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Sub egida acestuia, Federatia F.O.R.T.E.S., Speranta Ramniceana, ONIX, VIA si 
Centrul Local de Voluntariat participa activ la toate actiunile organizate la nivel 
national de Centrul National de Voluntariat PRO VOBIS Cluj, Federatia VOLUM si 
ANPCDEFP - Programul Tineret in Actiune, si anume: 

ANUL EUROPEAN AL VOLUNTARIATULUI 2011

Conferinta Nationala Anul European al Voluntariatului 2011 4 feb., Bucuresti
promotor:  Federatia VOLUM 

Saptamana Nationala a Voluntariatului editia a X-a 9 - 15 mai 2011, Rm. Sarat
promotor: PRO VOBIS Cluj

Saptamana Europeana a Tineretului 15 - 21 mai, Rm. Sarat
promotor: ANPCDEFP - Programul Tineret in Actiune 

Ziua Educatiei Nonformale 20 mai 2011, Rm. Sarat
promotor: ANPCDEFP - Programul Tineret in Actiune 

Volodea Mateevici

Seria evenimentelor va continua!

IMPLICA-TE! FII VOLUNTAR!Seria evenimentelor va continua!

IMPLICA-TE! FII VOLUNTAR!



MISIUNEA
                 Misiunea ATCE-SR este strâns legată de 
ceea ce se întâmplă atât pe plan local, naţional dar şi 
internaţional. Este demonstrat la nivel european că o 
implicare activă  în acţiunile derulate de 
organizaţiile non-profit propulsează societatea spre 
o altă treaptă a evoluţiei, grăbindu-i şi 
îmbunătăţindu-i procesul ireversibil. Iar acest aspect 
poate  fi atins doar prin renunţarea la dogmele ce au 
fost întipărite de-a lungul timpului.  Societatea 
românească “bucură“ tinerii prin sistemul 
educaţional actual la o educaţie informală, bazată pe 
o serie de concepte teoretice , insuficiente însă 
pentru o pregatire conform standardelor europene. 
Prin intermediul  proiectelor de tineret se urmăreşte  
să se implementeze şi să se marcheze rolul tinerilor 
vis-a-vis de nevoile şi necesităţile cetăţenilor.  De ce 
al tinerilor? Deschiderea către nou , capacitatea de 
creativitate şi receptare alături de conştientizarea 
aspectelor metodologice ale  principiilor morale 
sunt motive solide şi întemeiate pentru ca TU, 
tânarule!  să iei iniţiativă, să renunţi la satutul de 
spectator şi să participi inclusiv la  procesul TĂU de 
evoluţie.
              ATCE-SR are un rol aparte, prin şansa unică 
ce ţi-o oferă ,să îţi valorifici aptitudinile şi 
înclinaţiile contribuind activ pe de o parte la mersul 
societăţii, şi pe de altă parte  să adaugi trepte solide 
în viitoare ta ascensiune socio-profesională care va 
servi ca liant pentru generaţiile viitoare. O implicare 
din partea TA, într-un cadru non-formal, în 
activităţile derulate de ONG , poate părea un pas mic 
şi nesemnificativ, dar fiecare pas făcut duce la o 
mulţime, care îţi vor facilita  drumul pe care vei 
decide să-l urmezi.

- foloseşti  capacitatea pentru ajutorarea 
celor care se află într-o situaţie de posibilitate 
redusă;
 vii în sprijinul celor care sunt blamaţi de concepte 
rasiste, antisemitiste, xenofobe;

- îmbunătăţeşti nivelul percepţiilor care 
conduc către excludere socială;

DACĂ VREI, ALĂTURI DE NOI, POŢI SĂ :

- perfecţionezi  prin implicare calitatea  
proceselor de dezvoltare;

- dezvolţi acţiuni care  au ca scop 
protejarea valorilor individuale şi colective;

OBIECTIVE:
Obiectivele ATCE-SR  vizează atât 

dezvoltarea personală a voluntarilor, pregătindu-i 
pentru viitoarea integrare socio-profesională, dar 
şi contribuţia acestora la evoluţia societăţii civile 
din care fac parte prin implicarea activă în 
proiectele de tineret finanţate de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acţiune. 
Conştientizarea forţei pe care tinerii o au prin 
deschiderea către non-conformism şi puterea de 
decizie cu privire la mersul politicilor de tineret ne 
întăresc convingerea conform căreia creşterea 
nivelului de cultură şi educaţie prin asimilarea 
reciprocă a parţilor implicate în acţiunile derulate 
poate fi atinsă. Sprijinim şi considerăm realmente 
necesară o informare adecvată  către toţi indivizii 
asupra drepturilor ce li se cuvin şi a oportunităţilor 
ce li se oferă prin participarea  la activităţile  non-
formale. Menirea obiectivelor noastre este de a 
facilita problemele cu care se confruntă 
comunitata, în special,şi societatea, în general, 
prin utilizarea şanselor deţinute şi deopotrivă  
combaterea aspectelor ostile progresului care 
mişună într-un procent îngrijorator.

 
contribui la o dezvoltare economică durabilă; 
CREEZI,VALORIFICI, SCHIMBI!

Cătălina Soare
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Dragul meu cititor,

Firav, timid si emotionant a fost momentul in care 

s-a lansat “Centrul de Voluntariat” Rm. Sarat. Poate ca te 

intrebi  redundant de ce s-a creat un asemenea centru si 

daca chiar era nevoie…  mi pare bine sa te cunosc caci, 

avand asftel de dilema, inseama ca esti familiarizat cu 

marea familie de voluntari, ai o opinie despre ce inseamna 

voluntariatul, stii din auzite, de la prieteni, ca sunt  in 

localitatea noastra institutii/ONG ce lucreaza cu voluntari. 

Avand experienta anilor trecuti, o misiune clara – 

ne dorim ca rimniceni sa  colaboreze in solutionarea 

problemelor comunitatii-  si un vis frumos maret , pentru a 

ne ridica de la entry  level,din dorinta de a eficientiza 

lucrurile, de a implica si atrage cati mai multi voluntari, 

toate acestea au fost premisele ce au sustinut conturarea 

centrului de voluntariat.

Practic, aici este locul unde se intalneste cererea de 

voluntari cu oferta. Teoretic, suntem un “Centru resursa” 

pentru comunintatea rimniceana in domeniu 

voluntariatului, bazandu-ne pe experienta vasta in 

domeniul managementului voluntarilor si al proiector de 

voluntariat, cu precadere,T.I.A

Incepand cu 2 aprilie, observ cum voluntariatul 

devine accesibil  tuturora, un mijloc de implicarea active si 

as vrea sa multumesc tuturor celor prezenti , 

organizatorilor, “parintilor” centrului. Stand de vorba cu 

acesti oameni minunati, aflu ca motivele pentru care ei  fac 

asemenea actiuni de voluntariat sunt diverse, de la 

placerea de a ajuta pana la dorinta  de a se dezvolta 

personal,de a se confrunta cu o schimbare sociala. 

