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COMUNI-CATImplicã-te! Fii voluntar!!!

Limba noastra-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng și care o cântă
Pe la vatra lor țăranii.

Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.
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 The training course “Social Media for Democracy” will be dedicated to the role and influence of social media in 
democratization process in Europe. Looking at the Arab spring in 2011, social media played an important role in fostering the 
impact of democratic grass-root movements. Similarly civil initiatives in Eastern Europe e.g. Russia and Azerbaijan are 
widely using social networks and new media tools to bypass censorship in order to bring their messages and demands for 
change to the public.
 Therefore, with this training course, we would like to elaborate on the potentials of new media and social networks 
for democratic change in Europe by introducing the broad variety of tools available, comparing different forms of social 
media tools in regards to their impact and by promoting the use of those tools in local and international youth work in order 
to foster democratic youth participation and inclusion.
 In terms of methodology, the training course will apply non-formal education and exercise several tools with the 
participants, create a small scale media campaign to promote a self-organised local event on a crucial topic of relevance for 
local youth and includes a visit to a media institution.
 The project will gather 28 youth leaders and social workers from EU and EECA countries in Kobuleti, Georgia from 
5th to 12th of October 2012 (6 full-time working days). The training course is implemented by the European Intercultural 
Forum e. V., Germany, in cooperation with the Academy for Peace and Development, Georgia.
 The participants coming to this training course must be youth or social workers actively involved in an international, 
national regional or local youth or social organisation. Participants are expected to have an open-minded and positive work-
ing attitude and must take part actively and fully in the programme. The participants must reside in the country they represent, 
independently of their citizenship. The participants must have a communication level of English to be able to interact and 
understand the activities. EVS volunteers cannot participate in this training.
 Arrival: October 5th, 2012 before 17.00 in Kobuleti. For those travelling by plane to Tbilisi, you may have to start 
the travel on October 4th to land in the night in Tbilisi (most of the flights land at night)
Departure: October 12th, 2012 after 8am from Kobuleti
 The participants will be accommodated in double and triple rooms in the hotel IRISE in Kobuleti at about 100m of 
the sea-side (address: Hotel Irise, Agmashenebeli Str. nr. 118a). Each room has private bathroom and toilets and is fully 
equipped. Bed lines and towels are provided. Wi-fi network is available in the lobby and seminar room.
 Breakfasts, lunches and dinners, as well as two coffee breaks per day will be provided by the organisers. If you have 
any special needs such as vegetarian, vegan, specific diet, allergies, please inform the  organisers before the project. The 
dining room is situated in the same building. On October 8th, the group will be taken to a traditional Georgian restaurant.
 The seminar is located in the hotel as the first floor. Seminar materials will be provided.
 The training course is implemented in the frame of the EU Youth in Action Programme. Accommodation, food and 
activities are fully covered by the organisers. The organisers will reimburse 70% of participants’ travel costs (with cheapest 
mean of transportation, only economy class, no taxi) upon presentation of original tickets, invoices and boarding tags.
The travel dates are: October 5th, 2012 for the arrival and October 12th, 2012 for the departure. You are allowed to come up 
to 4 days extra before the training (October 1st, 2012) and to stay up to 4 days after the event (October 16th 2012). Outside 
this timeframe, your travel costs will NOT be reimbursed.
 Participants from Denmark, France, Greece, Germany, Romania and The Netherlands will receive reimbursements 
bybank transfer after the training course upon reception of the return travel documents and international bank details. No 
exception to this rule will be done.
 Please have in mind that the transport from Tbilisi – Kobuleti – Tbilisi may be organised by the organisers and that 
you have to cover 30% of these costs. The corresponding amount (will be deducted from your final reimbursement. The costs 
will be around 15-20 EUR one way, that is 4-5 EUR for the 30% per person.
            Daniela Strîmbei

Învã¡are interna¡ionalã non-formalã
 Ca să menţinem tradiţia, ATCE-SR invită tinerii şi pe cei care lucrează cu tineri din Râmnic să aplice la un seminar 
internaţional ce urmează să se desfăşoare în Georgia, între 5-12 octombrie 2012. Sunt căutaţi doi participanţi.
 Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un e-mail la strimbeid@gmail.com în care să menţioneze: Nume complet, Data 
şi locul naşterii, Adresa e-mail de contact, Nr. de telefon, o Motivaţie pentru participarea la curs în limba engleză de max. 10 
rânduri. Candidaturile online se primesc până pe 10 august.
 Va exista şi un interviu după încheierea acestui termen.
 Descrierea proiectului este mai jos, în limba engleză, aşa cum este primită de la organizatori.

