speranța Râmniceană pentru şansa pe care le-o oferă an de an tuturor 
iubitorilor şi creatorilor de frumos, pentru spectacolele care îmi bucură sufletul şi pentru 
prietenia care mă onorează.
 La mulţi ani Festivalului Dramaturgiei Buzoiene care ne invită să creştem 
împreună încă mulţi, mulţi ani!”

 Vasile Ghinea 
 “Festivalul dramaturgiei elevilor de liceu este într-adevăr una dintre ideile 
frumoase, care poate fi pusă în practică la modul surprinzător. Festivalul de teatru recent 
încheiat a coagulat potenţialul actoricesc al elevilor din liceele buzoiene. Trebuie făcută o 
mediatizare mai amplă în timp şi spaţiu, pentru că acest act cultural deosebit de frumos, de 
atractiv, are nevoie de o audienţă mai mare. Chiar am auzit voci care nu au ştiut de acest 
eveniment. Elementul uman, recte elevii de liceu au un potenţial creator bun: nu numai 
actoricesc, dar şi literar, muzical, dovedesc aptitudini şi în arta plastică. Societatea 
contemporană oferă prea puţin. Trebuie cineva să canalizeze potenţialul creator al 
adolescenţilor. Din punct de vedere al coordonatorului, a fost o dovadă clară, că atunci 
când ai cadrul legal asigurat şi susţinerea necesară, se pot face lucruri frumoase cu 
adolescenţii. Am pus în scenă piesa de teatru "Doamna din servietă", piesă comică într-un 
act, distinsă cu premiul I pentru creaţie la Concursul Naţional de Teatru Comic scurt din 
cadrul Festivalului Naţional "Ion Băieşu", Buzău, 1996, ca un omagiu adus autorului ei, 
Grigore Radu Stănescu, cu care am avut relaţii frumoase, fructuoase (Dumnzeu să-l 
odihnească!). Trupa Thalia, compusă din elevii Ruxandra Popa, Narcisa Vasilache şi 
Cosmin Bunea, de la C. N. "Alexandru Vlahuţă", a avut o prestaţie bună datorită căreia a 
ajuns pe podium. Cei trei s-au evidenţiat prin seriozitate şi talent actoricesc şi în mod 
deosebit Ruxandra Popa a primit şi diploma de cea mai bună actriţă. Am mai avut o 
experienţă de acest gen în care rezultatele au fost remarcabile, pe podium, cu adolescenţii 
de la Liceul "Ştefan cel Mare", de aceea repet, în cunoştinţă de cauză, elevii pot oferi 
surprize deosebit de frumoase, de adevăraţi creatori, bineînţeles când au cadrul legal şi 
susţinerea necesară.
Mulţumesc “

Simona Dumitru – profesor de Limba şi Literatura Română:
 “Finalul acestei ediţii mi-a adus o altă viziune asupra ideii de teatru în Rm. Sărat. 
Am convingerea că implicarea liceenilor în astfel de festivaluri atrage schimbări majore de 
mentalitate, cultură şi dorinţă de mai mult. Prestaţiile “actorilor” noştri au fost vizibil mai 
bune în acest an, competiţia căpătând un sens mai profund – nu doar gesturi şi replici fade, 
rostite mecanic. S-a observat dorinţa de a intra cât mai bine în pielea personajelor şi a 
rolurilor interpretate, dorinţa de a demonstra că există calitate, conţinut, nu doar formă. 
Salut iniţiativa ATCE de a organiza anual un asemenea festival, îi felicit pe cei care s-au 
implicat în întregul proces de realizare a lui şi le doresc putere de muncă pentru a continua 
această tradiţie. Referitor la participanţi, pot afirma că s-au descoperit câteva talente care 
aveau nevoie doar de un imbold, de nişte aripi pentru a putea zbura din banal, din cotidian 
spre lumea artei. Astfel, graţie unor coordonatori animaţi de ideea că pot aduce o 
schimbare inedită în orăşelul nostru de provincie, am putut pleca la “vânătoare de valori”. 
Felicitări, dragii noştri actori în devenire! Felicitări pentru implicare, pentru originalitate, 
naturaleţe, pasiune şi curaj!
Succes pe mai departe! “

