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 Marți, 1 Mai, deși ,,Ziua Muncii”, toți ramni-
cenii și-au luat liber de la muncă și au ales să 
petreacă în compania familiei și prietenilor. De 
dimineață se preconiza o zi bună, vremea fiind de 
partea tuturor. Astfel, cu mic cu mare, majoritatea 
s-au îndreptat spre pădurile din vecinătatea orașului, 
unde au avut parte de o distracție de zile mari. 
 În locurile unde sute de râmniceni s-au insta-
lat, au răsărit grătare, pături și mingii, toate asezon-
ate cu muzică . Toți s-au distrat până la lăsarea serii 
și nu numai, bucurându-se din plin de o căldură 
neobișnuită pentru data din calendar. Desigur că 
mulți posesori de facebook au dat ,,check in” în 
diferite locuri, îmbinând natură cu tehnologia. Asta 
nu înseamnă că toți au stat lipiți de telefoane, ba din 
contra. Ramnicenii au dansat și au cântat, energizati 
din când în când de bucatele alese și băuturile reci. 

 În data de 28 Aprilie, la Centrul de Tineret 
F.O.R.T.E.S. s-a desfăşurat cursul extraşcolar de scriere de 
proiecte europene la care au participat elevi al liceelor 
locale.
 Cursul este deschis pentru oricine doreşte să înveţe 
să formuleze un plan pentru un proiect European, să-l 
prezinte şi să-l finalizeze, iar înscrierile se pot face la Cen-
trul de Tineret F.O.R.T.E.S.

Cursul de
scriere de proiecte

 Coordonatorii acestui curs sunt Florin Ceparu şi 
Mateevici Volodea ce îndrumă pas cu pas şi ajută tinerii 
să-şi formeze o gândire proprie în legătură cu problemele 
şi defectele societăţii în care trăim, şi, împreună cu aceştia 
găsesc soluţiile necesare rezolvării acestora.
 Acest curs oferă tinerilor o altă perspectivă asupra 
societăţii, schimbă treptat mentalitatea şi îi ajută să-şi 
formeze o părere obiectivă asupra unor probleme sociale 
ce sunt ignorate şi indiferente multora dintre noi.
 Totodată, activităţile extraşcolare ce se realizează 
la Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S., cât şi acest curs de 
scriere a proiectelor europene vizează în special tinerii şi 
implicarea acestora, deoarece se constată cu tristeţe lipsa 
voluntarilor, a curajului, dar şi a dorinţei de afirmare, 
formare şi socializare.
 Ne adresăm vouă, publicului tânăr, elevilor de gim-
naziu sau de liceu, să vă implicaţi în activităţile voluntare 
sau extraşcolare şi să trăiţi cel puţin o dată experienţa 
educaţiei non-formale ce amplifică evoluţia, educaţia şi 
mentalitatea!

Maria Constantinescu

 Fericiții care au plecat la mare, au avut o 
mini-vacanță de 1 Mai perfectă. Aceștia s-au urcat în 
trenuri încă de vineri seară, transformând un week-
end banal într-o adevărată vacanță. Însoțiți de priet-
eni și puține bagaje, majoritatea tinerilor au coborât 
tocmai în Vama Veche, stațiunea românească 
recunoscută pentru spiritul ei liber, ospitalier și fără 
prejudecati. Și aici petrecerile s-au ținut lanț, noap-
tea transformându-se în zi.  
  Oriunde ar fi petrecut, cert este că ramncenii 
au știut cum să profite la maxim de zilele de vacanță. 
Pădure, mare sau casă, toate au fost locuri propice 
pentru petreceri, că doar o data pe an este 1 Mai.   

              Nicoleta Mirica
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I spray out my point

 Cum bine ne-am obişnuit în Râmnicu Sărat 
să avem din ce în ce mai multe activităţi care 
vizează tinerii comunităţii în principal, astăzi, 6 
mai, a avut loc demonstraţia de graffiti “I spray ouţ 
my point” din cadrul proiectului “Tomorrow Starts 
Today” finanţat de Comisia Europeană prin inter-
mediul programului Tineret în Acţiune. Sesiunea a 
fost practic unul dintre proiectele locale pe care 
tinerii din echipa TST le-au implementat de când 
s-au întors din Lituania, în martie, unde a avut loc 
prima parte a proiectului.
 “I spray out my point” a constat în alegerea 
a 4 tineri cu talent în a desena şi în a demonstra 
practic faptul că şi graffiti este o artă, chiar dacă 
este atât de slab apreciată în comunitatea micului 
nostru oraş.
 Pe parcursul a 4 ore, tinerii au umplut marea 
pânză de culoare, un autobuz vechi, care parcă a 
renăscut după ce s-a bucurat de culorile vii pe care 
concurenţii le-au desenat într-un stil urban, carac-
teristic vârstei şi grupurilor de tineri din ziua de azi.
 După ce sarcina a fost dusă la sfârşit cu 
succes de către toţi cei 4 tineri, Alexandru Jercan, 
Bogdan Racovițeanu, Andrei Cojanu şi George 
Dima, aceştia au fost răsplătiţi cu mici premii, 
diplome şi tricouri, pe care le-au primit mândri de 
opera de artă care va transporta oameni prin oraş 
mult timp de acum înainte.
 Iată că încă o dată, tinerii din Râmnicu Sărat 
ne surprind prin talente pe care nu şi le-ar fi putut 
arăta întregii comunităţi fără oportunitatea acestui 
proiect.

    Alexandru Jercan



Micul Jurnalist Nr. 20, Mai 2012Pag. 5
 Bună ziua! Mă numesc  Iosef 
Andreea și eu sunt norocoasa care va 
sta de vorbă cu dumneavoastră.Pentru 
început vă rog să vă prezentați.
 Bună ziua! Sunt profesorul 
Marcel Tena de la Gazeta Matematică și 
în același timp profesor de matematică la 
Colegiul Național ,,Sf. Sava’’  din 
București.Am venit aici în calitate de 
redactor șef al Gazetei  Matematice 
invitat de Președintele de Onoare al Filia-
lei Râmnicu Sărat domnul Constantin 
Grosu și de către Președintele Executiv 
domnul profesor Constantin Ambrinoc. 
Nu e prima dată când vin, este, cred că, a 
3-a sau a 4-a ediție a acestui concurs- 
Speranțe Râmnicene- la care vin si pot 
spune că este un concurs foarte frumos, 
cu subiecte frumos alese, cu o ținută 
deosebită și  unește elevi din câteva 
ținute învecinate .
 Pentru ce clase este acet 
concurs?
 De la clasa a 4-a până la clasa a 
12-a.
 „Cum sunt rezultatele? Sunt 
satisfăcătoare?
 Da sunt bune, nu au întrecut 
nivelul copiilor.Au fost rezultate 
frumoase.
 Care a fost cea mai mare notă, 
cel mai bun rezultat?
 Să ştii că m-ai prins nepregătit, 
cred că mai bine v-ar putea spune lucrul 
acesta domnul profesor Ambrinoc, 
dânsul ştie mai bine lucrul acesta.Am 
senzaţia că există un punctaj 
maxim…adică sunt pe listă elevi care au 
rezolvat toate cele trei subiecte.
 Premii se dau? Sau se oferă 
doar o diplomă de participare fiecărui 
elev?
 Ooo sigur că sunt premii în bani 
şi diplome în funcţie de rezultatul 
fiecăruia.
 În opinia dumneavoastră, ce 
credeţi? , copiii din ziua de azi mai sunt 
interesaţi de şcoală ca vechile generaţii, 
sau hai să ne legăm de matematică 
pentru că am observat că din ce în ce 
mai mulţi tind spre alte meserii precum 
televiziune, mass-media şi nu ştiinţifică 
sau matematică.
 Adevărul e că matematica pierde 
uşor-uşor teren, dar  desigur că trebuie să 
avem grijă când facem asemenea 
afirmaţii pentru că elevi nu există întot-
deauna buni la matematică sau cu 
dragoste pentru matematică şi de aceea 

