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Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară

Pe moșie revărsată.
Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste

S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.
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 Un alt domeniu de interes major este 
susținerea educației. Pentru atingerea acestui 
deziderat, în perioada 2014 – 2020 asociația va 
urmări să implice tinerii în proiecte ce vor conduce 
către îndeplinirea următoarelor obiective statutare 
aferente Domeniului educație:
• educație profesională: organizarea de tabere 
de instruire profesională si educațională, concursuri 
școlare, cursuri de vară și în regim after school, 
cursuri de formare, cluburi profesionale și 
educaționale, centre de studiu, educație 
antreprenorială, acordarea de burse de studiu și de 
merit, susținerea performanței și a tinerilor 
superdotați etc;
• educație tehno – profesională, media și 
online: publicații, înregistrări CD – DVD,  
conferințe, seminarii, concursuri de creație, cursuri 
de formare profesională, cursuri de formare și 
instruire pentru utilizarea tehnicii IT, a produselor 
media și a platformelor online, realizarea de ziare, 
reviste, broșuri în format fizic și online;
• educație pentru sănătate: seminarii, 
conferințe, întâlniri interculturale, campanii de 
prevenire și combaterea consumului de substanțe 
interzise, toxice și alcool; consiliere, educație 
contraceptivă și sexuală, educație de prevenire a 
bolilor cu transmitere sexuală, HIV-SIDA, educație 
de păstrare a higienei, realizarea de centre de 
recuperare etc;

 Scopul ATCE Speranța Râmniceană este de 
a promova și a desfășura activitățile de tineret 
organizate cu și pentru tineri având rolul de a susține 
dezvoltarea lor personală, pregătirea profesională și 
acumularea de competențe în domeniile de 
referință: cultură, educație, voluntariat, civic, social, 
antreprenoriat și sport.

• educație civică: campanii și proiecte ce duc 
către conștientizarea unei democrații participative 
atât la nivel local, național cât și european, 
dezvoltarea de valori civice, valori morale, 
conștientizarea cetățeniei active, întelegere, 
toleranță și incluziune: pentru prevenirea și 
eliminarea actelor antisociale de excludere, 
discriminare, rasism, xenofobie; campanii de 
prevenirea și combaterea delicvenței juvenile, a 
faptelor antisociale, educație morală și dezvoltarea 
de mentalități civice responsabile;
• educație non – formală: aplicarea de metode 
și instrumente non – formale de educație, 
complementară celei din instituțiile de învățământ, 
înlesnirea procesului de comunicare între tineri, 
dezvoltarea de competențe: cunoștințe, abilități și 
atitudini;
• educație ecologică: dezvoltarea de 
comportamente și atitudini pro-ecologice și pentru 
combaterea poluării, campanii de informare, 
seminarii, conferințe, mese rotunde, formarea de 
deprinderi practice de protejare a mediului, 
ecologizări, amenajarea de parcuri, montarea de 
coșuri pentru deșeuri, campanii de sensibilizare și 
educare, formarea deprinderilor de colectare 
selectivă, campanii de lobby și advocacy pentru 
protecția mediului etc;
• educație pentru petrecerea timpului liber, 
turism urban și rural: cercetări culturale, istorice, 
geografice, excursii, drumeții, vizite tematice, 
tabere, concursuri, șantiere de tineret, dezvoltarea 
mobilității tinerilor atât în țară cât și în străinătate, 
mobilitate educațională și antreprenorială;

Volode Mateevici
președinte ATCE Speranța Râmniceană
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 Lună martie a adus noi activităţi în cadrul 
proiectului european “Tastes like European Culture”. 
FORTES şi-a demonstrat şi de această dată 
profesionalismul în implementarea activităţilor 
proiectului, dar şi prin utilizarea unei game foarte variate 
de metode şi instrumente non-formale. Astfel a fost 
realizată o expoziţie foto cu tema” Food for thought”, în 
cadrul căreia au fost expuse lucrări ce exprimă atât tradiţia 
culinară cât şi interculturalitatea şi diversitatea în cadrul 
Uniunii Europene. Acum au fost folosite fotografii 
realizate în perioada schimbului efectiv, în vara anului 
2013. Participanţii în cadrul proiectului au demonstrate că 
şi-au dezvoltat abilităţi, au dobândit cunoştinţe despre 
culturile celorlalţi, iar lucrul practic şi interactivitatea din 
cadrul activităţilor au facilitat înţelegerea, toleranţa, 
respectul şi au combătut prejudecata, rasismul şi 
atitudinile de excludere.
 Folosirea termenului de “food for thought” este 
simbolică. Cei 36 de participanţi “şi-au hrănit spiritul” prin 
ceea ce au învăţat şi prin faptul că au conştientizat bogăţia 
şi diversitatea culturală la nivel European şi au obţinut o 
abordare comprehensivă asupra a ceea ce înseamnă cultura 
locală, naţională, moştenirea culturală europeană, respect 

 Centrul de Tineret FORTES a fost gazda unui 
seminar de informare asupra noilor oportunități de 
mobilitate educațională și antreprenorială, oferite de 
Comisia Europeană prin noul său program, ERASMUS+. 
 Seminarul a fost susținut de dl. Volodea Mateevici 
– președinte și de dl. Neculae Marius – vicepreședinte ai 
ATCE Speranța Râmniceană. În cadrul acestui seminar, 
doamnele și domnii profesori au primit informații detaliate 
despre activitățile cheie ale programului, K1 – mobilități, 
K2 – parteneriate strategice și K3 – suport pentru politicile 
de reformă. Totodată au beneficiat și de o descriere 
detaliată asupra modului de scriere a unui proiect 
Erasmus+, în special pentru acțiunea cheie K1 – mobilități. 
În cadrul atelierelor de lucru s-au stabilit două teme de 
interes local: prima temă fiind formarea cadrelor didactice 
prin utlizarea de metode nonformale, iar cea de a doua 
temă fiind schimbul cultural pentru stimularea 
aprofundării lecturii. Pe parcursul celor două zile, cât a 
durat întâlnirea de lucru de la Centrul de Tineret FORTES, 
s-a pus accent pe analiza de nevoi, fixarea obiectivelor 
SMART, stabilirea agendei de activități în funcție de 
obiectivele scontate, masuri de evaluare / monitorizare, 
managementul proiectului, rezultate și transferabilitate 
acestora în comunitate, într-un impact sustenabil.
Printre profesorii prezenți la seminar s-au numărat și 
directorii celor două instituții de învățământ: Cîmpan 
Gabriela – Școala Gimnazială nr. 1 și Meiroșu Ionel – 
Școala Gimnazială Vasile Cristoforeanu. 

Facilitator al seminarului de informare ERASMUS+
Neculae Marius
vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană 

în atenția profesorilor râmniceni
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Diseminare - luna martie

şi toleranţă, deschidere către nou, o mai mare flexibilitate 
faţă de provocările aduse de diferenţele dintre culturi şi o 
aprofundare a relaţiei dintre identitatea cultural naţională 
şi cea europeană. Această activitate i-a ajutat pe tineri să îşi 
întărească cunoştinţele privind propria cultură şi rolul 
acesteia în lume, ceea ce a dus la un respect şi o pozitivare 
a atitudinii lor faţă de factorii culturali, indiferent de 
origine sau spaţiu de manifestare.

 Întreg proiectul a fost gândit astfel încât procesul 
de învăţare să fie orientat “inside-out”. Totul porneşte din 
interiorul fiecărui participant, din schimbarea care se 
desfăşoară în propriile convingeri, cunoştinţe, credinţe şi 
merge către exterior, interculturalitate, experienţe noi 
oferite de context sau trăite împreună cu ceilalţi, iar 
expoziţia foto reprezintă tocmai fila de final a “cărţii de 
bucate spirituale.”

Coşerea Valentin - participant
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„Zâmbetul să vă fie mereu blând precum 
soarele primăverii, inima să vă tresară mereu de 
bucurie la vederea primului ghiocel, iar 
minunea renaşterii naturii să vă aducă aminte că 
întotdeauna există speranţă!”

ATCE Speranța Râmniceană

„Primiţi primăvara în viaţă şi în suflet, 
deschideţi-vă aripile şi încercaţi să zburaţi, 
închideţi ochii şi încercaţi să visaţi. Să aveţi 
o primăvară plină de bucurii!”

FORTES

„Bucuraţi-vă de soare, bucuraţi-vă de 
frumoasele zile ale primăverii şi primiţi 
cu drag mărţişorul în sufletele 
dumneavoastră!”

AT ONIX

„Primăvara este anotimpul renaşterii, al învierii la viaţă. Vă dorim 
să aveţi o primăvară minunată, plină de bucurii şi realizări!”

AT Youth Xperience

Doamnelor şi domnişoarelor din 
Râmnicu Sărat, Federaţia FORTES le 
urează o primăvară frumoasă, să fie 
înconjurate de căldură, lumină în suflet, 
tandreţe, armonie, dragoste, 
înţelepciune, zâmbete de copii, 
bunăstare şi sănătate.
La mulţi ani!
    FORTES

În această zi specială, ATCE Speranţa 
Râmniceană doreşte să aducă 
primăvara în suflet, pentru toate 
doamnele şi domnişoarele. Transmitem 
un gând curat, multe împliniri 
profesionale şi sufleteşti, sănătate şi 
putere de muncă, împreună cu toată 
consideraţia noastră.
La mulţi ani! – Să fiţi fericite!

 ATCE Speranţa Râmniceană

Asociaţia de Tineret ONIX urează “La 
mulţi ani!” tuturor femeilor de ziua lor. 
Să aveţi această zi de primăvară, 8 
martie, în suflet, să vă urmărească 
bucuriile şi realizările tot timpul, să vă 
bucuraţi de tot ceea ce faceţi.

   AT ONIX

Ziua de 8 Martie să vă aducă sănătate, 
împliniri, zâmbetul pe buze şi toată 
fericirea de pe pământ.
La mulţi ani!

  AT Youth Xperience

Ziua aceasta să fie un prilej de bucurie 
pentru toate femeile, să simţiţi mai 
puţin apăsarea grijilor şi să umpleţi 
gândurile şi sufletul cu căldura 
primăverii!