 Evenimentul a fost prezentat de către Romaneț Violeta Rafaela
 Festivalul a fost găzduit de Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu“, sub sigla 
ATCE Speranţa Râmniceană, devenit deja tradiţie, ajungând la ediţia cu numărul VII, 
festival de teatru dedicat elevilor din liceele judeţului Buzău, finanţat de către Consiliul 
Judeţean Buzău în baza Legii 350/2005 şi de Centrul Cultural Florica Cristoforeanu. 
Partenerii de anul acesta au fost: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, Federaţia FORTES, 
Muzeul Municipal Rm. Sărat, TVSAT 2002, Dugheana de Printuri şi Oriflame.

             Felicitări tuturor participanţilor, profesorilor coordonatori, micilor şi viitorilor mari 
actori, juriului, interpreţilor şi organizatorilor. Să ne revedem cu drag în 2015 pentru a scrie 
o nouă filă de poveste!
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 Toamna se numara talentele la
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene

 Toamna se numara talentele la
Festivalul Dramaturgiei Buzoiene

Gânduri la final de festivalGânduri la final de festival

Impresia unui învingator!Impresia unui învingator!

Locul I - secţiunea trupe: Trupa Mofturi, 
Piesa Ultimul Godot
Locul I - secţiunea monolog: Narcisa 
Vasilache, CTI "Mofturi"
Locul I - secţiunea teatru forum, Trupa 
Implicaţii

Cel mai bun actor: Mihai Păun - CTI 
Mofturi
Cea mai bună actriţă: Ruxandra Popa - 
Centrul Cultural Florica Cristoforeanu
Cea mai bună regie: Stoica Valentina - CTI 
Mofturi

 Am încredere în talentul lor, ştiu că 
premiile câştigate pe merit sunt pentru ei o 
excelentă motivaţie de a persevera în 
pasiunea lor pentru frumos, de a demonstra 
publicului că promisiunile care sunt ei azi vor 
deveni marile spectacolele de mâine şi îşi vor 
împlini astfel viaţa prin teatru.
 Fiecare moment al Festivalului 
Dramaturgiei Buzoiene (monolog, teatru, 
teatru forum) explică nevoia lor de teatru şi 
face apel la simţul nostru de solidaritate. 
Teatrul, mai mult decât oricare altă activitate 
culturală, depinde şi se naşte din nevoia unei 
colectivităţi.
 Mijloacele de expresie teatrale, 
puterea cuvântului, expresivitatea prezenţei 
scenice, plăcerea jocului, tot ceea ce am 
văzut, am simţit şi am trăit împreună în cele 
trei zile de Festival mă determină să cred în 
succesul acestor tineri minunaţi, viitori actori. 
Cred că educaţia lor corespunde nevoilor 
scenei noastre de azi, nevoilor unei 
spiritualităţi superioare. Că merită să fie în 
continuare susţinuţi şi încurajaţi pe drumul 
lor spre devenire.
 Mulţumesc ATCE Speranţa 
Râmniceană pentru şansa pe care le-o oferă 
an de an tuturor iubitorilor şi creatorilor de 
frumos, pentru spectacolele care îmi bucură 
sufletul şi pentru prietenia care mă onorează.
La mulţi ani Festivalului Dramaturgiei 
Buzoiene care ne invită să creştem împreună 
încă mulţi, mulţi ani!

