


3

Scopul proiectului

Plantele etnobotanice, drogurile, cunoscute pentru efectele sale, au devenit de-a lungul timpului sursa principală 
de fericire a tinerilor, și nu numai.  Trebuie să obijnuim copiii cu jucăriile, adolescenții cu dezvoltarea intelectuală, adulții 
cu dezvoltarea profesională, pe plan familiar, și în multe alte domenii benefice vieții, nu cu etnobotanicele,  respectiv 
drogurile.

Obiective
O1 Stoparea  publicității drogurilor.
O2 Impiedicarea noii generații vis-a-vis de alegerea drogurilor.

Justificarea proiectului
Faptul că tinerii se drogheaza cu plante etnobotanice, și chiar droguri propriu zise, ne face să ne ambiționăm pe 

noi insine, să ne oprim! Din ce? Din consumarea drogului numit "indiferență". Acaparând sensul vieții real, adolescenții 
se cufundă în activități ce dăunează, drept exemplu sedentarismul, consumarea alcoolului, fumatul, consumarea 
etnobotanicelor, și chiar a adevăratelor droguri, pierderea nopților prin cluburi și multe altele, insă acestea fiind printre 
cele mai dăunatoare.

Văzând cu ochiul liber ceea ce ne înconjoara, ne dorim, ne propunem și chiar impunem să deschidem ochii 
tinerilor și să-i impiedicăm să decurgă la astfel de acțiuni uneori inimaginabil de distructive. Ne dorim o lume plină de 
viață. Nu dependentă ci realistă.

Prin acest proiect dorim sa dăm un alt impuls celor ce nu vor să deschidă ochii. Ne dorim să se intâmple chiar 
irealizabilul! Vocile slabe să le domine pe cele puternice!
Suntem acaparați de stupefiante. Pe străzi, în școli, parcuri, cluburi, pub-uri.. Uneori chiar și in locuri în care ne așteptăm 
mai putin să le găsim. Însă informarea noastră cu privire la adevăratele efecte secundare ale DROGURILOR este extrem 
de slabă. Nu se vorbește clar, pe înțelesul tuturor. Ne sunt inflitrate pe lângă școli "magazinele de vise", un lucru care ne 
îngreuneaza lupta nouă, celor care vrem o societate CURATĂ. Rarele campanii antidrog, par mai mult să-i atragă pe unii 
dintre noi. Campaniile antidrog promovează exact lucrurile care te fac să ajungi la droguri. Una din cele mai mari 
probleme ale campaniilor anti-drog este adresarea către oamenii care nu vor lua niciodată droguri, nu potențialilor 
consumatori. O altă parte întunecată a lucrurilor este că foștii consumatori de droguri sunt blamați de către societate, cea 
care deocamdată nu e convinsă că de fapt aceștia sunt adevărații oameni care au ceva de spus în această privință, astfel nu 
li se oferă șansa de a-și folosi cunoștințele si aptitudinile.
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Proiectul Micul Jurnalist finanțat anul trecut de către Comisia 
Europeana prin Programul Tineret în Acțiune a învățat prin metode non-
formale un număr de 26 de tineri ce înseamnă să fii jurnalist, fiecare dintre cei 
implicați descoperind virtuțile gazetărești și elementele de marketing grație 
lectorilor Răzvan Theo Chirac și Sorin Stan. Cu ajutorul partenerilor noștri 
media TV SAT 2002, Radio BOOM și Sensul Râmnicean tinerii au avut 
posibilitatea să își exprime liber punctele de vedere asupra unor probleme de 
interes local prin participarea la unele emisiuni radio, tv și prin publicarea de 
articole, interviuri, reportaje în ziarul local. Iată că acest proiect are parte de 
follow-up datorită Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat, care la apelul 
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local pe anul 2011, conform Legii 350/2005.
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Considerăm că lumea , sau deja o parte din ea e deja sătulă de cuvinte aruncate anapoda. Hai să ajutăm 
dependenții în mod real,  prin foști dependenți ce au renunțat la droguri cu adevărat. Spre exemplu : un fost consumator de 
heroina in fata unei multimi de oameni fie consumatori, fie nu, in mod cert ar avea povesti cutremuratoare de impartasit. 
Experientele triste, dar reale. Un fost consumator poate descrie regretul , greselile, distrugerea familiei, prietenilor, 
pierderea banilor, sevrajul, DEPENDENTA. 