    AT VIA

Mesaje
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 Acţiunea de vizibilitate din luna martie, a proiectului 
“Vlachs în Europe”, finanțat de Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acțiune, a fost sintetizată în două zile, prima operaţiune 
având loc pe data de 9 martie, iar ce-a de a doua pe 20 martie.
 Aceste activităţi au avut loc la orele amiezii când mulţi 
cetăţeni activi se află în mişcare prin zona centrală a oraşului, astfel 
participanţii proiectului înarmaţi cu materiale de vizibilitate (flyere, 
cărţi poştale, pliante) i-au întâmpinat pe aceştia informându-i despre 
proiectul care va urma să aibă loc, explicând scopul, obiectivele, 
activităţile, tematica analizată, rezultatele aşteptate la finalul 
proiectului, finanţarea obţinută din partea Comisiei Europene şi 
informaţii utile despre noul program de finanţare al CE, Erasmus+.  
 De asemenea au lipit posterele cu emblema proiectului, în 
ce-a de a doua operaţiune de vizibilitate voluntarii s-au întâlnit cu 
directorul Colegiului Naţional “Alexandru Vlahuţă” domnul 
Ambrinoc Costică acesta fiind foarte încântat de tematica 
proiectului, astfel dându-şi acceptul pentru lipirea unui poster al 
proiectului în avizierul şcolii.
 Înarmaţi cu mult entuziasm şi o căldură sufletească 
caracteristică vârstei, tinerii au interacţionat cu cetăţenii, s-au pozat, 
au glumit au adus voia bună şi zâmbetul pe faţa acestora şi totodată 
s-au asigurat că informaţia transmisă a fost percepută bine.

Tatu Horaţiu Ștefan

 Procedura de selecție a participanților ce vor 
reprezenta ROMÂNIA, F.O.R.T.E.S Râmnicu Sărat, în 
cadrul proiectului “Vlachs in Europe”, finanțat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acțiune a fost 
finalizată. 
 Comisia de selecție, formată din Grozea 
Giorgiana, Neculae Marius, Strîmbei Daniela, Ceparu 
Florin și Mateevici Volodea, a încheiat procesul de 
evaluare a formularelor de aplicație și de analizare a 
interviurilor, grupul român având următoarea 
componență:

Vlachs In Europe
Selecție

• Feraru Mădălina Angela – lider de grup;
• Iacob Ionelia Dayana – participantă;
• Gavrilă Aurelia Gabriela – participantă;
• Toma Oana Rodica – participantă;
• Tatu Horațiu Ștefan – participant;
• Baciu Mădălin Dănuț – participant;
• Vacalie Radu – participant de etnie vlahă;
• Hristu Ionuț – participant de etnie vlahă;
• Caranica Daniela – participantă de etnie vlahă;
• Ciulifică Alexandra – participantă de etnie vlahă.
 
 În lista de rezervă au fost selectați următorii:
• Pleștiu Mihaela
• Troscot Silviu
• Petrache Georgian Valentin
• Baciu Ionuț Robert
• Iancu Florian David
• Tomulescu Ştefania
Persoane resursă:
Grozea Giorgiana – manager de proiect;
Selegian Ștefania – interpret;
Neculae Marius – lector;
Constantinescu Maria – staff suport;

Echipa F.O.R.T.E.S – Vlachs in Europe vă urează mult 
succes în activități!

 Asta era pe buzele românilor care au urmărit 
turneul de la Doha. Simona Halep a reuşit să câştige 
unul dintre cele mai importante turnee WTA. În sfârşit 
ne bucurăm că suntem români, nu mai aruncăm scuze 
penibile tipice mentalităţii noastre “Aşa a fost să fie” 

Şii... am câştigat!

şi nu mai ajungem la concluzia că 
“am jucat ca niciodată, am pierdut 
ca întotdeauna”.
 (A) românca a câştigat, însă 
nu un meci, un turneu sau un popor 
care o iubeşte, pentru că asta avea 
deja, ci a câştigat un loc înalt în 
memoria noastră, în care penibilul, 
speranţele irosite, lehamitea şi 
hazardul şi-au făcut loc până la 
refuz în percepţia omului despre 

sportivul român. Aromânii (încă o dată, după Hagi şi 
mulţi alţii) ne-au dat exemplu că se poate, şi ne-au 
readus speranţa în tot ceea ce facem.
 După câştigarea turneului, Simona a spus că îi 
place ce face, asta asigurându-i moralul şi încrederea 
şi că totul a fost “wow”. Dar şi munca ei până aici a 

fost wow, un copil fără copilărie, care de la 4 ani 
ţinea racheta, care atunci era cam de aceeaşi 

înălţime cu ea, în mână, şi arunca 
acea privire metalică dar caldă 
asupra mingiei cu care parcă se 
înţelege. Munca şi-a spus 
cuvântul, ea a preferat victoria şi 
munca în locul scuzelor şi a 
înfrângerii. Şi după înfrângeri nu 
se scuza ci spune realitatea, ceea 
ce s-a întâmplat cu adevărat, nu da 
vina pe soartă, pentru că ea şi-a 
făcut soarta ei.
 Jucătoarea vlahă din 
Constanţa e pe 7 mondial, şi pe un 

trend ascendent însă nu se duce în bar să 
sărbătorească, ci se duce pe teren să facă ceea ce îi 
place, să mai fie “wow” din nou şi din nou, şi să 
lupte până la ultima minge.
Ea a ales să iasă din tipar şi să impresioneze, noi ce 
alegem??  Silviu Troscot

 Acțiunea de vizibilitate și 
promovare a ultimului proiect finanțat de 
Comisia Europeană prin programul Tineret 
în Acțiune, ”Vlachs in Europe”, s-a 
desfățurat cu succes și multă voie bună în 
centrul Municipiului Râmnicu Sărat. 
 În cadrul acestei acțiuni tinerii ce fac 
parte din echipa ce va reprezenta Rm. Sărat, 
România în activitățile proiectului la 
Tulcea, în perioada 28 aprilie – 7 mai 2014, 
au transmis informații cetațenilor despre 
proiect, finanțarea obțiuntă din partea CE, 
au împărțit zâmbete și materiale 
informative: cărți poștale, flyere, pliante etc.
 Râmnicenii au primit cu interes 
materialele de vizibilitate și informațiile 
despre proiect, unii dorind chiar să ajute la 
colectarea de informații despre vlahi, mai cu 
seamă că în orașul nostru au locuit două 
familii de vlahi, familii ce au făcut cinste 
localității râmnicene: CHIRCU și IARCA.
 Pornim la drum încrezători și 
motivați, dornici de a asimila cât mai multe 
informații vizavi de temă, dornici de a 
promova și conserva cultura vlahă în 
România și Europa, dornici de a pune 
umărul la dezvoltarea unei culturi europene 
bazată pe diversitate, înțelegere, respect și 
toleranță.

Angela Mădălina FERARU – lider de grup

VIZIBILITATE Vlachs In Europe
Acţiunile proiectului continuă
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Cultura, muzica øi dansul la aromâni

 Dacă în articolul precedent am vorbit despre 
istoria şi originea vlahilor, acum am să vă prezint câteva 
lucruri despre îndeletnicirile artistice ale acestora.
 Poezia armânească clasică este o realitate deloc 
neglijabilă. Gheorghe Murnu, Costa Belimace, Nida 
Boga, Ioan Foţi şi alţii au realizat împreună în numai 5-6 
decenii o veritabilă literatură lirică, a cărei complexitate, 
mesaj expresiv sunt similare cu mişcarea de restaurare a 
dialectului provensal, din sudul Franţei, cunoscută sub 
numele „Le Felibride” din secolul trecut. Temele poeziei 
armâne din prima ei perioadă şi o parte din a doua 
perioadă sunt izvorâte din condiţiile specifice de viaţă, 
din istoria lor, a locurilor de baştină, a ocupaţiilor, 
tradiţiilor, lupta pentru supravieţuire în amalgamul de 
etnii cu interese divergenţe din Balcani, înstrăinarea şi 
efectele ei, dragostea, satirizarea defectelor omeneşti.
 Civilizaţia, contactul cu popoarele în mijlocul 
cărora trăiesc, cu viaţa şi cu problemele dezvoltării 
sociale i-au supus şi îi supun unor intense transformări. 
Poezia populară armânească trăieşte o existenţă comună 
cu muzică. Versul se cere cântat, treptat rostirea se 
transformă în cântec, silabele se diferenţiază ca durată şi 
înălţime, linia melodică prinde viaţă.
 Muzica armânească în forma ei originală nu e o 
muzică instrumentală, iar ceea ce este mai caracteristic 
este modul de a se cânta în grup. Armânii îşi cântau în 
grup, împreună, legile, tragedia. Cântecul armânesc 
naşte acel sentiment de vag, de neîmplinire, de 
suspensie, o permanentă undă de melancolie înăbuşită. 
Izolaţi între munţii şi văile lor, împrăştiaţi între diferite 
popoare, această formă vocală de cântat în grup 
reprezintă un simbol al solidarităţii, al autoapărării 
fiinţei etnice şi vieţii lor spirituale. Astfel se realizează o 
trăire a vocii, o împletire a melodiilor în ansamblu, un 
ison pe diferite trepte.
 Armânii nu foloseau instrumentele muzicale, cei 
care au avut un rol important în muzică instrumentală 
balcanică au fost ţiganii. Au fost vectorul principal în 
răspândirea muzicii în balcani. Folclorul muzical 
străvechi, singular, interesant a fost păstrat cu o îndârjire 
demnă de toată admiraţia. Armânii răspândiţi în toată 
Peninsula Balcanică, îşi păstrează limba, muzica, 
obiceiurile, trăsăturile fizice şi morale.
 La armâni dansul se caracterizează prin stil şi 
originalitate faţă de dansul altor popoare cu care au 
conlocuit şi faţă de cele româneşti. Armânii iubesc mult 
dansul, îl execută cu însufleţire şi măiestrie. Dansurile 
sunt multe şi variate, cu diversitate ritmică a paşilor, 