 Edith Negulici, dramaturg, secretar 
literar Teatrul Evreiesc de Stat - membru al 
juriului

 Cea de-a şaptea ediție a Festivalului Dramaturgiei Buzoiene a 
reprezentat o experiență unică, inedită, având onoarea să lucrez cu 
oameni minunați, să întâlnesc și să cunosc adevărați profesioniști ai 
artei teatrale. În ceea ce privește participarea mea cu monologul "La 
tribunal", pot spune că a fost un act spontan, inițial ignorând propunerea 
domnului profesor coordonator de a lua parte la acest festival. Ulterior 
însă, am decis că ar trebui să fac ceva nou, diferit, să ies din sfera 
cotidianului; am început să iubesc tot ceea ce făceam, repetiții, întruniri 
cu trupa, niciodată nu mă plictiseam să joc, să ies din înfățișarea mea de 
elev și să devin altceva. Astfel că a sosit și ziua cea mare, ziua 
festivalului, zi în care trebuia să transpun pe scenă tot ceea ce învățasem 
până atunci.
 Sinceră să fiu, nu mă așteptam să iau premiul I la secțiunea 
monlog. Motivul participării mele nu a fost niciodată acela de a câștiga 
premii; în orice activitate caut să-mi stimulez diferite capacități, să-mi 
dezvolt noi calități. La final, am avut o surpriză enormă, fiind mult mai 
emoționată decât pe parcursul prestației mele.
 Mă bucur că fac parte din C.T.I. ”Mofturi” și întotdeauna mă voi 
mândri cu acest lucru. Mulțumesc organizatorilor, juriului, întregului 
colectiv de colegi și nu în ultimul rând spectatorilor că au făcut posibilă 
desfășurarea acestui eveniment.

 17 octombrie 2014, o zi pe care 
o voi păstra în amintire. Nu pentru 
faptul că am reuşit să ating un moment 
după care am tânjit atâta timp, ci pentru 
faptul că am avut ocazia să mă pregătesc 
cu viitoare adevărate valori ale 
Râmnicului dar şi să fiu jurizat, criticat 
şi îndrumat de către nişte oameni ale 
căror nume rezonează în toată ţara, iar 
pentru asta, vă mulţumesc.

 Nu puţinele ore de exerciţiu 
şi-au spus cuvântul, ci dimpotrivă, 
"instinctul şi dragostea de scenă". În 
momentul în care ţi-ai spus replica, 
cuvintele tale pătrund şi sunt procesate 
de către minţile a zeci, dacă nu, sute de 
oameni, simultan. Nu poţi înlocui aşa 
ceva cu nimic în lume. Pentru că în 
puţinele minute în bătaia reflectoarelor 
te simţi cu adevărat cineva.

Păun Mihai - concurent
(Cel mai bun actor)

Narcisa Vasilache
locul I secțiunea monolog
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Valentina Daniela
Lupu

Ionut
Baciuprofil de voluntarprofil de voluntar

profil de
voluntar
profil de
voluntar

 Mă numesc Valentina Daniela Lupu, sunt elevă a Colegiului Naţional Alexandru Vlahuţă, am 17 
ani şi o dorinţă arzătoare, de a realiza cât mai multe lucruri, de a cunoaşte diferite tipuri de oameni, dar 
mai ales de a putea face ceva pentru oraşul meu.
 Ei bine, impulsionată de această dorinţă, care nu-mi dădea pace, frământându-mi sufletul, fiind-
că nu găseam un mijloc prin care să o pot îndeplini, am aflat că în Râmnicul nostru, există un centru de 
voluntariat, Fortes, care demarează acţiuni folositoare comunităţii, dar care totodată, te ajută să te 
regăseşti, să înţelegi mai bine oamenii, să le cunoşti sufletul şi de ce nu să îţi lărgeşti orizontul şi 
aşteptările de la propria persoană. 