De ce se apuca oamenii de droguri? Pentru ca nu sunt bruscati de realitatea celorlalti.

Activitați
 1.Echipa formata din cei 20 de voluntari, in intervalul zilelor de 25-30 martie 2011, incepand cu ora 11:00, va 

patrunde in insitutiile scolare indeosebi unde vor capta atentia elevilor , cu privire la discursul antidrog, prin afisarea unor 
interviuri video luate multor adolescenti proaspat refacuti datorita centrelor de dezintoxicare antidrog. 

Resurse umane: 5 membri ai echipei de proiect, 20 de voluntari.
Resurse materiale: reportofon, camere foto/video, tricouri inscriptionate cu mesaje antidrog.
Evaluarea se va realiza non-formal prin implicarea elevilor si profesorilor institutiilor scolare.

2. Echipa formata din cei 20 de voluntari  isi va uni puterile in perioada 4-10 aprilie 2011, incepand cu ora 14:00. 
Ne vom rasfira pe strazile ramnicene, impartind flyere, si in acelasti timp vom oferi disponibilitatea noastra celor ce vor sa 
afle mai multe detalii despre campania noastra. Vom incerca sa convingem cat mai multi tineri din toate colturile orasului.

Resurse umane: 4 membri ai echipei, 30 de voluntari
Resurse materiale : tricouri, camere video/foto, flyere, pixuri.
Evaluarea se va realiza non-formal prin medode vizuale.

3. Echipa formata din cei 20 de voluntari  , duminica,  15.04.2011, va organiza un spectacol caritabil pentru 
sanatoriul antidrog, la Casa de cultuta “Florica Cristoforeanu”. Spectacolul consta in interpretarea unei piese de teatru, 
interpretare vocala, un numar de magie si un grup de balet care ne va incanta cu un dans modern.

Resurse umane: echipa de balet, echipa de voluntari, artistii vocali, elevii Colegiului National “Alexandru 
Vlahuta”.

Resurse materiale: Costumatii , camere video/foto.
Evaluarea se va realiza non-formal prin metode vizuale.

Calendarul activităților
25-30 martie ( Activitatea 1 )  -  Campania antidrog formata din cei 20 de voluntari patrunde in institutiile 

scolare din Ramnicu Sarat.
4-10 aprilie ( Activitatea 2 ) – Campania antidrog formata din cei 20 de voluntari da glas strazilor ramnicene 

impartind flyere cu mesaje semnificative.
15 mai (Activitatea 3 ) – Campana antidrog formata din cei 20 de voluntari  organizeaza un spectacol caritabil 

pentru sanatoriul antidrog.

Rezultate
Actiunea va avea un impact de amploare asupra tinerilor din oras care se confrunta zi de zi cu tentatia de a 

experimenta plantele etnobotanice intrucat vor primi un semnal de alarma nu numai in scoala ci se pe strada .
Efectele actiunilor intreprinse vor fi : stopare publicitatii etnobotanicelor,trezirea la realitate a tinerilor  

consumatori si prevenirea asupra efectelor , informarea in masa a populatiei despre acest fenomen, si de ce nu inchiderea 
magazinelor ' de vise' recunoscute in orasul nostru .

Evaluarea rezultatelor se va face constant cu ajutorul celor  20 de voluntari prin :
activitati desfasurate repetat in institutiile scolare din oras , chestionare anonime adresate unui esantion de tineri ales din 
toate categoriile sociale.