Interviu cu profesorul
Marcel Tena

contează ca noi profesorii să ştim să îi 
stimulăm şi să îi facem să meargă către 
terenul acesta al nostru al matematicii 
care, zic eu, este un teren foarte frumos.
 Dumneavoastră ce facultăţi aţi 
sfătui să urmeze pasionaţii de 
matematică sau cei care au lucrat, prin-
tre altele, şi cu matematica?
 Pentru copiii care iubesc cu 
adevărat matematica după părerea mea ar 
trebui să urmeze Facultatea de 
Matematică.Deci pentru cei care au 
dorinţă de cunoaştere, dorinţă de 
cercetare, dorinţă de a afla cât mai mult 
matematică eu recomand Facultatea de 

Matematică. Acum există şi mulţi care 
vor să se mărginească la a aplica 
matematica  şi astfel pot merge la fizică, 
la policinică, la domenii de tipul 
acesta…mai puţin ASE-ul pentru că 
ASE-ul  nu prea are treabă cu 
matematica.
 Se urmăresc meseriile care au 
prioritate pe piaţa de muncă, care sunt 
mai bine plătite, la urma urmelor toată 
lumea urmăreşte acest lucru- un remu-
nerariu cât mai satisfăcător.
 Aşa este,  cei foarte pragmatici 
se orientează…adică, ce vreau să spun, 
copilul din ziua de azi nu pune înainte 

dorinţa de a afla, dorinţa de cunoaştere, ci 
pune înainte, să-mi fie iertată 
îndrăzneala, dorinţa de a face 
bani.Dorinţa de a fi bine plătit după ce 
termină facultatea.După părerea mea nu 
este un lucru tocmai bun, nu asta ar trebui 
pus în faţă, în faţă ar trebui pusă plăcerea 
de a munci, plăcerea de a face ceva – 
meseria spre care ai înclinaţie- şi pe 
deasupra să mai şi fii plătit pentru asta. 
Dar mă rog în zilele noastre tinerii se 
orientează către meserii foarte prag-
matice- care se cer pe piaţă- si nu către 
ceea ce le-ar plăcea să facă.
 Dumneavoastră cunoaşteţi 
meserii în vogă ,cum se spune, legate de 
această ramură a realului- matematicii 
în cazul de faţă?

 O sigur că da. Absolvenţii de 
matematică au o foarte largă paletă 
profesională, să zic aşa, deci cei care fac 
matematică pură nu numai că se pot 
angaja fie în învăţământ, învăţământul 
superior sau în cercetare, dar  există şi 
absolvenţi de matematică care lucrează 
în matematici aplicate, în bănci, mai ales 
cei care au cunoştinţe de informatică se 
pot angaja în corporaţii foarte cunoscute. 
Şi în bănci, uite de exemplu…bine poate 
mai mult în străinătate decât la noi în 
ţară, acolo fiind mai bine plătite…am o 
fostă elevă absolventă de o astfel de 
facultate făcută aici în ţară şi a făcut 
doctoratul în SUA şi acum lucrează la o 
bancă în New York unde…şi îmi spunea 
că la acea bancă patronul a angajat numai 

doctori în matematică şi fizică deoarece în 
economişti nu prea are încredere, are încredere 
doar în mintea celor care au făcut doar 
matematică şi fizică.
E de înţeles că omul fără trudă nu ajunge 
nicăieri şi totuşi de câtă muncă estimată în 
ani este nevoie pentru a ajunge acolo?
 Muuult, mult.Pentru a ajunge undeva 
acolo sus, şi nu cu pile şi alte… e nevoie de 
muncă, muncă şi iar muncă.Nu poate fi 
estimat…depinde de fiecare.Pentru a fi un om 
de o calitate profesională impecabilă trebuie să 
munceşi foarte mult.Probabil că fiecare are 
aşteptările lui în diferite domenii.
 În ceea ce-i priveşte pe elevii de la 
profilurile care ţin de real, majoritatea doresc 
să dea la medicină şi în general medicina 
oftamologică sau dentară şi cei mai mulţi, 
mai ales fete, la farmacie.Ce informaţii aveţi 
dumneavoastră despre aceste facultăţi şi le 
puteţi împărtăşi şi cu doritorii de acestea?
Ştiu că am elevi care se duc la Farmacie şi am 
senzaţia că nu se cere matematică ci biologie şi 
chimie ca şi la Facultatea de Medicină.Dar 
vreau să vă spun că, de exemplu la liceul meu 
la Sf. Sava de la Bucureşti  e foarte multă lume 
care se duce la medicină.În ciuda faptului că se 
spune că este o meserie grea foarte multă lume 
se duce la medicină.
 Pentru a fi atraşi copiii cât mai mult 
spre matematică, spre real, ce credeţi ca ar 
trebui făcut de către profesori?Să fie ceva 
nou, ceva incitant şi să îi facă să işi dorească 
să vină la ore.
 E greu de spus.Părerea mea este 
că…nu stiu dacă trebuie…sau poate că nu 
trebuie…Ăăă oricum, fiecare profesor 
are,după părerea mea, datoria să facă cât mai 
atractivă materia pe care o predă.Adică 
obiectul matematică e clar- e greu şi pentru a 
înlătura acest obstacol trebuie ca noi să facem 
orele cât mai distractive.
 Şi ştiţi vreo modalitate de a face mai 
atractivă matematica?
 Părerea mea este că trebuie să îţi faci 
cât mai bine datoria ca profesor şi  să nu fii 
distant cu copiii, trebuie să fii apropiat si să nu 
îi terorizezi…adică matematica nu trebuie 
făcută din frică ci din plăcere.Cam acesta ar fi 
mesajul meu.
 Ca rămas bun ce sfaturi aţi da 
dumneavoastră elevilor din zilele noastre?
 Să muncească mult mai mult şi să se 
distreze mult mai puţin.
Mulţumesc foarte mult pentru timpul acordat.
 Vă doresc o zi bună în continuare si 
un drum cât mai plăcut spre casă!
 Mulţumesc şi eu!