mişcări distinse ale trupului. Participanţii se ţin de mână, 
cu mâinile lăsate în jos, formând un cerc deschis de mari 
proporţii. Tradiţional, în fruntea jocului se află bărbaţii 
în ordinea vârstei apoi femeile şi fetele tot după vârstă. 
Ţinuta participanţilor este sobră, înşirarea în semicerc 
este perfectă iar cadenţa paşilor se desfăşoară cu 
regularitate. Nu sunt caracteristice chiote şi strigături. 
Când sunt mulţi participanţi hora are forma unui şarpe 
încolăcit. Momentul în care toţi membrii comunităţii îşi 
dau mâna, dansul reprezintă simbolul înfrăţirii. 
Conducătorul realizează mişcări virtuoase, învârteli, 
răsuciri şi îşi prezintă aptitudinile de conducător. Coada 
– terminaţia horei, este activă, dinamică, realizează 
mişcări de învârtire în mijlocul semicercului şi ultima 
persoană răsuceşte „nâpârtica” - un şarpe făcut din 
mărgele mici, colorate viu.
 Numeroşi artişti plastici au dat expresivitate 
spiritului armânesc prin linie şi culoare. Putem vorbi de 
acest domeniu la timpul modern şi contemporan. Primii 
"zugrâpsitori" au efectuat pictură religioasă în biserici. 
Armânii s-au remarcat prin sculpturile în lemn, în 
decorarea bisericilor şi interioarelor.
 Deoarece armânii nu au avut instituţii proprii, 
care să sprijine şi să asigure condiţiile dezvoltării artei în 
general, nu putem vorbi de o linie artistică ce să 
reprezinte strict cultura armânească şi evoluţia ei. Totuşi 
cultura armânească este prezentă în teatru şi 
cinematografie prin mari personalităţi ce au excelat în 
aceste domenii. Toma Caragiu de exemplu, s-a născut un 
om liber, un copil al Pindului, al Samarinei, al 
Ghramostei. Actor fără vârstă, mare actor al teatrului şi 
filmului românesc, talent de o inepuizabilă forţă şi 
vitalitate. Mare armân ce a reuşit să-şi imprime vocea 
recitând poezii armâneşti pe disc.
 Conştiinţa originii pindene a supravieţuit până 
în zilele noastre. Armânii din diaspora balcanică, încă 
neasimilaţi, continuă să vorbească şi să cânte în limba 
lor şi îşi menţin propria identitate. În Elada armânii 
trăiesc de secole cu grecii, cântecele armâneşti se cântă 
în limba greacă, mari cântăreţi de origine armânească au 
promovat cântece armâneşti astfel ele au trecut în 
patrimoniul cultural al acestei ţări. Acum cântecele 
armâneşti în Elada sunt cântate şi în armânească şi este 
recunoscută originea lor. Cântecele, dansurile şi portul 
tradiţional armânesc sunt prezentate de greci ca folclor 
tradiţional macedonean după denumirea regiunii din 
nordul Eladei, Macedonia, locul de origine al armânilor.

Feraru Angela Mădălina

 Cine sunt Vlahii?
Valahi este un "exonim", adică o denumire străină dată de alte popoare, 
populațiilor romanizate din Europa Centrală și Răsăriteană, în stânga 
și în dreapta Dunării: românii, aromânii, meglenoromânii și 
istroromânii. Această denumire a fost preluată în limba română sub 
forma Vlahi, devenind și un "endonim" la Meglenoromâni sub forma 
Vlași. După crearea statului modern român acest termen devine 
denumirea preponderentă a aromânilor, meglenoromânilor și 
istroromânilor, pentru a-i deosebi de Români.
 Cum a apărut acest cuvânt?
Denumirea de «Vlahi» apare pentru prima oară în anul 976 în scrierile 
cronicarului grec Ioan Skilițes, în contextul confruntării Bizantinilor 
cu Primul Imperiu Bulgar, în cadrul căruia romanicii erau astfel 
desemnați în limba slavă. După Ioan Skilițes, cuvântul «Vlahi» este 
folosit de Ghiorghios Kedrenos și de Nichita Honiatis relatând 
Răscoala Asǎneștilor din 1185 împăratul Isaac Anghelos (1185-1195). 
Ulterior mențiunilor din Kedrenos și Honiatis, denumirea «Vlahi» se 
răspândește în documentele istorice europene din Evul Mediu sub 
diferite forme: Walachen (germ.), valaques (fr.), vlachs sau 
wallachians (engl.), velascos (sp.), velaci sau valacchi (ital.), volohi 
sau Włochy (rus., pol.), vlași (serb., bulg.), oláhok sau vláchok 
(magh.), vláhoi (neogr.), iflaklar (turc.) și variante (moshovlahi, 
kuțovlahi, mavrovlahi sau morlahi...). Înainte de 1991, istoriografia 
română nu a folosit niciodată exonimul «Valahi», nici pe cel de 
«Valahia» pentru Țara Românească; cel mult apăreau cuvântul Vlahi 
pentru romanicii sud-dunăreni, și cuvântul Vlahia în titulatura 
bisericească «Mitropolia Ungrovlahiei». Odată cu înmulțirea 
traducerilor de lucrări străine, a apărut obiceiul greșit de a folosi în 
limba română «Valahi» pentru Români înainte de 1859 și «Valahia» 
pentru Țara Românească.
 Cine sunt aceşti Vlahi?
Românii, cunoscuți de asemenea și ca „dacoromâni” sau ca „ardeleni”, 
„bănățeni”, „maramureșeni”, „bucovineni”, „moldoveni”, 
„basarabeni”, „olteni”, „munteni”, „dicieni” („dobrogeni”), 
„timoceni” sau „transnistreni”, care trăiesc în România, Republica 
Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria.
Aromânii, cunoscuți de asemenea și ca „machedoni”, 
„macedoromâni”, „gramoșteni”, „fărșeroți”, „mețovoneni” sau 
„cuțovlahi”, care trăiesc în Grecia, Republica Macedonia, Albania, 
România, Bulgaria.
Meglenoromânii, cunoscuți de asemenea și ca „megleniți” sau 
„mogleniți”, care trăiesc în nordul Greciei și sudul Macedoniei.
Istroromânii, cunoscuți de asemenea și ca „cicieni” sau „istrieni”, care 
trăiesc în peninsula Istria din Croația de azi.
 Cultura vlahilor
La fel ca și limba, legăturile culturale dintre «Vlahii» nordici (românii) 
și «Vlahii» sudici (aromânii) au fost rupte aproximativ în secolul X și 
de atunci au integrat influențe culturale diferite: cultura română are 
asimilări provenite de la slavi și mai târziu de la unguri și de la germani 
(mai ales în Transilvania), iar cultura aromână dezvoltată mai întâi ca 
o cultură pastorală, a fost influențată de culturile bizantină și greacă.
 Religia vlahilor
Religia «Vlahilor» este predominant creștină ortodoxă, dar sunt unele 
regiuni unde sunt catolici (Istro-Românii din Croația), iar o minoritate 
din cadrul Megleno-Românilor sunt musulmani.

CE ȘTIM
DESPRE
VLAHI?
Gavrilă Aurelia Gabriela
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AN EXTINGUISHING ETHNOLINGUISTIC GROUP
 The South Eastern Europe is relatively small region, 
which is populated by many of different peoples in the matter 
of culture, religion and language and is being in this point the 
unique part of European continent. There are members of the 
main churches of the Christianity, Islamic and Judaic 
denominations. The communities use different alphabets as 
the Latin, Cyrillic, Hebrew, Arabic and Greek. Outstandingly, 
in every regional state, there are more people who are 
speaking some of the European main languages than the 
language(s) of their neighbor(s).
 The majority of the regional peoples belong to the 
migrant tribes who came from the north between 6th century 
(South Slav migration) and 9th century (Magyar settlement). 
From 14th century onward there was an influx of Turks and 
other Muslim pastoral tribes from Asia (who came with them) 
including and Gypsies who followed the Ottoman armies in 
their successful military campaigns in Asia Minor and South 
Eastern Europe. In the region, however, there are today three 
autochthonous (aboriginal) ethnicities who survived all of 
those invasions and number of migrations, preserving their 
language, customs and culture: the Vlachs (most probably 
descendents from the Thracians who have been living in the 
time of Antique in the eastern areas of the Balkans–from the 
Morava River to the Black Sea), the Greeks (who came in two 
migration waves–around 2000 and 1200 B.C.), and the 
Albanians (whose progenitors, as it is believed, are the ancient 
Illyrians who lived in the Western and Central Balkans). In the 
current ethnic situation of the Balkans there are three stateless 
ethnolinguistic groups: the Vlachs, the Gypsies and the 
Pomaks. Each of them has a longstanding experience of 
coexistence with the macro-communities. Among three of 
them, the Vlachs are the most vanishing one.
 This traditionally rustic people, who spoke a 
language, which is mostly closed to the modern Romanian, but 
not purely understandable by the speakers of standardized 
Romanian, are concentrated in mountainous terrains of 
Greece, Albania, Macedonia, Serbia and Bulgaria. The Vlachs 
undoubtedly belong to the ancient Balkan people who, 
because of different historical reasons (mostly migrations), are 
dispersed in the region creating non-territorially connected 
diaspora communities. The anthropological research upon the 
Vlach matters proves that they are one of the earliest 
populations not only in the Balkans but in Europe too. Due to 
the lack of historical sources, there are several various theories 
upon the Vlach origin. The language of the Vlachs is one of the 
crucial points of the currently leading theory about their 
ethnolinguistic genesis: they descend from the cis-Danubian 
Thracians who have been relatives of the trans-Danubian 
Dacians. The same ethnolinguisic ancient community of 
Daco-Thracians became the progenitor of modern Romanians 
(on the north from Danube) and Vlachs (on the south from 
Danube) who are speaking similar languages. However, while 
the scholars agree that the Vlach language belongs to the 
Romance family of languages, they disagree upon more 
precise origin of the Vlachs. Some scholars are kin to conclude 
that the progenitors of the Vlachs are Roman colonists 
(soldiers, merchants, craftsman etc.), while the other group of 
researchers claim that the Vlachs are descendants of the 
Romanized autochthonous Balkan inhabitants who by 

