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                Acţiunile din lunile  precedente se pare că nu au rămas fără ecou, reuşind în data de  2 
aprilie să inaugurăm " Centrul de Voluntariat F.O.R.T.E.S." ( Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de 
Tineret Educaţie şi Sport ). Această  dorinţă de a pune bazele unui mediu propice  desfăşurării 
activităţilor de voluntariat exista în plan de câţiva ani şi acum, iată-ne într-un final, puşi în faţa  
faptului împlinit. 
                 Procesul de promovare a  fost gândit în prealabil de către organizatori pentru a asigura o 
bună derulare a activităţilor. Orele 9:00 - 9:30  au marcat preambulul  acestei acţiuni pornită  din 
incinta primariei printr-o  conferinţă în care s-au purtat discuţii referitoare  la obiectivele şi modul 
efectiv de realizare a elementelor organizatorice de pe parcursul zilei. Râmnicenii s-au întâlnit cu  
voluntarii celor trei asociaţii de tineret, respectiv “ ATCE - Speranţa Râmniceană ”, “ Asociaţia de 
Tineret ONIX ” şi  “ Viitorul începe azi “ , împărţind materialul informativ şi făcându-le cunoscut 
conceptul de voluntariat împreună cu scopul acţiuni de vizibilitate a  Centrului de Voluntariat.  
                Ideea de coeziune,  toleranţă alături de bruionul măştii xenofobe şi rasiste  s-au regăsit 
unite într-un tot prin înfăptuirea " flashmob-ului", in jurul orei 15:00, în faţa magazinului " Victoria". 
Un numar impresionant de voluntari ( peste 250 ) s-au alăturat acestei mişcari specifice  secolului 21 
caracterizată prin stropul de avangardism dozat în proporţii substanţiale. De asemenea, pentru  a 
încheia  în aceeaşi notă incipientă campania de informare în rândul comunităţii, s-a  ţinut un 
spectacol de muzică şi dansuri la Casa de Cultură  “Florica Cristoforeanu”. 
                 Evenimentul în sine a adus în prim plan misiunea  tinerilor din oraşul nostru vis-a-vis de 
nevoile comunităţii locale şi rolul lor în metamorfozarea urbană. Conştientizarea acestor aspecte de 
un numar cât mai mare de cetăţeni, nu doar cei tineri care s-au arătat receptivi  apelului nostru, va 
conduce încet  dar sigur la un “ Râmnic mai solidar, mai curat, mai frumos…“

                                                                                          Cătălina  Soare
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Impresii
Ziua de 2 aprilie, a reprezentat o zi importanta pentru noi in calitate de locuitori si voluntari ai 

orasului Ramnicu Sarat, deoarece am incercat sa indrumam tinerii, in special, sa faca ceea ce facem si 
noi cu placere inca din prima zi, actiuni de voluntariat.Noi suntem mandri ca am reusit sa realizam cu 
success un flashmob, activitate nu tocmai usoara intr-un oras atat de mic, unde oamenii privesc intr-o 
maniera foarte sceptica orice actiune de acest gen. Cu toate acestea, totul a iesit cu bine, am reusit sa 
atragem cat mai multi tineri, iar toata lumea s-a simtit bine.Cu sprijinul primariei Ramnicu Sarat a 
avut loc si un spectacol, la care au participat tineri din unitatile de invatamant din oras, fiind sustinuti 
din public de catre colegii lor.Pentru a se incheia cum trebuie o astfel de zi, au fost invitati potentialii 
voluntari la o mica petrecere, unde alaturi de noi, au schimbat idei, conceptii si convingeri despre ceea 
ce inseamna a fi voluntar. Noi speram ca in curand sa avem printre noi cat mai multi noi voluntari, 
dornici de a se implica in aceste actiuni. 