SOCIAL MEDIA FOR DEMOCRACY
October 5-12, 2012, Kobuleti, Georgia

 Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie şi Sport a organizat în perioada 13-18 
august 2012 în comuna Bisoca, Judeţul Buzău o vizită de cercetare şi pregătire practică pentru un număr 
de 12 tineri din Râmnicu Sărat şi Bisoca, sub însoţirea directă a lectorilor Laurenţiu Selegian şi Doina 
Mihai.
 Evenimentul educaţional derulat sub forma unor ateliere de creaţie s-a înscris în agenda Proiectu-
lui  “Comuni-CAT” (Comunicare prin artă şi tradiţie) finanţat de Comisia Europeană prin Programul 
Tineret în Acţiune şi a avut ca parteneri Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, Centrul de Voluntariat 
Râmnicu Sărat, Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu”, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, Asociaţia 
de Tineret “Speranţa Râmniceană”, Asociaţia de Tineret “Viitorul Începe Azi”, Şcoala de arte şi meserii 
“Gheorghe Munteanu Murgoci” Bisoca, Agenţia de publicitate “Dugheana de Printuri”, Săptămânalul 
“Scurt pe doi”, TV “Sud-Est” şi Radio “Boom”.
 În perioada menţionată mai sus, cei 12 tinerii au avut ocazia să-şi însuşească informaţii utile din 
domeniul tradiţiilor şi a practicării meşteşugurilor locale, a simbolisticii folosite în arta populară din 
zona Bisoca, dar şi să dobândească deprinderi practice în urma mânuirii lutului, a realizării de măşti şi 
vase sau a contactului cu diverse tehnici de împletit sfoara sau răchita.
 Totodată, membrii echipei de proiect au s-au putut bucura de un program relaxat, care a îmbinat 
în mod armonios jocul şi nonformalul cu urmărirea obiectivelor asumate iniţial prin proiect.
 Prezentul comunicat reprezintă în exclusivitate punctul de vedere al autorului, singurul care se 
poate face vinovat de utilizarea informaţiilor pe care le conţine.

           Cătălin Pavelescu

COMUNI-CAT
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 Salutări, mă numesc Gavrilă Ionuţ - Mădălin şi sunt unul din 
participanţii proiectului European “Comuni-CAT”. Acest proiect 
este a fost scris şi implementat de tineri care încă ţin la tradiţiile şi 
obiceiurile patriei. Perioada de desfăşurare a proiectului este între 1 
mai 2012 şi 1 februarie 2013, între aceste date participanţii 
dezgroapă tradiţiile şi obiceiurile de mult uitate.
 În perioada 17-22 august 2012, grupul ţintă, format din 12 
tineri, a fost într-o deplasare în comuna Bisoca, unde a făcut diferite 
activităţi. Una dintre aceste activităţi a fost “Prinşi în tainele lutului 
- Olărit”, unde tinerii au creat folosindu-şi imaginaţia şi câteva kg 
bune de lut, oale, măşti, farfurii, chiar şi diferite animăluţe sau 
obiecte. Aceştia au fost introduşi în tainele olăritului de lectorii Sele-
gian Laurenţiu şi Doina Mihai.
 Puşi faţă în faţă cu masa olarului, aceştia au devenit din ce în 
ce mai curioşi, în secunda doi apucându-se de treabă. Primele 
produse au fost fără formă, iar aceştia voiau încet, încet să renunţe. 
Sentimentul a continuat, până când unul din ei a reuşit să facă o 
mască. Imediat după fiecare s-a aşezat fie la masa olarului, fie la o 
masă normal. Tinerii şi-au folosit imaginaţia pentru a crea zaruri, 
măşti, broscuţe, oameni de zăpadă, oale, farfurii, scrumiere, umbrele, 
etc.
 Activitatea s-a desfăşurat în două zile, a doua zi fiind cea mai 
bună. Aceştia au devenit experimentaţi şi tot ce făceau era să ia lutul, 
apoi lucrau de parcă asta făceau din moşi, strămoşi. Se pare că gena 
rămâne în noi oricât am utiliza tehnologia, tot ce trebuie să vrem şi să 
exersăm, şansele de eşec fiind inexistente deoarece acest talent este 
moştenit.
 Tinerii, după ce produsele s-au uscat, au avut grijă să le 
finiseze.La acest proces fiecare dintre ei şi-a arătat dexteritatea în 
funcţie de cât de bine a finisat produsul. Lectorii Selegian Laurenţiu 
şi Doina Mihai au avut grijă ca finisarea să fie făcută ca la carte.
 La sfârşitul deplasării am împachetat foarte bine produsele 
fragile pentru a le duce la Râmnicu Sărat. Acasă le-am pictat fiecare 
după bunul plac, pregătindu-le pentru expoziţie. Tinerii consideră 
această deplasare de 1 săptămâna, o experienţă de neuitate care le-a 
arătat cât de simplu îşi pot face bibelouri, vase sau măşti ei singuri. 
Probabil viitoarele cadouri care le vor da apropiaţilor vor fi făcute 
din lut.