Activități derulate in cadrul proiectului :
O prima activitate si poate cea mai importanta este patrunderea in institutiile scolare, care centralizeaza un 

numar mare de tineri, principalele tinte ale drogurilor.
Campania antidrog va fi lansata in liceele din Rm.Sarat cu ajutorul unor interviuri video luate multor adolescenti 

proaspat refacuti datorita centrelor de dezintoxicare antidrog si a discutiilor libere intre reprezentantii ambelor tabere.
De asemeni ne vom ajuta si de informarea in masa a cetatenilor ramniceni, aceasta constand in impartirea de 

flyere in intregul oras, momente oratorice in fata tintelor vizate despre plantele etnobotanice si efectele acestora,iar pentru 
a ne marca sustinatorii ne von folosi de tricouri inscriptionate cu motto-ul actiunii intreprinse. Nu in ultimul rand, ce-a de 
a 3 a activitate consta in realizarea unui specacol caritabil pentru sanatoriul antidrog ce va avea loc la Casa de cultura « 
Florica Cristoforeanu «. Acesta va consta in realizarea catorva numere artistice de dans, muzica si teatru.

5



VOLUNTARUL DE AZI,
EXEMPLUL DE MÂINE

“Voluntar la mine acasă”
     Proiect al Asociației de Tineret “ONIX”, f inanțat de Comisia 
Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, măsura 1.2. “Inițiative 
ale tinerilor”

.............................................

După o bună campanie de vizibilitate desfășurată de 
către tinerii râmniceni, componenți ai grupului țintă, iată că a 
venit și momentul primelor activități efective în cadrul 
proiectului “Voluntar la mine acasă”. Astfel, weekendul acesta 
(18 – 20 martie), cei 20 de tineri au desfășurat acțiuni de 
voluntariat în cadrul a trei campanii tematice componente ale 
proiectului: prima dintre ele: “voluntar pentru batrani” a 
constat în susținerea unui program artistic în cadrul Azilului de 
Bătrâni Rm. Sărat. Scenete, teatru, poezii, muzică și dansuri, 
toate acestea au fost prezentate batranilor care au întâmpinat cu 
o deosebită căldură și plăcere inițiativa tinerilor noștri. 
Activitatea, pe lângă acțiunea în sine, a creat cu siguranță 
convingeri, a oferit modele, a transmis mesaje unice, din ce în 
ce mai prețioase în zilele noastre. Altfel vorbind, în schimbul 
unor mici momente interpretate, tinerii au primit în schimb 
“binecuvântarea” unor oameni care cândva ne deschideau 
viitorul de astăzi.

Cea de-a doua component tematică “voluntar pentru 
copii” a adus în atenția tinerilor importanța pe care implicarea 
comună manifestată la nivel social o are, indiferent de statutul 
fiecărui tânăr. Programul prezentat copiilor, pus în practică 
împreună cu cei 20 de tineri din grupul țintă, a constat în 
desfășurarea unor joculețe tematice, recitarea de poezii, 
scenete jucate în comun, dansuri de implicare comună, cântece, 
dialoguri de includere. Mesajul transmis de ambele părți a fost 
astfel, unul plin de solidaritate, de înțelegere a egalității și a 
tuturor celorlalte principii ce clădesc o societate unită. 

Cea de-a treia componentă a scos la iveală dorința 
tinerilor de a se implica în proiectele de tineret, acțiunea 
stradală desfășurată vizând o foarte bună informare a tinerilor 
asupra proiectul nostru, a celorlalte inițiative desfășurate de 
către asociațiile râmnicene, precum și a importanței pe care 
Programul “Tineret în Acțiune” o are în implementarea 
prezentului proiect.

Următoarea acțiune din cadrul proiectului va fi pe 28 
martie, o Conferință Ecologică ce vat rata problemele de mediu 
existente la nivel local, national și European.

Proiect al Federației F.O.R.T.E.S., finanțat de 
Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, 
măsura 1.1. “Schimb de tineri”