Iosef Andreea
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care se duce la medicină.În ciuda faptului că se 
spune că este o meserie grea foarte multă lume 
se duce la medicină.
 Pentru a fi atraşi copiii cât mai mult 
spre matematică, spre real, ce credeţi ca ar 
trebui făcut de către profesori?Să fie ceva 
nou, ceva incitant şi să îi facă să işi dorească 
să vină la ore.
 E greu de spus.Părerea mea este 
că…nu stiu dacă trebuie…sau poate că nu 
trebuie…Ăăă oricum, fiecare profesor 
are,după părerea mea, datoria să facă cât mai 
atractivă materia pe care o predă.Adică 
obiectul matematică e clar- e greu şi pentru a 
înlătura acest obstacol trebuie ca noi să facem 
orele cât mai distractive.
 Şi ştiţi vreo modalitate de a face mai 
atractivă matematica?
 Părerea mea este că trebuie să îţi faci 
cât mai bine datoria ca profesor şi  să nu fii 
distant cu copiii, trebuie să fii apropiat si să nu 
îi terorizezi…adică matematica nu trebuie 
făcută din frică ci din plăcere.Cam acesta ar fi 
mesajul meu.
 Ca rămas bun ce sfaturi aţi da 
dumneavoastră elevilor din zilele noastre?
 Să muncească mult mai mult şi să se 
distreze mult mai puţin.
Mulţumesc foarte mult pentru timpul acordat.
 Vă doresc o zi bună în continuare si 
un drum cât mai plăcut spre casă!
 Mulţumesc şi eu!

youth build
legendary europe

PRESS RELESE

 We inform you that between July 9 to 16th , in Râmnicu Sărat, 
a new European project, called “Youth Build Legendary Europe”, 
developed with the financial support of the European Commision 
through Youth in Action Programme, will be implemented . In this 
project, the young people will develop their knowledge about legend-
ary history of Europe and they will cooperate to find a better solution 
for the preservation of past values.
The project promoter, is ATCE-Speranta Ramniceana, organization 
that will operate the project in collaboration with other organiza-
tions from Italy, Portugal, Spain and Turkey.
 Being complex and well structured, this project will have 
many activities as: workshops, forum theatre, interviews, video, 
teambuilding activities, treasure hunt, trips etc.
 By acquiring new knowledge about their national identity, 
traditions and customs and by doing in situ  research  (Râmnicu 
Sărat, Vintileasca-Bisoca’s area and Balta Alba), the participants 
will have the opportunity to better understand the role which certain 
“sequences” of history could give rise to new societies and beliefs 
surviving centuries or even millennia. Miths, legends and beliefs in 
only one project: “Youth build legendary Europe”.
 Also, during the activities, the young people involved will be 
able to develop many skills including those of communicating in 
foreign languages, non-verbal communication, ability to work in 
teams in the workshops or games and many others, while they learn 
about the culture and traditions of other participant countries. Our 
goal is to save European cultural heritage which seems to be in a 
permanent competition with globalization.
 This project is funded with support from the European Com-
mission.
The material reflects the author’s point of view. The European 
Comission is not responsabile for any errors.

      Gheorghita Draghici
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 După cum ați văzut, în 
perioada – 25 mai ATCE-SR a 
avut deschisă sesiunea pentru a 
primi aplicații pentru proiectul 
YBLE. Le mulțumim tuturor 
care și-au arătat interesul pentru 
proiect! Criteriile de selecție au 
fost variate: de la experiență în 
voluntariat și educație 
non-formală, la implicarea în 
activitățile centrului de tineret și 
a ONGurilor, motivație, intenția 
de a dezvolta anumite abilități, 
nivelul de cunoștințe legate de 
tema proiectului și de limbă 
engleză, accesul la informație, 
echilibru de sexe și alte câteva.
 Proiectul YBLE are o 
încărcătură culturală deosebită 
presupunând un schimb de 
informații privind mituri, 
legende, evoluția culturală a 
celor 5 țări participante, reali-
tatea din mituri și impactul 
miturilor din trecut asupra 
culturii din prezent.Toate aces-
tea se vor desfășura într-un 
cadru de educație non-formală, 
la Râmnicu Sărat, Balta Albă și 
pe firul râului Râmnic, în 
amonte de oraș, în perioada 
9-16 iulie 2012, având și 
perioadă de pregătire în preala-
bil și activități pentru disemin-
area și exploatarea rezultatelor 
după.  
 În plus…zic să nu vă 
mai țin în suspans și să anunț 
componența echipei de proiect:
 Manager de proiect: 
Gheorghiță Drăghici (aka 
Ghiță)
 Participanți: Constan-
tinescu Maria, David Daniel, 
Grecu Alexandru, Gavrilă 
Mădălin Ionuț (aka Mitică), 
Ionașcu Miruna, Lungu Maria.
 Să purcedem la un 
proiect la fel de grozav ca 
echipa!
 
         Daniela Strîmbei

 În perioada 25-27 mai 2012, în localitatea Râmnicu Sărat, a avut loc 
VPA-ul proiectului „Youth build legendary Europe”. Scopul vizitei a fost acela 
de a clarifica detaliile provitoare la desfăşurarea prorpiu-zisă a proiectului.
 Fiecare ţară participantă a delegat pentru aceasta câte un reprezentant 
care va fi prezent, de asemenea, şi la vară în localitatea noastră în calitate de 
lider de grup. Ţările participante sunt: România (promotor), Italia, Spania şi 
Turcia.
 Cele mai importante detalii au fost cele legate de programul de 
activităţi. Aceasta se vor desfăşura de-a lungul a şapte zile la Râmnicu Sărat, 
Bisoca şi Balta Albă, aşa cum a fost stabilit încă de la începutul proiectului. 
Fiecare ţară în parte şi-a asumat rolul de a contribui activ la desfăşurarea 
activităţilor, astfel încât s-au împărţit sarcini egale pentru toate organizaţiile, 
fără diferenţiere.
 De asemenea, s-a discutat despre lansarea noului blog al proiectului, 
http://legenderamnicene.sperantaramniceana.ro/, unde vor fi postate toate 
acţiunile noastre: interviuri, video, poze, articole etc. Pe acelaşi blog veţi putea 
observa prezenţa unui Ambasador onorific din partea fiecărei ţări, iar în dreptul 
acestuia un mesaj/motto şi o fotografie care să îl reprezinte.
 Alte aspecte importante discutate în aceste zile au fost cele referitoare 
la acomodarea în Râmnicu Sărat, iar liderii străini au avut ocazia să cunoască 
în acest scurt timp locurile cele mai importante ale oraşului (printre care Cen-
trul de tineret FORTES), au aflat detalii cu privire la anumite aspecte locale şi 
s-au întâlnit cu localnicii.
 Nu în ultimul rând, s-a vorbit intens despre pregătirea celui mai impor-
tant fenomen cultural care va avea loc anul acesta la Râmnicu Sărat şi unde sunt 
invitaţi să ia parte toţi râmnicenii: Carnavalul de la Râmnicu Sărat –Ediţia I. 

yble

Gheorghita Draghici
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          În perioada 25-27 mai 
2012, în localitatea Râm-
nicu Sărat, a avut loc 
VPA-ul proiectului „Youth 
build legendary Europe”, 
finanţat de Comisia 
Europeană prin programul 
Tineret în Acţiune, 
acţiunea 1.1 Schimb de 
tineri. Scopul vizitei a fost 
acela de a clarifica detaliile 
privitoare la desfăşurarea 
propriu-zisă a proiectului.
       Pe durata întâlnirii, 
împreună cu cei patru lideri 
din Spania, Italia, Portuga-
lia şi Turcia am demarat o 
acţiune de vizibilitate, 
astfel încât am putut 
promova proiectul pe plan 
local.
     Râmnicenii au fost 
foarte entuziasmaţi de 
implicarea liderilor străini, 
întrucât, împreună cu ei, 
am lipit în zona centrală 
afişe din cadrul proiectului, 
am împărţit pliante şi flyere 
şi le-am explicat tema 
proiectului.
   Locul ţintă pentru 
acţiunea de vizibilitate a 
fost zona centrală, însă 
ne-am extins şi în Parcul 
Mare unde râmnicenii erau 
dornici să afle cât mai 
multe despre tema 
proiectului, despre 
cetăţenii străini din Spania, 
Italia, Portugalia şi Turcia 
şi despre activităţile ce 
urmează să se desfăşoare.
  La finalul activităţii am 
fost cu toţii mulţumiţi de 
rezultate şi am încheiat 
printr-un cântec tradiţional 
turcesc pe care l-am fredo-
nat cu toţii de-a lungul 
drumului până la Centrul 
de Tineret F.O.R.T.E.S.