 Aşa că odată, înscrisă în acest centru şi devenită "voluntar cu acte-n regulă", totul a început să 
capete o altă formă. Asta pentru că Fortes, nu este doar un centru de voluntariat, ci este o a doua casă, 
aici am întâlnit familia tuturor, deoarece aceşti oameni minunaţi care alcătuiesc "echipa Fortes" sunt ca 
o familie, care se măreşte în permanentă şi care nu se dă înlături de la nimic, atunci când e vorba de a 
ajuta pe cineva, ori de a realiza ceva extraordinar de important şi de frumos, iar aici s-ar putea încadra, 
multitudinea de proiecte, în care au fost implicaţi străini, proiecte în care, tineri şi nu numai, din alte ţări, 
au venit în micul nostru oraş şi care în final au ajuns să fie o parte a comunităţii râmnicene.
 Astfel alături de ceilalţi voluntari am crescut din zi în zi, învăţând lucruri noi, fiind aproape de 
oameni, întâmpinând cu braţele deschise şi noi culturi, noi mentalităţi. Am conştientizat că noi toţi 
putem realiza foarte multe, însă tot ceea ce trebuie să facem este să deschidem larg ochii şi să ne oprim 
din a ne lamenta că nu avem suficient timp, fiindcă deşi viaţa e scurtă, în orice moment putem face ceva 
pentru cei ce ne înconjoară.
Sincer în această familie plină de căldură şi compasiune, am cunoscut pentru întâia oară adevăratul 
înţeles al ajutorului fără a aştepta ceva în schimb, pentru că aici, oameni precum Mateevici Volodea, te 
fac să simţi că sufletul omului e o firavă floare, de care trebuie să te îngrijeşti şi să o protejezi de îngheţ 
şi caniculă.
 În final pot spune doar că sunt nespus de fericită că mi-am îndeplinit dorinţa, aceea dorinţă 
care-mi zvârcolea inima, agitându-mi simţirile, deşi realizată, tot voi continua cu voluntariatul, 
îmbinându-l cu cealaltă activitate nonformală, pe care o practic şi anume debate-ul, deoarece acestea 
două, m-au făcut să înţeleg societatea în care mă aflu şi nevoile sale, precum şi propriul meu spirit, 
descoperind ceea ce mă face extrem de fericită.

 Când se dă strigarea, răspundem la apel!
 Începe în curând un an nou...un an de la care sperăm mai mult, mai bine, 
mai frumos... Doi ani...doi ani de voluntariat. Este ca şi cum eşti 
conducătorul/liderul unei mici comunităţi...cu beneficiile şi obligaţiile aferente, 
desigur.
 Trecând peste mica exagerare, mă numesc Baciu Ionuţ-Robert şi de circa 
doi ani activez ca voluntar în cadrul Federaţie FORTES din cadrul oraşului nostru 
Rm.Sărat. Sunt elev la un profil de Ştiintele Naturii (alias Bio-Chimie) din cadrul 
Colegiului Naţional „Alexandru Vlahuţă” şi fără de care vreo patru ani din viaţa 
mea ar fi fost mai plictisitori.
Am început această meserie în urma acţiunii de dezăpezire a cartierului Costieni 
în anul 2012, când, se pare, zăpada a dorit să-şi spună cuvântul în peisajul local. 
N-a fost greu, nici uşor, dar ce-a urmat a fost prinderea încrederii în propia-mi 
persoană, că pot face acest lucru- să fiu voluntar; lucru pe care mi-l doream de mai 
mult timp, dar neştiind cum ar trebui să procedez în acest fel- precum şi observarea 
că aş putea fi o persoană cu care poţi face ceva atunci când este implicată în 
activităţi specifice voluntariatului.
 În luna mai a acelui an (2012) a urmat primul meu curs, de Lidership, 
care a fost formidabil. Am cunoscut tineri din propiul meu liceu, mai vechi în ale 
voluntariatului, precum şi tineri voluntari de la Buzău. În cadrul cursului, 
coordonat de domnul Neculăiasa Vasile, am învăţat cine este liderul, ce face acesta 
şi cum face ceea ce trebuie să facă. Pe lângă momentele de teorie au fost 
combinate şi cele de educaţie nonformală-prin joculeţele specifice.
Au mai urmat alte mici implicări ca voluntar până în vara anului 2013( în iunie) 
când am participat la primul meu proiect cu schimb de tineri, pe tema poezie. A 
fost un proiect cu tineri din Republica Moldova (Edineţ) şi împreună cu aceştia am 
creat poezii de suflet şi pentru suflet. O amintire care va rămâne cu mare drag în 
sufletul.
 A urmat proiectul Energy Management, proiect care a dat start „carierei 
mele” de vorbitor al limbii engleze, unde mi-am dezvoltat capacitatea de a 
conversa în limba engleză, căci proiectul a fost format din 5 ţări (Italia, România, 
Turcia, Lituania şi Bulgaria).  Acesta a fost un alt proiect de suflet, care m-a marcat 
foarte mult.
 Am continuat seria proiectelor şi a activităţilor de voluntariat pe anul 
2013 şi 2014 fiind alături de multe persoane dragi cărora ţin foarte mult să le 
mulţumesc (şi prin această cale) şi fără de care nu aş mai fi fost eu cel de azi. 
Ultimul proiect la care am participat a fost coordonat de FORTES pe noul program 
Erasmus+ și a avut ca tematică ”artă nu drog”. Acesta s-a numit Choose SMART, 
Choose ART și a avut un parteneriat multicultural format din România, Malta, 
Italia, Turcia, Portugalia și Spania, iar activitățile au fost foarte educative, 
dezvoltându-ne la nivel personal, ajungând în final să conștientizăm pericolul 
uzului de droguri și totodată să alegem inteligent – să alegem arta.
 Ceea ce eu vă îndemn să faceţi este să fiţi activi, să gândiţi, să vă 
implicaţi, să vă faceţi timp pentru ce este important şi să vă faceţi ordine în viaţă 
(acolo unde este „dezordine”) să învăţaţi ceea ce trebuie, când trebuie şi cât 
trebuie, să nu uitaţi de cei care vă ajută... precum şi de cei care nu vă ajută (fără a 
fi totuşi maliţioşi), să mulţumiţi întotdeauna tuturor (indiferent de ce face/ ce-ţi 
face), să fiţi aproape de cel în suferinţă, să oferiţi un ajutor când consideraţi că-l 
puteţi da şi poate ce-l mai important să rămâi în pace cu tine şi cu ceilalţi.
A fi voluntar, aşa cum s-a mai zis, te disciplinează, te formează, te ajută. Este una 
din acele cărămizi ale fundaţiei tale fără de care nu prea ştim cum s-au descurcat 
cei care nu au făcut asta (în trecut) şi precum nu o fac şi alţii azi.
 Un tânăr implicat..este un tânăr mai bogat. (^.^)