Joi, 10 martie 2011, în cadrul proiectului “Dynamic 
Snapshots”, câştigat de către Federaţia F.O.R.T.E.S. în cadrul 
Programului ”Tineret în Acțiune”, acțiunea 1.1., “Schimb de 
tineri”, la Râmnicu Sărat a avut loc Vizita de Planificare în 
Avans, o fază pregătitoare deosebit de necesară evoluției 
viitoare a proiectului. Caracterul sportiv al acestui eveniment a 
adus față în față 4 reprezentanți din România, Bulgaria, Turcia 
și Lituania, aspectele vizate în cele două zile ale întâlnirii 
interculturale fiind: stabilirea amănuntelor organizatorice, a 
responsabilităților și a modalităților efective de implicare în 
cadrul proiectului nostru, precum și cunoașterea elementelor 
culturale și de identificare a zonei municipiului nostru.
Inițiativa, finanțată de către Comisia Europeană, va fi 
concretizată în perioada 15 – 19 aprilie în Craiova şi 20 – 24 
aprilie la Râmnicul Sărat, tematica abordată: sport și fotografie, 
fiind dezvoltată prin intermediul unor workshop-uri tematice, 
seminarii, reflection groups și alte manifestări de abordare a 
unor activități sportive, precum: fotbal, handbal, voley, tenis, 
șah, baschet, atletism. Finalitatea vizată, urmare a derulării 
proiectului, este aceea de creare a unui nou sport, prin 
îmbinarea caracteristicilor individuale ale tuturor sporturilor 
abordate în cadrul proiectului.

           “Dynamic Snapshots” o nouă etapă: V.P.A.

Florin Ceparu

SPORTURI ÎN SARBATOARE

LA RÂMNICU SĂRAT

O mana intinsa tinerilor sportivi

Data de 3 martie 2011, stimaţi cititori, va rămâne cu siguranţă în istoria sportului râmnicean. Campionul la culturism 
Fănel Ezaru, promotor râmnicean al acestui sport, profesorul de educaţie fizică şi sport Sorin Vîlceanu împreună cu Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat au organizat competiţia de skandenberg şi powerlifting ''BRAŢ DE OŢEL''.

În ziua concursului, invitatul special, campionul greilor Radu Valahu, campionul Fănel Ezaru şi profesorul Sorin 
Vîlceanu au fost invitaţi la liceele din Municipiul Râmnicu Sărat, unde le-au vorbit tinerilor despre sport. Liceenii au făcut o 
primire călduroasă oaspeţilor, fiind încântaţi de opiniile şi sfaturile distinşilor sportivi, după care s-au făcut fotografii, iar 
vedetele, ce urmau să participe la concurs, au dat autografe

Sala Sporturilor din Municipiul Râmnicu Sărat a devenit neîncăpătoare, pentru că tinerii râmniceni au participat în 
număr foarte mare, peste o mie.

Un astfel de concurs a fost inedit pentru oraşul nostru, concurenţii dovedind o temeinică pregătire, răsplătită cu vii 
aplauze de către entuziaştii spectatori.

Radu Valahu a întreţinut atmosfera în tribune, făcând un adevărat show.
A urmat festivitatea de premiere a sportivilor câştigători,o adevărată sărbătoare pentru toţi participanţii. În cadrul 

acesteia, dl.Sorin Cârjan, viceprimarul Municipiului Râmnicu Sărat a acordat o DIPLOMA DE MERIT sportivului  Fănel 
Ezaru, pentru rezultatele notabile oţinute în promovarea,la Râmnicu Sărat, a sporturilor amintite. Câştigătorilor concursului 
Primăria Municipiului le-a oferit : medalii,cupe şi diplome.

În final, campionul greilor, Radu Valahu ne-a declarat entuziasmat:
,,Am fost in multe oraşe,dar nu am asistat la un concurs cu atât de mulţi participanţi. În acest oraş, există mulţi tineri 

pasionaţi de sport.M-am simţit minunat alături de voi.'' 
Într-adevăr, a fost o manifestare sportivă extraordinară pentru care se cuvin felicitari binemeritate organizatorilor, 

susţinatorilor,concurenţilor, spectatorilor şi  autoritaţilor municipale.
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“OFERĂ-TE VOLUNTAR! SCHIMBĂ CEVA!”
(”VOLUNTEER! MAKE A DIFFERENCE!”)
............................................................