Alexandru Jercan

Pana nu demult notiunea de ‘voluntar’ nu era cunoscuta prea multor ramniceni ,in timp febra 
voluntariatului a cuprins un numar mare de persoane,in speta tineri, iar odata cu actiunea stradala din 
data de 2 aprilie oamenii de toate varstele au aflat ca fenomenul exista si in Rm Sarat. Am trezit 
interesul oamenilor,cred eu, si desi nu toate parerile au fost obiective ori pozitive, am fost placut 
surprinsa ca cei care ne sustin sunt numerosi. Aceste persoane ne-au marturisit ca suntem o speranta 
pe orasul nostru,lucru care ne face sa ne ambitionam si mai mult. Sloganul “Fii voluntar, implica-te!” a 
reusit sa adune voci care nu pareu compatibile, voci care au rasunat in centrul orasului. Cred cu 
adevarat ca am reusi sa ne facem auziti, dar si sa fim ascultati intrucat actiunea noastra a marcat un 
eveniment la nivel local. 

Marin Diana 

Eu cred ca actiunea a fost una reusita. Nu am mai vazut pana acum atat de multi tineri stransi in 
centrul orasului nostru. Nu ma asteptam sa se mobilizeze atat de repede. Au fost alaturi de noi, am 
dansat impreuna si i-am incurajat si pe ceilalti sa ni se alature. Eu m-am simtit foarte bine, m-am 
distrat, am dansat si am trait clipa. Ceea ce s-a petrecut sambata, intr-un cuvant, se poate spune ca a 
fost GENIAL!!! 

Diana Coman 
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In acest proiect m-am simtit foarte bine. Am cunoscut persoane diferite, am aflat lucruri despre 
tarile lor, despre traditiile lor, ne-am imprietenit si am petrecut un timp foarte placut. Mi-a placut 
foarte mult aceasta experienta, mi-au placut oamenii, si as dori sa se repete, poate in alt cadru. In 
concluzie, a fost o ocazie foarte buna de socializare, de cunoastere, de petrecere a timpului liber, de a 
practica diferite sporturi impreuna cu altii, de a te imprieteni si de a ramane cu amintiri foarte 
frumoase.

Andreea Clinciu

Mi-am petrecut ultima mea vacanță in calitate de elev, ca participant în cadrul proiectului 
“Dynamic Snapshots”. A fost interesant, a fost obositor, foarte comic, dar a fost  i greu, la final, 
concluzia finală fiind că proiectul a meritat fiecare moment în parte. Cred că singura parte rea a fost că 
dupa cele 9 zile de iplementare, am rămas cu o pereche de cearcăne mari cât tot proiectul. N-a  putea să 
mă laud cu faptul că am învă at un milion de lucruri noi. Doar mi-am dat seama că meseria de fotograf 
nu e una de luat în derâdere, că o fotografie care arată super-bine are in spate anumite tehnici...în mare, 
am învă at multe lucruri despre fotografie. 
Per total, proiectul a iesit foarte bine. Nu cred ca as fi putut sa-mi petrec mai bine ultima mea vacanta, 
sau cu un grup mai diversificat de persoane. Am capatat multa experienta in materie de proiecte 
multilaterale, si de-asta astept sa termin cu BAC-ul, sa intru in urmatorul proiect. 

David Daniel

Ziua de sambata- 2 aprilie 2011 a fost cu siguranta o zi plina. Plina de evenimente frumoase, de 
tineri dornici de a se implica, de a schimba ceva, plina de emotia noilor inceputuri dar si de nostalgia 
timpului trecut.Fizic, timpul nu a trecut chiar repede- sunt doar de un an in activitatile organizatiilor 
ramnicene, insa in termenii voluntariatului, simt de parca ani buni au trecut: zeci de proiecte si 
oameni noi, sute de ore petrecute in cadrula ctivitatilor de voluntariat si mii de zambete la sfarsitul 
fiecareia dintre ele. Iar odata cu lansarea Centrului de Voluntariat, am retrait parca inzecit aceasta 
stare. Tinerii prezenti au dovedit ca pot fi responsabili, ca stiu sa lucreze in echipa dar mai ales ca se 
adapteaza repede la orice situatie-iar aici imi vine in minte Flashmobul din central orasului realizat 
practic “pe loc”, fara prea multa instructie, care a reusit totusi sa capteze atentia trecatorilor, si sa 
transmita sloganul nostru: “Implica-te! Fii Voluntar! Eu sunt mai mult decat optimista in legatura cu 
activitatea proaspatului Centru de Voluntariat. Sunt sigura ca daca noi, tinerii, am reusit sa facem 
soarele sa straluceasca in acea zi innorata de sambata, vom duce la capat orice provocare si orice 
activitate pe care o vom avea.