Aromânii
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 Aromânii, care mai sunt cunoscuți sub denumirile de armâni, rămâni, 
macedo-români sau machedoni, sunt o populație vorbitoare a unui idiom romanic 
care s-a format în primele secole ale primului mileniu al erei creștine, la sud 
de Dunăre, în Peninsula Balcanică. Cei mai mulți dintre lingviștii români 
consideră ca limba vorbită de către aromâni est,,���e unul dintre cele patr;: 
dialecte ale limbii române sub denumirea de Dialectul aromân sau 
macedo-român, ei scoţând în evidență gramatica comună, dar și diferențele 
lexicale datorate secolelor de conviețuire a acest,,���ora cu grecii, turcii, albanezii, 
slavii sudici, etc., aporturi care dau un parfum unic dar și multicultural limbii 
vorbite de aromâni. 
 Faptul ca aromânii au reprezentat întotdeauna un liant între 
celelalte popoare balcanice est,,���e susținut nu numai de poziția geografică a 
comunitaților aromâne, dar și de ocupațiile tradiționale ale acest,,���ora care erau 
în principal păst,,���oritul, cărăușia și negust,,���oria. Natura activităților lor îi 
punea const,,���ant în contact cu contexte și culturi diverse, ceea ce a dus la 
formarea unei identități în același timp specifice dar și eclectice, tolerante dar 
și tradiționalist,,���e. Dar dacă în perioada medievală, Imperiul Bizantin și mai 
apoi Imperiul Otoman le-au recunoscut calitățile, oferindu-le diverse înlesniri 
și privilegii, epoca modernă nu le va mai fi la fel de prielnică, plasându-i în 
mijlocul luptelor naționalist,,���e dintre popoarele balcanice. Momentul cel mai 
dramatic va veni odată cu Al Doilea Război Balcanic care prin Pacea 
de la București (1913) va împărți teritoriile locuite de aromâni intre Grecia, 
Albania, Serbia, și Bulgaria, întrerupând prin noile frontiere rute milenare 
de transhumanța și comerț. Presiunea naționalistă, din noile st,,���ate balcanice, 
manifest,,���ată prin factori demografici și economici, a făcut ca după Primul 
Război Mondial o importantă comunitate de aromâni să se st,,���abilească, la 
invitația autorităților, în România, mai ales în Dobrogea, unde vor contribui 
nu numai la dezvoltarea economică, dar vor spori zest,,���rea multiculturală a 
unei regiuni unice în Europa prin diversitatea sa etno-lingvistică. 
 Încă de la obținerea independeței, România și-a făcut un titlu de 
glorie din susținerea și apărarea aromânilor, obiectivele declarate ale st,,���atului 
român nefiind expansionist,,���e, ci culturale. Acest,,���a a susținut financiar o serie de 
școli în Peninsula Balcanică, dar limba de predare era Limba Română 
literară. Această politică a fost�>, desigur aplicată și în cazul aromânilor 
st,,���abiliți în România, iar odată cu inst,,���aurarea comunismului interesul 
st,,���atului față de aromâni a dispărut complet. 
 După 1989 s-au constituit o serie de organizații 
non-guvernamentale care militează pentr;: conservarea identității culturale 
aromâne, dar sprijinul st,,���atului român nu s-a făcut simțit din motivul 
paradoxal conform căruia aromânii nu constituie o minoritate etnică. În ceea 
ce ne privește, considerăm cultura și civilizatia tradițională aromână ca un 
bun cultural de o mare însemnătate și originalitate ce merită înregist,,���rat, 
conservat și cultivat ca parte a patrimoniului intangibil al sud-est,,���ului 
european. 

