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Nu veți plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Și-ți vedea, cât îi de darnic
Graiul țării noastre dragă.

Alexei Mateevici
(1888-1917)
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 Apariția noii legi a voluntariatului 78/2014 s-a constituit într-un 
succes al organizațiilor de voluntari care în ultimii 4 ani s-au mobilizat pentru 
a crea un cadru legal cât mai propice de funcționare a ONG-urilor. În cadrul 
Săptămânii Naționale a Voluntariatului desfășurate în perioada 11-17 mai 
2015 voluntarii asociațiilor râmnicene de tineret au dedicat una din zile 
mediatizării Legii Voluntariatului.
 Legea 78/2014 a adus o serie de modificări precedentei legi 
195/2001, modificări care se doresc a avea un impact direct asupra modului 
de funcționare al organizațiilor care lucrează cu voluntarii. Astfel încă din 
art.2 (1) este menționată importanța voluntariatului prin „statul român 
recunoaște valoarea socială a activității de voluntariat ca expresie a cetățeniei 
active, a solidarității și responsabilității sociale”. O prevedere ce aduce o 
schimbare majoră față de vechea lege este cea din art.3 (e) unde se precizează 
„voluntarul este orice persoană fizică... care a dobândit capacitate de muncă 
potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat”. 
Dacă analizăm această prevedere în conformitate cu prevederile Codului 
Muncii unde se precizează că „în România o persoană dobândește capacitate 
de muncă la 16 ani, munca fiind posibilă de la vârsta de 15 ani cu acordul 
părinţilor” se ridică numeroase semne de întrebare „mai pot fi implicați în 
activități de voluntariat tinerii elevi cu vârste mai mici de 15 ani?”
 Articolul 4 (f) aduce iarăsi o noutate „caracterul de interes public al 
activității de voluntariat” putând ajuta la clarificarea a ceea ce este și ceea ce 
nu este activitatea de voluntariat.
 Legea 78 aduce o serie de modificări cu implicare directă asupra 
modului de funcționare a organizațiilor care lucrează cu voluntarii, în sensul 
că acestea își vor up-data regulamentele interne/statutele cu anumite 
prevederi referitoare la obligativitatea încheierii contractelor de voluntariat 
însoţit de fișa voluntarului (o fișa de post) cu accent pe cea de protecție a 
voluntarului. Obligativitatea încheierii contractului de voluntariat atrage 
după sine acreditarea organizațiilor care vor încheia contracte de voluntariat.
 De asemenea, în noua lege vorbim și despre obligațiile organizațiilor 
de a elibera certificate de abilități și certificate de justificare a experienței 
profesionale, dar și încheierea unor rapoarte de activitate și de evaluare a 
activităților desfășurate.
 Ca noutate adusă de legea actuală este și cea referitoare la „obligația 
de a păstra confidențialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul 
activității de voluntariat pe perioada desfășurării contractului de voluntariat 
și pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia” și „obligația de a anunța 
indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este 
implicat”.
 Art. 15 se referă la obligația de a suporta cheltuielile de hrană, cazare 
și transport pentru voluntar în desfășurarea activității de voluntariat, dar și 
obligativitatea asigurării voluntarilor împotriva riscurilor de accident sau 
boală”, comparativ cu vechea lege când acestea erau opţionale, în funcție de 
voința participantului. Noua lege instituie prin art. 7 (3) Ziua Internaționala a 
Voluntariatului în data de 5 decembrie a fiecărui an, aceasta revenind în 
sarcina autorităților administrației publice locale de a promova și organiza 
evenimente cu prilejul acestei zile.
 Mediatizarea noii legi a voluntariatului într-un moment ca acesta - 
SNV - nu face decât să creeze cadrul legal de funcționare a voluntariatului, 

dar și să obţină acea recunoaştere 
publică de care are nevoie pentru a putea 
merge mai departe. Un grup de copii a 
încercat să arate că activitățile practicate 
de ei (activitățile de voluntariat) se 
bucură de susținere legislativă atât la 
nivel național cât și european. Iată că în 
acest fel "acțiunile de a-și dărui timpul 
aproapelui" se bucură de legitimitate.

Elena Denisa Mateevici

LEGEA 78/2014
a voluntariatului
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 Federația VOLUM este organizația care 
sprijină mișcarea de voluntariat din România. 
Înființata în anul 2010, la inițiativa Pro Vobis - 
Centrul Național de resurse pentru voluntariat, 
VOLUM reunește în prezent un număr de 49 
organizații membre, între care se află și 
organizația râmniceană FORTES.
 VOLUM a sărbătorit, în cadrul Adunării 
Generale (29 mai 2015), 5 ani de activitate, alături 
de membri, cu multe zâmbete, vise împlinite și 
planuri pentru viitor. Aceasta a avut loc în cadrul 
Proiectului „Voluntariatul prinde VOLUM în 
România”, finanțat prin Granturile SEE 
2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România 
și implementat de Federația VOLUM. Pe 29 mai 
2015 reprezentanții organizațiilor membre ale 
Federației VOLUM au fost prezenți la Adunarea 
Generală anuală ce a avut loc în București, la 
Hotel Class. Evenimentul a coincis cu un mare 
moment de sărbătoare, împlinirea a 5 ani de 
activitate dedicată voluntariatului din România. 
Federația FORTES a fost acolo, ca și acum 5 ani 
când își punea ștampila pe Actul Constitutiv al 
VOLUM, în prima Adunare Generală.
 În cadrul Adunării Generale s-a discutat 
despre situația actuală a federației, despre 
planurile VOLUM pentru 2015, chiar și 2016, au 
fost votate un nou ROF (Regulament de Ordine și 
Funcționare) și un nou sistem de plată a 
cotizațiilor.
 De asemenea, s-a dat startul sărbătoririi a 5 
ani VOLUM cu bucurie pentru rezultatele obținute 
în tot acest timp, pentru 5 ani de activitate, dintre 
care 4 au fost dedicați schimbării Legii 
Voluntariatului. Tot ceea ce a întreprins 
FederațiaVolum de la înființare până în prezent a 
dus la construirea legitimității de purtător de 
cuvânt al voluntariatului românesc, facilitând 
dialogul și acțiunea comună a tuturor factorilor 
interesați de mișcarea de voluntariat, în vederea 
dezvoltării sustenabile a voluntariatului în 
România. În discuție au fost aduse o serie de 
activități desfășurate în anul 2014.
 Promovarea voluntariatului a devenit 
misiunea Federației Volum, iar viziunea acesteia 
este crearea unei societăți româneşti în care 
voluntariatul să devină o mișcare acceptată, 
susținută și recunoscută pe baza asumării la nivel 
individual și instituțional a responsabilității 
sociale manifestate prin voluntariat.

Volodea Mateevici

 Federația FORTES va implementa în perioada 15 iunie - 15 
septembrie 2015 proiectul” Investim în Tine (ri) formează-te pentru 
viitorul tău”, finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău.
 Prin acest proiect FORTES își propune dezvoltarea 
socio-profesională a tinerilor prin oferirea unor metode și instrumente 
de educație non-formală menite să dezvolte competențele acestora și să îi 
pregătească pentru comunitate.
 Obiectivele urmărite prin acest proiect sunt:
 O1 - creșterea nivelului de cunoștinte a 30 de tineri buzoieni prin 
asimilarea de informații specifice despre metode ale educației non-formale, 
într-o perioadă de 3 luni de activități, desfășurate la Râmnicu-Sărat, 
Tabăra Poiana Pinului și Municipiul Cluj Napoca - Provobis.
 O2 - dezvoltarea abilităților practice de a lucra cu metode ale 
educației non-formale ale celor 30 de tineri participanți în proiect, în 
Râmnicu-Sărat și Tabăra Poiana Pinului în cadrul activităților cursului de 
formare din luna iulie 2015 
 O3 - dezvoltarea nivelului de implicare al celor 30 de tineri 
buzoieni în promovarea educației non-formale prin schimbul de bune 
practici realizat cu Centrul de Resurse pentru Voluntariat Provobis Cluj, în 
cadrul caravanei din luna iulie 2015 din Municipiul Cluj Napoca.
 O4 - creșterea numărului de lucrători de tineret prin intermediul 
celor 30 de tineri, care să utilizeze metode și instrumente non-formale 
pentru îmbunătăţirea sistemelor educaționale, eliminarea rasismului, 
discriminării și a oricărui fel de intoleranță umană, în Râmnicu Sărat, 
Tabăra Poiana Pinului, jud. Buzău și Municipiul Cluj Napoca - Provobis, 
într-o perioadă de 3 luni de activități.
 O5 - creșterea vizibilității educației non-formale în jud Buzău prin 
acțiunile de vizibilitate, promovare, diseminare și multiplicare, asigurate în 
cadrul proiectului cu ajutorul grupului țintă (30 de participanți, 5 membri 
ai echipei de proiect, 2 formatori, 2 facilitatori) cu un impact aproximat pe 
un număr de 350 de cetățeni offline și 10 000 de vizualizări pe facebook, pe 
perioada celor 3 luni de implementare.
 Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt:
 - cursanții, beneficiari ai acestui proiect, sunt 30 de tineri din jud. 
Buzău, cu vârste cuprinse între 
14 -35 ani, care în urma implementării activităților proiectate, prin noi 
metode și instrumente de educație non-formală, vor dezvolta competențe 
socio-profesionale și personale, utile în viața de zi cu zi și în dezvoltarea 
comunității;
 - cei 5 membri ai echipei de organizare, care pe parcursul 
activităților vor dezvolta abilități de coordonare, îndrumare, sprijin logistic 
și organizatoric;
 - cei 2 formatori și cei 2 facilitatori ce se vor ocupa de susținerea 
cursului de formare și de implementarea metodelor de educație non-formală 
în rândul tinerilor râmniceni și buzoieni.
Beneficiarii indirecți ai acestui proiect sunt:
 - comunitatea locală din Râmnicu-Sărat, Buzău, Tabăra Poiana 
Pinului și membrii Provobis Cluj; 
 - finanțatorul proiectului, DJST Buzău/MTS;
 - administrația publică locală, tineri râmniceni și buzoieni;
 - mass-media locală și judeţeană;
 - alți tineri din România și Uniunea Europeană care vor lua contact 

Comunicat de presă!

formează-te pentru viitorul tău!
Investim în Tine (ri)

cu proiectul, cu rezultatele sale, prin 
intermediul facebook - Fortes este 
conectat la rețelele de parteneri la nivel 
internațional. 

 În realizarea obiectivelor propuse 
și în asigurarea unor rezultate de calitate 
vom urmări organizarea următoarelor 
activități:
• Activitatea nr. 1 - Pregătire;
• Activitatea nr. 2 - Vizibilitate și 
promovare proiect și ANST/DJTS Buzău;
• Activitatea nr. 3 - Curs de 
educație non-formală;
• Activitatea nr. 4 - Caravana 
non-formală;
• Activitatea nr. 5 - Evaluare;
• Activitatea nr. 6 - Diseminare;
• Activitate nr. 7 - Multiplicare;
 
Parteneri ai FORTES în implementarea 
proiectului sunt: ATCE Speranța 
Râmniceană, AT ONIX, Centrul Cultural 
Florica Cristoforeanu

Volodea Mateevici,
președinte

la 5 ani de activitate
Federația VOLUM
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 Voluntari din 38 de judeţe s-au mobilizat în 
perioada 11-17 mai 2015,cu ocazia Săptămânii 
Naţionale a Voluntariatului (SNV), pentru a înfrumuseţa 
viaţa oamenilor din cele 144 de comunităţi în care 
activează, de la Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi 
sau Timişoara până la Caracal, Cehu Silvaniei, 
Ciocăneşti, Medgidia sau Saschiz. SNV este un 
eveniment anual aflat la cea de-a paisprezecea ediţie, 
iniţiat şi coordonat de Pro Vobis – Centrul Naţional de 
Resurse pentru Voluntariat. 
 Sub sloganul „Prinde gustul”, echipele de 
voluntari afiliaţi celor 179 de organizaţii partenere ale 
evenimentului au organizat şi au participat la 473 de 
acţiuni diverse de voluntariat,care au presărat cu 
entuziasm şi energie de neegalat săptămâna care 
marchează anual sărbătoarea voluntariatului. SNV este 
ocazia cu care voluntarii din toată ţara se sincronizează 
sub umbrela unui eveniment care reuneşte an de an 
diversitatea de cauze şi organizaţii pentru care luptă 
aceştia. Fie că este vorba despre educaţia copiilor, 
ajutorarea celor defavorizaţi, protecţia şi înfrumuseţarea 
mediului înconjurător sau promovarea sportului şi 
sănătăţii,SNV este acea ocazie din fiecare an când se 
leagă punţi între oameni, între cauzele în care cred 
aceştia, între organizaţiile din spatele lor şi mai ales între 
comunităţile din diverse colţuri ale ţării care preţuiesc 
spiritul voluntariatului. 
 Expoziţii vii în care oamenii au putut cunoaşte 
voluntarii şi munca lor, ore de joacă pentru copiii 
internaţi în spital, coafarea beneficiarelor unui centru de 
zi pentru vârstnici, promovarea vestigiilor istorice din 
preajma localităţii, renovarea unui cămin şcolar, 
premierea voluntarilor fideli, competiţii sportive pe 
plajă pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, 
zumba şi karate pentru persoane cu dizabilităţi, 
concursuri de gătit între liceeni sau jurnalişti în 
beneficiul persoanelor defavorizate, ore de engleză 
pentru oamenii străzii, ateliere pentru transformarea 
PET-urilor în hrănitoare pentru păsări, vizite de 