Imi place ce aud si ma bucura enorm ca putem fi de 

ajutor, atat noi, ca si institutie, cat si noi, ca 

voluntari, ramanem cu satisfactia unui lucru cu 

success incheiat.

Impreuna suntem cei mai buni si nu uita: E 

LA MODA SA FII VOLUNTAR! Alatura-te Centrului de 

Voluntariat! TRY IT!

IOANA RALUCA GAFTON
Coordonator  voluntari, 

Centrul de Voluntariat, RM. SARAT

oluntar
CENTRUL DE VOLUNTARIAT

RaMNICU SARAT

CENTRUL DE VOLUNTARIAT,
Râmnicu Sărat
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ECOURILE UNUI CONCURS

Adrian Dochita, cls a IX-a E GSI

N-aş putea spune că mă omor după 
concursuri. Când am intrat în trupa de teatru 
„S-avem pardon!” a Grupului Şcolar Industrial 
Rm. Sărat, eu, „boboc” în clasa a IX-a, nu m-am 
gândit că voi avea de înfruntat concurenţi 
serioşi, că voi participa, deci, la concursuri şi că 
va trebui să dau tot ce-i mai bun în mine, pentru 
ca liceul meu să nu se facă de ruşine.

Şi uite că etapa a doua a concursului între 
licee, frumos numit „Cel mai bun continuă!”, a 
avut loc. Într-o primă etapă, ne-am întrecut la 
dansuri şi cântări. Joi, 12 mai 2011, a fost 
rândul recitatorilor şi al echipelor de teatru să 
urce pe scena Casei de Cultură.

M-a încurajat gândul că suntem pe locul 
doi, datorită cântăreţilor şi dansatorilor noştri. 
Dar, cum se tot văita Costel Prahoveanu, 
colegul şi prietenul meu, interpret al lui Tache în 
piesa de teatru „Tache, Ianche şi Cadîr”, aveam 
„fluturaşi în stomac”. Dar ce fluturaşi! Nu-i uşor 
să concurezi cu echipe de teatru serioase, cum 
este cea a Colegiului Naţional „Al. Vlahuţă”, tu, 
membru într-o echipă nou înfiinţată...

Dar a fost bine. Colegii de la „Vlahuţă” au 
demonstrat fair-play şi ne-au aplaudat la scenă 
deschisă, iar juriul ne-a acordat punctaj maxim.

Suntem tot pe locul doi, în cadrul 
concursului, dar ne punem mari speranţe în 
colegii de la probele de cultură generală, 
precum şi în cei de la proba la alegere.

Indiferent de rezultat, însă, vreau să vă 
spun că începe să-mi fie drag Grupul Şcolar 
Industrial. Este o instituţie care s-a trezit la viaţă 
şi încearcă să-şi facă un nume bun prin 
demnitate, prestigiu, seriozitate. 

       In perioada  04.05.2011-19.05.2011 Casa 
Munincipala de Cultura  desfasoara concursul 
''Cel  mai bun continua '' in cadrul  caruia se 
intrec, pe doua categorii ,scolile generale si  
liceele din Ramnicu Sarat. 
       Manifestarea are ca scop dezvoltarea  
spiritului de competitie si a aptitudinilor cultural-
artistice ale elevilor , cunoasterea municipiului si 
judetului nostru cat si descoperirea si promovarea  
tinerelor talente.Concursul se desfasoare pe trei 
sectiuni   :- muzica si dans  - recitare si teatru- 
cultura generala si proba la alegere . 
      Participantii au fost numerosi la primele  
sectiuni ale concursului ,sala fiind plina de 
sustinatori .Am  putut asculta  muzica usoara 
romaneasca ,dar si din repertoriu international 
,am putut aplauda si admira dansurile prezentate 
.  Copii au demonstrat  ca stau bine si la   actorie,  
jucand cu preponderenta piese  de factura  
comica.
       Asteptam cu nerabdare  sa aflam castigatorii.

   Anca Ezaru
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Odata cu ziua de 15 mai, s-a incheiat si 
Saptamana Nationala a Voluntariatului din 2011, 
campanie de voluntariat sprijinita de PROVOBIS Cluj si 
CLM Rm. Sarat prin proiectul Tineri ramniceni - 
voluntari europeni.  Fiecare zi din aceasta saptamana 
a fost marcata de activitati din cele mai diverse: 
sportive, culturale, educationale, de promovare a 
voluntariatului. 

Saptamana a debutat printr-o campanie de 
promovare a voluntariatului; tinerii au mers in centrul 
orasului, unde au distribuit flayere si pliante 
referitoare la SNV. De asemeni au discutat cu 
cetatenii, promovand activitatile de voluntariat si 
organizatiile locale.

Marti, 10 mai, cele patru organizatii locale: 
“Speranta Ramniceana”, “V.I.A”, “ONIX” si 
“F.O.R.T.E.S” au fost in prin plan, intr-o activitate 
outdoor, organizata in Parcul Municipal. Targul 
organizational a prezentat celor interesati oferta de 
proiecte si de activitati desfasurate in cadrul ONG-
urilor. In deschiderea targului au cantat elevi de la C.N. 
“Alexandru Vlahuta”, deasemeni voluntari ai 
asociatiilor de tineret, iar cei prezenti s-au putut 
bucura de “produsele noastre traditionale”, respectiv: 
flayere, afise, stickere, fotografii, tricouri si alte 
materiale promotionale.

Ziua de miercuri a constat intr-un workshop, 

organizat chiar de coordonatorul de voluntari 
F.O.R.T.E.S, Ioana Gafton. In cadrul acestei activitati 
tinerii au dezbatut motivele pentru care fac 
voluntariat, de ce este bine sa ne implicam, iar la 
sfarsit, au venit cu niste sloganuri foarte reusite, pentru 
a atrage ei insisi alti tineri in activitatile de voluntariat.

Joi a fost ziua dedicata sportului, mai exact, 
fotbalului. Tinerii voluntari ai celor patru ONG-uri 
locale au concurat in Cupa organizatiilor, incercand sa 
atraga atentia tinerilor din municipiu asupra 
importantei sportului in viata noasta. Dupa patru 
meciuri, jucate cu mult entuziasm, invingatoare a iesit 
echipa F.O.R.T.E.S.

Vineri, 13 mai, au avut loc seminare de 
prevenire, organizate in cadrul C.N. „Al. Vlahuta” si in 
cadrul Liceului Teoretic  „Stefan cel Mare”, in 
parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Politie Buzau 
si CPECA Buzau.  Domnii politisti dar si un specialist 
sociolog, le-a vorbit tinerilor despre doua mari 
campanii de prevenire, organizate la nivel national, 
„Alerta rapire copil” si „Campanie de prevenire a  
pornografiei infantile prin internet”, dar si despre o alta 
problema a zilelor noastre, cea a etnobotanicelor. In 
urma discutiilor, unde au fost prezentate atat cazuri 
reale cat si posibile situatii, tinerii au inteles cat de 
important este sa fie prudenti, si sa aiba grija de ei 
insisi. Menționăm că seminarul de prevenire face parte 
din proiectul “EU Voluntar în 2011 finanțat de Consiliul 
Local Municipal Râmnicu Sărat in baza Legii 350/2005.