 Radu Văcălie – aromân, participant in proiectul Vlachs in Europe, 
finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune

 Materialul reflectă punctul de vedere al autorului, Comisia 
Europeană nu est,,���e responsabilă pentr;: informația livrată

 Avem atât de multe să ne spunem şi nu găsim 
cuvintele potrivite.
 Ne-am dori să oferim indiferent de cât am primi, 
dar nu ştim cum să procedăm.
Am vrea să ne înţelegem unii cu alţii, fără să fie nevoie să 
reproducem vreun sunet, însă nu am învăţat cum să apre-
ciem tăcerea.
 Oricât ne-am strădui şi oricât de dur am încerca, 
fiecare mutare pe care dorim să o aruncăm pe tabla de şah, 
necesită un minim de efort din partea noastră. Dacă ar fi 
posibil, am culege din pomul vieţii orice am găsi, fără să 
facem ceva care să arate că merităm.
 Trăim cu iluzia că suntem nemuritori şi că totul ni 
se cuvine. Ne îmbătăm cu propriul puls şi creăm o stare de 
incertitudine psihologică de-alungul întregului şir de vene.
Şi cum fiecare boală are leacul ei, beţia existenţială se 
tratează cu duşul rece al gândurilor neîmpărtăşite.
 Ne definesc acţiunile şi rezultatele, nu intenţia. 
Orice eroare a avut un punct pozitiv de plecare. Se spune 
că deţinăm controlul asupra situaţiei prezente. Oare? Dacă 
e aşa, atunci de ce ne ascundem după fusta societăţii şi nu 
ne întărim convingerile şi principiile? Ştim că efectul de 
turmă e omniprezent… Cât va mai dura până când moda se 
va transforma în rutină şi opinia în pustiu?
 Nu răspundem, căci ne amăgim cu ispita conclu-
ziilor. Privim, trecem peste, uităm, iar mai târziu ne între-
băm iarăşi: “Când oare am facut pasul confuz?”
 Răspunsul e încă în proces de conturare şi oricum e 
marţi, iar în aer pluteşte prea mult fum, rezultat al unei 
reacţii de confuzie temporară.

Petronela Coman

Marţea fără cuvinte

D’ale voluntarilor...