Conceptul de  voluntariat deşi în prezent la noi nu este atât de cunoscut el a apărut încă din jurul anului 1920, sub sceptrul 
lui găsindu-şi mulţi alinarea.  Ororile şi terorile suferite în mare parte de foştii soldaţi din Primul Razboi Mondial, i-au determinat 
să   iniţiativă şi să pună bazele primei grupări de acest fel, urmată  oficial apoi de organizaţia Service Civil International. 
Absurditatea războiului ajunsese să se răspândească într-un ritm alert astfel că statele europene au pus un accent deosebit pe acest 
mijloc considerându-l un antidot pentru barbaria şi groaza vremii. Aşa a început, din dorinţa asiduă  de schimbare şi ajutor faţă de 
semeni.  Iar astăzi , voluntariatul nu şi-a pierdut nuanţa incipientă continându-şi povestea cu alţi actori sub alte decoruri

Sub sloganul  ‘Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!’ (‘Volunteer! Make a difference!’), anul 2011 a fost declarat  “Anul 
european al  voluntariatului” acesta  urmând să marcheze aniversarea a 10 ani de la Anul Internaţional al Voluntariatului, 
celebrat în 2001, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite. Se aduce în prim plan activitatea   voluntarilor  faţă de comunitata din 
care fac parte şi deopotriva se încearcă promovarea ei pe o scara cât mai mare. În primul rând pentru că pregăteşte social un individ 
pentru climatul economic actual. Datorită activităţilor în care sunt implicaţi de-a lungul timpului se pot alinia standardelor 
europene adaptându-se mult mai uşor cerinţelor viitorului job. Toate aceste acţiuni au un scop precis fiind orientate către politici 
care implică pregătirea şi dezvoltarea individului. Această acţiune, de asemenea mai  vizează şi crearea unui cadru favorabil, 
întrucât activităţile de voluntariat încă mai sunt privite cu scepticism în unele state europene, printre care se numară, din păcate şi 
România.  Ţările vestice, spre exemplu, au depăştit aceasta problemă fiind deja considerată o tradiţie. Totul ţine de cultură şi de 
factorii istorici care au apăsat asupra ţărilor, cele mai multe dintre ele fiind ţări foste comuniste..

Obiective -Anul European al Voluntariatului 2011

O1: Depunerea de eforturi în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în UE.
O2: Abilitarea organizatorilor de activităţi de voluntariat să amelioreze calitatea activităţilor de voluntariat.
O3: Recunoaşterea activităţilor de voluntariat.
O4: Creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanta voluntariatului

Noi deja am luat atitudine! Pe 2 aprilie, începând cu orele 9:30 din faţa primariei  se va porni într-o campania de 
distribuire de material informativ, după care de la orele 15:00 va urma un spectacol cu ocazia lansării oficiale a Centrului de 
Voluntariat F.O.R.T.E.S. ( Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport ).

Te oferi voluntar? Vrei să schimbi ceva? 

VPA - Dynamic Snapshot
Precum toate proiectele de tineret , finanţate de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, şi 

Dynamic Snapshots a beneficiat între 10-12 martie de  vizita de planificare în avans ( VPA ). În cadrul acestei acţiuni de 
două zile, organizaţiile partenere au  trimis câte un lider pentru  a pune la cale întregul program al proiectului şi modul 
efectiv de deşfăşurare a activităţilor. S-au purtat discuţii referitoare la siguranţa participanţilor şi la responsabilităţile ce 
trebuie îndeplinite de toţi cei implicaţi, dar şi aspecte financiare. Rolul acestei vizite, reprezintă poate cea mai importantă 
şi dificilă etapă din procesul de creaţie al unui proiect deoarece în funcţie de organizarea sa depind celelalte etape din 
implementarea propriu zisă a proiecului. E nevoie ca profilul acestuia să fie cunoscut înainte de toate de către lideri, pentru 
că ei sunt cei care  ulterior transmit informaţiile mai departe la participanţi, totodată şi mobilizăndu-i.