Prinøi în tainele lutului
OlÅrit

 Tinerii Comuni-CAT sunt mereu puși pe 
treabă. Colorați în nuanțe pline de viață au 
transpus al lor colorit în tainele nodurilor 
pline de tâlc. Pe plaiuri bisocene au încercat 
să-și arate talentele în ale nodurilor. Măiestria 
și-au arătat-o numaidecât, doar vorbim de 
omuleții veseli ai Comuni-CAT-ului. 
 Pornind de la modul cum bunica sau 
străbunica realizau covoarele și toate bucățile 
de material, ne-am imaginat că în fața noastră 
se afla un război de țesut, cu câteva fire de 
cânepă și mânuțe sprintene am realizat câteva 
obiecte de decor asemănătoare produselor 
finale ale războiului de țesut de odinioară.   
 Dacă tot am vorbit de obiecte de decor, 
am încercat să realizăm și alte „opere” de 
artă... Mai exact câteva lucrări din fire de 
cânepă puse exact unde trebuiau, după 
imaginația fiecăruia. Doar că asta nu a fost 
totul... noi, scumpi așa cum suntem, ne-am mai 
făcut și ceva brățări colorate, și-n culori 
tradiționale pentru a promova bucățelele ce 
ne-au rămas. 
 De aste lucruri nu ne-am preocupat 
numai pe plaiurile bisocene, Râmnicu Sărat a 
fost un loc primitor unde, noi, omuleții 
Comuni-CAT, ne-am putut desfășura activita-
tea creatoare.