Giorgiana Grozea 
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Pentru început, este mai mult decât esenţial să menţionam faptul că voluntarii întodeauna 
pleacă de la premisa că ceea ce fac, indiferent ce, este important, iar cel ce nu are o astfel de atitudine 
în viaţa de zi cu zi, faţă de interior şi exterior, nu poate deveni un voluntar.

Prin voluntariat, înţelegem iniţiativă. Prin iniţiativă îndrăzneală. Iar prin îndrăzneală, curaj. 
Renunţând la definiţiile literare, voluntariat inseamnă valuri de idei şi dezinteres pentru efectul de 
bumerang în ceea ce prive te munca ce atrage după sine şi răsplata. Ba chiar, noţiunea de voluntariat 
se poate transforma într-un viciu. Ceea ce ne înconjoară devine obsesiv, învechit, rău, sufocant, 
aproape că se transforma în chin. În faţa tuturor acestor lucruri rele şovăim între a riposta sau a 
accepta ceea ce ni se oferă. Şovăiala aceasta, din start, duce spre pierderea unui timp preţios, care 
până la urma ne consfinţeşte laşitatea. În spusele anterioare, s-au strecurat două cuvinte cheie: „timp 
preţios” pe care adesea, nu ştim cum să îl valorificăm, indeosebi, în perioada tinereţii. Tocmai aceasta 
este oportunitatea de bază pe care ne-o oferă voluntariatul, de care mulţi sunt conştienţi, însă puţini 
având puterea să ridice la adevărata sa voloare această noţiune. 

Ce oferă voluntariatul? Dezvoltarea personală şi impărţirea fericirii tuturor tinerilor în mod 
egal. Fericirea mai sus menţionată nu se trimite prin curier-rapid, fax, e-mail sau poştă. Ea vine de la 
sine, mulţumită reuşitelor importante sau mai puţin importante care ies la suprafaţă  în timpul 
dezluşirii sensului cuvântului voluntariat.  

Voluntariatul reprezintă o şansă pentru cei care treptat uită să se facă utili, şi o cale spre 
împlinire pentru cei care PRIN voluntariat au înţeles multe aspecte ale vieţii lor şi au găsit răspunsuri 
la multele întrebări care nu dădeau pace. Voluntarii au înţeles că orice lucru, văzut din afară este greu 

Elena  Ștefan – Voluntar F.O.R.T.E.S.  i 
membru în echipa de proiect “Voluntar la mine acasă”

al A.T. “Onix”

de înţeles sau pare minim. Aceasta este optica pe care au trebuit sa o combată tinerii pentru a 
deveni firi responsabile, independente, împlinite, iubitoare de viaţă. 

Pentru a deveni voluntar, este nevoie să parcurgi  trei etape: să admiri reprezentanţii 
volunariatului, să se amplifice curiozitatea, iar in fine, să îţi demonstrezi ţie însuşi că poţi fi unul din 
reprezentanţii voluntariatului implicându-te. 

Pasiunea pentru voluntariat e deja prin ea însăşi o mărturisire. Ştim mai multe despre un 
necunoscut ce se dăruieşte acestei activităţi decât despre cineva insensibil pe care îl vedem zi de zi, 
indiferent.