intermarriages mixed with the Roman colonists. 
 The Vlach self-notions in regard to their origin, based 
on earlier knowledge and folk interpretations of literary 
versions, are essentially different. Firstly, some of them think 
that the Vlachs/Aromanians came to the Balkans from Italian 
city of Rome. For this group of community members the Vlach 
language is Roman which is the same language spoken in Italy 
and France (with dialectical differences). However, other 
Vlachs believe that they belong to the indigenous Balkan 
population (they are not migrants to the region) and that their 
language is derived from ancient Illyrian-Thracian language 
with strong elements of the Latin. Nevertheless, Vlach folk 
mind preserved the notion that the Vlachs are people who live 
in diaspora, which started with the fall of the Roman Empire. 
According to the first hypothesis, the pivotal outcome of 
Vlach migration from Italy is that they adopted a nomadic 
pastoral style of live and economic activity of cattle-breeding. 
 The new stage of Vlach diaspora started at the 
beginning of the 19th century with the declination of the 
Ottoman power in the South Eastern Europe. There are some 
scholars who believe that those Vlachs who today live on the 
southern flanks of the Danube (Northern Bulgaria, Eastern 
Serbia) came there in Ottoman time (particularly in the second 
half of the 18th century and first half of the next century) from 
the territories north from the Danube. The reason for their 
resettlement was three-fold: 1) the feudal tyranny and 
exploitation north from the Danube; 2) the conscription 
introduced in the Principality of Wallachia in 1831; and 3) the 
policy of Ottoman authorities, which encouraged Vlach 
settlement in depopulated agricultural areas after devastating 
Austrian-Ottoman wars.   
 The Balkan Vlachs have historically been divided 
into two socio-economic groups. First, majority of them were 
nomadic (transhumant) sheep/horse-breeders who have been 
living in the countryside. The nomadic Vlachs, as a result of 
the nature of their profession, lived in isolation within their 
own community, subjugated to their traditional laws and 
speaking the mother language. They have been organized in 
special shepherd-transhumant clans, which were led by richest 
member who possessed the most authorities. He was at the 
same time a Vlach representative in community’s relations 
with the Ottoman authorities (especially in regard to the 
paying taxes) and with the local populace (in particular in 
regard to the trade business). The Vlach nomads did not 
belong to social class of the serfs since they were movable 
people: in summer time they lived in the mountains, but the 
wintertime they spent in lowland areas. The distance between 
the summer mountain pasture to the winter residence could be 
several hundred kms. Second, minority dealt with trade, crafts 
or being employed in woodworking industry and inn-keeping 
business and thus living in the urban environments. This 
socio-economic group of Vlachs tended to obtain as better as 
education and knowledge of the local ethnic majority and 
foreign languages. 
 Some of the Balkan macro-communities call the 
persons from the first group (pastoral Vlachs) as the Vlachs, 
while the members of the second group (urban Vlachs) are 
called as the Aromanians. However, the urban Vlachs accepted 
from the end of 19th century the ethnonym Armanians for their 

own self-identification due to the academic researches and 
studies upon the Vlach matters and Romanian propaganda 
concerning the ethnogenesis of Romanian nation and political 
unification of all “Romanians”. It is interesting that some of 
the urban Vlach communities call themselves as Cincars 
(Tsintsars) but they call Vlach-shepherds as Vlachs. This 
distinction is of socioeconomic but not of ethnolinguistic 
nature. Today all Vlachs are members of the Eastern Orthodox 
Christian Church. 
 Most probably, the Vlachs were formed as a 
distinctive ethnolinguistic group from the 14th to the 16th 
century. Their original homeland was the mountainous regions 
of the Northern Greece (Epirus and Thessaly), South West 
Macedonia, and South East Albania. During the Ottoman rule 
over the region (till 1913) the Vlachs migrated from the 
Epirus, Pindus Mt. and Grammos Range to the north and the 
east. The reasons for their migrations have been of multiply 
economic nature: the need of new pastures, the increased 
number of livestock, the prosperous trade with Austria, the 
declining trade activities with Venice, the afforestation of the 
mountains (after 1918) that limited opportunities for free 
nomadic cattle-breeding, etc., but as well as of multiply 
political nature: the administrative disorder in the Ottoman 
Empire, the pressure by the Muslim Albanians, the autocratic 
rule of Ali-Pasha of Ioanina, a Romanian propaganda (after 
1918) for the purpose to colonize the Southern Dobruja, etc. 
The Vlach emigrants resettled themselves either in hilly areas 
of Bulgaria, Thrace, Macedonia or found the new homeland in 
towns in Austria, Serbia, Greece, Bulgaria and Macedonia. 
Some of the urban Vlach residents became economically 
well-to-do citizens and even very wealthy entrepreneurs who 
played a significant role in municipal cultural and political 
life.
 As many of Vlach migrants who resettled in the 
towns and cities had a Greek education it became a base for 
potential conflicts with the local macro-community members, 
but in majority of cases the Vlach newcomers have been 
accepted by tolerance primarily because they shared a 
common (East Orthodox) denomination and similar customs 
with the old dwellers. The urban Vlachs became faster 
assimilated by the macro-community than those who 
continued nomadic lifestyle due to getting education in 
macro-community languages and mixed marriages. 
 The mediaeval historical sources mention the Vlachs, 
but in two different respects: 1) from linguistic point of view 
as the Balkan neo-Latin-speakers; and 2) from 
socio-professional point of view as nomadic (not sedentary) 
cattle-breeders. One province of the peninsula (Thessaly) was 
in the late Middle Ages known as Megalovlachia (Great 
Wallachia). Some of regional authorities (as Austrian and 
Venetian governments) accepted the leading mediaeval 
meaning of the term of the Vlachs that referred to all Balkan 
nomads irrespective of their ethnic identity.    
 After the dissolution of Ottoman power in the 
Balkans (in 1913), when occurred a crucial change in the 
political map of the modern history of the Balkans as a result 
of the national liberation movements and national liberation 
wars, important changes took place in the life of the Vlachs 
since the free migration (for the purpose of finding pastures 

and do a seasonal work in the time of harvest) across the 
peninsula was now impossible because of the new state 
borders and cross-border restrictions. The physical obstacles 
posed by the new arrangement of the borders significantly 
restricted a free movement between seasonal pastures and 
extremely complicated administrative customs procedures. A 
limitation of the nomadic way of life showed the way to the 
sedentation and establishment of permanent places of 
residence. The purchase of pastures resulted in the 
establishment of permanent summer hut villages. A significant 
number of the Vlachs became urban settlers and automatically 
the structure of their livelihood was changed. Today there are 
urban Vlachs who are involved in medicine, architecture, 
engineering, etc. After 1913, but especially after 1918, the 
state policy of agricultural reform involved redistribution of 
pastures, meadows, forests, fields, which forced the Vlachs to 
reorient their economic activities. However, although the 
Vlachs bought the land they in many cases did not cultivate it, 
but leased it out. 
 The public stereotype of appreciating the 
ethnocultural characteristics of the Vlachs is ambivalent. On 
one hand, the urban Vlachs are labeled with quick wit, 
diligence, ingenuity, enterprise, kindness, persistence, 
willingness to learn foreign languages and to get as better as 
education, honesty, love for the family, hard-working, and as 
non-drinkers. Especially the Vlach women are well known as 
tidy persons and thus welcomed as potential spouses. 
However, the nomadic Vlachs, whom the local macro-ethnic 
populaces hardly knew, are on “badly reputation” as lewd, 
vulgar, Vlach woman are “loose” with a tendency to often 
divorce and remarry, wilder, pinchers, and as non-educated 
people. 
 The process of speed modernization, which was 
associated with urbanization and industrialization after the 
Second World War, had a crucial impact on integration of the 
Vlachs into everyday life, customs and holidays of the 
macro-community(s). The Vlachs finally rejected the tradition 
of endogamy and consequently there were much more 
inter-ethnically mixed marriages. But, on the other hand, 
urbanization, education and mixed marriages irreversibly 
accelerated the process of linguistic-cultural assimilation of 
the Vlachs. Sedentation and urbanization of the Vlachs 
unavoidably changed their traditional culture since they 
adopted the models of everyday life of the local populace from 
the new environment. As a nomadic community did not exist 
any more, the family became only reproducer of ethnocultural 
traditions of the Vlachs and the main preserver of the 
language. The change of life brought the Vlachs to the difficult 
situation since it caused danger to their very existence as a 
separate and distinctive ethnicity.   

Toma Oana Rodica

THE BALKAN VLACHS –
History and Language
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 După cum cu toţii ştim educaţia non-formală are multe beneficii, 
cât se poate de diverse, iar unul dintre ele e faptul că poţi cunoaşte oameni 
noi. În cadrul cursului de formare “Scriere de proiecte Erasmus+” am am 
avut deosebita plăcerea de a cunoaşte un profesor şi un om extraordinar, pe 
doamna profesoară Andreiu Mihaela, şi m-a bucurat foarte mult că într-o zi 
dumneaei să mă invite la o oră de dirigenţie pentru a prezenta proiectele de 
tineret şi, în special, proiectul RuReality, finanţat de Comisia Europeană, 
unde am fost participant.
 După o prezentare cu tente de educaţie formală şi non-formală, 
într-o sală de clasă, am reuşit alături de informaţiile pe care le aveau copii 
de la doamna lor dirigintă, un promotor activ al educaţiei non-formale, am 

 La terminarea celui de-al 
Doilea Război Mondial aveam şapte 
ani şi jumătate. Când comuniştii l-au 
arestat pe tatăl meu, profesor de 
matematică, aveam unsprezece ani. 
Mama mea, profesoară de latină, a 
fost dată afară din învăţământ când 
mă pregăteam să intru în clasa a IX-a.
 La eliberarea tatălui meu 
după cinci ani de detenţie fără 
condamnare, dintre care ultimii doi 
ani la canal, la Capul Midia, eram în 
clasa a X-a. Înainte de momentul 
intrării mele în facultate, amândoi 
părinţii făceau parte din personalul 
unei uzine din oraş.
 Care era una din spaimele 
majore ale ale acelor ani, tânăr fiind 
în faţa vieţii? Desigur, cum să-ţi 
alcătuieşti autobiografia, cum să 
minimizezi funcţiile deţinute de 
rudele apropiate, cum să neglijezi 
unele rude incomode din punctul de 
vedere al epocii în care trăiam. A 
rezultat astfel o teamă continuă 
pentru noi cei tineri de a nu fi 
descoperiţi ca fiind membri ai unei 
familii cu antecedente politice din 
zona partidelor istorice, din zona 
persoanelor cu funcţii publice înainte 
de 1945, având rude în străinătate sau 
care s-au bucurat de o oarecare 
notorietate socială. Pe parcursul celor 
patruzeci şi cinci de ani am reuşit 
astfel să ne izolăm unii de alţii şi iată, 
familii întregi nu au mai fost capabile 
să rămână unite prin sentimentul 
familial.
 Îmi aduc aminte de unchiul 
meu, Radu Chircu. El a început cam 
prin anii ’70 să reia relaţiile de 
familie, vizitând-o mai întâi pe mama 
mea. Ea m-a îndemnat pe mine şi pe 
soţul meu să-l întâlnim la fostul 
restaurant „Cina” din Bucureşti, 
unde, în 23 februarie, avea loc, în 
fiecare an, reuniunea inginerilor 
absolvenţi ai Politehnicii din 
Timişoara. M-a impresionat foarte 
mult atunci când l-am întâlnit prima 
oară, alura sa distinsă, calmă, un om 
înalt, cu mustăţi răsucite. Ne-am 
întâlnit apoi de mai multe ori şi 
întotdeauna povestea ceva despre 
trecutul familiei. Cu multă tristeţe 
mărturisesc că nu am plecat urechea 
cu atenţia care ar fi trebuit la 
istorisirile sale, ba chiar ar fi trebuit 
să iau note, întrucât eram foarte 
departe sufleteşte şi în timp de ceea 
ce povestea. Aşa se face, de exemplu, 