Între ae øi culoare

Gavrilă Ionuţ - Mădălin

Giorgiana Vlăsceanu
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 Am ajuns în Cracovia mai mult decât obosit. 
Avusesem escală în Varșovia și nu dormisem toată 
noaptea. Aeroportul, mai bine zis, mini-aeroportul 
din Cracovia se află undeva la vreo 20-25 de kilome-
tri de oraș, dar transportul până acolo se face relativ 
ieftin. Țin minte că atunci când am aterizat ploua și 
era destul de răcoare în comparaţie cu canicula 
insuportabilă de la noi, ceea ce m-a bucurat foarte 
mult. În ultimul timp am început să fac o obsesie din 
fenomenul numit ploaie. Dacă aș putea să mă mut 
într-un loc în care să plouă tot timpul anului, aș fi cel 
mai fericit om. Se spune că ar exista un astfel de loc, 
pe undeva prin China, dar cum eu abia am bani de 
bilet pentru personalul Râmnic-București și invers, 
probabil că va mai dura cel puțin o eternitate până 
voi ajunge în capătul celălalt al lumii. Vasăzică, 
ploua. Nu foarte mult, dar suficient cât să îți satisfaci 
poftele de dimineață. Am tras de valiza pe care o 
aveam cu mine în jur de un kilometru, până într-un 
fel de gară cu un singur peron, fără casă de bilete şi 
cu o singură cale ferată pe unde trecea un singur 
tren. Era trenul care făcea legătura cu cetatea 
Cracoviei. Imediat ce am ajuns pe peron, m-a 
întâmpinat un taximetrist care, pentru numai 5 euro 
s-a angajat să mă transporte până în oraș, chiar la 
ușa hostel-ului unde voiam să ajung. Auzisem însă 
vorbindu-se în gară cum că un bilet până în Cracovia 
arn fi undeva la 1,9 sloți, ceea ce însemnă aproximat 
2 amărâţi de lei de ai noștri. Hotărât astfel să iau 
trenul, i-am răspuns într-o doară taximetristului de 
lângă mine că nu sunt interesat de serviciile lui și că 
voi merge pe o sumă mult mai mică până la 
destinație. În aproximativ 10 minute a apărut și 
trenul, destul de modern, în ciuda faptului că avea 
numai două vagoane, nu era deloc ocupat. M-am 
așezat pe scaun și așteptam să vină controloare, o 
femeie grasă cu riduri destul de pronunțate și cu o 
privire mai mult decât întunecată. Mi-a repezit vreo 
două cuvinte în poloneză, dar cum cunoștințele mele 
de poloneză se află undeva sub nivelul mării, am 
căutat să-i explic că sunt turist și vreau un bilet. A 
trecut apoi la un limbaj mai cunosc mie, mi-a făcut 

Polonia


niște semne cu degetele prin care, probabil, încerca 
să-mi explice că biletul costa 1,9 sloți, așa cum 
auzisem și eu în gară. I-am explicat că abia ateriza-
sem și că nu aveam nici urmă de sloți, ci euro. N-am 
dat la pace cu ea, până nu mi-a luat 5 euro pe un bilet 
care costă 2 lei românești. Din gesturile 
amenințătoare și din puținele cuvinte pe care le 
cunoștea în engleză, am înțeles că era dispusă să mă 
dea jos din tren dacă nu acceptam să-i dau șpaga 
cerută. N-am avut încotro și am făcut ca ea. 

În Cracovia ploaia se oprise deja. Din gară, care, vă 
spun sincer, este extraordinar de frumoasă și de 
curată, am pornit pe jos cotind spre dreaptă cu o 
hartă în mână pentru a căuta un hostel. Niciunul din 
cele pe care le văzusem de acasă pe internet nu mai 
avea locuri de cazare. Abia am găsit unul, Yellow 
Hostel, pe undeva prin centru. Eram prea obosit și 
bagajul era acum prea greu pentru a căuta în altă 
parte. Din păcate, nu era încă ora 14.00, așa că nu 
m-am putut caza imediat. Cu toate acestea, am putu 
lăsa acolo bagajul și am plecat cu un mic rucsac prin 
oraș, stradă cu stradă. Eram obosit, însă nu mă 
înduram să intru în hostel. Nu mai voiam să dorm, ci 
doar să vizitez tot ceea ce-mi ieșea în cale. În orice 
loc te-ai fi dus, ghidul de acolo ar fi spus că locul 
respectiv este simbolul orașului. Că tot veni vorba de 
simbol, locuitorii Cracoviei au un simbol foarte 
ciudat, un dragon care scoate flăcări. Prezența lui 