Cuvântul meu
de voluntar
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Dynamic Snapshots… pentru mulţi două cuvinte seci în limba engleză, pentru alţii doar un 
nume vag de proiect, dar pentru noi a fost cu adevărat o experienţa. Am trăit prin acest proiect, am 
râs, am plâns, ne-am temut, ne-am împrietenit, am vibrat, ne-am cunoscut, ne-am exteriorizat… ne-
am simţit noi, un upgrade făcut cu succes ce ne lasă pe fete un zâmbet plin de entuziasm şi încredere 
că vom revedea aceştia oameni în proiectele viitoare.
DS a fost cu adevărat o experienţă reuşită, un proiect din care am învăţat multe… de la îmbunătăţirea 
vocabularului în limba engleză la învăţarea regulilor şi practicarea  anumitor sporturi, exemplu 
fotbal, basket, volei, tenis şi badminton; şi chiar la fotografie … multe tehnici şi trucuri pentru a 
surprinde partea bună şi plină de talc a unor momente remarcabile.  Am cunoscut oameni geniali, ce 
aveau în spate poveşti  de viaţa din care aveai ce să deprinzi şi dezprinzi. 
Seri tradiţionale, karaoke, activităţi sportive, fotografice, workshopuri, seminarii, vizitele tematice în 
Craiova (Stadionul Ion Oblemenco, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic) şi Râmnicu Sărat şi multă 
sudoare ne-au lăsat amintiri plăcute, amintiri ce ne vor bântuii de acum încolo şi ne vor ajuta în viitor 
pentru implementarea altor proiecte, alte punţi de cunoaştere, alte dorinţe şi aşteptări…  alţi 
oameni cu alte priorităţi cu alte idei în alte situaţii.

gege
alias
Giorgiana Vlăsceanu 

Dynamic Snapshots
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Dynamic Snapshots a ajuns  i el, din pacate, la 
finalul perioadei de implementare. Cea mai frumoasă 
parte a proiectului s-a încheiat printr-un meci de 
“RâmnicBall”- noul sport inventat de cei 40 de 
participan i  i printr-o proiectare a celor mai bune 
instantanee surprinse în timpul activită ilor sportive. 

Primul proiect european la care am participat 
în calitate de lider a fost mai mult decât o provocare, a 
fost o prima ocazie de a-mi testa limitele. Bucurie, 
dezamagire, extaz, stres, zâmbete, lacrimi, le-am trăit 
pe toate, ajungând la concluzia că o astfel de experien 
ă este nepre uită. De i la prima vedere o săptămână cu 
39 de oameni diferi i, din culturi  i religii diferite poate 
părea o adevărată ocazie de a te destinde  i distra, 
presupune de fapt multă muncă, în special în echipă. 
Fără ajutorul oamenilor cu care intri într-un astfel de 
proiect, e ti pierdut, iar eu am avut parte de toata sus 
inerea echipei mele. 

Una peste alta, timpul a zburat incredibil de 
repede,  i parcă m-am trezit dintr-un vis când îmi luam 
la revedere de la turci  i de la lituanieni în aeroport. În 
momentul ăla mi-am dat seama că cea mai grea parte 
a unui proiect este încheierea lui. Experien a rămâne, 
alături de miile de poze  i amintiri, însă oamenii 
pleacă, lăsând locul altor  i altor proiecte. 

Giorgiana Grozea
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In the next months   will  be held two youth exchanges  and anybody who  is interested can apply and 
through a carefully selection we will choose the participants who are able to get involved.  The projects are 
opened to those who want to try new challenges and  bring positive aspects which can help the community and 
at the same time their personal development. All those can be gain by active participation and open mind in the 
main activities of the projects. On the other hand, the  outcomes of this involvement represent  an exceptional 
way to exploit your potential during the cotidian life and especially in your  next  socio-profesional actions.  
Below you can find the details and descriptions of the projects . If  you think that are good for one of them , if 
your hobbies , passions or I don’t know skills are matching go with the application! Is important to have some 
English basic knowledge and be able to accommodate  at new social environments and work in team!