O MĂRTURISIRE
PENTRU RÂMNICENI

VLAHUL MENELAS CHIRCU

că după 1990, la o întâlnire a membrilor 
familiei Cantacuzino, străduindu-mă să aflu 
ce era cu ramura Râfov a acestei familii 
despre care apucase să-mi povestească, am 
găsit pe cineva care mi-a spus: da! Radu, 
sigur, vino odată să vorbim. N-am mai 
apucat, persoana a decedat curând după 
aceea.
 Aceasta este cea mai gravă 
consecinţă a acelor vremuri pe care le-am 
trăit: am pierdut legăturile de familie! 
Rudele în vârstă au murit, unele au părăsit 
ţara, nu mai ştiam unii de alţii. Cât mai 
trăiau încă, mărturisesc că nu am tratat aşa 
cum se cuvenea problema relaţiilor de 
rudenie, nu mi-am fixat reperele arborelui 
genealogic, iar uneori nici rudele în vârstă 
nu mai păreau interesate să povestească, 
lehamitea vremurilor aspre trăite fiind prea 
mare.
 S-a întâmplat însă, după 1990, că 
am fost trezită la realitate şi am reuşit, într-o 
măsură mult prea mică, să pătrund în istoria 
familiei mele. De exemplu, prin vizionarea 
unui episod din serialul documentar 
„Memorialul durerii”, l-am văzut şi am aflat 
câteva amănunte din viaţa fratelui unchiului 
Radu Chircu, Menelas.
 Recent am vorbit la telefon cu o 
rudă stabilită în Germania, descoperită tot 
după 1990 şi care mi-a povestit: „Am fost la 
Râmnicu Sărat pe când aveam 14 ani. Ce 
m-a inpresionat cel mai mult a fost că pereţii 
casei fraţilor Chircu erau tapetaţi cu tablouri 
de Nicolae Grigorescu. Păcat că alţii s-au 
înfruptat cu unele din ele.”
 Menelas Chircu senior din 
Râmnicu Sărat era căsătorit cu o verişoară a 
bunicii mele din partea mamei, din familia 
Negulescu, ce a dat unul din foştii prefecţi 
de Prahova. Am aflat mai apoi, în anii ’90, 
cu ajutorul unor cunoscuţi, că Menelas 
Chircu senior a fost deputat în două 

legislaturi, din partea Partidului 
Conservator, înainte de Primul Război 
Mondial. Ce aflasem însă înainte de ’90 
chiar de la Radu Chircu, unul din cei doi fii 
ai lui Menelas Chircu, a fost despre 
Asociaţia de jocuri naţionale „Chindia”. 
Înfiinţată încă în 1912, această asociaţie a 
menţinut vie tradiţia românească a jocului şi 
costumului naţional şi a activat până la cel 
de-al Doilea Război Mondial. Atât Radu, cât 
şi Menelas jr., cei doi fii, erau şi ei, în 
tinereţe, membri ai echipei de dansuri.
 Menelas Chircu senior a rămas 
cunoscut şi prin prietenia ce a arătat-o şi a 
primit-o din partea unor nume mari ale 
culturii române: pictorul Nicolae 
Grigorescu, poeţii Alexandru Vlahuţă şi 
George Topârceanu, scriitorul Barbu 
Ştefănescu Delavrancea. 
 Un episod interesant pe care l-am 
aflat a fost legat de strădania sa de a instala 
în oraşul de pe Râmnic o statuie a poetului 
Vlahuţă. Se pare că orice iniţiativă are parte 
de piedici, în orice perioadă. Şi atunci, în 
1921, la mai puţin de doi ani de la moartea 
poetului, a fost nevoie de o strategie pentru 
strângerea fondurilor necesare, pentru 
alegerea sculptorului, astfel că bustul a fost 
dezvelit abia în 1937.
 Aceste câteva mărturii ce au 
răzbătut prin ani doresc să le împărtăşesc 
cititorilor mai tineri, odată cu tristeţea 
mărturisită deja pentru prea puţinele relaţii 
pe care le-am păstrat cu familia, atitudine ce 
a avut la bază teama. Acum, cred că e 
important să fie cunoscut desigur, mai ales 
de concetăţenii săi, ce au reprezentat 
Menelas Chircu şi familia sa în Râmnicu 
Sărat. Este util să nu fie date uitării 
personalităţile care au lăsat urme durabile în 
oraş, modelul lor de om, apropiat aşa de 
frumos de cultura românească.

Simina Dragomirescu

O întâlnire
de succes

Prof. Gabriela Marinescu
Şcoala Gimnazială Nr.1

 În perioada 25 februarie - 13 
martie s-a derulat la nivel naţional 
proiectul “Pe calea succesului” organizat 
de Asociaţia de Tineret Pentru România. 
Acesta s-a derulat în mai multe oraşe din 
ţarǎ. La nivel local proiectul a fost 
coordonat de Şcoala Gimnazială Nr.1 
Râmnicu Sărat. La activitatea din 12 
martie 2014 putem spune că a avut loc o 
întâlnire de succes cu prof. Dr. Gabriela 
Matiu de la C.N. "B. P. Hașdeu", invitatul 
nostru special. Activitatea s-a desfăşurat 
la Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S. care a 
fost şi partener de proiect. Participanţii au 
fost elevi din clasele terminale de la 
Şcoala Gimnazială Nr.1 şi C.N.” Al. 
Vlahuţă” din localitate. 
 Proiectul şi-a propus ca obiectiv 
tragerea unui semnal de alarmă asupra 
ideii de succes şi a adevăratelor valori 
care duc la un real succes. S-a încercat 
alăturarea tinerilor de modele adevărate şi 
nu vedetisme popularizate în mass-media. 
S-a discutat despre muncă şi dăruire 
pentru profesie, pentru semenii din jur. 
S-a discutat despre faptul că există şi alte 
modalităţi de a avea succes decât cele 
prezentate deseori la televizor. Ţara 
aceasta are oameni de valoare, iar tinerii 
trebuie să-i cunoască şi să le urmeze 
exemplul. Sunt oameni discreţi, despre 
care tinerii nu au auzit.
 Activitatea a fost interactivă. 
Elevii au pus întrebări, au ridicat 
probleme despre orientarea lor 
profesională. Nu s-au emis reţete, dar s-au 
stârnit teme de meditaţie despre ţelul 
fiecăruia şi despre ce reprezintă de fapt 
adevăratul succes. 

 O oră... deosebită

încercat să le prezint mai multe 
despre un proiect, şi mai ales despre 
RuReality iar împreună cu doamna 
profesoară ne-am hotărât să 
continuăm această iniţiativă prin 
desfăşurarea unei noi ore de 
dirigenţie, însă de data asta la 
centrul de tineret FORTES, casa 
voluntarilor râmniceni. Această oră 
a fost încă o parte a diseminării 
proiectului, prin metoda mind-map, 
metodă pe care am învăţat-o de la 
doamna profesoară şi pe care am 
implementat-o pentru prima oară.
 Copii au fost foarte 
încântaţi să experimenteze încă de la 
începutul orei ceva nou pentru ei, o 
metodă de educaţie non-formală, 
photovoice şi deşi erau iniţial 
timoraţi au înţeles că la centru toţi 
ne simţim ca acasă. Am prezentat 
mind map-ul alături de Claudiu 
Ioniţă, unde am evidenţiat 

competenţele dezvoltate de-a lungul 
proiectului, metodele de educaţie 
non-formală şi alte lucruri ce ţin de 
proiect, dar în acelaşi timp am creat 
o prezentare interactivă, elevii 
sedimentând informaţiile prin 
aplicarea lor în câteva metode de 
educaţie pe care le-am desfăşurat 
alături de ei.
 Această acţiune a fost încă o 
demonstraţie a faptului că toţi 
trebuie să fim uniţi sub umbrela 
voluntariatului, că fiecare poate 
învăţa de la celălalt şi că educaţia 
non-formală e completarea educaţie 
formale şi invers.
 Închei cu speranţa că vom 
vedea în curând o mare parte dintre 
ei devenind voluntari implicaţi activ 
şi mai ales prin a mulţumi doamnei 
Andreiu pentru invitaţie şi pentru 
iniţiativele dumneaei!

Silviu Troscot
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 Construit în anul 2011 pe locul unor ruine, 
CENTRUL DE TINERET FORTES situat la 
subsolul Centrului Cultural “Florica 
Cristoforeanu” este astăzi locul în care un număr 
de 6 organizații de tineret planifică, pregătesc și 
organizează în mod continuu proiecte și activități 
de voluntariat de la inițiative locale propuse de 
către tineri pe tematici culturale, artistice, de 
implicare civică, umanitare, sportive, până la 
schimburi de tineri, seminarii, cursuri de formare 
și întâlniri europene ale formatorilor de tineret. 
Este locul în care tinerii învață într-un cadru non 
– formal să implementeze metode și activități de 
tineret, analizează, prioritizează și iau inițiativă 
față de problemele comunitare ce îi afectează în 
mod direct pe tineri.
 Deschis tuturor tinerilor râmniceni, 
începând cu elevii școlilor gimnaziale, 
continuând cu elevii de liceu și terminând cu 
studenți, profesori ori tineri în căutarea unor 
angajamente, Centrul de Tineret constituie locul 
în care tinerii sunt învățați și învață la rândul lor 
să utilizeze valorile respectului, toleranței, 
solidarizării și să descopere în mod continuu 
oportunități de mobilitate europeană, de 
antreprenoriat și dobândire a unor noi competențe 
personale și de grup.