Weekendul a fost dedicat activitatilor culturale. 
In prima parte a zilei de sambata, trupa de teatru de 
papusi „Dimitriu Pompiliu” a oferit un spectacol 
copiilor cu piesa „Fata mosului si fata babei”. Piesa a 
fost deasemeni difuzata pe postul local de televiziune 
TvSat2002. 
Dupa amiaza, in Parcul Municipal, s-a desfasurat un 
spectacol, in parteneriat cu Casa Municipala de 
Cultura, ce a promovat tinerele talente ramnicene. 
Artistii au incantat publicul cu piese folk, rock, dance, 
iar surpriza finala a fost un tanar chitarist extrem de 

SAPTAMANA NATIONALA
A VOLUNTARIATULUI
SAPTAMANA NATIONALA
A VOLUNTARIATULUI

Tineri Ramniceni Volunt
ari Europeni

proiect finan
tat de CLM Ramnicu Sarat

in baza legii 
350/2005

Tineri Ramniceni Volunt
ari Europeni

proiect finan
tat de CLM Ramnicu Sarat

in baza legii 
350/2005
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talentat, pe nume David, ce a interpretat cateva piese la chitara 
electrica. 
Seara a fost marcata de un eveniment ce a avut loc la nivel 
international, Noaptea Muzeelor. Tinerii voluntari au participat 
la vizita nocturna a Muzeului Municipal din Ramnicu Sarat si au 
asistat la o prezentare a monumentelor arheologice locale, 
afland cateva noi date despre acest domeniu.

Aceasta minunata saptamana s-a finalizat printr-o gala a 
voluntarilor, la pensiunea Milion, unde au fost prezenti atat 
tinerii participanti, cat si autoritati locale si mass-media.

 

 In deschiderea serii a avut loc lansarea proiectului 
„History of the Parliament”, ce va fi implementat in perioada 8-
21 iulie, in Italia si Romania.

În cadrul proiectului, tinerii râmniceni și cei din Italia vor 
învăța aspecte practice și teoretice despre implicarea in viața 
democratică, despre apariția și evoluția în timp și spațiu a 
democrației și sistemelor legislative. Pe lângă tematica 
principală, tinerii vor interacționa cultural, dezvoltând atitudini 
de înțelegere, toleranță și respect reciproc, valori morale 
susținute în cadrul UE.

 

Seara a continuat cu Miss si Mister Voluntar, unde au 
concurat 7 perechi de tineri voluntari ai organizatiilor 
ramnicene. Toti voluntarii prezenti au participat si la o tombola, o 
surpriza a organizatoriilor, plecand acasa nu doar cu amintiri 
frumoase, ci si cu daruri simbolice. 

Cativa din tinerii folkisti ramniceni au oferit publicului o 
atmosfera deosebita, prin cantecele interpretate la voce si 
chitara, iar dupa ce fiecare participant a primit diploma cu titlul 
de „voluntar F.O.R.T.E.S”, seara s-a incheiat printr-un bal mascat, 
dans si voie buna, atat de caracteristic noua, tinerilor.

Desi este pentru al doilea an cand particip la activitatile 
din cadrul Saptamanii Nationale a Voluntariatului, imi doresc, ca 
macar o data pe an, saptamana sa aiba mai mult de 7 zile...

Giorgiana Grozea

History of the Parliament

Youth in Action
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Sâmbătă, 7 mai 2011, orele 17.00, Casa Municipală 

de Cultură din Râmnicu Sărat, festivalul de muzică folk, 

“FOLKSARAT”. Parcă ultimele cuvinte par din altă 

poveste față de începutul frazei, nu-i așa?

Ei bine, după o perioadă îndelungată, la Râmnicu 

Sărat se cântă din nou muzică folk. Și nu de către colegi de-

ai lui Valeriu Sterian, ci de tineri, începând de la 9-10 ani. 

Toți tinerii pasionați de muzica folk, începatori sau 

experimentați, copilași de școală generală sau studenți, au 

avut ocazia de a urca pe scena Casei de Cultură, într-un 

festival de muzică folk, organizat în parteneriat cu  

Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și 

Sport și TvSat 2002. 

 În cele doua- trei ore, cât a durat spectacolul, am 

ascultat melodii ce au poate de doua ori vârsta celor ce le 

interpretau, și am vazut pe chipul și în ochii lor emoția, 

încântarea și pasiunea cu care le cântau.

Eu am descoperit muzica folk, la lumina focului de 

tabară, în munți, și între prieteni dragi. Acești prieteni sunt 

însă din Galați, și din două în două săptamâni parcurgeam 

peste 100 de kilometrii doar ca să merg la serate folk. Mă 

întorceam acasă bucuroasă ca mi-a fost dat să cunosc 

această muzică și acești oameni, dar aveam totuși o urmă de 

tristețe, că nu existau și în Râmnicu Sărat tineri care să 

aprecieze folkul.

De aceea bucuria mea a fost și mai mare, când am 

văzut pe scenă atâtea tinere talente râmnicene. Ascultați de 

o sala plină, cei peste 30 de “folkiști” au arătat că acest gen 

muzical nu a fost uitat, iar publicul a savurat fiecare piesă în 

parte, încurajând cu aplauze pe cei mai emotivi. 

Surpriza serii a fost reprezentația finală, când 

domnul vice-primar Sorin Cârjan a cântat câteva piese 

împreună cu domnul Cornel Tudose. Cei doi și-au amintit 

de vremurile în care și dânșii, ca și cei ce au urcat mai 

devreme pe scenă, susțineau muzica folk, și o cântau cu 

fiecare ocazie.

Sunt convinsă că această primă ediție a festivalului 

FOLKSARAT va preceda multe altele și că acești tineri vor 

fi un model atât pentru generația lor, cât și pentru generațiile 

viitoare.

             Giorgiana Grozea

FOLKSARAT
La început de drum

(
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TINERI BUZOIENI
PE FIRUL ISTORIEI

            In perioada 5-8 mai Directia Judeteana de 
Sport si Tineret Buzau a organizat proiectul "Tineri 
buzoieni pe firul istoriei". La acest proiect au 
participat 14 tineri buzoieni care au facut o 
incursiune in una din primele localitati fondate de 
stramosii nostri:Drobeta Turnul Severin.         
            Vizitand primele localitati ale romanilor din 
Dacia,ne-am simtit cu adevarat inconjurati de 
istorie.Printre obiective s-a aflat si piciorul podului 
construit de Apolodor din Damasc ,la ordinul 
imparatului Traian ,in incercarea de a trece peste 
Dunare si de a cucerii bogatele teritorii ale 
Daciei.Podul este considerat cea mai îndrazneata 
lucrare inginereasca a antichitatii romane.A fost 
ridicat pe 20 de piloni din blocuri de piatra, fiind 
lung de 1.135 m, lat de 14,55 m si inalt de 18,60 m, 
la capete avand cate un portal monument, ale 
caror relicve se vad pe ambele maluri ale Dunarii. 