        Maria Constantinescu
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În cãutarea
viitoarei

Avicola

Bella Italia

Spitalul Municipal

S.C. TUC S.A.

profesii
 „Ce vreau să devin în viaţă?” este întrebarea 
pe care majoritatea copiilor şi-o adresează la un 
moment dat şi la care unii îşi răspund mai devreme, 
iar alţii mai târziu, uneori chiar după începerea 
cursurilor unei facultăţi.
 Aflaţi în această căutare continuă a unui 
răspuns, elevii trebuie îndrumaţi, picurându-li-se zi 
de zi, prin fiecare dintre disciplinele studiate, câte un 
strop de cunoaştere spre descoperirea propriei 
personalităţi şi a aspiraţiilor viitoare.
 Nu întâmplător desfăşurarea activităţii „Pro-
fesii şi meserii” a venit în întâmpinarea întrebărilor 
elevilor clasei a VIII-a  de la Şcoala cu Clasele 
I-VIII Nr. 1 Rm. Sărat, care au fost în vizită la câteva 
dintre instituţiile din municipiul Rm. Sărat. Printre 
acestea s-au numărat: Spitalul Municipal, S.C. TUC 
S.A., Cofetăria „Bella Italia”, S.C. AVICOM S.R.L. 
 Această activitate de informare nemijlocită 
le-a dat posibilitatea de a veni în contact direct cu 
aparatura, tehnologia şi instrumentele utilizate, iar 
prin discuţiile purtate cu angajaţii sau managerii 
instituţiilor au putut descoperi avantajele şi deza-
vantajele unui loc de muncă, responsabilităţile 
fiecăruia.
Deşi elevii au avut prilejul de a cunoaşte medii de 
lucru variate şi oameni cu pregătiri profesionale 
diferite, au descoperit că ceea ce îi uneşte pe toţi este 
dragostea pentru meseria aleasă şi dorinţa acestora 
de a se perfecţiona continuu.
 Indiferent cum ar fi meseria – „dulce”, 
precum cea de cofetar, meticuloasă, ca aceea de 
laborant sau biochimist, „odorizantă” în cazul 
crescătorilor de pui sau cu multe riscuri în cazul 
şoferilor – în toate trebuie „să pui suflet, să fii 
corect, disciplinat şi cu simţ de răspundere”.
 În loc de concluzie, am putea cita cuvintele 
uneia dintre eleve: „Vizitând diverse locuri de 
muncă şi observând activitatea din fiecare mediu de 
lucru, putem înţelege mai bine exigenţele fiecărei 
profesii şi ne putem canaliza mai uşor eforturile spre 
ceea ce dorim să facem pe viitor”.

   Mariana Angelica Grigoraş
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 În perioada 15 – 19 mai 2012, Federația F.O.R.T.E.S. a desfăşurat proiectul “Tineri competenţi, resursă pentru 
comunitate” în baza unei finanțări nerambursabile acordate de către Direcția Județeană de Sport și Tineret Buzău.
 Proiectul, având o durată de 4 zile, s-a desfăşurat atât în spaţiul oferit de Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S., cât 
şi în tabăra de la Poiana Pinului. Acesta a avut la bază cursul de educaţie non-formala, prezentând astfel mijloace şi 
activităţi din cadrul non-formalului.
 Formatorul acestui proiect a fost Neculăiasa Vasile, iar participanţii, în număr de 30, sunt elevi din liceele 
locale, având vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani.
 Activităţile cursului desfăşurate în spaţiul din Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S. au cuprins mai multe etape, 
exerciţii de cunoaştere, lucrul în echipă, dezbateri, cât şi prezentări, schimbări de opinii şi competiţii.
 La Poiana Pinului educaţia non-formala şi-a atins cotele maxime datorită activităţilor dinamice şi antrenante 
ce au fost desfăşurate şi în tabăra de tineri, cât şi în pădure unde cei 30 de participanţi, împărţiţi în două grupuri, au 
concurat într-un treasure hunt.
 La finalul cursului, toţi participanţii şi-au exprimat opinia cu privire la cursul de educaţie non-formala şi cu 
toţii au fost răsplătiţi cu câte un certificat ce atestă participarea la proiectul desfăşurat în perioada 15 – 19 mai.
 Mulţumiri conducerii liceului “Alexandru Vlahuţă”, cât şi domnilor profesori Plopeanu Petrache şi Șofronie 
Valeriu pentru promovarea activităţilor voluntare şi cursurilor de formare în rândul tinerilor.
 Toate aceste cursuri de formare ajută în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor tinerilor şi oferă o nouă 
perspectivă asupra gândirii, întrucât, toţi elevii liceelor locale, sau tinerii ce vor să-şi folosească timpul liber într-un 
mod benefic sunt aşteptaţi la Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S. pentru cursurile şi proiectele ce urmează. Pentru a fi la 
curent cu activităţile ce se desfăşoară, puteţi urmări http://www.atcesr.wordpress.com.

Tineri competenti,
resursã pentru comunitate

,

Maria Constantinescu
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Cafeneaua
publicã

 În data de 19 mai, după fina-
lizarea proiectului “Tineri 
competenţi, resursă pentru comu-
nitate” a avut loc “Cafeneaua 
Publică”, o activitate destul de 
nouă pentru mulţi dintre tineri, dar 
care conferă creativitate şi sponta-
neitate.
 La activitate au participat 30 
de elevi ce au fost încadraţi în 5 
grupe, fiecare dintre acestea având 
câte un subiect diferit de dezbatere.
 Timpul alocat pentru deter-
minarea ideilor principale în 
fiecare grupă a fost de 30 de 
minute, urmând ca timp de 15 
minute, fiecare grupă să se mute la 
altă masă, unde ceilalţi au dezbătut 
alt subiect.
 Astfel, fiecare participant a 
avut ocazia de a vizualiza, corecta, 
îmbunătăţi părerile sau ideile prin-
cipale ale celorlalte grupuri, 
discutând intens pe baza subiectu-
lui dat.
 După ce au fost efectuate 
toate schimbările şi subiectele au 
fost discutate până la final, a urmat 
prezentarea în faţa tuturor, a 
fiecărei echipe, iar apoi întrebările, 
nedumeririle sau răspunsurile.
 Tinerii au fost încântaţi de 
această metodă abordată, deoarece 
au putut să-şi pună în valoare 
ideile, să-şi mărească creativitatea, 
să fie mai ingenioşi şi mai spon-
tani, fiind nevoiţi să se mobilizeze 
rapid şi să se muleze pe situaţia 
actuală.
 Le mulţumim tuturor tiner-
ilor ce participă la aceste cursuri şi 
activităţi în timpul liber, mulţumim 
conducerii liceului “Alexandru 
Vlahuţă”, domnului Plopeanu 
Petrache, Șofronie Valeriu, 
Neculăiasa Vasile şi Centrului de 
Tineret F.O.R.T.E.S.