 CENTRUL DE TINERET FORTES 
reprezintă resursa de EDUCAȚIE NON – 
FORMALĂ/ALTERNATIVĂ utilizată la 
Râmnicu Sărat în ultimii 3 ani pentru a da 
structură și putere unor noi MENTALITĂȚI ce 
pornesc în definirea lor printr-un singur cuvânt: 
VOLUNTARIAT!

ASOCIAȚIA DE TINERET ONIX, 
un motor al implicării tinerilor în 
socială râmniceană a oferit în 
2013 o amplă contribuție la 
evoluția comunității locale prin 

VOLUNTARIAT!

PROTEJAREA MEDIULUI ȘI 
TEMATICA ENERGIEI REGEN-
ERABILE ESTE DE INTERES 
ATÂT LA NIVEL LOCAL CÂT ȘI 

EUROPEAN!

CREAȚIA POETICĂ 
ÎNCURAJATĂ ȘI SUSȚINUTĂ: 

“TRĂIEȘTE POEZIA PRIN 
TEATRU - TRUP” puntea de 

legătură între tinerii din 
Râmnicu Sărat – România și 

Edineț, Rep. Moldova!
RÂMNICU SĂRAT ARE DE ANUL 
TRECUT UN CLUB AL BICICLIȘTILOR

 Clubul Bicicliștilor ONIX, care în prezent 
își are sediul în cadrul Centrului de Tineret 
FORTES însumează în prezent peste 40 de membri 
propunându-și pentru vara anului în curs o serie de 
expediții ori destinații la care sunt așteptați să se 
alăture toți cei care regăsesc în mersul pe bicicletă 
o soluție viabilă pentru timpul lor liber, pentru 
nevoia de socializare ori de identificare a unui grup 
de interese comune. Înființarea Clubului reprezintă 
ideea inovatoare dezvoltată în cadrul proiectului 
YOUTH TROTTER – JURNAL PE BICICLETĂ, 
finanțat de Comisia Europeană prin Programul 
Tineret în Acțiune, ce a pornit de la inițiativa a 12 
tineri râmniceni ce au înțeles că odată cu modern-
izarea străzilor, următorul pas important este acela 
al valorificării lor. De aproape 6 luni de zile au fost 
astfel organizate trasee către localitățile Lanurile, 
Buda, Pleșești, Ghergheasa la care se adaugă 
Marșul de zilele râmnicului la care au participat 
mai bine de 90 de bicicliști ori Marșul de 1 Decem-
brie în care tinerii au petrecut Ziua Națională a 
României într-un mod activ, pedalând.

 Preocupările tinerilor pentru poezie au fost 
valorificate în perioada 09 – 17 iunie 2013 atunci 
când 32 de tineri provenind din România și 
Moldova au dat grai trăirilor, emoțiilor ori 
sentimentelor într-un cadru cu totul non – formal, 
oferind pe de o parte valoare atenției tinerilor către 
poezie și pe de altă parte legăturilor de colaborare 
dintre Edineț și Râmnicu Sărat, localități de altfel 
înfrățite. Proiectul TRĂIEŞTE POEZIA PRIN 
TEATRU, finalizat prin editarea și publicarea unei 
cărți ce poartă același nume va fi continuat prin 
organizarea unui cenaclu de poezie destinat 
tinerilor în care toți pasionații de cultură sunt 
așteptați pentru a organiza activități de creație și 
recitare într-un cadru tineresc, liber și non – formal.

 NOUĂ CĂRȚI ALE SCRIITORILOR 
RÂMNICENI LANSATE ÎN ANUL 2013 
URMARE A UNOR PROIECTE DERULATE DE 
CĂTRE ORGANIZAȚIILE DE TINERET 
RÂMNICENE SUSȚINUTE DE CĂTRE 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL! Atenția este 
acordată astfel, în mod exclusiv, valorificării 
scriitorilor locali și îmbogățirii continue a vieții 
culturale râmnicene ce se dovedește an de an a fi un 
adevărat izvor de inițiativă, inspirație și frumos! 

 Peste 150 de voluntari “înarmați” cu lopeți, 
voință și dorință de implicare, un ceai cald ca 
motivație și multă bărbăție, toate acestea au fost 
regăsite în cadrul Departamentului de Situații de 
Urgență ONIX, organizat în scopul de a de a sări în 
ajutor râmnicenilor aflați în situații critice, în lupta 
lor cu nămeții. Elevi de liceu, studenți ori Profesori, 
tineri provenind din toate mediile sociale au dat un 
exemplu de urmat râmnicenilor pornind de la idea 
că o comunitate puternică, asemenea exemplelor 
occidentale, are în mijlocul său voluntariatul!
    ÎN CIUDA TUTUROR NECUNOSCĂTORILOR, 
VOLUNTARIATUL RÂMNICEAN ESTE UN 
EXEMPLU DE URMAT!

Mersul pe bicicletă poate reprezenta 
soluția pentru sănătate, o fluidizare a 
traficului și un mediu mai verde... 
Deci soluția stă în mâinile noastre!

SCRIITORII RÂMNICENI ADUȘI ÎN 
PRIM PLAN!

 Activități repetate de ecologizare a unor 
zone din orașul nostru, Marșuri de promovare a 
unor unor atitudini de protejare și enunțare a unor 
noi mentalități pro-ecologice alături de un schimb 
cultural european (ENERGY MANAGEMENT) ce 
a adus la Râmnicu Sărat tineri din 5 state europene 
în care a fost tratată problema managementului 
resurselor energiei regenerabile, toate acestea au 
prioritizat implicarea tinerilor în vederea asumării 
unor modele comportamentale corecte, europene, 
care în perspectivă să conducă la evoluția întregii 
comunități râmnicene prin tineri: responsabili, 
implicați, devotați și dornici de a înfrumuseța 
orașul în care trăiesc.

IMPLICAREA VOLUNTARILOR ÎN 
ACTIVITĂȚILE DE DESZĂPEZIRE DIN 
LUNA IANUARIE, UN ADEVĂRAT 
MODEL DE INIȚIATIVĂ ȘI 

RESPONSABILITATE!
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FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR 

RÂMNICENE DE TINERET 
EDUCAȚIE ȘI SPORT, umbrela 

voluntariatului râmnicean și unul din cei 
mai importanți poli de implicare a 
tinerilor din comunitatea locală, o 

fortăreața a implicării cu rezultate și 
prestigiu la nivel european!

ATCE “SPERANȚA RÂMNICEANĂ”, 
reprezentantul nr. 1 al voluntariatului 

râmnicean la nivel european, cu 
parteneri din peste 25 de state în ultimii 

trei ani de activitate!

 VALORILE DEMOCRAȚIEI EXISTĂ! 
Proiectul “UNIUNEA EUROPEANĂ – REPUBLICĂ 
ȘI MONARHIE”, desfășurat în Puente Genil – Spania 
și Râmnicu Sărat în perioada 22 mai – 04 iunie 2013, a 
oferit șansa a 16 tineri râmniceni de a dezbate și realiză 
o analiză a modului în care sistemul DEMOCRATIC 
funcționează în Uniunea Europeană prin valorile 
promovate și a modului în care democrația trece de la 
nivelul de concept și poate fi valorificată. Colaborarea 
dezvoltată cu municipalitatea Puente Genil, Andaluzia, 
Spania a oferit, mai mult decât atât oportunitatea 
tinerilor râmniceni de a cunoaște un model cultural 
nou, de a face comparații și de a aduce în comunitatea 
noastră concluziile unor relații ce pun Râmnicu Sărat 
pe harta voluntariatului European și lansează 
perspective ale unor viitoare strategii de parteneriat ce 
pornesc de la implementarea valorilor democrației.

 Alături de Serviciul Județean Anticorupție din 
cadrul IPJ Buzău FORTES a fost partener în derularea 
Campaniei de Prevenire și Informare Anticorupție 
fiind astfel alături demersurilor autorităților de a 
promova o conduită corectă, reguli clare și informări 
temeinice! PENTRU CĂ TINERII TREBUIE SĂ 
ÎNVEȚE CORECT, SĂ CREASCĂ ȘI SĂ SE 
DEZVOLTE PE PRINCIPII SOLIDE ȘI MOTIVAȚI 
DE EXEMPLE POZITIVE!

pentru a recompensa rezultatele activității de tineret în 
anul 2013 și pentru a oferi un model de bună practică 
în ceea ce priveşte relația de colaborare existentă între 
autorități și mediul ONG, ca susținători și 
reprezentanți, în egală măsură, ai intereselor de 
dezvoltare a tinerilor din comunitatea locală. Au fost 
organizate 10 sesiuni de premiere în care proiectele 
culturale, educaționale, de susținere a sportului, artei, 
educației non-formale, precum și de colaborare cu 
instituțiile școlare râmnicene, au fost recompensate cu 
diplome, aprecieri și motivate pentru a continua 
activitatea pe calea educației alternative. Alături 
acestora, pentru sprijinul oferit activității de 
voluntariat și pentru colaborarea reciprocă deosebită 
au fost premiate instituții precum: Consilierii locali 
râmniceni, Poliția Locală, Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu”, Muzeul Municipal, SPAS, ADP, 
FORSE, ș.a. Gala Voluntarilor FORTES a reprezentat 
un exemplu de unitate, de responsabilitate asumată la 
nivel comunitar, în care fiecare factor implicat deține 
mijloacele necesare pentru a aduce plus valoare unei 
comunități aflate într-o continuă evoluție calitativă. 