este pusă pe seama unui personaj fabulos care trăia 
într-o peșteră de lângă castel, într-o vale greu 
accesibilă. Se zice că acest dragon mânca femeile 
aflate la curtea regelui, dar nimeni nu reușea să afle 
cauza acestei nenorociri, până într-o zi când, ca în 
toate poveștile frumoase, cineva s-a găsit să desco-
pere bestia și să o elimine din viața localnicilor. Cine 
vrea să vadă locul în care se presupune că ar fi trăit 
acest dragon, trebuie să meargă fix în spatele caste-
lului medieval, acolo unde Vistula ajunge până la 
zidurile lui de apărare. Mândria Cracoviei este însă 
Universitatea Jagiellonă, înființată de Cazimir al III 
tocmai în anul 1364, cam în perioada în care nouă 
abia ne mijea mustața în istorie. Și asta spune multe 
despre evoluția ulterioară a celor două popoare până 
nu demult vecine. O universitate care are cu vreo 
15,000 de studenți mai mult decât are” urbea” 
noastră locuitori. Că tot veni vorba, în treacăt fie 
spus, am observat o modă printre locuitorii bietului 
nostru târg în a-l numi” urbe”. De unde și până 
unde, numai Dumnezeu știe! Cracovia are multe de 
arătat turiștilor, de la centru vechi unde tronează 
Turnul Primăriei, o construcție gigantică în stil 
baroc, până la plimbările cu trăsură și excursiile la 
fostele lagăre de concentrare. În jumătate de zi am 
reușit să văd atât de mult cât nu aș fi văzut poate 
într-o săptămână în altă parte. În plus, orașul este 
relativ ieftin, iar slotul polonez este aproape identic 
cu moneda noastră națională. De exemplu, pentru 
numai 15 sloți am putut face o plimbare de aproxima-

tiv o oră cu o mică ambarcațiune pe Vistula. Păcat că 
ghidul vorbea numai poloneză, și v-am spus care sunt 
relațiile mele cu această limbă mai încâlcită decât 
nodul gordian. 
După ce am rămas la un concert de folk-rock prin 
centru, am ajuns, în jurul orelor 22:00 prin hostel. 
Abia atunci realizasem că eram extenuat. Timpul 
nedormit îmi măcinase pur și simplu energia. Cu 
toate acestea, tot n-am avut ocazia să dorm. Mai 
întâi, am dat peste un grup de spanioli care erau pe 
acolo în turul Europei de Est; un est care, din câte am 
înțeles de la ei, nu cuprindea și estul propriu zis al 
UE, adică România, ci o scurtă prin Polonia, Slova-
cia și Ungaria. Ne-am încins la vorbă până spre 
miezul nopții. Motivul fusese unul foarte simplu: 
descoperiseră țuica pe care o aveam cu mine pentru 
seara interculturală. Nu au gustat prea mult, dar atât 
cât au făcut-o a fost suficient. Apoi am dat să mă 
întorc în cameră, numai că acolo mă aștepta o nouă 
petrecere, de data această dată de niște americani și 
câteva englezoaice. Cu alte cuvinte, încă o noapte de 
nesomn!
Nu-mi mai amintesc prea bine cum am ajuns în 
Będzin, micuțul orășel în care trebuia să ajung 
pentru activități. Tot ceea ce știu este că am așteptat 
pe cineva să mă ia din gară mai bine de 3 ore.

    Gheorghiță Drăghici
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 Privind din partea celor 
care au organizat proiectul 
YBLE, pot să spun fără să mint că 
în spatele întregului proiect au 
stat multe ore de planificare, 
organizare şi implicare. Normal 
că e nevoie de multă muncă dacă 
vrei ca ceva să iasă bine. Însă, 
privind din prisma unui partici-
pant, trebuie să recunosc că 
multele ore de planificare au dat 
roade, YBLE fiind unul dintre 
cele mai reuşite proiecte la care 
am luat parte vreodată.
 Au fost 7 zile care au avut 
de toate, 7 zile în care am cunos-
cut oameni din toate colţurile 
Europei, oameni care, în unele 
privinţe chiar m-au impresionat, 
şi îmi pare bine că încă mai ţinem 
legătura.
 După terminarea proi-
ectului, lucrurile şi-au urmat 
cursul firesc şi a urmat etapa de 
diseminare. Toţi participanţii 
proiectului plus alţi câţiva volun-
tari, s-au întâlnit pentru trece a 
prin toate fazele proiectul YBLE. 
Etapa de diseminare a constat în 
mai multe activităţi, şi anume 
distribuirea de pliante, flyere şi 
stickere, discuţii cu autorităţile 
locale şi cu cetăţenii, legate de 
impactul pe care l-a avut YBLE în 
sânul comunităţii, şi cea mai 
importantă activitate, după 
părerea mea, începerea concur-
sului de eseuri “Mituri şi legende 
râmnicene”, în rândul tinerilor 
din Râmnicu Sărat. Concursul a 
fost un succes, multe eseuri fiind 
premiate pentru legendele 
promovate. 
 Diseminarea a fost dusă 
la bun sfârşit, şi, odată cu ea, a 
fost dus la bun sfârşit şi YBLE. 