10.000 de voluntari demonstează cum se
prinde gustul voluntariatului într-o săptămână

Comunicat de presă – 25.05.2015

socializare şi program artistic pentru copiii şi vârstnicii 
instituţionalizaţi sunt doar câteva din modalităţile prin 
care voluntarii au ales să îşi ajute comunitatea şi să 
demonstreze tuturor cum se prinde gustul 
voluntariatului în SNV. 
 SNV este săptămâna porţilor deschise către 
voluntariat pentru publicul larg, o oportunitate de a  
scoate în evidenţă programelede voluntariat care se 
desfăşoară pe tot parcursul anului în organizaţii şi 
instituţii din ţară, cât şi o oportunitate de a atrage noi 
voluntari, dar şi sprijinul jurnaliştilor şi al publicului 
larg pentru voluntari şi proiectele în care sunt implicaţi 
aceştia. Peste 50.000 de oameni au beneficiat de 
acţiunile echipelor de voluntari care s-au mobilizat în 
această săptămână şi care vor continua să se implice în 
programele pe termen lung în comunităţile lor. Cei 
aproape 20.000 de vizitatori ai evenimentelor publice au 
prins la rândul lor gustul voluntariatului, sporind 
numărul de voluntari ai organizaţiilor partenere cu peste 
1500 de noi voluntari recrutaţi cu această ocazie, care 
s-au alăturat astfel celor aproape 10.000 de voluntari 
implicaţi deja. Printre cei care au participat la 
evenimente, în calitate de invitaţi, observatori sau uneori 
chiar voluntari, au fost şi sute de jurnalişti şi 
personalităţi publice locale. 

Dincolo de cifre sunt însă emoţiile şi poveştile 
oamenilor – voluntarii care pun suflet în diversele 
cauzele în care cred şi care sunt în acelaşi timp reuniţi 
sub o cauză comună, aceea a unor comunităţi mai bune, 
mai frumoase şi mai unite în rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă membrii ei. Mărturie stau imaginile şi 
poveştile culese pe parcursul săptămânii, disponibile pe 
pagina www.facebook.com/saptamanaSNV, respectivpe 
www.saptamanavoluntariatului.ro.Raportul naţional 
SNV 2015, care va fi lansat în perioada următoare, va 
aduce la un loc toate acţiunile de voluntariat, 
evenimentele de promovare şi de recunoaştere a 
meritelor voluntarilor prin care echipele organizaţiilor 
partenere au sărbătorit voluntariatul anul acesta în 
comunităţile lor. 
 Ediţia SNV 2015 a fost promovată, alături de 
Pro Vobis, și de organizaţii naţionale cu tradiţie în 
implicarea voluntarilor  şi anume Confederaţia Caritas 
România, Fundaţia Alături de Voi România, Fundaţia 
Estuar, Fundaţia Noi Orizonturi, Fundaţia Serviciilor 
Sociale Bethany, Habitat for Humanity România, 
Serviciul de Ajutor Maltez în România şi Societatea 
Naţională de Cruce Roşie Română, în calitate de 
parteneri naţionali ai evenimentului. 
 Pentru a reflecta diversitatea, dar în acelaşi timp 
şi crezul comun al voluntarilor, SNV prilejuieşte şi 
lansarea publicaţiei electronice „Portret de voluntar”, 
disponibilă la adresa 
www.portretdevoluntar.provobis.ro. 
 Încă din 2007, publicaţia adună la un loc poveşti 
din viaţa voluntarilor care presară România cu fapte 
bune - o oglindă a diversităţii oamenilor care au prins 
gustul voluntariatului, a cauzelor pentru care activează, 
a experienţelor pe care le trăiesc şi a gândurilor 
împărtăşite de aceştia. "Portret de voluntar" este o 
publicaţie anuală editată de Pro Vobis în urma unui apel 
public de nominalizări primite de la organizaţii şi 
instituţii care implică voluntari, din întreaga ţară.
 SNV revine în fiecare primăvară, în a treia 
săptămână din luna mai, prin urmare în perioada 9-15 
mai 2016 Pro Vobis aşteaptă din nou să se alăture 
evenimentului parteneri, jurnalişti şi suporteri vechi şi 
noi, care cred în puterea oamenilor de a aduce o 
schimbare în bine, prin voluntariat!
Contact: Carmen Marcu, comunicare [a rond] 
provobis.ro, tel. mobil 0755 – 045 102, tel. fix. 0264 - 
412 897, www.saptamanavoluntariatului.ro, 
www.facebook.com/saptamanaSNV.

 Asociaţia Pro Vobis  - Centrul Naţional de 
Resurse pentru Voluntariat există din 1992. Misiunea 
noastră este de a dezvolta voluntariatul prin activităţi de 
instruire, consultanţă, cercetare şi facilitarea colaborării 

tuturor factorilor interesaţi şi de a promova 
voluntariatul în România ca resursă viabilă şi de 
neînlocuit în soluţionarea problemelor cu care se 
confruntă societatea. Viziunea noastră este cea a unei 
societăţi româneşti în care fiecare persoană îşi aduce în 
mod voluntar contribuţia la dezvoltarea comunitatii în 
care trăieste, fie oferindu-si timpul, cunoştinţele, 
energia, deprinderile, talentele sau experienţa, fie 
sprijinind financiar iniţiativele voluntare din cadrul 
comunităţii. Visăm la o societate în care implicarea 
într-o activitate de voluntariat în beneficiul comunităţii 
reprezintă o parte acceptată şi apreciată a existenţei 
fiecărei persoane şi în armonie cu celelalte angajamente 
ale sale faţă de familie, educaţie, muncă şi recreere.

PRO VOBIS TEAM
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 Despre o Zi a copilului s-a vorbit prima dată la 
Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea 
Copiilor organizată la Geneva, în august 1925. Atunci, 54 
de reprezentanţi ai ţărilor participante la eveniment au 
adoptat Declaraţia pentru Protecţia Copilului, iar după 
conferinţă, unele guverne au introdus Ziua Copilului ca 
sărbătoare internaţională, celebrată la diferite date ale 
anului.
 La 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a ONU 
vota "Declaraţia Drepturilor Copilului" şi recomanda 
tuturor statelor membre să-i sărbătorească pe copii. 
Recomandarea, cu caracter neobligatoriu, a fost respectată 
de multe ţări, dar în funcţie de propria istorie şi de tradiţiile 
locale, "Ziua copilului" se sărbătoreşte pe 1 iunie în 
aproximativ 30 de state, în timp ce alte ţări sărbătoresc la 
alte date sau chiar deloc.
 În România, "Ziua copilului" a fost sărbătorită 
pentru prima dată la 1 iunie 1950. Țara noastră este sigurul 
stat din Uniunea Europeană care acordă necondiţionat 
prestaţii sociale, în toate celelalte ţări membre cel puţin 
unul dintre părinţi trebuie să lucreze pentru a avea dreptul 
să primească alocaţie pentru copii. În toate analizele făcute 
în cazul copiilor, pe primul loc se pune "bunăstarea" și 
"starea lor de bine". Bunăstarea este percepută diferit de 
copii, faţă de cei mari. Copii îşi exprimă satisfacţia faţă de 
viaţa pe care o au când vine vorba de prieteni, activităţile 
de la şcoală sau felul în care îşi petrec timpul liber, de 
timpul pe care îl petrec cu părinţii, dacă sunt ascultaţi sau 
dacă simt că le sunt respectate drepturile. În acelaşi timp, 
pentru părinţii responsabili, bunăstarea copiilor lor este o 
preocupare permanentă şi trebuie să fie o prioritate şi 
pentru cei care decid viitorul lor.
 An de an, punând cărămidă după cărămidă, la 
Râmnicu Sărat se lucrează la construcţia "bunăstării 
copiilor ". Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, 
Educație și Sport având sprijinul Primăriei Râmnicu Sărat 
(prin proiectul” Anul Voluntariatului la Râmnicu Sărat”, 
finanțat de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat), dar 
și colaborarea Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" a 
fost alături de copiii râmniceni cu ocazia Zilei de 1iunie 
2015. Parcul Central a fost locul unde sute de copii și-au 
dat întâlnire, au dansat, au cântat, au desenat și s-au 
înveselit. Copiilor le-au fost alături părinţi, bunici, 
educatori, profesori. Parcul a răsunat de glasuri de copii, 
pentru prima dată s-au auzit chitările copiilor din grupul 
folk al Centrului Cultural Florica Cristoforeanu.
 Bucuria a fost cuvântul de ordine al zilei, să nu 
uitați dragi părinţi să vă bucurați alături de copii voştri 
lăsând problemele deoparte măcar pentru câteva momente, 
bucurați-vă de copilăria lor când nu e prea târziu.

 Proiectul "Choose SMART, Choose ART", finanțat de Uniunea 
Europeană prin programul Erasmus+ a avut parte pe data de 6 iunie 2015 
de o puternică promovare la nivel național, în cadrul emisiunii IClasă, la 
Radio România Cultural. Săptămânal, în fiecare sâmbătă, la Radio 
România Cultural, în cadrul emisiunii de educație IClasă, există o rubrică 
realizată în parteneriat de Postul Public de radio și ANPCDEFP. 
Reprezentantul FORTES, Volodea Mateevici a primit invitația de a 
participa în emisiune, propunerea venind din partea Agenție Naționale 
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale, ANPCDEFP.
 În cadrul emisiunii a beneficiat de promovare nu numai proiectul 
"Choose SMART, Choose ART", fiind făcută cunoscută întreaga activitate 
desfăşurată de F.O.R.T.E.S. Plecând de la scopul organizației, conform 
actelor statutare, acela de a promova și a desfășura activități 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, preşedintele F.O.R.T.E.S a menționat "am urmărit şi 
urmărim, conform strategiei organizaţiei, să dezvoltăm sectorul de tineret 
pentru a crea o societate modernă, competentă, europeană, tolerantă şi cu 
mentalităţi sănătoase ce duc spre progres comunitar, să avem tineri 
competenţi atât la nivel personal, cât şi la nivel socio-profesional".
 S-a precizat, de asemenea, că la îndeplinirea obiectivelor statutare 
şi strategice "suntem susţinuţi la nivel local de un parteneriat eficace şi 
eficient cu administraţia publică locală (primar, viceprimar, consiliu local), 
o administraţie publică responsabilă şi care sprijină tineretul şi 
voluntariatul. Mai mult decât atât, asociaţia noastră dispune de un 
parteneriat lărgit, format din instituţii, agenţi economici, ONG-uri, 
mass-media şi instituţii de învăţământ, atât la nivel local, cât şi la nivel 
naţional şi internaţional."
 Totodată a fost făcut cunoscut faptul de a fi promotorii la Râmnicu 
Sărat a unei ample mişcări de voluntariat, ATCE-Speranța Râmniceană 
(membră fondatoare F.O.R.T.E.S) fiind singura organizaţie râmniceană ce 
a obţinut acreditare pentru Serviciul European de Voluntariat, numărul 
acesteia fiind 2013-RO-43
 Începând cu anul 2009, ATCE Speranţa Râmniceană a pus în 
aplicare în mod constant proiecte internaționale de tineret, finanţate de 
Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, având în palmares 
8 proiecte coordonate și peste 30 de alte proiecte în care a participat în 
calitate de promotor. În același timp, ATCE Speranţa Râmniceană a 
implementat proiecte şi inițiative locale și regionale.
 Începând cu anul 2014 noul program Erasmus+ a venit 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 și a gândurilor omenești, proiectul și-a propus să deschidă 
orizontul tinerilor către artă și activități sportive, reducând în acest fel 
consumul de droguri și alcool în rândul tinerilor.
 Finalul emisiunii a adus promisiunea președintelui FORTES de a 
reveni în toamnă, la finalizarea perioadei de implementare a proiectului 
“Choose Smart, Choose Art” cu noi concluzii, dar și cu noi proiecte.