 Conceptul de european este cu siguranță, cel 
mai bine înțeles la Râmnicu Sărat de către tinerii care 
în ultimii doi ani au participat în peste 60 de proiecte 
europene, schimburi culturale, cursuri de formare, 
seminarii și întâlniri europene. Este și cazul proiectelor 
“Solidaritate și Înțelegere între Vecini în spaţial 
European” ce a tratat alături de parteneri din Albania, 
Germania, Turcia, Italia și Rep. Moldova problema 
discriminărilor de orice fel pentru ca în final să 
genereze concluzii integratoare bazate pe toleranță, 
respect, egalitate, unitate, concluzii pe care mai 
departe, organizațiile le-au transmis în cadrul 
propriilor comunități. În aceeași măsură, problema 
angajamentului tinerilor pe piața muncii alături de 
oportunitățile de mobilitate în vederea identificării de 
locuri de muncă în fiecare din statele partenere, alături 
de cerințele pe care angajatorul le impune în fiecare din 
statele promotoare, au fost subiecte pe care tinerii, în 
mod responsabil și interesat le-au tratat în cadrul unui 
alt proiect denumit “Vice-versa – mobilități ale 
tinerilor în Uniunea Europeană” astfel încât șansele lor 
de a identifica oportunități de mobilitate și angajare să 
crească.

 În baza sprijinului oferit de Consiliul Local 
Municipal și a eforturilor comune, Râmnicu Sărat a 
fost gazda celor mai ample evenimente derulate 
vreodată de sărbătoarea orașului, o serie de 
simpozioane, lansări de carte, ceremonii, expoziție de 
telefoane de muzeu și mai presus de toate un maraton 
de întreceri sportive implicând întreaga suflare 
râmniceană. Au fost organizate competiții de fotbal, 
tenis de picior, voley pe plajă, baschet, marș, ciclism, 
acestea implicând mai bine de 500 de tineri din 
Râmnicu Sărat și creând o atmosferă de sărbătoare de 
care s-au bucurat atât cei mici cât și cei mari.
 SPORTUL REPREZINTĂ O PRIORITATE ȘI 
O ALTERNATIVĂ ÎN RÂMNICU SĂRAT, IAR 
MENTALITĂȚILE ȘI PRINCIPIILE PE CARE 
ACESTA LE PROMOVEAZĂ NE ÎNVAȚĂ SĂ NE 
RESPECTĂM VALORILE, ISTORIA ȘI PE SEMENII 
NOȘTRI. 

 Susținători al Campaniilor Umanitare “O 
RAZĂ DE LUMINĂ” pentru tinerii din Valea Screzii 
și Valea Plopului, “CREDE ÎN MINUNI” destinată 
tinerilor nevoiași râmniceni și a Campaniei derulată în 
colaborare cu Asociația Viitorul Începe Azi, “Salvați-l 
pe Darius”, tinerii voluntari râmniceni și-au arătat 
măsura implicării în soluționarea unor situații în care 
ajutorul lor s-a dovedit a fi unul fundamental în 
schimbarea cursului unor vieți. SOLIDARIZAREA, 
DE FIECARE DATĂ CHEIA SUCCESULUI, A 
FOST ȘI ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ ARMĂ A 
VOLUNTARIATULUI!

 “Tasted like European Cultures” ori în 
traducere “Cu gust de culturi europene” a fost 
exemplul de implicare în promovarea bucătăriilor 
tradiționale a 30 de tineri proveniți din România, 
Turcia, Spania, Croaţia, Bulgaria şi Letonia, în 
perioada 26 iulie – 4 august 2013. Promovarea 
bucătăriei românești alături de tradițiile naționale 
reprezintă astfel un important subiect de abordare și 
interes la nivelul voluntariatului râmnicean.

 Interesul pentru artă, cultură și către 
valorificarea competențelor artistice ale tinerilor a dat 
și anul acesta rezultat. Trupă de teatru AXIS MUNDI a 
Colegiului Național Al. Vlahuță, alături de o serie de 
alte premii oferite tinerilor actori râmniceni au scos în 
evidență faptul că voluntariatul așa cum și jocul 
literelor sale o afirmă crează VALORI, OAMENI și 
CETĂȚENI interesați, fructifică pasiuni și DĂ SENS 
viitorului tinerilor.

FORTES-UL, DĂ TONUL
LA UMANITATE!

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 
ȘI RESPECTAREA LEGII 

URMĂRITĂ ÎNDEAPROAPE!

DE ZILELE RÂMNICULUI, 
ORAȘUL A ÎNFLORIT PRIN 

SPORT ȘI CULTURĂ!

GALA VOLUNTARILOR FORTES – 
UN EVENIMENT CE A REUNIT 

ÎNTREAGA SUFLARE A 
VOLUNTARIATULUI ȘI 

ADMINISTRAȚIEI 

TEATRUL, PARTE DIN 
FRUMUSEȚEA 

VOLUNTARIATULUI 
RÂMNICEAN: FESTIVALUL 

DRAMATURGIEI BUZOIENE – UN 
BRAND AL MUNICIPIULUI 

RÂMNICU SĂRAT, CARE ÎN 2013 
ȘI-A DESFĂȘURAT EDIȚIA CU 

NUMĂRUL 7.
GASTRONOMIA EUROPEANĂ, 
TRATATĂ ÎN CADRUL UNUI 

SCHIMB MULTICULTURAL DE 
TINERI! VOLUNTARI IMPLICAȚI ÎN 

LUPTA CONTRA DISCRIMINĂRII, 
PENTRU O CREȘTERE A 

ANGAJAMENTULUI INCLUZIV ȘI 
A VALORIFICĂRII 

OPORTUNITĂȚILOR DE 
MOBILITATE EUROPEANĂ!
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CIFRE RELEVANTE SUCCESUL ANULUI! BILANȚ AL REALIZĂRILOR
VOLUNTARIATULUI

RÂMNICEAN ÎN ANUL 2013!TINERI DIN 21 STATE 
EUROPENE PREZENȚI ÎN 2013 

LA RÂMNICU SĂRAT ÎN 
PROIECTELE ORGANIZAȚIILOR 

RÂMNICENE!

VOLUNTARIATUL ESTE 
RECUNOSCUT CA EXPERIENȚĂ 

PROFESIONALĂ!!!

MAI DEŞTEPŢI, MAI EDUCAŢI, 
MAI IMPLICAŢI!

PESTE 200.000 EURO ATRAŞI 
DIN FONDURI EUROPENE ŞI 
INVESTIŢI ÎN FORMAREA ȘI 
DEZVOLTAREA TINERILOR 
RÂMNICENI ÎN ANUL 2013

 Mai bine de 300 de tineri au fost prezenți 
în cele 12 proiecte implementate în orașul nostru 
poposind tineri provenind din aproape jumătate 
din statele Europei pentru a discuta subiecte ce au 
avut în mijlocul lor tematici de promovare a 
mediului, antreprenoriat european, energie 
regenerabilă, discriminare, sărăcie, valorificarea 
mediului rural, tradiții și obiceiuri, istoria statelor 
europene precum și istoria vlahilor în Europa, 
problema sporturilor de masă, formarea tinerilor 
în utilizarea metodelor și instrumentelor de 
educație non – formală, creația poetică, viaţa 
democratică, spiritul civic, și altele!!!

 LEGEA VOLUNTARIATULUI, aprobată 
de Guvern la finalul anului 2013 reprezintă poate 
una din cele mai răsunătoare victorii pe care 
organizațiile de tineret ori entitățile care își pun 
amprenta asupra dezvoltării tinerilor și a 
comunităților prin voluntariat au obținut-o. Astfel 
dacă până în prezent recompensarea actului 
voluntar se rezuma la simple diplome obținute ori 
recunoştinţa morală, iată că odată cu noile 
schimbări legislative, mediul voluntariatului 
înregistrează o evoluție clară pe scara prioritizării 
importanței sale. Astfel, ceea ce merită amintit 
este faptul că participarea într-un proiect de 
durată, mai mare, spre exemplu, de două luni de 
zile, constituie experiență în câmpul muncii, fiind 
astfel considerată și ca experiență profesională în 
relația cu angajatorii. Acest fapt va facilita în 
perioada următoare creșterea șanselor tinerilor 
care se implică în proiecte de durată, de a obține 
un job bine plătit, fundamentat de 
COMPETENȚA pe care tânărul o va dobândi pe 
perioada stagiului de voluntariat. Și pentru 
aceasta, tânărul voluntar va fi înregistrat prin fișe 
de pontaj, un carnet de activități și proiecte, o fișă 
a postului, toate având rolul de a evalua activitatea 
voluntarului și de a oferi o imagine clară 
angajatorului. Printre alte beneficii pe care tinerii 
le pot obține urmare a practicării voluntariatului 
amintim: burse de studiu, facilitarea accesului 
către un loc în căminele studențești, obținerea 
unor funcții de conducere în cadrul structurilor 
studențești precum a unor burse de studiu în afara 
granițelor țării.

 IMPLICAREA TINERILOR NOȘTRI ÎN 
VOLUNTARIAT ORI ÎNDRUMAREA LOR 
CORECTĂ, ÎN ACEASTĂ DIRECȚIE, 
REPREZINTĂ, ASTFEL, O PREȚIOASĂ 
INVESTIȚIE ÎN VIITORUL LOR!

 Anul 2013 a reprezentat astfel un exemplu 
al rezultatelor prin implicare, Centrul de Tineret 
FORTES fiind punctul de susținere ce a stat la 
baza obținerii următorilor indicatori:
 
 - 12 proiecte finanțate de Comisia 
Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, 
însumând aprox. 200.000 de euro.

 - 21 de parteneriate externe în care tinerii 
râmniceni au mers pentru a studia, a se forma și a 
realiza un schimb de experiențe în cadrul A 10 
state europene: Turcia, Italia, Macedonia, Letonia, 
Lituania, Cipru, U.K., Germania, Albania, 
Bulgaria;

 - Alți 300.000 de euro de care tinerii din 
Râmnicu Sărat au beneficiat în cadrul proiectelor 
în care aceștia s-au deplasat într-o țară străină prin 
asigurarea condițiilor de transport, cazare, masă, 
activități, vizite de studiu, ș.a.

 - Mai mult de 300 de tineri ce au venit în 
Râmnicu Sărat pentru a lua parte la proiectele de 
parteneriat implementate în anul 2013 provenind 
din 21 state europene: Turcia, Bulgaria, Spania, 
Italia, Azerbaidjan, Letonia, Lituania, Slovenia, 
Rep. Moldova, Albania, Germania, Macedonia, 
Ucraina, Grecia, Ungaria, Georgia, Armenia, 
Croaţia, Polonia, Serbia, şi Cehia.