Diseminare
Proiect finanțat de Comisia Europeană

prin programul Tineret în Acțiune

 Pentru promovarea programului Tinere în Acţiune şi 
diseminarea rezultatelor proiectului european” Youth Build 
Legendary Europe”, desfășurat la Râmnicu Sărat în perioada 
9-16 iulie 2012, s-au desfășurat și se vor desfășura o serie de 
activități specifice, menite să ofere comunităților locale o 
oglindă a ceea ce tinerii din România, Italia, Portugalia, 
Spania și Turcia au realizat împreună. Proiectul s-a axat pe 
redescoperirea și promovarea valorilor autentice, identitare, 
ale fiecărei națiuni participante cu scopul de a preveni distru-
gerea și” demitizarea” prin uitare a” Europei legendare”.
 Întreaga perioadă a acestei diseminării este cuprinsă 
între 10 iulie 2012 (a doua zi de activități) și 5 martie 2013. 
Prima dintre aceste activități a fost crearea unui” blog de 
legendă” (legenderamnicene. sperantaramniceana.ro) unde să 
apară numele tuturor promotorilor,” ambasadorii” simbolici 
din partea fiecărei comunități locale, precum și postarea de 
fotografie, articole, clipuri video etc. Blogul este unul deschis, 
astfel încât orice participant are libertatea de a posta, De 
asemenea, oricine poate intra și comenta, cu simpla condiție 
ca ceea ce scrie acolo să nu afecteze în vreun fel imaginea unei 
persoane sau să facă publicitate unei firme, companii etc. 

David Dan

 În perioada 12-16 august 2012 s-a realizat o amplă 
campanie de promovare, diseminare şi multiplicare, prin 
împărțirea de materiale informative, discuții libere pe seama 
realizărilor proiectului etc. Totodată, s-a discutat pe larg 

despre programul Tineret în Acțiune (TiA); avându-se în 
vedere, în special, obiectivele și prioritățile acestuia. 
Impactul asupra comunității locale a fost unul foarte ridicat, 
în condițiile în care diseminarea s-a realizat tocmai de zilele 
orașului Râmnicu Sărat, atunci când străzile orașului erau 
gazda a mii râmniceni.
 Activitatea care va continua această diseminare va fi” 
concursul de legende” în cadrul căruia fiecare promotor va 
organiza un concurs de eseuri pe teme legendare, iar cea mai 
bune vor fi introduse în revista” Micul Jurnalist”, respectiv,” 
Almanahul de Legende”, produs al proiectului. Promovarea 
acestui concurs se va realiza prin site-uri, bloguri, televiziune 
locală, ziare etc. 
 Pe lângă aceste activități, constant, se vor publica 
articole în revista Micul jurnalist pe teme care să aibă 
legătură cu activitățile proiectului sau cu ceea ce acesta a 
promovat printre tinerii participanți. De asemenea, vor exista 
discuții libere despre programul TiA, atât în interiorul 
comunităților locale, precum și pe pagina de facebook pe care 
participanții o folosesc pentru vizibilitate și varii discuții în 
vederea menținerii legăturilor dintre ei.

 O altă sesiune specială a diseminărilor va fi aceea în 
care o” caravană” a proiectului se va deplasa prin liceele 
locale și va împărtăși elevilor și profesorilor de acolo 
experiențele personale, vor promova programul TiA și vor 
împărți pliante, fotografii, DVD-uri și” almanahuri de 
legendă”. Această sesiune va avea loc în perioada 15 noiem-
brie 2012-15 ianuarie 2013. Se vor ține astfel discuții libere, 
joculețe non-formale și chestionare pentru cei prezenți.
 În luna marie a lui 2013 se vor încheia activitățile, 
motiv pentru care această ultimă parte va avea în vedere 
rezultatele generale ale proiectului, impactul asupra 
comunității locale și importanța programului TiA pentru 
tinerii din ziua de azi. La sfârșitul tuturor activităților prezen-
tate mai sus, se va înmâna certificatul youthpass fiecărui 
participant al proiectului.
     Gheorghiță Drăghici