Maria Constantinescu

Maria Constantinescu
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 Cei 12 tineri, membri ai grupului ţintă, 
din cadrul proiectului Comunicare prin artă 
şi tradiţie, finanţat de Comisia Europeană, 
prin programul Tineret în Acţiune, au avut 
prima activitate de pregătire la finele lunii 
mai, în comună Bisoca, judeţul Buzău.
 Profitând de faptul că la Bisoca, an de 
an, finalul primăverii este marcat de un festi-
val folcloric, tinerii au mers în cercetare 
folclorică şi culturală, studiind activitatea 
localnicilor.
 Încă de la primele ore ale dimineţii, 
participanţii au urmărit spectacolul folcloric, 
oferit de localnici în zona Lacuri şi au 
discutat cu aceştia despre meşteşugurile 
locurilor, despre munca în gospodării şi alte 
aspecte de viaţă, specifice unei zone montane 
greu accesibile.

   Giorgiana Vlăsceanu
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 Salutare cititorule! Nu vreau să te plictisesc cu introduceri, deci să 
trecem la treabă!
 Mă numesc Alex Stănchescu, am împlinit 17 ani pe data de 4 febru-
arie 2012 şi sunt clasa a X-a la Colegiul Naţional „Al. Vlahuţă”.
 Am devenit voluntar cu aproximativ 3-4 luni în urmă, îndrumat de 
către Giorgiana Vlăsceanu. Prima activitate la care am participat în 
cadrul Centrului de Tineret a fost deszăpezirea străzilor din Râmnicu 

Sărat, unde înarmaţi cu lopeţi, haine groase şi multă ambiţie, am reuşit să “readucem la viaţă” asfal-
tul prin unele părţi ale oraşului. După această primă activi-
tate, au urmat altele precum „Primăvara începe cu tine” 
unde a trebuit să ecologizăm străzile Râmnicului, împreună 
cu mulţi elevi şi voluntari pe de o parte. 
 Modulul „Autocunoaştere şi dezvoltare personală” 
m-a ajutat mult să-mi schimb părerea despre mine şi despre 
ce gândesc, iar în urma activităţii am cunoscut oameni noi 
şi mi-am întărit prieteniile vechi. Acum câteva zile am par-
ticipat la o activitate din cadrul proiectului “Tomorrow 
starts today”, unde am discutat într-un mod non-formal 
despre problemele societăţii  încercând să găsim soluţii pe 
care să le trimitem Consiliului Local Municipal Râmnicu 
Sărat.  
 Am participat şi la evenimentele „Karaoke Show” şi  

“Movie Night”, unde tinerii de toate vârstele s-au adunat în gaşcă 
pentru a se distra. Aici am legat prietenii noi şi am cunoscut o 
mulţime de oameni cu care am foarte multe lucruri în comun. 
  Cariera mea de voluntar este încă la început şi nu am expe-
rienţa celorlalţi. Încet, încet, voi ajunge să îndrum şi eu la rândul meu 
alţi prieteni să devină voluntari şi să se alăture “familiei” 
F.O.R.T.E.S.
  În încheiere, vă invit pe toţi cei care aţi citit, să deveniţi mem-
brii şi să construim împreună un oraş mai curat, mai frumos şi plin 
de oameni deosebiţi.
  Vă salut pe toţi şi ne vedem la Centru!
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 Bună! Mă numesc Constantinescu Maria, sunt elevă în clasa a X-a 
la Colegiul Naţional “Alexandru Vlahuţă” şi sunt voluntar în cadrul 
asociaţiei Speranţa Râmniceană !
 Ştiu că mulţi dintre voi sunteţi curioşi în privința voluntariatului, 
alţii sceptici, însă pot spune cu siguranţă că voluntariatul este un prim pas 
pentru schimbarea mentalităţii unui tânăr.
 La început, precum mulţi dintre voi, eram destul de indiferentă 
când auzeam de “voluntariat” şi toate activităţile propuse ce se desfăşurau 
în timpul liber.
 Cred că un rol decisiv în alegerea mea cu privire la voluntariat l-a 

jucat lucrul în echipă. 
La Centrul de Tineret 
F.O.R.T.E.S. m-am 
redescoperit, şi, 
observând cât de uşor este să socializezi cu ceilalţi voluntari 
şi cât de multe lucruri preţioase se învaţă pe parcursul proiec-
telor, am decis să-mi continui activitatea.
 Fiind voluntar, mi-am făcut noi prieteni, noi cunoştinţe şi am 
desprins lecţii importante de la cei din jur. Aici, la centru, am 
descoperit o nouă familie, solidaritate şi toleranţă, unde toţi 
suntem egali şi altruişti.
 În timp, am decis să mă înscriu la diverse activităţi, precum 
Cursul de Istorie Locală, Cursul de Leadership, Cursul de 

Scriere de proiecte europene sau în proiectul “Tomorrow starts today”, la care participă asociaţia RJOS „Apva-
lus stalas “din Lituania şi ATCE - Speranţa Râmniceană, care nu mi-au adus decât beneficii pe plan spiritual, 
nenumărate cunoştinţe, prieteni, dar m-au făcut să-mi redescopăr o latură ce zăcea înăuntrul meu şi aştepta să 
iasă la iveală.
 Într-adevăr, m-am redescoperit, precum mulţi alţii, prin voluntariat, mi-am dezvoltat abilităţile de comu-
nicare, dar şi dorinţa de a mă implica, de a lucra în echipă, de a-mi petrece timpul liber într-un mod util mie!
 Nu-mi doresc să mă opresc aici, bănuiesc că este doar 
începutul! Vreau din toată inima să promovez voluntariatul şi 
vouă, să descoperiţi şi voi beneficiile acestor activităţi şi 
satisfacţia personală! Vă îndemn să vă implicaţi şi voi, dacă 
nu din proprie iniţiativă, măcar din curiozitate! Fiţi deschişi 
către lucruri noi şi vi se vor deschide nenumărate uşi în faţă! 
Implicarea în astfel de activităţi înseamnă şi respectul faţă de 
societatea în care trăim şi vă invit să priviţi în jur, să observaţi 
indiferenţa oamenilor, dar şi a numeroşilor tineri ce nu au 
curajul sau dorinţa înflăcărată de a schimba ceva pentru ei 
însăşi! Fiţi voi schimbarea pe care o doriţi în lume!
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 Taking place at the Youth Center FORTES from Ramnicu 
Sarat on 5th of May, the activities called “Students activity and 
structured dialogue with local authorities” brought together, in a 
partnership, the County Council of Students -Buzau and the associa-
tion ATCE –Speranta  Ramniceana and it was based on youth policy.
 The activity is part of the project “Tomorrow starts today”, a 
project of participatory democracy  of the association RJOS “Apva-
lus stalas” in Lithuania, ATCE-SR and the youth council of Medias.
 We started the day by getting to know each other better with 
small and fun games. After that, we were told the topic of the activ-
ity: centers of interest for youth-what are the problems and what can 
we do to overcome them. Once we knew what we were supposed to 
do, we had a debate to pinpoint what youngsters want and need and 
every one of us wrote his or hers opinions and suggestions about 
them. The domains were as it follows: Education-Knowledge-Art, 
Sports(physical education)- Health, Relaxation-Entertainment-
Travel, Volunteering-Socializing-Training, Economy-Jobs-
Business. After some brainstorming and a little break, we came up 
p with ideas like: extracurricular courses about different subjects(e.g
. local history,)  and workshops,  places where youngsters can pr-
actic e sports(e.g . skateboardin g   ramps , tenni s courts , etc) , trainin
g course s o r part tim e job s where w e can gain experience fo r futur
e references, volunteering to clean certain areas from out town, adv-
ertising volunteering, trips to different parts of our country et
 At the end of the first activity and during the second one, 
“Structured dialogue with local authorities”, we had the honor of 
having as our guests the vice-mayor Sorin Carjan and  Mr. counselor 
Viorel Horja. We presented them our more realistic problems and 
the solutions we came up for them. Then, the vice-mayor told us his 
motto and gave us some advices: “ Change a life and you will 
change the world!”, ”Don’t just speak-act!”, “Everything starts with 
you!”, “Come up with a good idea and everything is possible!”.
 And he is absolutely right:  we can’t wait for others to make 
the first step, we have to be brave and do it for us, for our future, 
because nothing will be given to us on a silver plate.
 We will continue working for a change and we hope that 
more and more youngsters will join us.