Pentru partea lemnoasa a 
constructiei s-au folosit stejarii de pe 200 de 
hectare de padure. Sculptat intr-o stanca uriasa 
capul ultimului rege al Daciei - Decebal. Am fost 
mandri cand am aflat ca aceasta este cea mai mare 
statuie din Europa.    
            In drumul spre casa cu totii eram putin tristi 
ca parasim aceste locuri incarcate de istorie dar am 
fost de acord sa admitem ca acesta a fost unul din 
cele mai frumoase proiecte la care am participat 
cu ajutorul caruia am aflat multe lucruri despre 
stamosii nostri.  
                          

Davidescu Violeta
si  

Lentoiu Camelia.
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Rugaciune

Doamne mântuieste...

Mântuiește Doamne luna, stelele și Cerul sfânt,
Căci noi, oameni cu păcate, veștejim un biet pământ.
Mântuiește Doamne iarba, lunci, copaci de intristări,

Si adu Doamne “Speranța”, ce-i demult pierdută-n zări.
Mântuiește Viața noastră, iar pe noi du-ne-n abis,
Și golind din al meu suflet, fă-mă să trăiesc un vis.

Mântuiește omenirea, din păcat și frământări,
Și adu Doamne Lumina, pe pierdutele cărări.

Izbăvește-ne natura, dă-ne Doamne verzi câmpii,
Nu privi în suflet omul, unde nu te vei găsi...

Că de asta va f i soarta, să primim după trăiri,
Mântuirea va f i dusă, Doamne ne vei părăsi!

Mântuiște răsăritul și îndreaptă calea sa,
La omul ce de probleme, capul nu-l va ridica.

Luminează mintea noastră, gândul nostru de apoi,
Și îndreaptă-n nemurire viața plină de nevoi.

Mântuiește-ne destinul, fă-ne Doamne să iubim,
Cu ochi calzi spre veșnicie, fără teamă să privim.
Biruiește-a noastră teamă, să putem să mântuim,
Renunșând la răutate, un pierdut de mult destin.

Mântuiește-ne cuvântul, rânduiește-al nostru gând,
Căci TU, Doamne, numai unul, ești Stăpânul pe Pământ.

Mântuirea Ta din ceruri, dă-o astăzi s-o simțim,
Iar noi, toată omenirea, iți vom spune... Te iubim!

  
                                                                Florin Ceparu

NOAPTEA CÂND
MUZEELE PRIND VIAȚĂ

LA RÂMNICU SĂRAT

Sâmbata 14 mai, începând cu orele 20:00, 
Muzeul Municipal Râmnicu Sărat va fi gazda unui 
eveniment legat de Ziua Internatională a Muzeelor. 
Evenimentul va fi organizat de către muzeul 
râmnicean în colaborare cu Muzeul Județean 
Buzău si  F.O.R.T.E.S. și va consta într-un colocviu 
axat pe arheologie, între orele 20:00-21:30 și 
vizitarea de la 21:30 pâna la ora 01:00, a 
expozițiilor de arheologie, artă și etnografie  din 
cadrul Casei Domnesti , precum și o noutate în 
acest an : Expozitia itinerantă Buzăul – istorie și 
actualitate, o expoziție a Muzeului Județean 
Buzău, ghidajul fiind facut în această noapte de 
catre muzeografii intituției amintite.

Colocviul Arheologia între pasiune și 
necesitate economică, științifica și socială va fi 
dirijat de către domnul arheolog Daniel Costache 
Bolocan, cercetător științific la Muzeul Județean 
Buzău, care este și inițiator al acestei activități.

Intrarea va fi liberă, evenimentele legate de 
Noaptea Muzeelor desfășurându-se în Casa 
Domnească din strada Primăverii nr. 4 (intrarea 
prin curtea bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”) .

Marius Neculae
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In cadrul Saptamanii Europene a Tineretului, 
asociatiile ramnicene, respectiv, ATCE-Speranta 
Ramniceana, “ Asociatia de tineret ONIX” si “ 
Viitorul incepe azi”, s-au mobilizat alaturi de 
voluntarii care care s-au aratat deschisi si receptivi 
la aceasta actiune.
 

Ziua  de 16 mai 2011, a debutat cu o 
activitate - Best of “Micul Jurnalist”  - ce a avut loc 
in Parcul Central al orasului, unde voluntarii  care au 
fost implicati direct in proiectul “ Micul Jurnalist”, au 
oferit celor prezenti cele mai reusite articole care au 
fost publicate in “Suplimentul de TiA”, al ziarului 
local “ Sensul ramnicean”. Actiunea derulata, putem 
afirma, ca s-a bucurat de un real succes intrucat  multi 
din cei prezenti s-au aratat dornici ca pe viitor sa se 
implice in proiectele desfasurate de asociatiile 
ramnicene. Totul a curs de la sine, iar informatiile 
legate de SNV si Programul TIA pe care le-am 
pregatit, in prealabil, sa le facem cunoscute s-au 
regasit  intr-un dialog , fiecare venind cu ideii noi, 
creative, invovative  nu mai bune de pus in pratica prin 
implicare! (Activitatea a fost coordonata de catre 
A.T.C.E. Speranta Ramniceana)

Activitatea desfurata in data de 17 mai 
2011, -Remember “Voluntar la mine acasa”- a 
vizat in special copiii institutionalizati  din CTF “ 
Magnolia”. Alaturi de o parte din voluntarii 
asociatiilor s-au tinut activitati pentru cei mici, care 
au constat in mod special in desene pe asfalt, 
concurs de biciclete/triciclete, jocuri cu mingea.In 

urma acestor “mici concursuri” , fiecare copil a 
beneficiat in mod egal de  premii ce au constat in 
dulciuri si hainute din partea celor care au dorit sa ia 
parte la actiune. (Activitatea a fost coordonata de 
catre  A.T.ONIX)

“Teatru de papusi Dimitriu Pompiliu 
– papusile fermecate”  a marcat ziua de  18 mai 2011 
cu o reprezentatie , de asemenea tot in Parcul Central al 
orasului, a unei piese de teatru pentru copii. Aceasta 
actiune, tinem sa mentionam ca s-a putut realizat prin 
implicarea voluntarilor din  proiectul cu acelasi nume 
finantat pe actiunea 1.2. de catre Comisia Europeana 
prin Programul “Tineret in Actiune”. (Activitatea a fost 
coordonata de catre  VIA) 
\

Cand  spunem 19 mai 2011, ne 
amintim instant de “Targul organizational” si de cele 
doua “ vizite” atat in cadrul Amfiteatrului C.N. “Al 
Vlahuta” cat si in cadrul Liceului Teoretic “ Stefan cel 
Mare” unde s-a realizat o promovare a Programului “ 
Tineret in Actiune” si o prezentare power point a tuturor 
proiectelor  derulate pana in prezent de catre ONG-urile 
F.O.R.T.E.S. (Activitatea a fost coordonata de catre 
F.O.R.T.E.S. ) 

Activitatile prevazute in cadrul 
“Saptamanii Europene a Tineretului”, s-au incheiat in 
data de 20 mai 2011, prin Ziua ZEN. Munca 
voluntarilor din SET, a putut  fi observata si analizata  
datorita filmuletului de tip “ PHOTOVOICE” care a 
rulat in incinta localului “ Milion” . Fiecare si-a expus 
gandurile si trairile vis-a-vis de actiunile derulate cu 
cateva zile in urma. Aspect care ne-a surprins placut, 
regasind printre randurile acestora un interes destul de 
ridicat in  viitoarea implicare.  (Activitatea a fost 
coordonata de catre F.O.R.T.E.S. ). 