Vlad Ţepeş
(Valdislaus I Basarab-Luxemburg)

(n. noiembrie/decembrie 1431 - d. decembrie 1476)
 Vlad Ţepeş a fost domnitor al Valahiei, temut 
atât de duşmani cât şi de poporul său. Numele lui 
oficial fiind “Valdislaus I Basarab-Luxemburg”, 
botezat în sfânta cristelniţă de la biserica “Sfânta 
Maria”. Acesta este atât un personaj istoric cât şi 
folcloric. Legenda lui a fost inspiraţia regizorilor 
pentru aproximativ 750 de filme, iar scriitorul Bram 
Stoker la folosit pe Vlad Ţepeş ca erou principal în 
cartea sa. Se bănuia că Vlad Ţepeş era un vampir 
însetat de sânge şi că după fiecare luptă îşi potolea 
setea de sânge bând sângele celor învinşi.
 Vlad Ţepeş a primit porecla “Dracula”, a-ul 
de la sfârşitul cuvântului stabileşte apartenenţa lui 
Vlad de tatăl său, Vlad Dracul, iar porecla de “Ţepeş” 
i-a fost atribuită abia după moartea sa în 1476, din 
cauza modului în care îi pedepsea pe otomani, 
trăgându-i în ţeapă. Se spune despre Vlad că îi plăceau 
execuţiile în masă, vârfurile parilor formând un fel de 
"pădure". Pentru a se bucura de aceste "spectacole" 
Vlad obişnuia să organizeze ospăţuri în faţa celor care 
mureau în chinuri.
 Vlad Ţepeş a rămas cunoscut drept voievodul 
în timpul căruia puteai bea apă din fântâna Cetăţii 
Târgovişte, cu un pocal din aur masiv fără ca cineva 
să-l fure deoarece acesta pedepsea hoţii şi pe cei care 
nu erau corecţi trăgându-i în ţeapă, chiar dacă erau 
oameni din poporul său.
 Domnitorul ținea de asemenea ca toți locuito-
rii țării să muncească și să fie utili comunității. Îi 
privea pe bolnavi, vagabonzi și cerșetori ca pe niște 
hoți. Ca urmare, într-o zi toţi vagabonzii şi bolnavii din 
Țara Românească au fost invitați la curtea domnească 
din Târgoviște, la un ospăț. După ce au mâncat și au 
băut, domnitorul i-ar întrebat dacă ar vrea să nu mai 
fie niciodată săraci. După ce a primit un răspuns 
afirmativ, a ordonat ca hala să fie închisă și incendiată. 
Vlad Ţepeş a fost numit drept Cavalerul dreptăţii! Vlad 
Ţepeş este asociat personajului Dracula fără nici un 
temei istoric. Numele de Dracula, care apare în docu-
mentele vremii, se datorează "Ordinului dragonului" 
pe care l-a primit tatăl lui Vlad Ţepeş.

Gavrilă Mădălin
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 Între 9-16 Iulie 2012 a avut loc 
proiectul YBLE (Youth Building 
Legendary Europe), finanțat de 
Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acțiune, proiect cu o 
încărcătură culturală deosebită, vizând 
un schimb de informații privind mituri, 
legende și obiceiuri. Toate acestea s-au 
desfășurat într-un cadru de educație 
non-formală la Râmnicu Sărat, Balta 
Albă și pe firul râului Râmnic, în 
amonte de oraș. 
 Facem o scurtă oprire la lacul 
Balta Albă și vă invit să aflați legenda 
sa:
 ... Se spune că, demult, tare 
demult, Iisus Hristos împreună cu Sfân-
tul Petru au cerut găzduire unei femei 
ce se ocupa cu păzitul vacilor din sat, 
aceasta fiind foarte săracă, vădană și 
"precopsită" cu șapte copii. 
 În lipsa hranei, Iisus a trans-
format balega din sobă în pâine. După 
ospăț li s-a făcut sete, dar neavând apă, 
Iisus a dat cu toiagul său pe fundul unei 
văi seci. Din acel moment apa a început 
să curgă, splendidul izvor formând mai 
târziu un lac care servea la asigurarea 
familiilor sărace cu apă. 
 La plecare Iisus i-a spus femeii 
și celor șapte copii să nu privească 
înapoi, însă susurul apei curgătoare 
era tare melodios, și fără să vrea au 
întors capul. Din acel moment femeia și 
cei șapte copii s-au transformat în 
moviliță pe malul lacului, putând fi 
văzuţi și astăzi.