iClasă la
Radio

România
Cultural

București, 06.06.2015

Volodea Mateevici,
președinte FORTES &

ATCE – SR
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 Activitatea în cadrul Laboratorului de 
Idei (Bruxelles, Belgia) a început în data de 5 
Mai, după ce ziua de 4 Mai a fost rezervată 
sosirii și acomodării în cadrul Hotelului 
Bedford precum și realizării unui prim contact 
cu grupul de 40 de lucrători de tineret veniți din 
30 de state Europene. Totodată, în seara zilei de 
sosire am realizat o întâlnire de lucru cu 
Reprezentantul AN România, Ileana 
Racoviceanu, ocazie cu care am discutat despre 
modul în care vom transmite în mediul online 
informații actualizate și fotografii de la 
grupurile de lucru de pe perioada 
evenimentului, în fiecare din zilele de derulare a 
acestuia. Totodată, am discutat și despre 
promovarea evenimentului “Connector” ce se 
va derula la Cluj, primind totodată în format 
printat un număr de 40 de foi conținând detaliile 
procesului de aplicare pentru participarea la 
prezentul eveniment, foi informative pe care 
le-am distribuit în cadrul grupului în ziua ce a 
urmat.
 Prima sesiune a zilei de 5 Mai a demarat 
în cadrul sediului Comisiei Europene din 
Bruxelles, prin prezentarea conceptului pilot 
IDEAS LAB și adaptarea acestuia la o nouă 
tematică de lucru și anume - Implicarea tinerilor 
în probleme de intoleranță și comportament 
anti-democratic. Sesiunea a continuat prin 
împărtăşirea concluziilor experiențelor de lucru 
în statele de proveniență în cadrul 
Laboratoarelor de idei naționale. În acest sens, 
utilizând 4 foi de flipchart, au fost evidențiate 
Punctele tari, Punctele slabe, Provocările și 
Lucrurile ce ar trebui schimbate.
 Acest moment a făcut trecerea către 
abordarea tematicii propuse, menționate mai 
sus, prin derularea unui speed dating structurat 
pe baza a 4 întrebări ce au implicat în mod direct 
modul de înţelegere individual al participanților 
a ideii de intoleranță și comportament 
anti-democratic. Pe baza discuțiilor dezvoltate a 
fost realizată colectarea facilitată a rezultatelor 
identificate, a problemelor existente la nivelul 
celor 30 de state reprezentate, fiind evidențiate 
exemple de manifestări de intoleranță și 
anti-discriminare, locul în care acestea se 
produc, pentru ca mai apoi cele mai importante 
probleme menționate să fie prioritizate și 
abordate în cadrul unei noi sesiuni de lucru ce a 

Reprezentant România:
Florin Ceparu

IDEAS LAB
BRUXELLES

4-7 Mai 2015

vizat elaborarea de propuneri ca soluție pentru 
problemele evidențiate. În acest sens, grupul a fost 
împărţit în alte 2 grupuri, fiind generate inițial 20 de idei, 
apoi fiind prioritizate 10 dintre acestea, apoi în urma 
votului rămânând în dezbatere 6 proiecte, pentru ca în 

final 2 dintre proiecte să fie declarate 
câştigătoare. Aceste două idei de proiecte au 
fost îmbunătățite în grupurile mari fiind 
stabilite pentru fiecare: denumirea, scopul și 
conținutul propunerii. Ideea pe care personal 
am propus-o, aceea a înființării unui 
Consiliu Regional al Tineretului a fost a 
doua opțiune, cu doar un vot mai putin decât 
opțiunea declarată câştigătoare (9 voturi) și 
consta în oferirea unei soluții de 
reprezentare și facilitare a accesului tinerilor 
la procesul de luare a deciziilor, având 
totodată ca scop susținerea dialogului 
structurat la nivel regional și luare de 
inițiativă a tinerilor față de problemele, 
nevoile și situațiile de necesitate cu care 
comunitățile se confruntă. 
 Rezultatele așteptate sunt: crearea 
unui număr semnificativ de lideri pentru 
comunităţi, tineri informați și responsabili, o 
relație decizională directă cu autoritățile și o 
apropiere temeinică, decizii adecvate 
asumate atât de către tineri cât și de către 
factorii de decizie. 
 Ziua de 6 Mai 2015 a constat, în 
prima sa parte, în:
 - participarea lucrătorilor la YO Fest, 

un eveniment organizat în vecinătatea sediului 
Parlamentului European și destinat unor proiecte de succes 
implementate în domeniul tineretului în cadrul U.E.;
 - participarea grupului în cadrul cortului amenajat 
într-o sesiune de concluzionare a rezultatelor Laboratorului 
de idei, eveniment moderat ce a vizat punerea în valoare a 
conceptului de lucru precum și a importanței evenimentului 
IDEAS LAB alături de promovarea inițiativei și aducerea 
acesteia în atenția tuturor celor prezenți în cadrul cortului 
amenajat; 
 După-amiaza zilei, derulată în cadrul clădirii 
Alberthall, a constat în participarea în calitate de Spectatori 
la Dezbaterea la nivel înalt organizată cu prezența 
Comisarului European Tibor Navracsics precum și ai altor 
reprezentanți deosebit de importanți în domeniul tineretului 
la nivel european, prezentarea celor două idei ale 
evenimentului IDAS LAB declarate câștigătoare pentru ca 
ziua să fie încheiată prin organizarea unei Ceremonii de 
premiere a celor mai valoroase proiecte derulate în Uniunea 
Europeana în domeniul tineretului. 
(Video: 
http://webcast.dbvideo.tv/High-Level-Debate-2015) 
 Pe lângă activitățile impuse în cadrul programului, 
am derulat o intensă activitate de comunicare, schimb de 
experiențe, colectare de contacte și creare de noi perspective 
în vederea scrierii și implementării de noi proiecte în rețeaua 
de lucrători IDEAS LAB. Am acordat o atenție deosebită 
relației cu reprezentanții organizațiilor cu experiență care ar 
putea aduce, prin colaborare cu organizațiile de tineret din 
România, un plus de rezultate activității din cadrul 
proiectelor, derulând totodată activități de planificare a unor 
proiecte a căror derulare stă sub semnul perioadei 
următoare. În aceeaşi măsură, în cadrul activităților derulate 
în Clădirea Alberthall, am avut ocazia de a prezenta 
Comisarului European, Tibor Navracsics o bună parte din 
viziunea pe care am elaborat-o alături de echipa de lucrători 
de tineret din România în data de 23 Martie, precum și ideea 
proiectului dezvoltat la Bruxelles. 
 În calitate de reprezentant și purtător de mesaj al 
mediului voluntariatului Românesc, am urmărit în mod 
responsabil promovarea unei imagini deosebite a mediului 
voluntariatului din România și a modului în care tinerii din 
România înţeleg oportunitatea implicării în activități civice, 
crearea de legături ce pot fi valorificate în perioada 
următoare, o participare cât mai efectivă și pusă în slujba 
rezultatelor și a impactului și o cooperare corectă care să 
aducă un plus de imagine și să atragă respectul și 
recunoașterea întregii activități a voluntariatului în 
România.
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 Menționăm că Marșul Anti-fumat s-a derulat 
anul acesta în premieră în orașul nostru, evenimentul 
fiind urmat de Conferința "Motive și soluții pentru a 
renunța la fumat" susținută de domnul doctor Paul 
Costache, Duminică - 7 iunie 2015 - începând cu ora 
17.00 în cadrul Centrului After School Râmnicu 
Sărat. 
 Motivul organizării unor astfel de conferințe 
sunt multiple. Plecând de la câteva premise încercăm 
să obținem o imagine cât mai clară a acestui fenomen. 
În România, se fumează zilnic peste 5 milioane de 
pachete de ţigări, iar aproximativ 85% dintre pacienţii 
cu cancer bronhopulmonar sunt fumători, potrivit 
Societăţii Române de Pneumologie. Totodată studiile 
au arătat că 89% dintre fumătorii din ţara noastră şi-ar 
dori să reducă numărul ţigărilor sau să renunţe 
complet la fumat.

 Ziua Mondială Fără Tutun, marcată în fiecare an la data de 
31 Mai, oferă cadrul informării şi sensibilizării populaţiei cu 
privire la riscurile generate de consumul de tutun, practicile 
campaniilor producătoare de tutun, demersurile forurilor 
internaţionale privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate 
consumului de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia dintre 
noi de a trăi sănătos. 
 Duminică, 31 mai 2015, în fața Centrului Cultural "Florica 
Cristoforeanu" s-a dat startul unui nou eveniment inedit la Râmnicu 
Sărat - Marșul Anti-fumat. Am marcat împreună «Ziua Mondială 
fără tutun 2015», încercând să tragem un semnal de alarmă cu 
privire la efectele negative ale consumului de tutun, am pledat 
pentru un stil de viață sănătos și independent, am oferit celor 
interesați soluții și motive concrete de renunțare la fumat, am 
strigat într-un singur glas: „Vă iubim, nu mai fumați!” Grupul 
format s-a deplasat pe un traseu prestabilit, traseu ce includea 
străzile Mihai Eminescu, Toamnei și Victoriei. Participanţii au 
afişat bannere, pancarte, afişe şi au distribuit pe tot parcursul 
traseului pliante cu mesaje antifumat și au distribuit „Ghidul de 
renunțare la fumat”, precum și cartea „Adio fumat”.
 Marşul s-a alăturat activităţilor desfăşurate în întreaga 
lume în contextul "Zilei mondiale fără tutun". Prin participarea la 
MARȘUL ANTI-FUMAT toți au declarat " Îmi pasă! ", "Îmi pasă 
pentru că fumatul este cea mai importantă cauză de deces care 
poate fi prevenită! Pentru că, la nivel global, consumul de tutun 
provoacă anual moartea a șase milioane de oameni, dintre care 
600.000 de nefumători, fiind expuși fumatului pasiv. Pentru că, în 
România, la fiecare 16 minute o persoană moare din cauza 
cancerului pulmonar - conform statisticilor realizate de Societatea 
Romană de Pneumologie. Pentru că bolile cauzate de tutun conduc 
la pierderea vieții de către 33.000 de români anual. Pentru că, 
anual, circa 10.000 de români se apucă de fumat și asta de la vârste 
din ce în ce mai mici." Asociația "Unitate în valori" în colaborare 
cu asociația Respiro a mulțumit frumos tuturor participanților la 
Marșul Anti-fumat, Direcției de Sănătate Publică Buzău, Primăriei 
Municipiului Râmnicu Sărat, reprezentanților Jandarmeriei, 
Poliției Municipiului Râmnicu Sărat și Poliției Locale Râmnicu 
Sărat pentru sprijinul acordat în buna desfășurare a evenimentului - 
un sprijin acordat sănătății noastre și a copiilor noștrii.
 Ca o avanpremieră a acestui marș a fost organizat un 
concurs de desen în cadrul căruia participanții aveau sarcina să 
creeze reprezentări grafice (postere, bannere, etc.) cu tematică 
anti-fumat, cu elementele grafice si sloganuri originale. Lucrările 
au fost analizate și premiate cu ocazia derulării Marșului 
Anti-fumat.

Selegian Laurențiu

Conferința anti-fumat

 Trebuie să știți că fumatul continuă să 
reprezinte o endemie globală. Astfel, circa 6 milioane 
de oameni îşi pierd anual viaţa din cauza fumatului. 
Peste 5 milioane din aceste decese sunt rezultatul 
consumului direct de tutun, iar peste 600 000 sunt 
afectate de fumatul pasiv. În perspectiva lui 2030 
numărul deceselor anuale s-ar putea ridica la peste 8 
milioane în lipsa unor măsuri urgente.
 În Regiunea Euro-OMS, în ciuda descreşterii 
prevalenţei fumatului de la 35,3 la 31,5% între 2005 
şi 2009, circa 41% dintre bărbați şi 22% dintre femei 
încă fumează. În privinţa tineretului, Regiunea 
Euro-OMS suferă de prevalențe dintre cele mai 
ridicate ale fumatului atât în rândul băieților cât și, 
mai ales, al fetelor.

 Conform statisticilor OMS, circa 31% din 
populația României (41% bărbaţi şi 22% femei) fuma 
în mod curent în 2010, iar studiul GATS 2011 
documenta o prevalenţă de 26,7% a celor ce fumau 
zilnic. OMS apreciază că în 2025 încă va fuma circa 
23% din populația României, cu condiţia, ca 
eforturile privind controlul asupra tutunului să nu 
slăbească.
 Sunt tot mai mulţi români care vor să se lase 
de fumat, dacă nu de teama efectelor nefaste asupra 
sănătăţii, atunci din cauza lipsei banilor. Cât de 
eficiente şi de sănătoase sunt ţigările electronice, cât 
de adevărat este că renunţarea la fumat este egală cu 
îngrăşarea şi cât de eficiente sunt mesajele de pe 
pachetele de ţigări? La toate aceste întrebări și multe 
altele au aflat răspunsul participanții la Conferință.
 Concluzia la finalul unor astfel de acțiuni 
poate fi redată cu ajutorul impresiilor unei 

participante:"Dacă ai avea timp să privești în jurul 
tău, vei descoperi cât de mulți oameni au timp, bani și 
sănătate de oferit pentru tutun. Pentru unii este o 
plăcere, pentru alții o inutilitate, iar pentru câțiva 
tineri, care s-au adunat cu inimi deschise, o reală 
preocupare! Ne pasă de sănătatea semenilor noștri, de 
aceea am ales să nu trecem cu vederea o zi atât de 
importantă, în care am participat la un marș 
anti-fumat, plini de entuziasm. Intenția noastră de a le 
aminti fumătorilor cât de importantă este sănătatea 
lor, cât de nociv este consumul de tutun, cât de 
frumoasă este viața și merită trăită din plin, nu 
scurtată cu fiecare țigară folosită, a fost un real 
succes. Ne-am bucurat să participăm la o astfel de 
activitate și credem că a avut un impact benefic măcar 
pentru un om. Pentru că îi iubim pe oameni!"