Z E N

Cătălina Soare

SETează-te în
SĂPTĂMÂNA
EUROPEANĂ
A TINERETULUI

Z
E
N
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Sala de şedinţe a Consiliului Local 
Municipal Râmnicu Sărat a găzduit, joi, 5 mai, 
evenimentul lansării proiectului proiectului 
„InterViu”, finanţat de Comisia Europeană prin 
programul „Tineret în acţiune”. 

Despre obiectivele „InterViu” le-a vorbit 
invitaţilor Ştefania Selegian, managerul 
proiectului, care a subliniat faptul că, deşi 
t e m a t i c a  p r i n c i p a l ă  ţ i n e  d e  z o n a  
interconfesională, activităţile nu vor avea 
caracter propagandistic. „Acest proiect s-a 
născut din nevoia de comunicare şi judeţul 
Buzău. Prin această iniţiativă, tinerii au şansa 
de a fi ei înşişi şi de a renunţa la resentimente şi 
prejudecăţi legate de apartenenţa religioasă. 
Trebuie să ştiţi că nu vrem să împărţim oamenii 
pe categorii, buni sau răi, şi nu încearcăm să 
convingem pe nimeni să îmbrăţişeze o 
anumită viziune religioasă, întrucât adevărul 
se lasă descoperit de către Dumnezeu atunci 
când îl cauţi”, a declarat Ştefania Selegian. 

Proiectul îşi propune să identifice 
problemele cu care se confruntă tinerii 
aparţinând diferitelor confesiuni religioase din 
judeţ, punerea la punct a unui cadru-pilot 
având ca scop facilitarea intergării şi coeziunii 
sociale a tinerilor, încurajarea participanţilor în 
sensul libertăţii de exprimare a convingerilor 
religioase, precum şi dezvoltarea atitudinilor 
pro-sociale de tip religios. „«InterViu» încearcă 
să treacă peste barierele de comunicare, 
sociale sau religioase, şi să găsească o soluţie 
comună în lupta împotriva discriminării, 
intoleranţei sau a comportamentelor de tip 
exclusivist”, se arată în argumentul proiectului. 

La eveniment s-au aflat membri ai 
grupului de iniţiativă, viceprimarul Sorin Cârjan, 
părintele Florin Bodoc, prof. Vasile Neculăiasa, 
reprezentant al Asociaţiei „Viitorul începe azi” 
(V.I.A.) Florin Ceparu, preşedintele Asociaţiei de 
Tineret „Onix”, Volodea Mateevici, preşedintele 
Federaţiei Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, 
Educaţie şi Sport, Niculae Marius, directorul 
Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, Adrian Dinu, 
membru V.I.A., col. (r) Mihai Doina, Adriana 
Plugaru din cadrul Bibliotecii Municipale. Lor li s-
au alăturat oameni de cultură din oraş, precum şi 
elevi ai şcolilor şi liceelor râmnicene. 

Iniţiatorii proiectului au pornit de la ideea 
că între comunităţile confesionale din judeţul 
Buzău nu există o coeziune socială, mai mult,  
atitudinea uneia faţă de cealaltă fiind aceea de 
intoleranţă. De aceea, prin activităţile cuprinse în 
proiect se va încerca o reducere a „nivelului de 
intoleranţă” dintre membrii confesiunilor 
religioase, Grupul informal de tineri al „InterViu” 
fiind format din reprezentanţi ai Bisericilor 
Ortodoxă, Catolică, Evanghelistă, Baptistă, 
Penticostală şi Adventistă de Ziua a Şaptea. 

„InterViu” se va derula în Râmnicu Sărat 
şi Buzău, pe o perioadă de şase luni, şi va 
cuprinde acţiuni precum expoziţii, ateliere de 
creaţie, excursii, sesiuni de sondare a opiniei 
publice, conferinţe şi seminarii pe teme care 
vizează religia. Activităţile vor fi supravegheate 
de îndrumătorul proiectului, Laurenţiu Selegian. 
Participanţii vor avea şansa de a-şi dezvolta 
diferite abilităţi sociale, iar la final vor primi 
certificate „Youthpass”, cu recunoaştere 
europeană. 

Având o finanţare de 4.750 euro, 
proiectul se va finaliza cu înfiinţarea Asociaţiei 
Interconfesionale „Unity in Values”. 

Violeta PAVELESCU

CONFESIUNILE RELIGIOASE,
ÎN DIALOG
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SA NE PROTEJAM
DE

INFRACTORI !

          Abandonul scolar reprezinta o problema de 
actualitate cu care se confrunta invatamantul din 
Romania. Fenomenul se manifesta atat in mediul 
rural cat si in cel urban, dar si in comunitatile de 
rromi, fiind rezultat al lipsei de motivatie si al 
dezbinarilor produse in familii prin plecarea unuia 
dintre parinti la munca in strainatate.
Iata unul din motivele care ne-au determinat, pe 
noi membrii A.S.C.E-P.P., sa realizam un proiect 
cu caracter educational in care activitatile propuse 
sa reprezinte o puternica alternativa abandonului 
scolar. 
        Numărul copiilor care abandonează şcoala 
creşte de la an la an. Pe durata unui ciclu şcolar de 
opt ani, din 100 de elevi care intră în clasa I, 
aproape 20 se pierd pe parcurs, conform datelor 
Institutului de Ştiinte ale Educaţiei. 
           Fenomenul se înregistrează în special la sate 
şi în comunităţile de rromi,unde copiii sunt folosiţi 
ca sursă de venit sau văzuti ca indivizi cu 
responsabilităţi în gospodărie. Situaţia a început să 
se înrăutaţească din 2001, când rata abandonului s-
a dublat brusc, iar de atunci a continuat să urce.
        Prin acest proiect ne propunem sa dam o 
motivatie copiilor pentru a urma cursurile scolare . 
Dorim sa patrundem in mediul acestor copii pentru 
a-i motiva educational sa frecventeze cu 
regularitate scoala.
       Prima activitate din proiectul nostru a constat 
in promovarea proiectului in randul tinerilor elevi. 
Cei 15 voluntari au mers mai intai prin scolile 
generale din localitate si din imprejurimi, iar mai 
apoi prin licee,unde am incercat sa tragem un 
semnal de alarma asupra acestui fenomen.S-au 
impartit pliante, s-au lipit afise si s-a stat de vorba 
cu elevi si cadre didactice care au primit cu 
entuziasm proiectul nostru si au dorit sa se implice 
activ in derularea celorlalte activitati din proiect.
       Multumim celor care ne sprijina si celor care 
au inteles ca acest fenomen nu trebuie tratat cu 
superficialitate si ca diminuarea numarului de elevi 
care renunta la scoala este un pas inainte pentru un 
viitor mai sigur si mai prosper.
                                                        