De asemnea, considerând acest eveniment benefic pentru recrutarea de noi voluntari, am profitat de prezenţa 
oaspeţilor noştri bulgari, lituanieni şi turci organizând în Liceul Teoretic Ştefan cel Mare  o prezentare a  tuturor 
proiectelor ce urmează să se deruleze atât pe plan local, naţional, dar şi internaţional. Scopul acestora  ii vizeaza in 
primul rand pe ei, aspect prevăzut şi în obiectivele programului Tineret în Acţiune ” promovarea cetăţeniei active în 
rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi toleranţă, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din 
diferite ţări, promovarea cooperarii europene şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a 
activităţii de tineret.” Pe durata acestei prezentări, elevilor din clasele IX – XI, le-a mai fost făcut cunoscut şi 
conceptul de  voluntariat din ţările membre ale Uniunii Europene, datorită oaspeţilor care le-au adresat câteva cuvinte. 
Desigur, ca s-a putut observa de popularitatea ce care se bucură aceste activităţi în străinătate, însă tindem să credem 
că vom ajunge la aceleaşi standarde. Un prim motiv poate fi reprezentat de crearea mediului propice derulării acestor 
activităţi, prin inaugurarea Centrului de Voluntariat din data de 2 aprilie 2011.
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Proiect multilateral:
România - FORTES Râmnicu Sărat

Lituania - The Union of the Polish in Lithuania Youth group “Studium”
Turcia - Ocean Art Group

Bulgaria - Casa de Cultură Nadejda 1870

Locația: Craiova si Râmnicu Sărat, România
Perioada: 15 - 24 aprilie 2011 

 Ne propunem să promovăm sportul ca mijloc de dezvoltare armonioasă și
sănătoasă a corpului si minții tinerilor prin mijloace
 non-formale bazate pe dinamism si artă fototgrafică

Activități prevăzute:
Seminarii pe ramura de sport și fotografie

Workshopuri de sport și fotografie
Vizite tematice în Craiova și Râmnicu Sărat

Activități interculturale (tradiții, obiceiuri, folclor, dans, karaoke)
Jocuri de rol, de cunoaștere, de socializare
Expoziție cu fotografiile dinamice realizate

Gala sportului european creat de participanți
Grup țintă: 40 de participanți, 10 din fiecare țară promotoare

Scop:

Federația Organizațiilor Rîmnicene 
de 

Tineret Educație și Sport

Dynamic Snapshots 

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Tiniret in Actiune
Materialul reflecta punctul de vedere al autorului,

Comisia Europeana nu se face vinovata de eventuale erori

Contact: FORTES, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 20
Rm. Sărat, Jud. Buzău, România

E-mail: fortes.rms@gmail.com, Tel. +40766831826
Blog: http:atcser.wordpress.com

  Programul Tineret în Acțiune
Acțiunea: 1 Tineri pentru Europa
                 1.1 Schimb de tineri
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Centrul de Voluntariat  FORTES  Râmnicu Sărat

Centrul de Voluntariat  FORTES  Râmnicu Sărat

      Visăm la un oraș act
iv în care toţ

i cetăţen
ii sa-și dezvolte cu

noştintele,

abilităţile
 şi atitudinile dobândite de-a lungul vieţii pentru un Râmnic

solidar, mai curat, mai frumos...

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr.20

Tel.: 0766 831 826 E-mail: fortes.rms@gmail.com
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr.20

Tel.: 0766 831 826 E-mail: fortes.rms@gmail.com

Vizitați blogurile:

http://atcesr.wordpress.com; http://asociatiadetineretonix.blogspot.com
Vizitați blogurile:

http://atcesr.wordpress.com; http://asociatiadetineretonix.blogspot.com

Federatia F.O.R.T.E.S.
invita sambata, 2 aprilie 2011,

la actiunile de voluntariat
organizate cu prilejul deschideriva i oficiale
a Centrului de Voluntariat Ramnicu Sarat.

Din program:

09:30 - 11:00  campanie de vizibilitate in centrul
municipiului Ramnicu Sarat

11:00 - 11:15 Flash Mob

15:00 - 16:30 spectacol cultural organizat de voluntari
- Cristina Stroe

- Dan si Theodor Manciulea
- Trupa “Minus 1"

- Cristea catalin
- Grama Minodora

- Asociația de dans sportiv “Happy Dance”

Centrul national de Voluntariat Pro Vobis Cluj
Centrul de Voluntariat Panciu
Administratia Publica Locala

Consiliul Local Municipal Ramnicu Sarat
Organizatiile de Tineret

Partenerii Centrului de Voluntariat Ramnicu Sarat
Voluntari

Invitați:

Vino cu noi! Fii voluntar!Vino cu noi! Fii voluntar!
...pe 2 aprilie 2011...pe 2 aprilie 2011
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D`ALE VOLUNTARILOR

Personalități născute în luna MARTIE

Alexandru M. Macedonski (n. 14 martie 1854 — d. 24 noiembrie 1920) a 
fost un poet și prozator; dramaturg; șef de cenaclu literar, publicist român.