Selegian Laurențiu

ȘI EU PARTICIP LA
MARȘUL ANTI-FUMAT,

RM. SĂRAT 2015
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 I finished also my fifth month, so I almost finish 
my project. 
 This month I was the only EVS volunteer in 
Ramnicu Sarat, at the beginning I went to school as 
always, especially school number one, two and five, and 
in kindergardens. It was strange at the beginning, because 
I usually worked with Umran, and also because these 
were my last two weeks before the school to close. So I 
started to prepare activities and games as always, but to 
teach something useful and knew, or to revise something 
important did in the past months.
 In this period I also organized my time in a 
different way, because there were many trips in the 
schools, and also a different timetable in the 
kindergardens, due to the final shows. But of course I 
wanted to greet everyone!
 I participated also in one good activity in school 
number one, one theatre troupe came, and made a little 
show for the kids, and everyone had a mask. After that 
they started to talk all together about the play.
I also took part in some kindergardens final show, and it 
was very beautiful, also because I saw them to essay for 
many months!

LIVE
Because I’m HAPPY

 Well, i don’t know from where i can start, but after few months let’s 
talk again about this fantastic experience.
I didn’t write since the end of February (my 3rd months of EVS), in the last 
2 months March and April many thing happened, march was really good 
period of it, in my opinion one of the best month also because after the 1st 
part of the EVS in our family everything became a routine every little thing 
now it’s like in one normal family.
In our stage every single activity we did took us to improve the knowledge 
gained in the first months of evs; so every day we improved studied or 
created Our methods to be used in school with children or various activities 
to do in kindergartens with the little ones.
 The most beautiful thing is that every morning during our breakfast 
we are going to think about what we can implement or improve in our regular 
work or also the activity that we have to do in that morning. After every 
morning section we all come together for lunch and during it we discuss 
about what we have done and how, and where we went wrong or not…So, 
now this is our regular family’s life if we are talking just about our mission 
(EVS), because maybe it’s better do not talk much about our ” free time of 
guys in twenties”..:)…But i assure you that we are totally integrated in the 
city, with youngsters local volunteers and in general with everyone; our free 
time here for me it’s wonderful even if we are not in new york city, Sidney or 
London. After have been at the traditional nights of Turkey and Romania, it 
was our turn (Italians)   prepare an traditional night; so with giorgia we started 
to think what we could have organize   to show our friends and our “family” 
something special of our culture and our traditions; to be honest it was not 
easy for us, because we are coming from two places in Italy totally opposite 
she’s from Torino and i’m from Messina the opposite poles of Italy.:).:).. we 
have different culture and traditions and especially a different sub-culture that 
certainly did not facilitated our work, and in fact after several days of 
preparation the fateful day arrived;
 Rightly as Italians we had to arrive late….it’s in our DNA , in fact 
we had ONLY 45 minutes while the guys (youngsters and local volunteers) 
were waiting for us in youth center, but that’s not all, because the most 
“beautiful” thing that we did was that we improvised 90% of all that we have 
done, but in this as Italians we are good, good to making fun people and steal 
a smile even to the most sad; so with a little ‘improvisation a bit of Italian 
style, we completed the evening , talking about culture in general and doing 
some difference between north and south with the special help of one Italian 
youngster that is working and living here with us in the hostel; we also talked 
about the various problems that nowadays we have in Italy (economy, 
working, education etc etc.) but especially the most interesting funny and 
curious thing we did, where the guys were involved and where all together we 
had fun, was the presentation of some Italian gestures that we use to 
communicate without speaking..:)…and in the end could not miss a old style 
Karaoke with the biggest Italian successes.
 The following week was a very intense week in schools, but over the 
weekend I went to Bucharest with my brother Semih, together for the first 
time in the Capital; it was a great weekend (I can not tell you the background 
and everything) so let’s talk about sunday when i   boarded the plane and went 
to Italy to spend the Easter with family (also because I spent my Christmas in 
Ramnicu) the days in Italy were regular and normal days with some friends 
and my relatives, Easter it was a good day i enjoyed my time with my big 
family and nothing more, the funny thing is that two days after Easter i felt 
the need to come back to Ramnicu, and I could not wait to take flight from 
Catania .. :). When i arrived in Ramnicu there was a youth Exchange in which 
we took part as external support, where we found some friends met in 
December and where I met so many other people; at the same time I 
celebrated Orthodox Easter, it was something new but very interesting, I went 
in church during the night and then as orthodox ritual to the cemetery to light 
candles for loved ones.

And for this beautiful and new experience I have 
to say thank you to Maria and Florin who gave me 
this opportunity that certainly i will never forget. 

After the Easter with EVS family we 
only had two days of relax and 
then we took part in another 
project here in town. Be on 
time, it was a training course 
about time management; in the 
same time we continued to go to 
schools and kindergartens with 
our regular activities. In general 
this project was something useful 
for our EVS because almost all 
activities we did have been 
something new from which we 
learnt. In the same moment a little 

sadness was living on our faces because the end of 
April was coming and it meant the end of the EVS 
for Semih and Selim.
 The days were running fast and we 
haven’t had time to realize what was happening 
that we were all together in the youth center to say 
goodbye to Selim and in no time at the airport to 
greet Semih; that one was the worst day of my 
EVS, since the morning i couldn’t understand 
how these five months together have flown, and 
during the way from Ramnicu to Bucharest all the 
times we had together between breakfast lunch 
and nights spent in disco or as free time here and 
there were flashbacks in my mind.
 But then it came the time to say goodbye 
and Like i said to him, “you are the brother that i 
didn’t have in my life before the starts of this 
EVS”. The most beautiful example that i can say 
is that our family has made 18 years and the first 
two guys are left to do other experiences, to live 
something different to take different roads and 
now i’m here in my room and everything seems 
surreal, in the morning my brother doesn’t knock 
the door or when he didn’t wakes up i don’t go 
there, or we don’t have to wait Selim till last 
minute because he loves to sleep much..:).. ; but 
life is like this, so I can only say THANK YOU 
guys THANKS….. thank you for this beautiful 
experience of life together, now our family here in 
Ramnicu is made up of two sisters (Giorgia and 
Umran) and a brother (Me) but we always think to 
you and we miss you so much….TATA Volodea is 
always next to us after all it’s our TATA..:)….!!!
 Now i have only one month of 
volunteering, and also i’ll say bye to this beautiful 
reality and this project , but our EVS family will 
keep us united forever…Noapte Buna guys.
 A little message..:)..:D…J..Try to Live 
your life as best as you can, and you will not have 
regrets of nothing.
Francesco.
 Article written during the project Learn 
to get Involved, Volunteer in Europe, financed by 
Europen Union through Erasmus+ programme!
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 When the schools finished, 
the 20th of june, I started to go in 
Lumea Copilairie for gradinita de 
vara. It was interesting for me, 
because I usually changed schools 
often, so seeing the same kids 
everyday for two weeks was a new 
experience for me. We played a lot 
in that weeks, and also my 
relationship with children became 
closer. 
 At last, even if I was alone, it 
was not that difficult. I managed to 
be busy everyday, and of course 
children facilitate this situation!
 Now I’m waiting to go in 
Poiana Pinului for a local training 
course, and then some turkish EVS 
participants will come, I’m so 
cusious! 
 I think that even if I have just 
one more month here, I have so 
many things to do and discover, still!
 I will tell you,

Good night! 
Giorgia Scaglia
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 Râmnicu Sărat, orășelul liniștit de la Curbura Carpaților, ca 
toate localitățile mici, n-ar părea a fi ofertant din punct de vedere 
turistic, istoric, geografic sau financiar-material. Și totuși…el a 
devenit foarte cunoscut prin implicarea unor tineri minunați, 
ambițioși, hotărâți să schimbe mentalități. Astfel, proiectele europene 
desfășurate în orașul nostru,în ultimii 7 sau 8 ani, au demonstrat că 
tinerii râmniceni au calități deosebite: inteligență, seriozitate, abilități 
de comunicare și socializare; de fapt, prin ei, s-a stabilit un punct de 
reper important în configurația vieții acestei comunități mici: 
voluntariatul.
 În cele mai recente proiecte au apărut oportunități noi, 
legături noi, prieteni noi și interesanți. Așa este cazul proiectului 
LIVE, implementat de ATCE Speranța Râmniceană, desfășurat în 
perioada 1 noiembrie 2014 -1 iunie 2015 la Râmnicu Sărat. Da! 
Voluntarii EVS, care au făcut parte din acest proiect inedit, au adus un 
suflu nou, original, iar reușita a fost pe măsura ambiției, forțelor și 
mijloacelor logistice, intelectuale puse în joc.
 Acești tineri voluntari, sosiți prin finanțare europeană la noi 
în oraș, prin Serviciul European de Voluntariat, sunt din țări diferite: 
din Italia și Turcia. Francesco LoGiudice, din Sicilia s-a acomodat 
foarte repede cu atmosfera micului oraș, iar Semih Kaya, Umran Sarac 
și Selim Durmaz, din Turcia, s-au aclimatizat și ei, fiind sosiți din 
noiembrie-decembrie 2014. Ei  au format un grup sudat și ușor de 
recunoscut pe străzile noastre sau în unitățile școlare unde și-au 
desfășurat activitatea. S-a adăugat apoi și Georgia Scaglia, sosită în 
februarie 2015, o fată fermecătoare din nordul Italiei.
 Cei cinci au învățat și au aplicat metode și instrumente de 
educație non-formală în grădinițele și școlile primare din oraș, în 
principal, dar nu au ocolit nici liceele, fiind prezenți ca invitați la lecții 
demonstrative și activități artistice, literare, extracurriculare. Și aici 
îmi amintesc perfect câteva exemple de activități la care au răspuns 
prezent la invitația mea: activitatea de sărbătorire a Zilei Culturii 
Naționale la data de 15 ianuarie 2015, când la Col. Naț. „Al. Vlahuță” 
i-am invitat să asiste la clasa a 11-a C, unde am vorbit despre poezia, 
activitatea și viața poetului Mihai Eminescu, Selim încântându-ne cu 
recitarea poemului „Mai am un singur dor” în limba turcă, și, totodată, 
au fost prezenți la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”cu ocazia 
lansării cărții mele „Experiența închisorii politice în memorialistica 
feminină”; de asemenea, voluntarii au participat la lecții demonstrative 
de engleză, franceză, română, la invitația colegilor mei, au fost activi 
în tot ceea ce a însemnat proiecte locale sau europene implementate și 
desfășurate la sediul FORTES, au vizitat împrejurimile, au făcut 
excursii în țară, au încercat să se simtă ca într-o mare familie și chiar 
au mărturisit că Râmnicul a devenit a doua lor casă.
 Comunicativi și sociabili, prietenoși, cu zâmbetul mereu pe 
buze, atât băieții, cât și fetele din acest grup, au devenit cunoscuți în 
comunitate prin implicarea lor, prin dorința de a cunoaște obiceiuri, 
tradiții naționale și locale, dar și prin interesul de a învăța limba 
română. Toți tinerii, adolescenții și copiii au făcut cunoștință cu ei, i-au 
simpatizat, i-au adorat (vezi cazul fetițelor mele), fiindcă s-a realizat 
acea comuniune, colaborare originală și nouă, surprinzătoare, învățând 
unii de la alții, simțindu-ne bine unii cu alții.
 În calitatea mea de colaborator al proiectului, ca voluntar, am 
participat săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie și s-a putut, la 
întâlniri în care le-am predat limba română (prin engleză), stabilind un 
orar, o anumită metodă de parcurgere a gramaticii practice a limbii 
noastre, oferindu-le explicații, exemple, informații necesare înțelegerii 
și întrebuințării acestui instrument util. Așadar, am fost onorată să mă 
număr printre prietenii lor apropiați. Am reușit, pe cât mi-a stat în 
putere, să îi fac să înțeleagă limba română ca limbă latină, să se poată 
exprima corect, coerent, ușurându-le comunicarea cu membrii 

 Deși Francesco Lo Giudice a 
finalizat stagiul de voluntariat de șase 
luni la finalul lunii mai, acesta și-a 
prelungit atât șederea în Râmnicu 
Sărat, cât și activitățile de voluntariat 
la școlile gimnaziale și grădinițele 
râmnicene, până în data de 05 iunie 
2015. Mai mult decât atât, pe fundalul 
unei bune colaborări și a unui 
puternic suport organizațional, 
tânărul voluntar EVS, Francesco Lo 
Giudice, a demarat în Italia un proces 
de înființare a filialei ”ATCE - SR 
Italy” în localitatea natală, Antillo, 
Sicilia.
 Îi dorim mult succes și îl 
așteptăm cu drag la Râmnicu Sărat în 
perioada următoare, în luna august, 
ca lider de grup la schimbul de tineri 
Be On Time, din partea organizației 
de trimitere, Eufemia Associazione 
Culturale din Torino, Italia.