ViceprețedinteA.S.C.E.-P.P.
prof.Negoiță Victoria

NU!
Abandonului școlar

Elevii liceului “Ștefan cel Mare” și cei ai școlilor 
generale Nr. 1 și Nr. 5 au fost instruiți vineri, 20 mai 2011 
de către Poliția Județeană Buzău - Compartimentul 
Analiza și Prevenirea Criminalității și CPECA Buzău 
cum să se protejeze de infractori și împrejurările generate 
de aceștia: furturi, delincvență juvenilă, trafic de 
persoane, consum de droguri și etnobotanice. Totodată au 
fost prezentate și cele două campanii naționale de 
prevenire a criminalității: Alertă Răpire Copil și 
Combaterea Pornografiei Infantile pe Internet. 
Seminariile au fost susținute de către dl. Comisar Viorel 
Anghel, din partea Poliției Județene și dna. Isacof 
Claudia, din parte CPECA Buzău. Tinerii râmniceni s-au 
dovedit foarte receptivi la problemele prezentate și 
dezbătute în cadrul seminariilor, fapt ce ne face să credem 
că Râmnicu Sărat este un oraș înclinat spre respectarea 
legii și a organelor de ordine.

Această acțiune, ca și cea de vinerea trecută, 13 
mai 2011, când voluntarii ATCE - Speranța Râmniceană 
s-au deplasat la C.N. Al. Vlahuță și lic. Ștefan cel Mare, 
au făcut parte din calendarul de activități al proiectului 
“EU - Voluntar în 2011”, proiect finanțat de către 
Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat în baza Legii 
350/2005.

George Boboc,
Voluntar ATCE - SR
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Acesta este recordul formației noastre, unul 
care scoate în evidență munca profesionistă realizată în 
egală măsură de jucătorii noștri și conducerea clubului. 
Și dacă până la această ediție am evidențiat de fiecare 
dată jocul bun al echipei, de această dată dorim a releva 
profilul echipei noastre prin aportul pe care 2 jucători l-
au adus la buna evoluție de până în prezent:

Costel Toader: 400 de minute de invincibilitate 
înregistrate în acest retur de campionat, 8 partide din 
10 în care a închis cu succes poarta echipei râmnicene, 
conturează imaginea unui portar ajuns la maturitate 
care dă încredere și siguranță, intervenind de fiecare 
dată prompt în situațiile de necesitate pe care jocul le 
oferit. Pe care acestea, umorul și atmosfera pe care le 
crează la echipă îl recomandă ca un vector de motivare 
și socializare în cadrul lotului. Iar dacă am fi nevoiți să 
dăm trei cuvinte care l-ar reprezenta, acestea ar fi: 
ambiție, profesionalism, nebunie. Revenit la formația 
râmniceană după o perioadă în care a evoluat la 
Partizanul Merei, Toader pare a fi mai motivat ca 
niciodată să contribuie la obținerea unor rezultate 
notabile alături de un grup care de cele mai multe ori 
depășește statutul unei simple echipe de fotbal, 
reprezentând o adevărată familie.

Pagina Sportiva
INVINCIBILI ÎN ULTIMELE 8 ETAPE ȘI UN SINGUR GOL PRIMIT
C.S. VOLUNTARI – C.S.M. RÂMNICU SĂRAT 0 – 0

Popa Vasile: “Luptătorul sovietic”, așa cum 
este supranumit de către colegii de echipă reprezintă 
zidul de care atacurile gazdelor s-au oprit în fiecare 
partida în care a evoluat. Cu o statură ce impune 
respect, cu o dorință de victorie molipsitoare ce îl 
tranformă într-o adevărată sursă de energie pentru 
colegi, cu un optimism izvorât din cunoașterea 
posibilităților proprii, alături de o încredere de sine 
deosebită, acest jucător reprezintă nevoia pe care 
clubul a resimtit-o în turul de campionat. Activând la 
F.C. Tiraspol în prima ligă din Rep. Moldova, în 
sezonul trecut, Popa a reușit să dobândească 
experiența și maturitatea în joc care l-au transformat 
într-un jucător complex, de clasă, superior valoric, 
nivelului fotbalistic al ligii a treia. Noutatea pe care a 
adus-o la echipă nu ține însă doar de calitatea sa 
fotbalistică ci și de profilul omului Popa Vasile: 
caracterizat de un bun simț de multe ori ieșit din 
comun, acesta este considerat de către toți colegii săi 
un om căruia nu ai ce-i reproșa, el fiind cel care de 
foarte multe ori transmite celor mai tineri sfaturi 
prețioase, pline de prietenie. Caracterul său deosebit 
îl recomandă ca fiind un om care câștigă foarte ușor 
respectul oamenilor din jur, acesta fiind aspectul care 
deja i-a determinat pe conducătorii râmniceni să-și 
manifeste intersul continuării colaborării cu formația 
noastră și pentru sezoanele următoare.
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CLASAMENT
1 Unirea Slobozia 25 18 4 3 65-24 58 
2 Callatis Mangalia 24 18 4 2 56-15 58 
3 Dunărea Călăraşi 25 13 5 7 43-32 44 
4 Rapid II Bucureşti 24 13 4 7 42-21 43
5 ACS Berceni 24 13 4 7 41-26 43 
6 CS Tunari 25 11 6 9 52-44 39 
7 FC Voluntari 24 8 9 7 24-24 33 
8 CS Buftea 24 9 5 10 38-41 32 
9 Phoenix Ulmu           24     9      5 10 30-35 32 
10 CS Eforie 24 10 2 12 30-39 32 
11 Comprest GIM Buc. 24 5  9 10 23-40 24 
12 Spicul Rompan 25 6 5 14 35-47 23 
13 CSM Râmnicu Sărat 24 7 6 12 23-36 21 
14 Partizanul Merei 24 5 3 16 31-59 18
15 ABC Stoicescu 24 2 1 21 20-70 7 

Liga a III – a, Etapa a 26 – a
Dunărea Călăraşi - Unirea Slobozia 2-0
Ad. Bălan (52), M. Şerban (67)
ACS Berceni - CS Eforie 5-0
Pivniceru (32), Funieru (65), Carr (78), Sandu (86), Ghinea (89)
ABC Stoicescu - Phoenix Ulmu 2-1
Cotea (53 - autog.), Lazăr (90) / Constantinescu (52 - autog.)
Comprest GIM Bucureşti - Rapid II Bucureşti 0-2
Martin (49), Călin (70)
FC Voluntari - CSM Râmnicu Sărat 0-0
Spicul Rompan - CS Buftea 0-3 (la masa verde)
CS Tunari - Partizanul Merei 5-2
Callatis Mangalia stă
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JUCATORUL SAPTAMÂNII

)) )Pagina Sportiva

Data nașterii: 14.01.1984
Vârstă: 27 ani
Înălțimea: 1,85 cm
Greutatea: 75 kg
Poziție: Fundaș Central și Lateral
Rol în echipă: Căpitan
Cluburi la care a activat: A.S. ONIX Rm. Sărat, C.S.M. 
Rm. Sărat
Antrenor al Grupei 1998 din cadrul C.S.M. Rm. Sărat
Absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport 
București, 2010, Masterand în cadrul aceleași Facultăți, 
specializarea : Managementul Structurilor și Activităților 
Sportive.