          
            Veronica Maria Ceausu

Work for a change!

       Sâmbătă, pe 5 mai, la Centrul de Tineret 
F.O.R.T.E.S., s-a desfăşurat activitatea “Students 
activity and structured dialogue with local 
authorities” ce face parte din proiectul “Tomor-
row starts today” al asociaţiei RJOS „Apvalus 
stalas “din Lituania, ATCE - Speranţa 
Râmniceană şi o asociaţie din Mediaş.
     Prezenţi la această activitate au fost şi elevii ce 
reprezintă CJE Buzău, cât şi alţi membri volun-
tari din Râmnicu Sărat, care, împreună, au reuşit 
să identifice problemele societăţii, cât şi să ofere 
soluţii ideale cu privire la acestea.
    Cei 25 de tineri prezinţi la activitate au avut 
ocazia de a discuta liber cu viceprimarul oraşului 
Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, cât şi cu consilierul 
local Viorel Horjea şi să-şi exprime părerea cu 
privire la activităţile ce pot fi practicate în timpul 
liber de către tineri sau de a-şi adresa propriile 
sugestii sau idei în legătură cu proiecte ce pot fi 
realizate pe plan local sau judeţean.

 Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul orelor 
10:00 – 15:00, axându-se în general pe discursuri 
libere, opinii, argumentări, întrucât am avut la 
dispoziţie şi spaţiul necesar oferit de Centrul de 
Tineret F.O.R.T.E.S.
    În cadrul acestei activităţi tinerii s-au bazat pe 
comunicare şi toleranţă, constatând că lucrul în 
echipă cât şi solidaritatea sunt punctele forţe în 
acţiunile voluntare, dar şi că schimbul de idei, 
păreri şi propuneri este elementar în soluţionarea 
unor probleme locale şi avansarea societăţii ce 
urmăreşte implicarea tinerilor în activităţi volun-
tare şi educaţie non-formală.
      
      Maria Constantinescu
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Students activity
and structured dialogue
with local authorities
 Taking place at the Youth Center 
FORTES from Ramnicu Sarat on 5th of May, 
the activities called “Students activity and 
structured dialogue with local authorities” 
brought together, in a partnership, the County 
Council of Students -Buzau and the associa-
tion ATCE –Speranta  Ramniceana and it was 
based on youth policy.
 The activity is part of the project “To-
morrow starts today”, a project of participa-
tory democracy  of the association RJOS 
“Apvalus stalas” in Lithuania, ATCE-SR and 
the youth council of Medias.
We started the day by getting to know each 
other better with small and fun games. After 
that, we were told the topic of the activity: 
centers of interest for youth-what are the 
problems and what can we do to overcome 
them. Once we knew what we were supposed 
to do, we had a debate to pinpoint what 
youngsters want and need and every one of us 
wrote his or hers opinions and suggestions 
about them. The domains were as it follows: 
Education-Knowledge-Art, Sports(physical 
education)- Health, Relaxation-
Entertainment-Travel, Volunteering-
Socializing-Training, Economy-Jobs-
Business. After some brainstorming and a 
 a little break, we came up with ideas like: ex-
tracurricul ar cours es abo ut differe
nt subjects(e. g. loc al history , )  a nd workshops
,  plac es whe re youngste rs c an practi

ce sports(e. g. skateboardi n g  ramp s, tenn
is courts, etc), training courses or part time jo
bs whe re we c an ga in experien ce f or futu
re references, volunteering to clean certain are
as from out town, advertising volunteering, tri
ps to different parts of our country e
 At the end of the first activity and 
during the second one, “Structured dialogue 
with local authorities”, we had the honor of 
having as our guests the vice-mayor Sorin 
Carjan and  Mr. counselor Viorel Horja. We 
presented them our more realistic problems 
and the solutions we came up for them. Then, 
the vice-mayor told us his motto and gave us 
some advices: “ Change a life and you will 
change the world!”, ”Don’t just speak-act!”, 
“Everything starts with you!”, “Come up with 
a good idea and everything is possible!”.
 And he is absolutely right:  we can’t 
wait for others to make the first step, we have 
to be brave and do it for us, for our future, 
because nothing will be given to us on a silver 
plate.
We will continue working for a change and 
we hope that more and more youngsters will 
join us.
 
        
  

   Veronica Maria Ceausu
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CUPA PRO’98 LA FOTBAL,
EDITIA A II-A,

AFLATÃ LA FINAL!

CUPA PRO’98 LA FOTBAL,
EDITIA A II-A,

AFLATÃ LA FINAL!
CSM RM. SĂRAT TERMINĂ

PE LOCUL 3 AL CLASAMENTULUI!

 Weekendul trecut Râmnicu Sărat a fost gazda unuia 
din cele mai puternice turnee destinate fotbalului juvenil, 
Cupa Pro ’98 – Ediția aniversară Melu Mustață, o întrecere ce 
a reunit la start opt din cele mai valoroase echipe din țară la 
categoria de vârstă 1998. Printre echipele participante, 
Academia Hagi, câștigătoarea turneului de anul trecut și FC 
Brașov și-au respectat promisiunea de a reveni și anul acesta 
după ce la prima ediție au fost protagonistele întrecerii. Pe 
lângă acestea au mai participat formații precum: Sportul 
Studențesc, Oțelul Galați, FC Argeș, Concordia Chiajna, 
Ceahlăul Piatra Neamț și bineînțeles gazda competiției, CSM 
Rm. Sărat.

 Formația constănțeană a fost și anul acesta cea mai 
bună formație din turneu! Nu o spun doar cunoscătorii, ci atât 
rezultatele și maniera în care tinerii fotbaliști antrenați de 
Marius Codescu au s-au prezentat în fața confruntărilor puse 
în calea reușitei lor. Pe rând, FC Argeș, Concordia Chiajna și 
FC Brașov au trebuit în faza grupelor să se declare învinse, 
goleverajul de 10 – 1 înregistrat după doar trei partide spunând 
multe despre diferența de valoare și atitudine manifestată în 
teren.
 Finala competiției, disputată duminică, pe stadionul 
Municipal, contra formației Ceahlăul Piatra Neamț a fost însă 
mult mai dificilă decât ne așteptam. Echipa nemțeană, având o 
talie superioară, printr-un joc de forță impus, a ținut piept cu 
brio jocului, pierzând la limită, 1-0, o dispută în care ocaziile 
create puteau aduce în câteva rânduri egalarea. Unul din 
artizanii finalei a fost însuși fiul regelui, Ianis Hagi, un talent 
ce evoluează de la an la an sub supravegherea antrenorilor săi.
 Referitor la condițiile întâlnite și la calitatea turneului, 
antrenorul Academiei Hagi, Marius Codescu, ne-a declarat: 