Născut la Bucureşti în mahalaua "Precupeţii-Noi", la 14 martie 1854, 
Alexandru Macedonski a fost nepotul lui Dimitrie Macedonski, căpitan de panduri, 
participant la revolta din 1821 şi adept al Eteriei. Tatăl sau, colonelul (devenit apoi 
general) Al. Dimitrie Macedonski, a avut un rol foarte important în alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza drept domnitor al celor două provincii româneşti unite. A devenit 
Ministru de război al domnitorului Cuza. Mama sa, Maria, era fiica pitarului Dimitrie 
Părăianu din mica boierime oltenească.

Cea mai mare parte a copilăriei Alexandru a petrecut-o în satul natal al tatălui 
Adâncata-Pometeşti, pe valea Amaradiei, în judeţul Dolj. În toamna lui 1862, 
Alexandru Macedonski, a păşit pragul celei mai vechi (şi mai importante, pe atunci) 
şcoli primare a Craiovei din epoca sa, şcoala de la biserica Obedeanu. După absolvirea 
cursurilor şcolii primare, viitorul poet este înscris, în septembrie 1865, în prima clasă a 
Colegiului din Craiova. Plecat după absolvirea clasei a IV-a gimnazială, la numai 16 
ani, în străinătate, colindă de unul singur Austria, Italia, Elveţia, apoi din nou Italia, 
pentru a se stabili, în 1872, la Bucureşti.

Poezia lui Macedonski este eclectică, are elemente împrumutate de la parnasianism, simbolism, sau romantism. Până în 1890 
Macedonski scrie poeme ample, de faptură romantică, cu versuri lungi, şi cu un pronunţat caracter satiric, scrie ciclul Nopţilor, 
caracterizat şi printr-un abundent retorism romantic, inspirat din volumul Nopţile al poetului romantic francez Alfred de 
Musset.

Printre romani de seama nascuti in luna Martie, mai amintim pe:

Mircea Eliade Ion Creanga Constantin Brancusi Octavian Goga

CUVINTE RĂTĂCITE

În acest careu aveţi voie să citiţi cuvintele în ce direcţie 
doriţi: de la stânga spre dreapta, de la dreapta spre stânga, de jos 
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V H A R N I C A U R 

S E R I L E M G R O 

L A B C U C U N I L 

F L U T U R I A T F 

A T U R T U R E L E 

N N O I S T U R Z I 

R I N D U N I C A A 

A C O P A C P M I T 

I A R D N A N U D A 

 

în sus, pe diagonală. Veţi 
descoperi în acest fel cel puţin 10 
cuvinte din poezia “Primăvara “ 
de V. Alecsandri, dar şi alte 
cuvinte.

VOLUNTAR

Inplica-te!
fii voluntar!

....................................................................
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JOCURI

Gaseste drumul spre VOLUNTARIAT!

Descopera VOLUNTARUL!





“Cupa Râmnicu Sărat”
la dans sportiv

      Clubul Sportiv “Happy Dance” 
B u z ă u ,  P r i m ă r i a  R m .  S ă r a t  s i  
I n s p e c t o r a t u l  Ș c o l a r  B u z ă u
au organizat în perioada 26 - 27 martie, în 
colaborare cu F.O.R.T.E.S., susținătorii 
financiari al acestui eveniment, edția a 
doua a concursului național “Cupa 
Râmnicu Sărat” la dans sportiv.

      Concursul a debutat sâmbătă, 26 
martie, în Sala de sport Municipală, 
începând cu evoluția formațiilor
în probele de: dans sportiv, majorete, dans 
modern, balet, folclor si dans țigănesc. 
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