Motto: “Muncă, modestie și seriozitate”. Cuvinte care pentru fiecare om ce își dorește să reușească 
conturează soluția unei adevărate chei a succesului. Marius Tîrîlă reprezintă imaginea omului muncitor, care nu 
întoarce niciodată spatele provocărilor, autoritar și impunător, calități ce l-au propulsat de fiecare dată în calitatea de 
căpitan al tuturor echipelor la care a activat. În ceea ce privește evoluția sa profesională, primii pași în fotbal i-a făcut în 
cadrul Clubului A.S. ONIX, o echipă care la momentul respectiv reprezenta cu adevărat, cea mai importantă resursă de 
formare a jucătorilor râmniceni. În cadrul acestei echipe a reușit în sezonul 2007 – 2008 să conducă din postura de 
căpitan formația râmniceană în campania finalizată prin promovarea în Liga a treia fotbalistică. 

După un sezon în liga a treia, în care echipa a terminat pe locul 6, Marius a trecut în tabăra celeilalte echipe 
râmnicene C.S.M., alături de care, în primul sezon în care a evoluat a reușit să promoveze în ce-a de-a doua ligă 
fotbalistică. Aici, în ciuda faptului că echipa nu a rezistat decât un singur sezon la acest nivel, Marius Tîrîlă s-a 
remarcat ca un adevărat lider, aducând prin evoluțiile sale și prin cele 5 goluri marcate, puncte importante, ducâd 
practic în spate povara unei echipe pentru care acest juător a evoluat de fiecare dată mai presus de toate cu sufletul. Și 
pentru ca toate principiile pe care Marius le-a promovat de-a lungul timpului în toate mediile în care el s-a manifestat să 
aibă continuitate, odată cu înființarea Grupei de copii 1998 din cadrul C.S.M.- ului, aspirațiile lui s-au îndreptat în 
egală măsură și către formarea unor jucători, care preluând din calitățile și atitudinea antrenorului, să reprezinte în 
câțiva ani, soluții viabile ale evoluției la cel mai înalt nivel al fotbalului râmnicean. Reușind să strângă în jurul său cei 
mai buni juniori ai județului nostru, Marius izbutește în fiecare zi să fie un model de urmat atât în calitatea sa de 
antrenor cât și în viața de zi cu zi. Totodată, realizând că pregătirea profesională personală este deosebit de importantă, 
Marius a absolvit Facultatea de Educatie Fizica si Sport Bucuresti, in prezent fiind masterand in cadrul aceleiasi 
facultati. 

Referitor la situația actuală a C.S.M. – ului și la aspirațiile sale în viitorul apropiat Marius Tîrîlă ne-a declarat: 
“Am satisfacția faptului că în acest sezon deosebit de greu, cu câteva etape înainte de terminarea campionatului, am 
reușit să ne atingem obiectivul stabilit, unul care la finalul turului părea extrem de greu de realizat. Pe lângă acestea, 
entuziasmul meu merge mai departe și pentru sezonul urmator îmi doresc ca alături de colegii mei, să ne bucurăm de o 
nouă promovare în Liga a doua. Referitor la grupa de copii '98, implicarea mea ca și antrenor al acestei echipe nu se 
oprește la latura sportivă, dorind în aceeași măsură să creez oameni pregătiți, caractere, ducând mai departe modelul pe 
care atâtă vreme dl. viceprimar Sorin Cîrjan l-a reprezentat pentru mine și pentru ceilalți colegi din generația mea”.

Florin Ceparu

Marius Tîrîlă
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In perioada 26-29 mai 2011 Federatia F.O.R.T.E.S in 
parteneriat cu Primaria Rm-Sarat, organizeaza Turneul de 
fotbal PRO 98 – Cupa Rm-Sarat editia I -  2011, unde vor fi 
prezente un numar de 7 echipe ce vor juca atat pe Stadionul 
Municipal Rm-Sarat cat si pe stadionul Onix.

Echipe participante:

Atletic Club ONIX 2010 – gazda
Academia Hagi 
FC Petrolul Ploiesti 
FCM Brasov 
CSM Focsani
CSM Ramnicu Sarat
Galactic Buzau

Atletic Club ONIX 2010Atletic Club ONIX 2010

Cupa PRO `98
Ramnicu Sarat

2011

Pagina Sportiva

Talente ramnicene
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În data de 07 mai 2011, Sala Municipală de Sport „Romeo Iamandi”, din Buzău, a fost 
gazda Concursului județean „Cupei 1 Mai la Majorete – Sport și Frumusețe”, organizat de 
Federația Română „Sportul pentru Toți” în parteneriat cu Comisia Femi-Sport. La această 
competiție, orașul nostru a fost reprezentat de trei echipe de majorete din cadrul Liceului 
Teoretic „Ștefan cel Mare” și al Școlii Generale Nr. 1. Echipa liceului râmnicean, denumită 
“Green Girls”, coordonată de doamnele Profesoare Vîlcu Violeta și Berim Cati, urmare a 
prestației lor meritorii a obținut Locul I la categoria de vârstă Senioare I (Liceu), aducând în 
localitate cupa mult râvnită aducătoare de lauri atât tinerelor majorete care au reprezentat cu 
succes Liceul Teoretic “Ștefan cel Mare”, cât și profesorilor coordonatori care și-au adus întreg 
concursul la victoria obținută.

Totodată, celelalte două echipe: “Modance” și “Fire”, reprezentante ale Școlii Generale 
nr. 1, conduse de doamnele profesoare Stoica Daniela și Berim Cati au obținut același Loc I la 
categoriile de vârstă Junioare și Cadete, fapt care demonstrează interesul deosebit față de sport, 
precum și dorința de promovare a propriilor talente evidențiată ca urmare a implicării cadrelor 
didactice în activități ce țin de latura extracuricularului.

După concursul de la Buzău, de unde fetele noastre s-au întors învingătoare, urmeaza 
participarea la Festivalul Național “Majorete de Aur”, ce se va desfășura la Năvodari în perioada 
iulie 2011.