“Este pentru a doua oară când venim aici şi nu ne pare rău. Nu 
ne lipseşte nimic, toată lumea ne întreabă dacă avem nevoie de 
ceva, condiţiile de cazare sunt extraordinare, iar suprafeţele de 
joc acceptabile. Suntem conştienţi de eforturile care se fac 
pentru ca această competiţie să fie organizată atât de bine. 
Copiii sunt încântaţi de premiile oferite, de condiţii şi de 
surprizele de care au parte în cadrul evenimentelor non-
sportive la care luăm parte pe durata şederii aici. Mai mult ca 
 sigur vom bifa şi a treia prezenţă anul viitor”
 În ceea ce privește randamentul propriilor jucători 
aflăm: “Sunt mulţumit de jocul elevilor mei. Creştem pe zi ce 
trece şi acest lucru se vede mai ales la această vârstă. Cât 
despre câştigarea turneului, pot să vă spun că noi plecăm întot-
deauna cu gândul la victorie, şi mereu vrem să fim primii. Ne 
bucurăm că și de data asta am reușit”.

 Venită după succesul din turneul din Italia, echipa 
antrenată de Marius Tîrîlă a arătat anul acesta adevărata față a 
dorinței de performanță a sportului râmnicean. Debutul în 
competiție, a reprezentat și prima victorie înregistrată, 4-0 
(Drăghici x 2, Stanciu x 2), contra Sportului Studențesc, 
diferență ce a consemnat totodată și rezultatul turneului! Cea 
de-a doua partidă, disputată sâmbătă dimineață, a adus în fața 
râmnicenilor formația Ceahlăul Piatra Neamț, finalista turneu-
lui, împotriva cărora, în ciuda rezultatului defavorabil, 1-2 
(Drăghici), râmnicenii au dominat jocului, lovind de două ori 
bara și irosind o sumedenie de ocazii, care ar fi trebuit de drept 
să ducă CSM-ul în finală. Ultimul meci din faza grupelor, a 
reprezentat permisul de acces al râmnicenilor către finala mică 
a competiției. Adversarul, Oțelul Galați și una dintre cele mai 
valoroase echipe la această categorie de vârstă, a trebuit să se 
recunoască învinsă, scor 1-0, în urma golului marcat din 

penalty de Sebastian Cîrjan. Urmare a acestui rezultat, 
duminică, pe stadionul Municipal, tinerii fotbaliști râmniceni au 
întâlnit în finala mică prestigioasa echipă FC Argeș! Un joc 
echilibrat în care CSM-ul a deschis scorul prin același Drăghici, 
egalarea venind în ultimul minut al partidei (‘60). Au urmat 
loviturile de departajare acolo unde la rampă a ieșit îngerul 
păzitor al Râmnicului, Denis Jalbă, care a apărat două lovituri 
de departajare! Scorul final al partidei 5-3 a condus la îndeplini-
rea obiectivului formației lui Marius Tîrîlă și totodată la confir-
marea combativității și a evoluției pe care râmnicenii o 
înregistrează cu fiecare turneu, bătându-se de la egal la egal și 
mai mult decât atât cu marile echipe ale țării categoria 1998. Un 
nou succes înregistrat, o altă dovadă a faptului că prin investiții 
susținute, sportul juvenil poate aduce performanțe de înalt nivel, 
generând sportivi și oameni ce “mâine” pot aduce un renume și 
o imagine aparte orașului Râmnicu Sărat. Pentru ceea ce au 
reușit însă “astăzi”, elevii lui Marius Tîrîlă merită aprecierea 
noastră, a tuturor, a râmnicenilor, sprijinul unui întreg oraș și 
susținerea de care s-au bucurat în ultimii trei ani din partea 

autorităților locale.
 Referitor la prestația elevilor săi din turneu precum și la 
condițiile de organizare, Marius ne-a declarat: „Sunt mulțumit 
de prestația copiilor, chiar daca nu-mi pot ascunde regretele 
ratării finalei, pe care cred că o meritam. Sunt însă bucuros 
pentru locul III și consider că este un pas important pentru noi. 
Am învins echipe de renume precum Sportul Studențesc, Oțelul 
Galați sau FC Argeș în fața unei audiențe numeroase care a putut 
vedea calitatea echipei noastre. Sunt rezultate care ne conferă 
încredere, responsabilitate și care ne motivează să muncim mai 

mult, pentru că iată avem pentru ce lupta”. 
 „Organizarea turneului a fost una foarte bună, fapt apre-
ciat și de celelalte echipe, acestea plecând mai mult decât 
mulțumite de condițiile întâlnite și de calitatea jocurilor dispu-
tate. Mulțumim domnului primar Viorel Holban și domnului 
Viceprimar Sorin Cîrjan pentru oportunitatea organizării unei 

ACADEMIA “GH. HAGI” CÂȘTIGĂTOAREA
CELEI DE-A DOUA EDIȚII!

CSM. RM. SĂRAT – OCUPANTA LOCULUI 3
Obiectiv îndeplinit!
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 Venită după succesul din turneul din Italia, echipa 
antrenată de Marius Tîrîlă a arătat anul acesta adevărata față a 
dorinței de performanță a sportului râmnicean. Debutul în 
competiție, a reprezentat și prima victorie înregistrată, 4-0 
(Drăghici x 2, Stanciu x 2), contra Sportului Studențesc, 
diferență ce a consemnat totodată și rezultatul turneului! Cea 
de-a doua partidă, disputată sâmbătă dimineață, a adus în fața 
râmnicenilor formația Ceahlăul Piatra Neamț, finalista turneu-
lui, împotriva cărora, în ciuda rezultatului defavorabil, 1-2 
(Drăghici), râmnicenii au dominat jocului, lovind de două ori 
bara și irosind o sumedenie de ocazii, care ar fi trebuit de drept 
să ducă CSM-ul în finală. Ultimul meci din faza grupelor, a 
reprezentat permisul de acces al râmnicenilor către finala mică 
a competiției. Adversarul, Oțelul Galați și una dintre cele mai 
valoroase echipe la această categorie de vârstă, a trebuit să se 
recunoască învinsă, scor 1-0, în urma golului marcat din 

penalty de Sebastian Cîrjan. Urmare a acestui rezultat, 
duminică, pe stadionul Municipal, tinerii fotbaliști râmniceni au 
întâlnit în finala mică prestigioasa echipă FC Argeș! Un joc 
echilibrat în care CSM-ul a deschis scorul prin același Drăghici, 
egalarea venind în ultimul minut al partidei (‘60). Au urmat 
loviturile de departajare acolo unde la rampă a ieșit îngerul 
păzitor al Râmnicului, Denis Jalbă, care a apărat două lovituri 
de departajare! Scorul final al partidei 5-3 a condus la îndeplini-
rea obiectivului formației lui Marius Tîrîlă și totodată la confir-
marea combativității și a evoluției pe care râmnicenii o 
înregistrează cu fiecare turneu, bătându-se de la egal la egal și 
mai mult decât atât cu marile echipe ale țării categoria 1998. Un 
nou succes înregistrat, o altă dovadă a faptului că prin investiții 
susținute, sportul juvenil poate aduce performanțe de înalt nivel, 
generând sportivi și oameni ce “mâine” pot aduce un renume și 
o imagine aparte orașului Râmnicu Sărat. Pentru ceea ce au 
reușit însă “astăzi”, elevii lui Marius Tîrîlă merită aprecierea 
noastră, a tuturor, a râmnicenilor, sprijinul unui întreg oraș și 
susținerea de care s-au bucurat în ultimii trei ani din partea 