Giorgiana Grozea

Cum să te implici
într-un orășel

ca al nostru

comunității râmnicene. 
Aportul meu didactic a fost 
mic și a însemnat doar o 
metodă complementară, 
deoarece voluntarii au 
învățat să vorbească 
românește stând printre 
noi, zilnic întâlnindu-se cu 
cadre didactice și copii din 
oraș, descurcându-se din 

ce în ce mai bine. După 5 sau 6 luni am simțit că apar la orizont două 
reușite: Francesco, un „elev” eminent el însuși (recunoscut după 
expresia de-acum celebră care îi aparține:„Da ce-am greșit?!”), a 
învățat foarte repede să vorbească românește, el știind și franceză 
foarte bine; de asemenea, Georgia, timidă la început, dar foarte 
muzicală și expresivă, a recuperat  excepțional (ea venind în oraș cu 
două luni mai târziu decât ceilalți) și se poate spune că vorbesc fluent 
limba română, pentru ei fiind foarte ușor să înțeleagă și să pronunțe 
cuvintele, de cele mai multe ori asemănătoare cu cele din italiană.
 Cu vorbitorii de limbă turcă lucrurile au stat puțin diferit, dar 
interesul lor a fost mare, așa că au fost foarte atenți, mi-l amintesc pe 
Semih care își lua notițe de fiecare dată (îmi plăcea modul de a-i saluta 
pe cei apropiați lui: „Salut, frate! Ce faci, frate?!”), ca și Umran, de 
altfel, iar pe Selim punând întrebări și cerând  explicații atunci când 
avea nevoie, confirmând astfel teoria că dacă vrei, poți. Toți au dovedit 
o mare dragoste și o mare responsabilitate pentru ceea ce fac, pentru 
voluntariat, pentru devenirea lor.
 Nu pot trece cu vederea momentele frumoase petrecute 
împreună, ceea ce ne-a unit: colindele și Crăciunul, Anul Nou, apoi 
Dragobetele, mărțișoarele sau Paștele cu însemnătatea Săptămânii 
Patimilor, serile specifice – seara tradițională românească, seara 
turcească sau seara italienească. S-au adăugat noi sensuri, formalul a 
fost depășit de non-formal, într-o atmosferă caldă, prietenească, 
firească, fiecare învățând câte ceva din această experiență trăită direct.
 Au rămas amintirile, fotografiile sau filmulețele înregistrate, 
gândurile sincere, și, ceea ce e mai important, învățarea continuă, în 
avantajul personal sau al comunității, interculturalitatea, 
interdisciplinaritatea, informalul, formalul și non-formalul și-au dat 
mâna aici în orășelul nostru, Râmnicu Sărat, care a ajuns datorită 
acțiunilor de voluntariat să fie o destinație importantă pe harta țării și, 
de ce nu, a Europei.

Manuela Camelia Sava,
prof.dr Col. Naț. „Al. Vlahuță”, Râmnicu Sărat

Un voluntar
de excepție

Francesco Lo Giudice
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 Proiectul "Be On Time" poate fi considerat un sprijin al 
dezvoltării permanente și sustenabile a capacității organizațiilor 
europene de tineret și răspunde la nevoia de planificare și 
eficientizare a muncii acestora, prin metode inovative non-formale 
de time management, în contextul abordării noilor obiective și 
priorități ale UE, care să corespundă strategiilor proprii și strategiei 
Europa 2020. Volumul mare de lucru dintr-o organizație de tineret 
induce nevoia de structurare și planificare, iar când vorbim de 
colaborare internațională trebuie să luăm în calcul faptul că toate 
culturile percep timpul în mod diferit și este nevoie de cunoaștere, 
de instrumente facile și comune de lucru, pentru a nu se ajunge la 
intoleranță.
 Pentru a ne atinge scopul propus s-au avut în vedere 
realizarea următoarelor obiective, ce sunt în concordanță cu 
obiectivele generale Erasmus+, obiectivele specifice si priorităţile 
K1 în domeniul tineretului:
 1. Dezvoltarea abilităților de time management în 
organizații de tineret pentru 24 de participanți la training prin 
însuşirea de metode și instrumente de lucru inovative și creative în 
organizarea timpului și a resurselor promotorilor pe parcursul 
activităților de training.
 2. Facilitarea dezvoltării de abilități practice de time 
management în organizarea de evenimente, lucrul în echipe 
multiculturale, pentru cei 36 de participanți la schimbul de la 
Râmnicu Sărat, cu aplicarea metodelor și instrumentelor 
experimentate în cadrul cursului și utilizate în organizațiile 
promotoare, sub forma de spectacole/activități stradale de 
promovare a cetățeniei active și coeziunii sociale.
 3. Dezvoltarea competenţelor privind gestionarea 
situațiilor conflictuale, legate de necunoașterea sau neînțelegerea 
particularităților și stereotipurilor care fac referire la percepția 
diferită a timpului în diverse culturi, pentru grupurile tintă, lucrători 
și tineri proveniți din 6 organizații europene de tineret, pe parcursul 
activităților.
 4. Crearea unui cadru stimulativ dialogului intercultural 
pentru cele doua grupuri țintă, reprezentanți ai celor 6 organizaţii 
europene de tineret pe parcursul celor două activități cadru (training 
și schimb) prin utilizarea IT și instrumente web precum: blog, 
facebook, tweeter.
 5. Îmbunătățirea capacității de management organizaţional 
și a calității programelor educaționale dedicate tinerilor pentru cele 
6 ONG-uri partenere, prin transferabilitatea rezultatelor în 
organizaţii.
 6. Creșterea vizibilității educației non-formale pentru 350 
de cetățeni în comunitatea gazdă și pentru 500 de cetățeni europeni 
în cele ale partenerilor prin promovarea implicării civice prin 
metode de animație stradală și instrumente non-formale timp de 9 
zile în cadrul schimbului de tineri și activitățile de follow-up 
asumate de participanții la schimb întorşi în comunitățile de 
trimitere. Activitatea 1, cursul de formare s-a realizat la Râmnicu 
Sărat, România, în perioada 20 – 29 aprilie 2015 cu un grup țintă 
format din 24 de lucrători de tineret, staff al organizațiilor 
promotoare, în echilibru de gen și beneficiind de un proces de 
învățare dirijat de formatori cu metode și instrumente de educație 
non-formală. 
 Principalele activități și metode ale cursului au fost: jocuri 
de cunoaștere și de rol, energizere, icebreak, prezentări, seminarii, 
târg ONG, workshopuri, teambuilding-uri, debate, fishbool, speed 
dating, brainstorming, debrifing, mese rotunde, lucrul cu 
instrumente și metode de eficientizare (diagrama gantt, fișa 
postului, program de activitate, setare de obiective SMART, Google 
Calendar, google notice etc), video tools, spații de reflectare și 

Diseminând noțiuni ca 
Timp. Timpuri. A fi la timp.
 În proiectul Be on time, desfășurat la Râmnicu Sărat, 
am participat la cursul din perioada 19-29 aprilie 2015, din 
dorința de a fi mereu printre cei care învață, fiindcă, numai 
învățând pentru tine, poți să îi înveți și pe alții, și să ai succes în 
ambele direcții.
  Diversificat și foarte interesant, cursul a cuprins 
activități utile, solicitante, noi, cu un grad mare de 
aplicativitate. Astfel, programul zilnic, constând din prezentări 
de metode, modele și exemple de conștientizare a 
managementului timpului în viața de zi cu zi sau în activitățile 
specifice unei rutine ce ar implica un job, un program fix, a fost 
pe măsura așteptărilor mele, dar și a celorlalți cursanți, în 
general, proveniți din șase țări: Turcia, Bulgaria, Polonia, Italia, 
Slovenia și, bineînțeles, România.
 Originalitatea, creativitatea, spiritul de echipă, 
ingeniozitatea, plus coeziunea lingvistică au fost tot atâtea căi 
de reușită. S-au folosit resurse fizice, intelectuale și materiale, 
noutatea și calitatea informației fiind la cote maximale.
 Am învățat cum să gestionez mai bine resursa Timp. 
Este foarte important într-o societate ca cea actuală să știi să te 
folosești cum trebuie de timpul avut la dispoziție pentru a își 
duce la îndeplinire scopurile, planurile, acțiunile și atunci când 
o faci în mod eficient fericirea vine îndată. Nu numai 
înțelepciunea, nu numai factorii interni, motivația, dorința, 
visul te fac să fii bun, ci și elementele exterioare ție, cum ar fi 
timpul, oamenii de lângă tine, condițiile socio-economice și 
politice te vor urma în îndeplinirea țelurilor tale.
 Am văzut metode de time planning, de time 
management, de coordonare și punere în aplicare a unor metode 
ingenioase, a coordonare și fixare în minte sau de fixare pe 
hârtie a unei time agenda, înscriindu-ți dinainte cu rigurozitate 
ceea ce ai de făcut, de realizat, cu un succes garantat.
 Am aplicat după acest curs unele căi de rezolvare a 
problemei TIMP. În Relația mea personală cu timpul, cu viața 
cotidiană, reușind să fiu mai atentă la tot ceea ce fac, ce vreau, 
cum și când îmi planific anumite puncte importante pentru mine 
sau familia mea. Am reușit să îmi fac și elevii, mai ales pe cei 
din clasele terminale, să conștientizeze factorul TIMP pentru a 
se concentra mai bine și mai eficient pentru examenele  finale. 
Rezultatele discuțiilor și dezbaterilor noastre din cadrul orelor 
de dirigenție și nu numai au putut fi cuantificate prin reușita la 
examenul de bacalaureat a celor din clasa a doisprezecea, ca și 
la examenele naționale ale celor de clasa a șasea. Pe cei mai 
mici elevi, prin sarcini ușoare, de moment, i-am determinat să 
înțeleagă că au de rezolvat anumite probleme într-un timp fixat 
și că este necesar să se încadreze în timpul acordat pentru a 
finaliza cerința respectivă, iar prin trasarea unor sarcini de lungă 
durată, cum ar fi portofoliul de vacanță, ce ar putea conține 
lecturi suplimentare, impresii de vacanță, eseuri la libera lor 

alegere, ar putea să devină mai conștienți ca viitori 
adulți de ceea ce înseamnă timpul pentru noi toți, mici 
sau mari.
 Așadar, am căpătat noi valențe asupra 
semnificației timpului, bucurându-mă de prieteni 
minunați, de amintiri frumoase, de faptul că învățăm 
împreună cum să devenim mai buni unii cu alții, mai 
înțelegători, mai apropiați unii de ceilalți, depășind 
barierele multiculturale care se așază între noi fără să 
știm, fără să realizăm. Câștigul se vede în timp, de 
aceea consider că a fi la timp este un deziderat 
important.

prof. dr. Camelia Manuela Sava

f i n a n ţ a t  d e  U n i u n e a  E u r o p e a n ă
p r i n  p r o g r a m u l  E r a s m u s  p l u s

Activități non-formale

evaluare (group reflection, youthpass reflection, key 
competences), seri interculturale, evaluări. Aceste metode 
provin din aria educației non-formale ca cea mai nouă 
abordare a învățării prin activități plăcute și motivante.  
 Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor 
deprinderilor specifice sistemului tradițional de învăţământ, 
cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile 
unei libertăți de exprimare maxime. Obiectivele educației 
non-formale nu urmăresc să excludă modul tradițional de 
educație, ci să completeze instruirea pur teoretică prin 
activități atractive, la care să aibă acces un număr cât mai 
mare de tineri. Prin intermediul unei comunităţi de practici, 
poţi face schimb de experienţă şi informaţii cu oamenii care 
sunt pe aceeaşi poziţie cu tine, doar că fiecare acţionează 
diferit. Astfel, se poate învăţa din experienţele altora şi 
există posibilitatea de a aplica în propria viaţă doar ceea ce 
este folositor şi potrivit. Educaţia non-formală, comparativ 
cu sistemul educaţional tradițional te ajută să pui în practică 
anumite lucruri, te pregăteşte pentru situaţii concrete de 
viaţă şi te îndrumă astfel încât să înveţi singur din fiecare 
experienţă pe care o ai.

Ana Maria Vioreanu
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 Cam așa definesc eu fiecare experiență petrecută 
alături de voluntarii din toate colțurile Europei, ca fiind 
câte un pas în învățare prin cunoașterea unor noi 
activități, noi idei, noi modalități de transpunere a 
principiilor ce stau la baza unui domeniu, cum ar fi 
antreprenoriatul. Vizita de Planificare în Avans din 
cadrul proiectului "RISE" a însemnat pentru mine mai 
mult decât un proiect din care învăț și mă implic doar ca 
participant la activități, a fost o oportunitate de a arăta 
ceea ce am dobândit până acum în proiectele anterioare 
ca participant. Am realizat că pot rezona în același timp 
cu oameni din diferite țari, de diferite vârste prin 
anumite activități interactive, mi-am dat seama că 
printre cele mai importante lucruri pe care trebuie un 
lider să le aibă sunt răbdarea și optimismul dacă își 
dorește ca scopul lui să fie atins.
 Sincer, mi s-a părut greu și obositor la început 
însă cu timpul înțelegeam că acesta e unul dintre 
lucrurile ce vreau să le fac, să rezonez, să înţeleg și să 
colaborez cu oameni cât mai diferiți. Am legat noi 
prietenii, ca în fiecare proiect de altfel, cred că unul 
dintre lucrurile ce mi-au captat atenția la acest proiect 
sunt chiar oamenii care toți competenți, dar atât de 
diferiți formau la finalul zilei o echipă de excepție. Am 
avut ocazia să întâlnesc un domn din Malta, președintele 
asociației de voluntari, la o vârstă de 60 ani sau 21 cum 
îi plăcea să spună, cu o vastă experiență a proiectelor 
europene, care m-a frapat prin înţelepciunea, tinerețea, 
bunătatea și optimismul lui, care ne explica tuturor ce 
înseamnă un proiect european, cât de important este să 
participi, cât de importantă e tinerețea și cum trebuie ea 
păstrată și multe altele. 
 Într-una din zile am avut un interviu public în 
care trebuia să întrebăm râmnicenii despre eșecuri sau 
bucurii sau despre ce doreau ei să împărtășească. A fost 
atât de interesant cum participanții încercau să "profite" 
de fiecare trăire a lor ca să o înţeleagă. Scopurile 
bătrânilor sau bucuriile bătrânilor din ţările lor nu erau 
aceleași cu ce-și doreau românii, iar atunci începea 
partea semnelor de întrebare, a mirărilor și a zâmbetelor. 
 Îmbrăţişare de grup de la final a fost unul din cele 
mai emoționante și fericite momente pentru că am 
înţeles că echipa organizatorică RISE din care făceam și 
eu parte din fericire, și-a atins scopul. Și ca să termin 
într-o notă ce definește o activitate la final, va voi spune 
"See you soon!" nu "Bye Bye!" pentru că ne vom 
revedea cu siguranță.