Andreea Velicoiu și Andreea Lazăr

MAJORETELE RÂMNICENE,
CELE MAI BUNE DIN JUDEȚ!
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DOUĂ DIN PROIECTELE EUROPENE
DERULATE ÎN ACEAST  VAR
ÎȘI CUNOSC PARTICIPANȚII

Ă Ă
DOUĂ DIN PROIECTELE EUROPENE
DERULATE ÎN ACEASTĂ VARĂ
ÎȘI CUNOSC PARTICIPANȚII

În data de 08 mai 2011 a fost realizată 
selecția echipei de implementare a două proiecte 
de tineret pe care Asociația de Tineret “Speranța 
Râmniceană” și F.O.R.T.E.S. le vor desfășura în 
luna iulie în Italia, Lituania și respectiv România. 

Primul dintre proiecte se numește “Social 
inclusion through street art”, fiind organizat de 
către o asociație din Lituania, activitățile 
derulându-se în perioad 07 – 15 iulie în localitatea 
Palanga, cu participarea a 4 grupuri de tineri 
provenind din: Lituania, România, Turcia și 
Polonia. Activitățile proiectului au la bază 
organizarea de evenimente stradale, grafiti, 
precum și promovarea unor genuri muzicale de 
stradă, gen: hip – hop, ori street dance.  

În urma selecției, comisia de evaluare a ale 
următorii participanți:

1. Marius Neculae – Lider de grup               
2. Andreea Șofronie – Lider de grup
3. Emilian Rotea                  
4. Leontina Ionescu
5. Georgian Țuțu                 
6. Giorgiana Grozea
7. Ciprian Vlad                     
8. Camelia Lențoiu

Rezerva : Grama Ioana

Cel de-al doilea proiect, depus de către 
Feederația F.O.R.T.E.S. se numește “History of 
the Parliament”, un proiect bilateral derulat cu 
participarea promotorilor din România și Italia, se 
va desfășura în perioada 08 – 21 iulie 2011 în 
Brolo – Italia (08 - 14) și Rm. Sărat – România (15 
- 21). Activitățile proiectului vizează o mai bună 
cunoaștere a sistemului democrației europene în 
mod general și deslușirea structurii Parlamentului 
statl și a celui European, la nivel specific. Selecția 
realizată a stabilit componența echipei de 
implementare, după cum urmează:

1. Cătălina Soare – Manager de proiect
2. Denis Oprea                                     
3. Darina Dincă
4. George Boboc                                  
5. Diana Chiosea
6. Florin Grigore Dută                                       
7. Diana Coman
8. Andrei Pițigoi                                   
9. Anca Neculăiasa
10. Dan Ștefan Done                                       
11. Ioana Gafton
12. Gheorghiță Drăghici                          
13. Carla Adamache
14. Cosmin Răzvan Miu                                      
15. Elena Ștefan
16. Mădălin Voicu                                 
17. Alina Diana Răteanu

Rezervă : Dragos Zgîmbau, Andreea 
Negoiță și Petronela Iosef

Menționăm faptul că apelul de participare 
a fost început cu aproximativ o lună de zile, tinerii 
voluntari ai asociației noastre, alături de 
reprezentanții asociațiilor de tineret partenere 
promovând în școli și în toate mediile de 
multiplicare a inițiativei invitația noastră de 
participare.

Florin Ceparu

History of the Parliament
Social inclusion

through street art
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D`ale voluntarilor...

Iată, a venit un an
Ce de mult îl așteptam
Este an European
Ce te face voluntar...

Ca și voi, de azi și eu
Voi f i voluntar mereu!
Hai cu toții să luptăm,
România s-o salvăm!!!

Și de vrei un sfat cumva,
Vino la Voluntariat.
Aici, vei găsi mereu,
Oameni pe sufletul tău.

Iar acum la încheiere
Să vă spun și o idee:
“De-ai vrea anturaj perfect,
VOLUNTAR, eu te aștept!”

Voluntar,
o viață nouă...

Cosmin Razvan - Miu

Invata
toarea:

 

-Bula a
zi e a

 cincea
 oara,

saptam
ana asta,

cand t
e pede

psesc!

Asa nu
 se ma

i poate
!

Ce ai d
e spus

? 

-Ma bucu
r foart

e tare

ca azi
 e vine

ri!...

Mama ii scrie o telegrama fiului: 

- Cum a decurs examenul?
 Anunta-ma urgent! - Examenul a decurs excelent, 

profesorul a fost in extaz. 
M-a rugat sa-l repet si la toamna.

Nostalgia unui Cle
ptoman!!!

Cand eram mic mi
-aduc aminte

ca mama ma trimi
tea la alimentara c

u 10 Lei

si venem acasa cu
 :

3Kg de cartofi, un ca
rton de oua,

un borcan cu gem,
 o sticla de vodca

,

2 ciocolate si un pachet de gum
a de mestecat.

In ziua de azi, n
u mai este posibil

 asa ceva,...

imputitul de patro
n, a umplut magaz

inul

de camere video...!
!!
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Scrisoarea unui proaspat recrut austriac
catre parintii sai 

                     Draga mama si tata, 

Ma simt foarte bine aici! Sper ca si voua acasa, lui Karl, Peter, Hans, 
Annemarie, Karin si Andreas. 

Spune-le lui Karl si Peter ca in armata este minunat si sa se inroleze si ei 
neaparat, inainte sa se ocupe toate locurile. 

La inceput mi-a fost mai greu, fiindca trebuia sa stau in pat pana la ora 6, 
dar m-am obisnuit. Mai spune-le lui Karl si Peter ca nu trebuie sa-si faca decat lor 
patul si inca cateva fleacuri inainte de micul dejun. Nu tu munca in grajd, hranit de 
animale, taiat lemne, facut focul… 

Micul dejun este mai ciudat: sunt tot felul de sucuri, chifle, dulceata, müsli, 
dar nici un cartof, carne, sunca, carnati si varza asa cum mancam noi acasa. Dar 
poti sa le mananci portia unor oraseni care beau doar cafea. 

Nu ma mira ca orasenii nu pot merge asa repede si departe. Dupa un mars de 
cateva ore, au basici la picioare si se intorc in unitate cu camionul. Si nu au mers 
decat cum ar fi la noi de acasa la posta. Peisajul este frumos, dar din pacate foarte 
plat. 

Acum or sa rada Karl si Peter: am primit laude pentru tragere la tinta! Nici 
nu stiu de ce. Cercul negru din centru este mult mai mare decat un cap de soarece si 
nici macar nu se misca. Si nici nu trage inapoi ca fratii Huber de peste deal… Unde 
mai pui ca trebuie sa te intinzi comod pe o saltea si sa astepti pana trag si ceilalti (o 
vesnicie…) 

Cel mai mult imi plac antrenamentele de lupta corp la corp. Dar trebuie mare 
atentie la oraseni ca se rup repede. Doar cu Sepp am probleme, l-am pus jos doar o 
singura data. Cred ca din cauza ca eu am 1,80m si 80 kg iar el 2 m si 130 kg. 
Oricum este mult mai usor ca acasa cand scapa taurul nostru la vaci si trebuie sa-l 
bag inapoi in grajd. 

Deci nu uitati sa le spuneti lui Karl si Peter sa se grabeasca, ca nu prea mai 
sunt locuri. 

Va imbratisez cu drag, 

Fiica voastra Maria
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