“History of the Parliament” is a bilateral project 
developed between Romania and Italy which consists 
of an exchange of 32 young people in Ramnicu Sarat, 
Romania and Brolo, Italy, in a period of eight months 
of activities. The theme addressed by the project 
refers to the involvement of youth in the democratic 
process – participatory exercised at European level, 
aspect of the project which will be promoted by the 
existence of a legislative, representative and decision-
making, new start-up: European Youth Parliament. 
Project objectives that are consistent with the overall 
objectives of the Youth in Action ‘promotes active 
citizenship and European youth, in order to create 
social cohesion in the frame of the European Union, 
encourages mutual understanding between young 
people from various countries and promotes the 
European Youth cooperation. These objectives will be 
achieved through our project thematic activities: 
workshops, seminars, teambuilding, role play, 
brainstorming sessions, intercultural evenings, social 
activities. All these objectives will be translated into 
activities through active participation of young 
people continue in the project so that the democratic 
participatory spirit i to be the impulse of that will lead 
to the priorities of the Youth in Action.

The Multilateral Youth Exchange”Social 
inclusion through street art” will be held in 
Palanga/Lithuania  on 7-15 July 2011 (7 days 
excluding travel days), and will have 24 participants 
and 8 group leaders from Lithuania, Poland, Romania 
and Turkey. Our theme is social inclusion through 
street art and intercultural co-operation. We would 
like to prove that street culture and its components 
like hip-hop, rap music, graffiti have nothing to do 
with criminal activities and violence. We wish to 
sweep this stereotype away. The other aims of the 
project are: development of social consciousness, 
promotion of European co-operation in the youth 
field (intercultural dialogue), comparison of street art 
components in partner countries.We will have 
opportunity to promote our hip-hop, rap and graffiti 
art skills which may have some local influences. We 
will organize street events and learn the legal 
procedure to hold street events. We will use non-
formal methods to realise this project such as: town 
game, drama, dance and graffiti workshops etc. 
Movies and performances based on the street cultures 
of the partner countries will be made. Street 
performances such as Flashmob, street dance and 
graffiti will be held. We will co-operate for a final 
performance of dance/graffiti as the outcome of the 
project.

Application process: for further information/questions and for the application form write at 
strimbeid@gmail.com. Afterwards, send the application form filled, saved in pdf format with the title:   
Name.Surname.Social inc.pdf /  Name.Surname.History.pdf to the addresses: 
strimbeid@gmail.com, volodeamateevici@gmail.com.

next projects...

8-14 July 2011 - Italy-Brolo
15 -21 July 2011 - Romania- Rimnicu Sarat

“Social inclusion 
through street art”

7-15 July 2011 - Palanga, Lithuania

History of the Parliament
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Ecologizare?! Un cuvânt considerat fără 

valoare în ziua de astăzi de foarte multă lume...NOI, 

voluntarii Asociației de Tineret ONIX, am 

demonstrat că putem face acest concept cunoscut. 

În data de 28 martie 2011, în Sala de ședințe a 

Primăriei Rm. Sărat, 20 de tineri alcătuind grupul  

țintă al proiectului “Voluntar la mine acasă”, finan 

at de Comisia Europeană prin Programul “Tineret 

în Ac iune”, la care s-au adăugat al i 30 de elevi ai  

colilor râmnicene, au cooperat pentru identificarea 

principalelor surse ale degradării mediului dar  i 

pentru a găsi într-un final solu ii de îmbunătă ire a 

situa iei mediului municipiului nostru.
Totul a început prin alegerea echipelor, 

aceasta făcându-se printr-un joc coordonat de dl. 
Volodea Mateevici.