    Dania Mahagna

 Societatea de astăzi dorește a construi tineri cât mai adaptabili 
pieții muncii, deținând cunoștinte în cât mai multe arii profesionale, 
capabili de a colabora internațional. Tinerii ajung să ia decizii greșite 
încă din timpul anilor de studiu, împinși de nevoia de a fi receptați de 
piața muncii și de societate - lucru ce poate avea urmări grave în 
decursul anilor. Proiectul "RISE - Research and Inclusion for 
Sustainable Employability " se dorește a veni atât în sprijinul creșterii 
capacității organizaționale, prin formarea de lucrători de tineret 
competenți ce utilizează instrumente non-formale pentru îndrumarea 
tinerilor pe piața muncii, cât și în sprijinul tinerilor, pentru a-i ajuta să se 
adapteze cât mai uşor cerințelor multiple ale angajatorilor. Proiectul este 
implementat cu ajutorul a două activități, respectiv training și schimb de 
tineri (în prezent aflându-ne în perioada de diseminare a trainingului). 
Activitatea cu numărul 1 s-a desfășurat la Râmnicu Sărat și a prezentat 
un program de activități complex având în prim plan necesitatea 
tinerilor de a dobândi competențe ce vor fi de un real ajutor în ceea ce 
privește dezvoltarea personală și socio-profesională viitoare. Lucrătorii 
de tineret dezvoltă aceste competențe ca și experientă profesională pe 
care au obligația să o valorifice în organizații și pentru tineri, pe 
principiul per learning.
 Multiplicarea și diseminarea s-a realizat prin conștientizarea 
responsabilității tinerilor de a se implica activ în viața socială și în 
activități de voluntariat. Activitățile de diseminare de după prima 
activitate a proiectului RISE s-au concentrat pe transferabilitatea și 
aplicabilitatea metodelor dezvoltate în training de către lucrătorii de 
tineret. Astfel că, la nivelul fiecărei organizații partenere s-au organizat 
în cadrul perioadei dintre training si schimb nenumărate activități ce 
vizează în special voluntarii ce aparțin grupului vulnerabil de 16-24 de 
ani, și comunitatea locala. S-au desfășurat cursuri în cadrul cărora au 
fost dezvoltate metodele aplicate în training, organizaţiile partenere 
trimițând rapoarte de activitate pentru a asigura unitatea diseminării și 
a-și asuma responsabilitatea în egală măsură ca și organizația 
coordonatoare. Lucrătorii de tineret au prezentat voluntarilor filmulețe 
din sesiunile de evaluare, din cadrul activităților workshop, prezentări 
interactive susținute în training, filmulețul final al cursului dar și 
produsul final: "Carier guide" întocmit de toți lucrătorii de tineret. S-a 
pus un accent deosebit pe prezentarea metodei photovoice și 
aplicabilitatea ei în comunitate, deoarece s-a avut în vedere pregătirea 
tinerilor viitori participanți pentru schimb ce vor trebui să prezinte 
situația angajabilității în fiecare dintre țările promotoare prin această 
metodă. Toate aceste activităţi de diseminare a rezultatelor din urma 
trainingului au fost publicate pe blog-ul oficial al proiectului, pe grupul 
oficial al proiectului de pe Facebook, pe pagina oficială FORTES de pe 
Facebook. De asemenea și organizațiile partenere au asigurat 
diseminarea rezultatelor prin intermediul mijloacelor online: Facebook, 
blog-uri/site-uri ale asociațiilor, conferințe de presă sau participarea la 
emisiuni TV.
 În cadrul etapei de diseminare fiecare promotor evaluează 
modul în care informațiile și rezultatele sunt transferate în organizații și 
comunitate. De asemenea și în această perioadă au continuat legăturile 
cu partenerii sub forma video-conferințelor de analiză a rezultatelor. 
Aceasta etapă de diseminare este deosebit de importantă întrucât acum 
rezultatele cursului sunt evidențiate și valorificate la adevăratul lor 
potențial. De promovarea rezultatelor depinde atingerea impactului 
propus și calitatea experiențelor acumulate de tineri. De o diseminare 
corectă a rezultatelor depinde faptul dacă tinerii vor deveni conștienți de 
problemele societății și de riscurile la care se expun, dobândind 
capacitatea de a rezolva această problemă la un micronivel, începând cu 
persoanele cunoscute și continuând cu nivele din ce în ce mai mari. 

Angela Mădălina Feraru

RISERISE
Diseminare

RISERISE

Inca un proiect.. 
Inca un pas..
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 Cea de-a VIII-a "Dimineață de poezie la 
F.O.R.T.E.S", consumată Duminică 14 iunie 2015, a debutat 
cu «Poezie contemporană română», protagoniost fiind 
Florin Dochia. Originar din Câmpina, în prezent director al 
Casei de Cultură «Geo Bogza», membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, Florin Dochia a publicat, începând 
cu anul 2003, nouă volume de versuri. 

 În cadrul secţiunii “Poeţii de la Buzău” l-am avut ca invitat 
pe domnul Nicolae Pogonaru. Profesor de Limba franceză în comuna 
sa natală, Mărăcineni, Nicolae Pogonaru este membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, semnând până în prezent 11 cărţi. Despre 
acesta, scriitorul Ion Roşioru scria că „este prin excelenţă un 
poeta-cives mundi, discursul său parodic, blajin şi grav în acelaşi 
timp, încercând o exorcizare a cititorului, atunci când îi spune pe 
nume urâtului existenţial pe care civilizaţia aşa-zisei modernă îl 
generează şi-l face să prolifereze necontrolat în univers. Discursul 
său autogenerator izvorăşte din dragoste creştină faţă de năpăstuiţii 
adunaţi la polul cel mai numeros al societăţii ce-şi pierde tot mai mult 
reperele călăuzitoare... mahalalele universului înaintează vertiginos 
şi sufocant spre centrul care se predă fără nici un fel de rezistenţă şi, 
deci, fără glorie.”
 Tinerii lectori ai întâlnirii Clubului „Dimineţi de poezie la 
FORTES” au fost Ionuţ Cristache - elev al Colegiului „Alexandru 
Vlahuţă” din Râmnicu Sărat şi Cristina Ioniţă - elevă a Colegiului 
Economic „Elina Matei Basarab” din Râmnicu Sărat, care şi-au 
prezentat propriile creaţii literare, ambii dând dovadă de inspirație și 
abilități în exprimarea literară. 
 În ultima parte a întâlnirii - „Poezia râmânească azi” - am 
făcut cunoştinţă cu Linda Maria Baros (poet, traducător şi critic 
literar). Născută în 1981, stabilită la Paris, Linda Maria Baros este 
laureată a celebrului premiu de poezie Prix Guillome Apollinaire, 
membră titulară a Academiei Mallaré, director fondator al revistei 
literare VERSUs/m şi autoare a 6 volume de versuri.

la
Dimineti de poezie

 De menţionat este că poeziile Lindei Maria Baros 
au apărut în peste 28 de ţări. Versurile sale au fost 
proiectate pe faţadele unor clădiri, imprimate pe pungi, 
cutii, rochii, umbrele, poncho, încălţăminte de lux sau 
gravate pe scaune din inox inoxidabil - aşa cum apar în 
opera sculptorului Michel Goulet comandată de Muzeul 
Arthur Rimbaud.

Laurențiu Selegian

Duminică, 31 mai 2015

 «Florin Dochia intră în categoria poeților «cu carte» 
(«lettre», cum zic francezii despre Henri de Régnier, Francis Jammes, 
Jean Moréas, Verhaeren, Pierre Louys). Poetul în discuție face 
diferența, înainte de toate, tocmai prin această pasiune a cunoașterii și 
vigoarea reflexivă, nu neapărat ca un spectacol de erudiție 
(dezagreabil, în definitiv, dacă se expune în poezie)... O poezie care, 
de bună seamă, se naște din deliberare și elaborare, refuzând canonul, 
nu și regulile aproape fluide» - scria undeva criticul literar Constantin 
Trandafir. 
 La secțiunea «Poeţi buzoieni», membri Clubului de lectură 
"Dimineţi de poezie la F.O.R.T.E.S" l-au avut ca invitat pe poetul 
Dumitru Pană. Născut în localitatea Chiojdu, poetul Dumitru Pană 
este absolvent al Facultății de Filosofie din cadrul Universității 
«Alexandru Ioan Cuza» din Iași, actualmente profesor la unul din 
liceele buzoiene, până în prezent semnând un număr de patru volume 
de versuri, cuprinse selectiv și în antologia «Măsluitorii de cuburi». 
Cei prezenți au putut savura din «metafizica» mai multor poeme 
marca «Dumitru Pană», recitate de ei sau lecturate chiar de autor.
 În ultima parte a întâlnirii noastre s-au lecturat versuri 
semnate de Daniel D. Marin - reprezentant al noii generații de poeți 
români. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Daniel D. 
Marin s-a născut în 1981, din 2012 s-a stabilit la Sasari, în Sardinia. 
Debutează editorial în 2003 cu volumul "Oră de vârf", despre care 
scriitorul Ion Zubașcu spunea că introduce tema prenatalității în 
poezia românească. Alte volume de versuri semnate: “Așa cum a 
fost” (2008), „L-am luat deoparte și i-am spus” (2009), „Poezia 
antiutopică. O antologie a douămiismului românesc” (2009, cu o 
ediție a II-a în 2012) și „Poeme cu ochelari” (2014).

Selegian Laurențiu

Duminică, 14 iunie 2015

 În contextul actual oamenii nu mai sunt 
pasionați de practicarea mișcării și a mobilităților 
pentru a-și menține sănătatea. Mai degrabă 
îmbrățișează sedentarismul și obiceiuri nocive 
datorită unor anturaje rele, prin petrecerea timpului 
liber în fața calculatorului pe jocuri, Messenger sau 
Facebook, ori, și mai grav prin cluburi și consumând 
anumite substanțe interzise precum alcool, 
etnobotanice sau chiar droguri.
 Politica transporturilor și a mobilităților se 
numără printre primele domenii politice incluse în 
Tratatul de la Roma de instituire a CE din 25 martie 
1957, iar modelul unei „mobilități durabile” a 
dobândit în ultimii ani o semnificație din ce în ce 
mai importantă. Deși extrem de eficient și dinamic 
din punct de vedere economic, sectorul 
transporturilor se confruntă cu costuri 
complementare sociale și ecologice din ce în ce mai 
mari. Drept urmare, încurajarea și implicarea 
comunității în cât mai multe activități recreative și 
de mobilitate pentru a le da un instrument de a-și 
canaliza energia către activităţi pozitive și în special 
către practicarea mișcării ca alternativă sănătoasă 
pentru minte și corpul uman devine o necesitate.
Ziua Transportului Public Urban din România este 
sărbătorită la nivelul întregii țări, de către membrii 
Uniunii Române de Transport Public. Astfel în data 
de 12 iunie 2015 firma de Transport Urban Călători, 
din Râmnicu Sărat, le-a făcut o surpriză celor, care 
au circulat în acea zi cu autobuzele sau microbuzele 
societății. Râmnicenii au fost plăcut surprinși de 
faptul că au putut circula gratuit cu mijloacele de 
transport în comun. Călătorii le-au urat șoferilor, La 
multi ani!" de ziua lor și s-au declarat mulțumiți de 
condițiile de transport.
 Prin desfășurarea unor astfel de acțiuni, 
conducerea societății de Transport Urban Călători 
din Râmnicu Sărat își propune promovarea 
conceptului și activităților de mobilitate și transport 
public civilizat în rândul comunității râmnicene 
pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă a minții 
și corpului, dar și pentru încurajarea unei vieți 
sociale active și civilizate prin folosirea mijloacelor 
de transport în comun, în detrimentul mașinilor 
personale. 
 Acțiunea desfășurată de societatea de 
transport râmniceană a fost organizată în cadrul 
proiectului, Green UP Râmnicu Sărat, ediția I - 
2015" care se va încheia în luna septembrie cu 
evenimente dedicate Săptămânii Mobilității.