autorităților locale.
 Referitor la prestația elevilor săi din turneu precum și la 
condițiile de organizare, Marius ne-a declarat: „Sunt mulțumit 
de prestația copiilor, chiar daca nu-mi pot ascunde regretele 
ratării finalei, pe care cred că o meritam. Sunt însă bucuros 
pentru locul III și consider că este un pas important pentru noi. 
Am învins echipe de renume precum Sportul Studențesc, Oțelul 
Galați sau FC Argeș în fața unei audiențe numeroase care a putut 
vedea calitatea echipei noastre. Sunt rezultate care ne conferă 
încredere, responsabilitate și care ne motivează să muncim mai 

mult, pentru că iată avem pentru ce lupta”. 
 „Organizarea turneului a fost una foarte bună, fapt apre-
ciat și de celelalte echipe, acestea plecând mai mult decât 
mulțumite de condițiile întâlnite și de calitatea jocurilor dispu-
tate. Mulțumim domnului primar Viorel Holban și domnului 
Viceprimar Sorin Cîrjan pentru oportunitatea organizării unei 

 Un portar de reală perspectivă care încă de pe acum se 
află în vizorul lotului național! Încununarea prestației sale de pe 
parcursul întregii competiții și mai ales evoluția din finala mică, 
au condus la decernarea titlului de portar al turneului, distincție 
cu care, după turneul din Italia, Denis, începe să se obișnuiască.

 Pe de altă parte, cu patru reușite în patru partide, Ionuț 
Drăghici, turnul de control din atacul râmnicenilor a fost desem-
nat golgeterului Cupei Pro’98. Reușitele sale consemnate în 
partidele cu Sportul (2), Ceahlăul (1) și FC Argeș (1), au condus 
la accederea CSM-ului în finala mică, contribuția sa fiind astfel 
una substanțială. Având o talie superioară majorității jucătorilor 
prezenți în competiție, cu o tehnică foarte bună și cu o viteză 
vizibil îmbunătățită, tânărul Drăghici a reușit să împresioneze 
încă de la prima apariție, golul de generic din disputa cu Sportul 
Studențesc putând fi considerat ca fiind reușita turneului. 

DENIS JALBĂ DESEMNAT
PORTARUL TURNEULUI!

IONUȚ DRĂGHICI
GOLGETERUL COMPETIȚIEI!

 În spiritul prieteniei și al ospitalității, Viceprimarul 
Sorin Cîrjan a ținut să invite echipele participante alături de 
părinți, sâmbătă seara, după finalul meciurilor programate, la o 
acțiune de recunoaștere a spiritului Cupei Pro’98 la fotbal în 
cadrul unei Gale desfășurate în Sala de Ședințe a Primăriei. 

VICEPRIMARUL SORIN CÎRJAN, GAZDA
UNEI FESTIVITĂȚI ORGANIZATE

ÎN CINSTEA ECHIPELOR PARTICIPANTE!

Continuarea in numarul urmator...
Florin Ceparu
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 În data de 9 mai, la Şcoală cu Clasele I-VIII “Vasile Cris-
toforeanu” a avut loc premierea din cadrul concursului de 
matematică “Speranţe Râmnicene”.
 Concursul a fost organizat de către Societatea Naţională 
de Ştiinţe Matematice, filial Râmnicu Sărat şi Federaţia 
F.O.R.T.E.S., în cadrul proiectului finanțat de CLM Rm. Sărat în 
baza Legii  350/2005, “Voluntari pentru comunitate”, iar coordo-
natorul acestuia a fost profesorul de matematică Ambrinoc 
Costică.
 Acest concurs face parte din cadrul proiectului “Voluntari 
pentru comunitate”, finanţat de CLM Râmnicu Sărat şi este doar 
una dintre activităţile vizate din agenda acestui proiect.
 S-au înscris în acest concurs participanţi începând din 
clasa a IV-a, până la clasa a XII-a inclusiv, dat fiind şi faptul că 
mulţi elevi au fost dornici de a-şi demonstra cunoştinţele 
matematice din întreg judeţul.
 La premiere s-au văzut rezultatele mult aşteptate, întrucât 
au fost premiaţi majoritatea dintre participant, premiul fiind, în 
funcţie de punctajul obţinut, o sumă de bani.
 Începând cu clasa a IV-a, până la cei de a XII-a, rezul-
tatele lor privind munca depusă în concursul de matematică au 
fost benefice.Cu toţii s-au bucurat de premiile obţinute şi cu 
încântare au spus că vor participa şi anul următor.






Maria Constantinescu 
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Bancuri Funny pictures

Ale elevilor...
Elevul: Doamna profesoară, mă puteți pedepsi 

pentru ceva ce nu am făcut?
Profesoara: Nu, bineințeles că nu.

Elevul: Bine, pentru că nu mi-am făcut tema 
pentru astăzi.

În cunoscuta baladă "Miorița", sunt descrise 
câteva întâmplări în care sunt implicate: doi 
criminali, o oaie turnătoare, și un cioban ce 

șochează prin prostia lui. Mulțimile de boieri 
exploatatori iși țineau banii numerar în pungi. 
Haiducii îi atacau și îi ușurau de bani în toate 

baladele. 

Nechifor Lipan făcea parte din lumea interlopă. 

Călin ține de mîna mireasa care are parul lung 
de fericire. La nunta lui Călin, popă este un 
bondar leneș și gras care nu-i mai tace gura 

cântând cântece lăutărești.

Bai, țipați aicea ca în junglă! Trebuie să tragem 
o frontieră, să vă separăm. Zona tropicala de o 

parte, clasa XI G de cealata parte.

Informatică: Eu mă bucur că vă fac să vă simțiți 
bine dar hai totuși să nu ne simțim chiar așa de 

bine!

V-am jignit eu vreodată, tâmpiților!

"Lacul Roșu nu se numește Roșu pentru că e 
roșu, ci pentru că așa i se spune".

Ți-ai dat cu zâmbinol pe față, ai luat de la tata 
Iliescu?

Când vin, sa găsesc absenții pe catedră.

Decebal, în loc să moară, a preferat să se 
sinucidă

De ce am impresia că vă uitați la mine ca la o 
construcție maramureșeană ?

...și profesorilor

Anul trecut sufeream de dublă personalitate însă anul 
acesta la noi totul e bine!

Ce vor avea afișat la pompă, în 2020, benzinăriile:
- Fa-ți plinul și primești cadou o mașină.

-Se intalnesc doi proști...
-Bineinteles, dacă erau deștepți, se întâlneau cu fete!

- Mamă, tată, m-am hotărât, nu mă mărit! Vreau să 
trăiesc toată viaţa cu voi!
Tata:
- Fetiţo, ce faci? Ne ameninţi?!

Secolul XXI.
Un băiat este întrebat:
- Care a fost cel mai curajos lucru pe care l-ați făcut 
pentru o fată?
- Păăiii,... eu,... primul i-am dat add pe facebook!

Paradoxul internetului: unește oamenii care se află la 
depărtare și îi desparte pe cei apropiați!


P
e
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l
e



IMPLICĂ-TE
FII VOLUNTAR!!!