 - Peste 100 de tineri din Râmnicu Sărat ce 
au luat parte la proiectele în care organizațiile 
râmnicene au fost beneficiari direcți;

 - 2 proiecte finanțate de Consiliul Judeţean 
Buzău dintre care FESTIVALULUI 
DRAMATURGIEI BUZOIENE, un adevărat 
brand ajuns la ediția cu numărul 7;

 - 3 proiecte finanțate de CLM Rm. Sărat ce 
au vizat susținerea scriitorilor râmniceni alături de 
organizarea de activități culturale și sportive cu 
ocazia Zilelor orașului;

 - 42 de parteneriate locale, regionale și 
naționale încheiate în vederea susținerii activității 
de voluntariat;

 Acești bani au fost atrași în mod direct de 
către cele 6 organizații de tineret râmnicene și 
cheltuiți în comunitatea locală pentru susţinerea 
relațiilor de colaborare europeană a unor proiecte 
dedicate formării și dezvoltării tinerilor! Acestora 
li se adaugă alți 300.000 de euro, bani atrași atât de 
către organizațiile promotoare în cele 21 de 
proiecte în care voluntarii râmniceni au avut 
posibilitatea de a merge afară în 10 state europene 
pentru a dezvolta subiecte comune de interes și 
implicare, care au adus un plus de valoare, 
informare și raționare în legătură cu viziunile pe 
care Uniunea Europeană le are în domeniul 
tineretului! 
 TINERII RÂMNICENI ÎN CALITATE DE 
CETĂȚENI EUROPENI ȘTIU ȘI POT A-ȘI 
VALORIFICA DREPTURILE, LIBERTĂȚILE ȘI 
OPORTUNITĂȚILE!

 - 1 Centru local de Voluntariat - FORTES 
înfiinţat, unul din cele 12 astfel de Centre existente 
la nivel naţional;

 - Centrul De Tineret FORTES împreună cu 
cele 6 organizații ce au atras fonduri prin 
Programul “Tineret în Acțiune” a fost ales model 
de bună practică la nivel naţional, ocazie cu care 
reprezentanții organizațiilor de tineret au fost 
invitați în numeroase rânduri la mai bine de 10 
evenimente de promovare și valorificare a 
rezultatelor obținute;

 - Mai bine de 10 Formatori și Lucrători de 
tineret instruiți în cadrul organizațiilor de tineret, 
tineri ce reprezintă vârfuri ale mișcării de 
voluntariat râmnicean la nivel european;

 - 4 acțiuni umanitare de succes ce au avut 
ca beneficiari atât tinerii nevoiași din Râmnicu 
Sărat cât și pe cei din Valea Screzii și Valea 
Plopului;

 - Peste 40 de iniţiative locale în care au 
fost implicate mai bine de 2000 de tineri în care au 
fost abordate tematici și subiecte diferite: arta, 
istoria statelor europene, poezia, viața 
democratică, gastronomia europeană, problema 
discriminării și a poluării mediului înconjurător 
alături de tratarea tematicii energiei regenerabile 
la nivel european, sărăcia, antreprenoriatul, 
mediul rural și oportunitățile de dezvoltare a 
tinerilor din acest spațiu, teatrul, tradițiile și 
obiceiurile spațiului balcanic, istoria vlahilor, ș.a.

 - 5 cărți lansate la Râmnicu Sărat 
aparținând scriitorilor râmniceni;

 - 1 Club al Bicicliștilor râmniceni înființat 
ce funcționează deja pe baza unei Strategii ce 
vizează oferirea unei alternative sănătoase de 
petrecere a timpului liber într-un cadru organizat 
pentru tinerii râmniceni.

 - 7 noi metode de educație non – formală 
create la Râmnicu Sărat care astăzi sunt folosite în 
practica europeană în mișcarea de tineret și 
voluntariat precum și în școli și licee;
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 De câte ori mă gândesc la un proiect la care am participat 
singurele cuvinte care îmi trec prin cap sunt fericire şi 
distracţie. Prima dată când am fost la o activitate am fost invitat 
de un prieten care era deja membru vechi.
 La început eram speriat deoarece nu cunoşteam pe 
nimeni şi singurul meu gând era să îi ajut pe cei din jur, şi a 
trecut o săptămână, o lună, un an şi fără să îmi dau seama 
făceam parte dintr-o familie mare şi frumoasă.

 Mă numesc Iacob Dayana, am 16 ani şi sunt elevă la 
Liceul Teoretic, Ştefan cel Mare, în clasa a-9-a. Am ales să fiu 
voluntar la Subfiliala Crucea Roşie Râmnicu Sărat deoarece am 
vrut să ajut persoanele care trăiesc într-un mediu mai puţin 
favorabil. La început nu a fost foarte dificil să mă integrez în 
echipa Crucea Roşie pentru că sunt o fire destul de sociabilă, 
prietenoasă şi îmi place să mă implic în multe activităţi. Pentru 
mine, voluntariatul reprezintă primul pas către o lume complet 

 Paint Your Brain  Bunã, 

Profil de voluntar
 Prima mea activitate a fost un 
concurs” Paint your Brain” în parcul mare. 
Totul a început cu o idee care a devenit 
realitate. Am venit la centru la ora 10 
dimineaţa şi am văzut la uşa 13 plăci de 
OSB, la început nu mi-am dat seama ce e cu 
ele dar când am văzut cutiile cu spray-uri de 
graffiti mi-am dat seama ce o să se întâmple 
în ziua aceea. Fără alte discuţii am luat 
plăcile şi într-o clipă am ajuns cu ele în 
parcul mare locul unde urma să se 
desfăşoare activitatea.Pe fiecare placă 
lucrau câte 2 participanţi, unul pe faţa unul pe verso, eu am lucrat pe aceeaşi placă cu 

Andrei Cojanu. A fost distractiv să putem 
face graffiti fără să fie luat drept vandalism, 
dar cum totul are un început la un moment 
dat organizatorul a spus STOP, concursul se 
sfârşise. Juriul trece pe la fiecare participant 
acordând note, pentru mine acela era primul 
concurs de graffiti aşa că nu am avut 
experienţa necesară drept urmare am luat 
doar o diplomă de participare, cu toate astea 
tot am fost fericit că am luat parte la un 
proiect atât de frumos.

Nedelcu
Cristian

Constantinnouă. Pentru unele persoane, voluntariatul 
reprezintă o scuză de a pleca de la ore, mulţi 
aşteaptă ceva în schimb. Pentru mine, voluntariatul 
este o oportunitate de a schimba ceva în oraşul 
acesta, o modalitate de a ajuta oameni, de a 
cunoaşte persoane noi care au acelaşi scop ca şi 
mine. Sunt voluntar de mai puţin de un an, dar în 
acest timp am acumulat multă experienţă datorită 
activităţilor la care am participat. Ultima activitate 
la care am participat a fost spectacolul de caritate, 
Crede în minuni!,. Cu ajutorul acestui spectacol am 
reuşit să scap de timiditate, să cunosc multe 
persoane importante, să îmi fac prieteni noi şi am 
învăţat să mă descurc în situaţii dificile. Cu 
ajutorul voluntariatului am înţeles modul în care 
gândeşte un voluntar care se implică cu adevărat în 
proiecte şi activităţi
 În încheiere, singurul lucru pe care mi-l 
doresc este să continui activitatea de voluntar 
deoarece acesta este singurul mod prin care noi, tinerii, putem schimba ceva în acest oraş prin 
ideile propuse.

Implică-te! Poți schimba multe, doar să vrei!

Iacob
Dayana
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 Reprezentanţii organizaţiilor râmnicene de 
tineret, Volodea Mateevici, Florin Ceparu şi 
Giorgiana Grozea au participat pe data de 11 martie 
2014, la Palatul Parlamentului, la lansarea oficială 
a programului Erasmus+ în România – program 
european pentru educaţie, formare profesională, 
tineret şi sport, adoptat de Parlamentul European şi 
de Consiliul European în decembrie 2013.
 Acest eveniment s-a desfăşurat în cadrul 
mai larg al Conferinţei internaţionale cu tema 
„Menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă, în 
sistemul educaţional şi/sau în programe de formare 
profesională: Provocări comune – soluţii comune”, 
organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în 
parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, sub egida Guvernului 
României şi a Comisiei Europene.
 Lansarea programului Erasmus+ s-a 
bucurat de prezenţa doamnei Androulla Vassiliou, 
comisar european pentru educaţie, cultură, 
multilingvism şi tineret, alături de domnul Remus 
Pricopie, ministrul educaţiei naţionale şi de 
domnul Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru 
învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi 
dezvoltare tehnologică.
 Cu prilejul acestui eveniment doamna 
Androulla Vassiliou, comisar european pentru 
educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, a 
felicitat ANPCDEFP pentru rezultatele obţinute 
privind gestionarea fostelor programe finalizate în 
2013, pe doamna Monica Calotă, director al AN şi 
întreaga echipă, asigurând totodată onorata 
audienţă de toată colaborarea pe noul program 
Erasmus+.
 Finalul Conferinţei a aparţinut 
ANPCDEFP. Andrei Popescu a făcut o scurtă 
trecere în revistă a ceea ce a însemnat fostele 
programe de finanţare ale Comisiei Europene: 
Erasmus, Leonardo, Comenius, Grudvig, Tineret în 
Acţiune, pentru dezvoltarea educaţiei, culturii şi 
tineretului în România, iar doamna Monica Calotă 
a prezentat noile oportunităţi reunite ale Comisiei, 
prin lansarea Erasmus+, program ce va putea fi 
accesat până în 2020. A urmat apoi o festivitate de 
premiere a proiectelor ce au avut rezultate 
semnificative în formarea şi educarea tinerilor din 
învăţământul superior şi a celor implementate prin 
programul “Învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Volodea Mateevici – preşedinte FORTES

Ia-mă de mână și cheamă-mă la tine
Să-mpletim cununi de stele
Să iubim același cer
Să avem același puls.
Ia-mă de mână și spune-mi un vers
Liniștind umbra tăcută
Ce mă-nconjoară în simțiri
Dând pace pulsului grăbit.
Ia-mă de mână și risipește-mi teama
De-a fredona frânturi de vis
Și varsă-n cupa rătăcirii
Nectarul zâmbetului stins.
Ia-mă de mână și strânge-mă la piept
Risipind melancolia
Și scrie-n cartea regăsirii
Dulceața razelor iubirii.

în România

Râmnicu Sărat a spus prezent
 la lansarea oficială a programului

Petronela Coman

Ia-mă de mână!

D’ale voluntarilor...