Rică Sfinteș

Ziua mobilității

ATRAS
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 Ne propunem ca odată cu derularea 
prezentelor competiții și activități să obținem 
următoarele rezultate:
- O mai bună selecție a tinerilor și facilitarea 
accesului către sportul de performanță precum și 
către echipele de fotbal locale;
- Atragerea tinerilor către fotbal de la vârste fragede 
precum și către practicarea sportului de masă;
- Creșterea gradului de susținere a fenomenului 
fotbalistic la nivel juvenil;
- Atragerea autorităților locale în sprijinirea 
fenomenului fotbalistic începând de la grupele de 
copii și juniori din perspectiva alcătuirii în viitorul 
apropiat a unor echipe locale compuse în totalitate 
din tinerii comunităților locale;
- Creșterea numărului de suporteri la meciurile de 
fotbal;
- Promovarea conceptului de „Eroi locali” în 
persoana tinerilor care se vor remarca în cadrul 
reprezentativelor zonale cu perspective de a face 
pasul către echipe de fotbal ce activează într-o 
competiție fotbalistică;
- Creșterea capacității administrative prin sprijinirea 
cu echipamente și mingii a echipelor locale;
- Crearea unei rețele de colaborare zonale care 
urmăreşte identificarea tinerelor talente și 
promovarea acestora către un mediu care să le 
faciliteze buna pregătire și orientare către fotbalul de 
performanță.

 Activitățile planificate în cadrul proiectului 
sunt următoarele:
 I. Derularea a 16 turnee locale găzduite de 
către fiecare echipă participantă în proiect. Vor fi 
organizate 4 zone a câte 4 echipe și în perioada 28 
mai – 18 iunie, fiecare echipă va avea posibilitatea de 
a găzdui organizarea unui turneu de fotbal cu 
participarea celorlalte 3 echipe din zona reprezentată, 
astfel încât în fiecare zonă vor fi organizate un număr 
de 4 turnee. 
 Programul turneelor:
 1. Turneu 1 - 28 Mai 
Gazda Grupa A: TOPLICENI
Gazda Grupa B: MURGEȘTI
Gazda Grupa C: BALTA ALBĂ
Gazda Grupa D: ZOIȚA

 2. Turneu 2 - 4 Iunie 
Gazda Grupa A: PODGORIA
Gazda Grupa B: RACOVIȚENI
Gazda Grupa C: GHERGHEASA
Gazda Grupa D: BĂLĂCEANU

3. Turneu 3 - 11 Iunie 
Gazda Grupa A: RÂMNICELU
Gazda Grupa B: GREBĂNU
Gazda Grupa C: BOLDU
Gazda Grupa D: COCHIRLEANCA

4. Turneu 4 - 18 Iunie 
Gazda Grupa B: VALEA RÂMNICULUI
Gazda Grupa C: PUIEȘTI
Gazda Grupa D: ZIDURI
 Componența zonelor, ţinând cont de 
distribuția geografică
 GRUPE
A Topliceni Podgoria Râmnicelu 
B Grebănu Murgești Racovițeni 
Valea Râmnicului
C Ghergheasa Puiești Boldu Balta Albă
D Cochirleanca Bălăceanu Ziduri Zoița
    
 II. Centralizarea datelor privitoare la 
jucătorii de perspectivă existenți în cadrul fiecărei 
echipe și alcătuirea a 4 echipe zonale în care 
fiecare din localitățile participante la turneu să fie 
proporțional reprezentate. În perioada 01 iulie – 20 
august reprezentativele zonale vor participa la 
antrenamente organizate de către Reprezentanții 
zonali ai A.C. ONIX în strânsă legătură cu 
Reprezentanții locali ai echipelor participante 
(Profesori, Directori, Administrație)
 III. Organizarea TURNEULUI FINAL DE 
ELITĂ în cadrul terenului sintetic din incinta 
Liceului “Traian Săvulescu”, în perioada 15 – 16 
August 2015, la care vor lua parte cele 4 
reprezentative zonale. 

CU CE CONTRIBUIM? BENEFICIILE 
ECHIPELOR!
Pentru participarea în proiect, fiecare echipă va 
primi:
- un rând complet de maiouri care vor fi utilizate 
pentru departajarea echipelor în cadrul celor 4 
turnee locale și care vor rămâne în proprietatea 
echipelor și după finalizarea proiectului;
- 20 de echipamente compuse din tricou și șort care 
vor putea fi folosite în viitoarea ediție de 
campionat;
- 5 mingi;

 Pentru fiecare zonă, A.C. ONIX a stabilit 
deja 2 reprezentanți zonali care vor păstra o 
comunicare continuă cu reprezentanții 
locali/Profesori/Antrenori în vederea bunei 
organizări a fiecăreia din cele 4 turnee locale;
CONTRIBUŢIA ECHIPELOR
 În vederea derulării turneelor, echipele 
participante vor trebui să contribuie prin:
- Asigurarea unui reprezentant/Profesor/Antrenor 
din cadrul comunității reprezentate care să 
realizeze selecția locală a copiilor și care să 
organizeze deplasarea echipei și participarea la 
fiecare din cele 4 turnee. Reprezentantul se va afla 
într-o continuă comunicare și colaborare cu cei 2 
reprezentanți ai A.C. ONIX aferenți zonei în care 
echipa va activa;
- Trasarea terenurilor în ziua anterioară derulării 
competiției pe teren propriu;
- Asigurarea transportului echipei pentru a 
participa la fiecare din cele 4 turnee locale 
organizate;
- Asigurarea asistenței medicale pe perioada 
jocurilor de fotbal;
 În încheiere, ne manifestăm încrederea că 
împreună, prin prezentul proiect, putem aduce o 
contribuție importantă la revigorarea fenomenului 
fotbalistic râmnicean. Pentru aceasta, primul pas, 
investiția în copii și juniori, reprezintă condiția de 
bază în demararea unui proiect de viitor care să 
aducă identitate comunităților rurale și să permită 
trecerea celor mai talentați tineri către fotbalul de 
performanță.

Manager de proiect A.C. ONIX,
Florin Ceparu

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE SELECȚIE A AC ONIX 2010 ÎN ANUL 2015
CE NE PROPUNEM?
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 În contextul actual tinerii nu mai sunt pasionați de 
practicarea sportului și a mișcării pentru a-și menține 
sănătatea, preferă să îmbrățișeze sedentarismul, dar și 
obiceiuri nocive prin petrecerea timpului liber în fata 
calculatorului pe jocuri, messenger sau Facebook. De aceea 
implicarea tinerilor,dar și a copiilor de vârstă școlară și 
preșcolară  în cît mai multe activități sportiv-recreative 
pentru a le da un instrument de a-și canaliza energia către 
activități pozitive și educative, în special către practicarea 
sportului ca alternativă sănătoasă pentru mintea și corpul 
uman, a devenit o necesitate și la Râmnicu-Sărat. De aceea cu 
ocazia Zilei Copilului 2015  au avut loc în Sala Municipală de 
Sport, în Parcul Municipal și în centrul localității diverse 
întreceri sportive. În cadrul evenimentului au fost organizate 
întreceri sportive specifice pe categorii de vârstă constând în 
concursuri de triciclete/biciclete, minicros, stafetă, cros, 
maraton, ciclism, fotbal de sală. 
 În activitățile de organizare, planificare și 
management a fost implicată Federația Organizațiilor 
Râmnicene de Tineret, Educație și Sport  alături de Primăria 
Râmnicu-Sărat și Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu". 
Federația râmniceană beneficiază de o echipă tânără alcătuită 
din oameni specializați, voluntari implicați în activități 
practice, reprezentanți media, manageri sportivi, responsabili 
de promovare și de relația cu entitățile exterioare.Toate aceste 
activități au avut loc  în cadrul proiectului: "Anul 
Voluntariatului la Râmnicu Sărat", finanțat de Consiliul 
Local Municipal Râmnicu Sărat în baza Legii 350/2005. Prin 
acest proiect FORTES își propune să promoveze lunar 
conceptul și activitățile de voluntariat în cadrul 
evenimentelor locale, naționale, europene și internaționale de 
tineret, în vederea atragerii tinerilor în acțiuni menite să 
contribuie la dezvoltarea societății civile pe plan local. 
Obiectivele urmărite prin acest proiect sunt:
 O1 - creșterea nivelului de interes și de implicare în 
activitățile de voluntariat a peste 500 de tineri râmniceni, în 
cadrul Săptămânii Europene a Tineretului (04 – 10 mai 
2015), a Săptămânii Naționale a Voluntariatului (11 – 17 mai 

Ediția a II-a

Campionatele sportive

ale tinerilor buzoieni 

 În perioada 01 mai – 01 Noiembrie 2015,  ATLETIC CLUB 
ONIX se află în plin proces de implementare a proiectului “Campionatele 
sportive ale tinerilor buzoieni – Ediția a II-a”, proiect derulat cu sprijin 
financiar din partea Consiliului Județean Buzău.
 Dacă prima lună a fost destinată activităților de vizibilitate în 
comunitatea râmniceană, atât prin intermediul mediului online cât și 
offline, finalul lunii mai a început într-un ritm ce a chemat la implicare și 
sport un număr impresionant de tineri, un maraton de activități și 
competiții. Prima competiție a fost cea de fotbal, ONIX FOOTBAL CUP 
derulându-se timp de 6 săptămâni și aducând în cadrul terenului din 
incinta Colegiului Național Al. Vlahuță mai bine de 300 de tineri pasionați 
ai sportului. În continuare, activitățile de biciclete, voley pe plajă, tenis cu 
piciorul, baschet, futsal și cross au îmbogățit mediul voluntariatului 
râmnicean promovând o serie de atitudini active, benefice atât sănătăţii cât 
și mediului de manifestare.
Scopul proiectului pentru care activitățile vor continua și în perioada 
următoare, este reprezentat de: Promovarea sportului de masă în Râmnicu 
Sărat și jud. Buzău prin intermediul desfășurării unor competiții sportive 
în perioada mai – octombrie 2015 în Râmnicu Sărat și susținerea 
implicării unui număr cât mai ridicat de tineri în activități bazate pe: 
fotbal, tenis cu piciorul, streetball, voley, futsal, tenis de masă, cross, 
ciclism și role.
 Obiectivele proiectului sunt:
 1. Creșterea gradului de participare la derularea unor competiții 
sportive de abordare a 9 discipline sportive a unui număr de peste 1000 de 
tineri din Râmnicu Sărat și localitățile învecinate într-o perioadă de 7 luni 
de zile;
 2. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a unui număr 
de peste 4000 de tineri și alți cetățeni ai Mun. Râmnicu Sărat și județului 
Buzău cu privire la importanța promovării și susținerii sportului de masă 
în jud. Buzău, prin activități derulate în Râmnicu Sărat și susținute atât în 
mediul online cât și offline, într-o perioadă de 7 luni de zile;
 3. Dezvoltarea capacității de management sportiv a celor 30 de 
tineri ce compun grupul țintă al proiectului, a celor 5 tineri ce alcătuiesc 
echipa de proiect, a membrilor și voluntarilor organizației în vederea 
implementării unor competiții sportive de promovare a sportului de masă 
care să ofere perspective multiplicatoare la nivelul jud. Buzău, într-o 
perioadă de 7 luni de zile;
 4. Creșterea gradului de promovare a Atletic Club ONIX și a 
Consiliului Județean Buzău prin derularea de activități de vizibilitate și 
diseminare a rezultatelor și impactului proiectului, în Râmnicu Sărat, atât 
prin resurse online cât și offline, într-o perioadă de 7 luni de zile;
 Printre rezultatele așteptate, care într-o bună măsură au fost 
realizate în perioada anterioară, amintim:
 - Asigurarea unei bune vizibilități/diseminări și promovări, 
implementarea cu succes a activităților și atingerea obiectivelor propuse 
conduc implicit către următoarele rezultate ale proiectului:
 - Peste 1000 de tineri din comunitatea locală și localitățile 
învecinate care vor lua parte la procesul de implementare a competițiilor 
sportive și care în acest fel vor produce o importantă valoare de 
conștientizare la nivelul întregii comunități cu referire la importanța 
promovării și susținerii activităților sportive de masă ca metodă de acțiune 
împotriva unor atitudini anti-sociale și a unor mijloace dezechilibrate de 
petrecere a timpului liber;
 - Consiliul Județean Buzău, ca și autoritate finanțatoare va 
acumula un capital de imagine deosebit, mai cu seamă că proiectul nostru 
va beneficia de o promovare deosebit de amplă în toate mediile: școlar, 
media, online, s.a.
 - A.C. ONIX ca și organizație coordonatoare și beneficiară va 
avea de câștigat în ceea ce privește rezultatele organizaționale dobândite și 
tinerii voluntari ce vor putea fi implicați în viitor în mod responsabil ca 
tineri participanți sau lideri în noi proiecte de voluntariat, precum și sub 

aspectul plusului de valoare adus în promovarea 
sportului de masă;
 - Cinci membri ai echipei de proiect vor 
deprinde abilități de antreprenoriat, aptitudini în 
planificare, organizare și managementul proiectelor, 
competențe în domeniul coordonării de activități 
sportive, experiență în monitorizare, evaluare și 
multiplicarea rezultatelor pe termen lung.
 - 30 de tineri voluntari vor dezvolta 
competențe de organizare și implementare a 
competițiilor sportive, vor dezvolta competențe de 
leadership, management, organizare, devenind 
Formatori de opinie pentru tinerii de seama lor și 
câștigând notorietate și imagine în fața profesorilor, 
părinţilor, prietenilor, colegilor, dobândind și 
dezvoltând atitudini de prietenie, înţelegere, toleranță, 
respect, realizându-se astfel o coeziune socială și de 
grup, bazată pe implicare și simț civic; tinerii vor 
deveni mai departe lucrători de tineret cu un important 
cuvânt de spus în procesul de considerare a 
problemelor cu care comunitatea lor se confruntă, 
aceştia vizând identificarea celor mai bune modalități 
de soluţionare ale acestora.
 - 30 de voluntari de susţinere ai proiectului 
care vor fi stafful asistent de sprijin al proiectului;
 - Conștientizarea cetățenilor privitor la 
importanța promovării sportului de masă se va realiza 
prin intermediul campaniilor de promovare și 
diseminare.
 - 1 relație de colaborare de succes, realizată 
între participanții din grupul țintă și reprezentanții CJ 
Buzău urmare a întâlnirii de lucru planificate.
 - 100 de noi voluntari ca urmare a derulării 
proiectului vor dori să facă parte din viitoarele proiecte 
ale organizației.