Cei 50 de tineri au fost împărțiți în 4 
grupe. Fiecărei grupe i s-a repartizat câte un 
subiect după cum urmează: prima grupă - 

principalele probleme ale orașului nostru,  a doua 
grupă - cauzele degradării mediului, a treia grupă 
- efectele acțiunii negative a omului asupra 
mediului, a patra grupă - soluții pentru 
combaterea degradării mediului. Timp de 30 
minute fiecare grupă a lucrat la identificarea 
informațiilor aferente subiectului său de interes 
raportat la cele 4 acțiuni definitorii referitoare la 
mediul inconjurător expunând rezultatele muncii 
lor pe o plansă sub formă scrisă  și desene. După 
ce fiecare grupă  și-a transpus ideile pe coala de 
flipchart, afișând-o într-o zonă de vizibilitate 
maximă, echipele au stabilit un purtător de 
cuvânt care să transmită tuturor informațiile 
rezultate cu referire la tematica abordată.  Și 

pentru ca mesajul transmis să fie unul complet, iar 
rezultatele activității să fie vizibile, informațiile au 
fost centralizate de către președintele organizației, 
Florin Ceparu, care odată cu anunțarea lor, le-a 
rescris pe o nouă foaie de flipchart, ce a fost 
împărțită în 4 părți, în scopul de a releva într-un 
mod concret cele 4 stadii caracteristice degradării 
mediului: problema, cauzele, efectele și soluții de 
îmbunătățire a situației existente. 

Depășind această etapă a cumulării datelor  
și informațiilor specifice, de aici totul a "evadat" în 
discuții aprinse despre corelarea tuturor celor scrise, 
în final concluzia fiind următoarea: principala 
problemă a orașului nostru este aruncarea 
deșeurilor în locuri necorespunzătoare, aceasta 
având drept cauză dezinteresul față de mediu dar  
și lipsa educației. Soluțiile găsite la această 
problemă de către voluntarii prezenți au fost 
inițierea unei campanii de ecologizare și informare 
stradală, marcarea spațiilor verzi și producerea 
unor simboluri ecologice din materiale bio-
degradabile. 

Continuarea Conferinței ecologice a constat 
într-o prezentare utilizând videoproiectorul a unor 
imagini grăitoare caracteristice tuturor celor 5 tipuri 
de poluare: a mediului, solului, apei, aerului, fonică. 
Imaginile rulate pe pânză au fost discutate împreună 
cu to i cei prezen i, tinerilor oferindu-li-se exemple 
negative ale ac iunii omului asupra mediului, pe care 
tinerii le-au perceput, alături de mesajul: A A NU!

Urmare a acestor concluzii, cu to ii am fost 
de acord să demarăm din proprie ini iativă o 
campanie de ecologizare prin care ora ul nostru să 
fie mai curat, mai sănătos si mai plăcut. Aceasta 
campanie se adreseaza tuturor cetă enilor ora ului, 
care con tientizând asupra problemelor de mediu din 

Conferință ecologică 

desfășurată

în cadrul proiectului

“Voluntar la mine acasă”, 

finanțat de

Comisia Europeană prin

Programul “Tineret în Acțiune” 
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Rm. Sarat îi vor putea aduce contribu ia, 
cu această ocazie la reclădirea ecologică a ora ului 
nostru. 

Prima acțiune de ecologizare din această 
campanie va fi demarată în data de 09.04.2011, 
începând cu ora 9:30. To i cei care î i doresc un 
mediu mai curat sunt a tepta i să vină până în 
această oră în fa a Primăriei, îmbrăca i fiind într-
un tricou verde, dovadă a atitudinii fa ă de un 
“prieten” ce zi cu zi ne oferă aerul ce ne ajută să 
trăim. Prin această ac iune vom ecologiza intrarea 
în ora  din Bariera Foc ani precum  i un parc din 
zona Pompieri, precum  i alte zone în limita 
timpului  i a numărului de persoane ce vor fi 
prezente la ac iune. Aceasta este doar prima 
acțiune dintr-o serie mai lungă, prin care vrem să 
arătăm lumii că nouă ne pasă de orașul în care 
trăim! Dacă vrei  și tu să schimbi ceva, te 
așteptăm cu drag alături de noi. 