Florin Ceparu

FORTES și 1 Iunie

2015), a Zilei Internaționale a Voluntariatului (5 decembrie 
2015) și a Galei Voluntariatului Râmnicean (10 decembrie 
2015);
 O2 - promovarea activităților de combatere a 
delincvenței juvenile prin oferirea de alternative culturale, 
educaționale și sportive;
 O3 - promovarea educației non-formale, ca 
instrument de dobândire de către tineri de aptitudini și 
competențe  personale și profesionale prin implicarea activă 
în cadrul unui curs de metode și instrumente de educație 
non-formală, în cadrul Zilei Educației Non-Formale, 11 – 12 
octombrie 2015 și în cadrul unei "Biblioteci vii";
 O4 - promovarea  activităților culturale și educative 
cu prilejul Zilelor Râmnicului, 14 – 16 august 2015 și a 
Concursului de matematică  "ONIXMATH"  din luna 
octombrie 2015;
 O5 - promovarea zilelor internaționale a 
Voluntariatului (5 decembrie 2015) și Anticorupției (6 
decembrie 2015).
 Încurajarea activităților sportive, de orice fel și în 
orice moment, în rândul copiilor, ar trebui să devină o 
prioritate. De ce acest deziderat? Deoarece  practicarea unui 
sport într-un cadru organizat va da copilului posibilitatea să 
își dezvolte abilitățile în deplină siguranță, unde sunt 
supravegheați de un adult responsabil care este special 
pregătit pentru a-i ajuta pe copii să evolueze cât mai bine.  
Activitatea fizică înseamnă pentru copii un risc scăzut de a se 
îmbolnăvi la maturitate de boli grave de inimă sau de diabet. 
Practicarea unui sport în mod organizat aduce și multe 
beneficii la nivel social. Mai mult decât atât, copiii își vor 
forma cu ajutorul sportului o imagine pozitivă despre 
propriul corp, dezvoltând o    stimă de sine mai ridicată decât 
copiii care nu fac sport.
 Încurajați-vă copiii să practice un sport, să facă 
mișcare deoarece copiii care fac sport sunt mai sănătoși, 
descurcăreți, ambițioși și mult mai fericiți.
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 RISE a fost primul proiect european în care am 
participat şi totodată, prima şansă de a interacţiona cu 
persoane din alte ţări. Fiind parte din staff-support nu am 
participat interactiv la activităţi, dar am putut observa totul 
din exterior: am fost un grup unit, cu un nivel de vorbire al 
limbii engleze foarte bun şi cu o energie pe măsură în 
fiecare zi de activităţi.
 Activitatea mea preferată a fost debate-ul deoarece 
fiecare echipă şi-a susţinut foarte bine opinia, cu argumente 
după argumente, fiecare participant fiind implicat.
 Serile interculturale au fost foarte interesante pentru 
că am învăţat câte ceva despre fiecare ţară reprezentată în 
acest training: dansuri tradiţionale, puţin din istoria şi 
cultura fiecărei ţări şi mâncăruri tradiţionale.
 A fost o experienţă minunată pentru mine în urma 
căreia mi-am dezvoltat nivelul de vorbire în limba engleză, 
cunoştinţele în legătură cu antreprenoriatul şi 
angajabilitatea şi cunoştinţele în legătură cu ţările 
participante. Am decis să mă implic, să fac voluntariat, să 
beneficiez de oportunitățile de formare personală pe care le 
oferă proiectele Erasmus+ și organizațiile coordonatoare.

Briceag Irina Anca

De ce să fii voluntar?

 Ca elev am foarte mult timp liber și trebuie să îl acopăr cum 
trebuie, nu să îl pierd. Am auzit la prieteni vorbind de voluntari. 
M-am documentat, și am aflat ce este un voluntar și ce ai de 
câştigat de pe urma voluntariatului. 
 În primul rând, îmi place să-mi petrec timpul la Centrul de 
Tineret împreună cu prietenii, desfășurăm o serie de activităţi, fie 
organizate, fie în mod spontan. Cel mai important, însa, este faptul 
că ajutându-i pe alții, te ajuți pe tine:” Fii schimbarea pe care o vrei 
în societate!”.
 Un alt motiv pentru care am ales să fiu voluntar este acela 
că la noi în oraș se promovează educația non-formală, care este 
foarte căutată la nivel internațional și totodată atât de diferită de 
educația formală, care, să fim sinceri, nu prea este “îndrăgită”. 
 Am devenit voluntar pentru a cunoaște tineri care au 
aspirații și dorințe asemănătoare cu ale mele.
 Am devenit voluntar pentru a-mi dezvolta abilități sociale și 
practice.
 Am devenit voluntar pentru a mă diferenția.
 Am devenit voluntar pentru a contribui la societatea în care 
trăiesc.
 Am devenit voluntar pentru a îmbina utilul cu plăcutul.
 Îmi place ceea ce fac și cu siguranță îmi voi îndruma și alti 
colegi și prieteni spre voluntariat!

Chivoiu Andrei
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Ce înseamnă să fii Lider?
  Un lider este persoana care îi face pe toți membrii echipei 
sale să se simtă implicați. Ce înseamnă Lidership? – Lidership este 
arta prin care liderul conduce sau ghidează echipa sa. În cadrul 
cursului de instruire de lidership și educație non-formală “Investim 
în tine(ri), formează-te pentru viitorul tău”, ce a avut loc datorită 
Federației Organizațiilor Râmniciene de Tineret, Educație și Sport 
(F.O.R.T.E.S.) în perioada de 27 iunie – 02 iulie 2015. 
 Fiind membru al Asociație Obștești ATENEU din orașul 
Edineț, am avut o excepțională posibilitate de a mă implica într-o 
nouă colaborare între: Edineț, Republica Moldova și Râmnicu 
Sărat, România. Datorită acestei colaborări am beneficiat de un 
schimb intercultural și o activitate civică extraordinară a tinerilor 
aflați în proiectul dat. În cadrul cursului am concluzionat că nimeni 
nu poate fi lider dacă nu are o echipă, și rezultatul oricărei echipe 
depinde de componența, scopul, abilitățile și motivația membrilor 
acesteia. 
 Pe parcursul celor 5 zile petrecute în cadrul proiectului a 
fost creată o atmosferă prietenoasă între toți cei prezenți, fapt de 
care îi sunt foarte recunoscator organizatorilor: Mateevici Volodea, 
Ceparu Florin si Marius Neculae. Va mulțumesc din Inimă!!!

Pavel Tulum

Triplă lansare de carte la Centrul Cultural

       Astăzi, 27 iunie 2015, Centrul Cultural "Florica 
Cristoforeanu" a fost gazda unui eveniment cu totul special, 
constând în lansarea cărților "Jocuri" semnată de Anca 
Lascu, "Poezii" semnată de Luiza Elena Ivanof și "Salut! 
sunt cineva..." semnată de Petronela Coman, toate apărute 
la Editura Rafet din Râmnicu Sărat în cadrul celei de-a VI-a 
ediții a proiectului "Scriitori Râmniceni" derulat cu 
sprijinul financiar al Consiliului Local Municipal Râmnicu 
Sărat.
      În săptămâna în care noaptea de Sânziene a deschis 
cerurile, lăsând realitatea să fie transcendentă magiei, iată 
un astfel de moment și în mica noastră urbe! Trei zâne 
grațioase, al căror dans este exprimat în cuvinte, au descins 
din neantul acestei magii, debutând în colecția ”Scriitori 
râmniceni”. O infuzie de tinerețe care aduce prospețime și 
care personifică în mod sublim speranța! Speranța în ziua 
de mâine! Aceste zâne nu vor schimba lumea (nici nu și-au 
propus acest lucru!), pentru că lumea este oricum minunată 
și este parte armonioasă a unui Univers guvernat de 
Lumină. În schimb, sunt convins că ele vor ajuta să facem 
saltul la nivelul superior al conștiinței umane, lăsând în 
urmă, pentru totdeauna, dogme prăfuite și prejudecăți ale 
unor cvasierudiți inflexibili!
      Un moment în care am realizat că înțelepciunea vine în 
două moduri: fie adusă de timp, la oamenii obișnuiți (doar 
la unii!) fie vine atemporal direct prin inimă! Felicitări 
vlăstare de Lumină!

Genovel Frățilă

 Când stai cu harta în mână în Sopot și te uiți cum ajungi 
în Mazuria, având la dispoziție doar o bicicletă gârbovită, veche 
de peste 15 ani, șansele nu par foarte mari. Nu și dacă ai 
ambiție! Era ultima șansă pentru mine de a ajunge în Mazuria. 
Peste două săptămâni urma să iau avionul și să mă întorc 
inevitabil în România. Am păstrat lacurile mazuriene pentru 
sfârșitul aventurii mele în Polonia tocmai pentru că aveam 
impresia – deși nu le văzusesem decât din poze – că sunt 
imaginea cea mai sugestivă a spiritului polonez. Ca o ironie, 
când am aterizat în Gdansk prima dată, am fugit în Tatra pentru 
două săptămâni. Câmpiile nesfârșite mă înspăimântaseră de-a 
binelea. Vedeam deja Bărăganul ca pe o poieniță în comparație 
cu vastul teritoriu leșesc.
 După vreo oră de chinuială, am reușit cumva să-mi fixez 
izoprenul, cortul și rucsacul pe bicicletă folosind niște sfori de 
prin debara. Am încălecat pe șa fără să mă uit în urmă, fără să 
mă gândesc prea mult la cele trei cutii de pateu, un baton de 
brânză topită și o pâine veche – singura mânare pe care o 
aveam.  Am ajuns în Olsztyn pe seară și am tras într-o pădure de 
la marginea orașului, pe malul unui lac. Un loc cum nu se putea 
mai bun. Liniște, răcoare, libertate. O libertate care abia 
începea. Am instalat repede cortul și am dat o tură prin oraș. Am 
găsit un bar destul de frumos și m-am așezat pentru un ceai cald 
și pentru a reflecta asupra zilei care tocmai se scursese. O mică 
oboseală îmi încerca cearcănele, iar picioarele vibrau ușor 
atunci când le  întindeam pe sub masă. Era, totuși, o oboseală 
ușoară și plăcută. Ce-i drept, cel mai greu din toată ziua a fost 
să regăsesc cortul. Drumul prin pădure nu mai părea același pe 
întuneric și puzdenia de lacuri care înconjoară orașul mă 
conducea numai pe piste false. În cele din urmă, după multe 
rătăciri, am dat de drum și am găsit hotelul meu de milioane de 
stele. 
 M-am trezit cât am putut de dimineață, am împachetat 
singura cameră a hotelului meu cu podea de izopren și am fixat 
totul pe bicicletă. Instinctiv, am pornit în direcția soarelui și, 
după mai puțin de 15 minute de pedalat lejer, un localnic mi-a 
arătat direcția Mrągowo. Eram pe drumul cel bun. Nu mergeam 
în Mrągowo, dar era singura denumire de localitate aflată la est 
de Olsztyn pe care mi-o aminteam.
 Trebuie să recunosc că în drumul spre Ruciane Nida, 
unde îmi propusesem să ajung până la înserare, m-am oprit 
aproape la fiecare lac, în fiecare pădure. E atâta frumusețe în 
locurile alea, încât numai un orb nu se abate din calea lui.  
Undeva, într-o pădure nemaipomenit de deasă, se aude vuietul 
de deasupra lacului Nawiady. În pustiul acela, sunetul, ca un 
țipăt continuu, și desimea pădurii sunt dovada că natura încă 
mai are cuvântul ei de spus în Polonia. Mi-am lăsat bicicleta să 
respire puțin, în timp ce eu mi-am scos prânzul copios. O cutie 
de pateu puțin turtită și cu urme de iarbă. 
Va urma ...

Ghiorghiță Drăghici

Din amintirile lui Gheorghiță Drăghici,
voluntar EVS în Polonia