Motto-ul nostru este: "O NATURĂ CURATĂ , 
SUFLETE SALVATE!"

                                                                          
Duță  Florin – Voluntar A.T. “Onix”  și 

membru în echipa de proiect  “Voluntar la mine 
acasă”
                  

INAINTE

DUPA
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Morala Zen

Un cal deprimat se tolaneste pe jos si nu mai vrea pentru nimic in lume sa se ridice. 
Stapanul disperat, nereusind sa-l convinga sa se ridice, cheama veterinarul.
Acesta sosi imediat, examineaza animalul si zice:

- Aaaa, e foarte deprimat , singura solutie sunt aceste pastile pe care i le vei da cateva zile;
daca nu reactioneaza, trebuie eutanasiat.
Porcul a auzit totul si fuge la cal:

- Ridica-te, altfel se sfarseste rau!!!
Dar calul nu reactioneaza si da incapatanat din cap. A doua zi, veterinarul vine din nou

sa vada efectul pilulelor:
- Nu reactioneaza, mai asteptam o zi, dar cred ca nu sunt sperante!

Porcul auzind tot, fuge din nou la cal:
- Trebuie sa te scoli, altfel vei pati mari necazuri!
Dar calul, nimc! A treia zi, constatand lipsa progreselor, veterinarul ii cere stapanului:
- Du-te dupa carabina, a venit timpul sa-l scapam pe bietul animal de chinuri!

Porcul fuge disperat la cal:
- Trebuie sa reactionezi, e ultima ocazie, te rog, astia sunt gata sa te omoare!!!

Calul se ridica, se scutura, face cateva miscari de dans, o ia la fuga in galop si sare cateva obstacole.
Stapanul, care tinea mult la calul sau, foarte fericit ii spune veterinarului:

- Multumesc mult, esti un medic minunat, ai facut un miracol!!!
Trebuie neaparat sa sarbatorim evenimentul! Haide sa taiem porcul si sa facem o masa mare!!!

Morala Zen: Vezi-ti mereu de treburile tale!!!!

D`ale voluntarilor...
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- Ai promis că te vei lăsa de băutură şi vei deveni un alt om!

- Aşa am şi făcut. Numai că şi omului aceluia îi place să bea...

Ion o întreabă pe Maria:
- Mărie, ţie ţi-ar plăcea să fii bărbat?
Maria răspunde:
- Da, Ioane, da' ţie?

Maria îl strigă pe Ion:

- Ioane, hai în casă, că plouă!

- Lasă, stau afară, că plouă şi aici!

Legile lui Murphy

1) Pentru a fi popular, dă-le oamenilor veşti bune despre obiceiurile lor proaste.
2)  În orice bază de date, cele care par evident corecte vor conţine erori.
3) Este firesc pentru o virgulă zecimală să fie aşezată greşit.
4) Este firesc pentru o virgulă zecimală să fie aşezată greşit.
5)
să aducă cel mai mare prejudiciu întregului calcul.

 O eroare care se poate strecura într-un calcul se va strecura acolo şi astfel încît

6) Dacă un experiment reuşeşte din prima, înseamnă că ceva nu ai făcut bine.

7)
şi cei care conduc ceea ce nu înţeleg.

 Tehnologia este dominată de două feluri de oameni: cei care înţeleg ceea ce nu conduc

8)
nu mai tîrziu de mîine la prînz.

  Substanţele necesare pentru experimentul de ieri trebuie comandate

9)
egal şi de sens opus. Astfel se explică de ce este atît de uşor să găseşti experţi
care să se contrazică total unii pe alţii.

 Pentru fiecare doctor (care are doctoratul), există un alt doctor (care are doctoratul),

10) Un istoric competent poate demonstra că orice eveniment care s-a produs era inevitabil.
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