o altÃ viziune
legenda lacului balta albÃ

 Localitatea Balta Albă este atestată istoric și documentar în secolul 
al XVIII-lea, în timpul căruia a fost înființată de către Boierul Dumitru Sece-
leanu o livadă de 100 ha, un uscător de fructe, o distilerie de rachiu, el fiind 
cel care a pus și bazele stațiunii Balta Albă, construind instalații de tratarea 
afecțiunilor reumatice. 
 Carol Davila a analizat calitatea terapeutică a nămolului prezent. 
Primul hotel se construiește în anul 1872, în scurt timp fiind puse în funcțiune 
băile reci și calde. Satele care fac parte din comună Balta Albă dețin și ele o 
istorie aparte. Astfel despre satul Stăvărăști se spune că în urmă cu mulți ani 
a purtat numele "La colacul de piatră", denumire primită în urma construirii 
de către turci a unei fântâni deasupra căreia se află un colac de piatră destul 
de mare. 
 Numele satului Pârlita provine de la biserica învelită cu stuf şi 
construită din bârne ce a ars complet. Amara îşi capătă numele de la baltă 
din apropiere a cărei ape are un gust amar. Numele satului Balta Alba ca şi în 
cazul satului Amara îşi are originea de la numele lacului cu acelaşi nume, 
datorită sărurilor ce se depun în timpul secetei pe margine, provocând în 
acest mod iluzii vizuale, de la distanţa aceasta pare alb.
 Satul Băile şi-a căpătat acest nume datorită băilor ce se făceau în 
lacul Balta Alba, bai ce se fac şi astăzi, de altfel.
 Prietenii noştri din Spania, Portugalia, Turcia şi Italia s-au bucurat 
teribil de împachetările cu nămol... atât de teribil încât abia i-am scos din 
apă.
       Am părăsit staţiunea după ce ne-am îndeplinit task-urile: interviuri cu 
localnicii, o sesiune de teatru-forum şi, desigur, duşuri de recunoaştere... ca 
după împachetările cu nămol.

       Scurt istoric al localității:

Angela Mădălina FERARU
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                 A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar 
mai povesti, pe vremea regelui Arthur şi a cavalerilor 
mesei rotunde, un cavaler ce îşi dorea foarte mult să 
devină ucenicul magicianului Merlin. Şi a încercat el să 
înveţe cât mai multe vrăji din vechea carte a lui Merlin, 
dar nu a înţeles nimic din ceea ce iscusitul magician 
scrisese. Hotărât să obţină bagheta de vrăjitor s-a dus la 
Merlin şi i-a spus că ar face orice pentru a fi sub îndru-
marea lui. Atunci magicianul l-a trimis în ţara lui Dracula 
pentru a aduce unul dintre cele nouă cojoace ale Babei 
Dochia. 
                 Nedumerit şi neştiind cine este această babă, 
cavalerul încălecă pe calul său şi plecă spre ţara 
cunoscută drept România. Cale lungă şi obositoare 
străbătu el. Cunoscu în drumul său prinţese şi balauri, se 
luptă cu gorgone şi minotauri, întâlni ciclopi şi sirene care 
îi făcură drumul anevoios. Tânărul călător continuă să 
meargă încrezător, până ce ajunse în Transilvania. 
Neştiind ce să facă, sau cum să dea de această Dochie şi 
fiind noapte şi frig bătu la poarta castelului marelui conte 
Dracula. Acesta îl primi binevoitor în casa sa şi îi întinse 
o revistă pentru a trece timpul mai repede. Printre paginile 
acelei reviste a cărei nume s-a pierdut în timp află cava-
lerul de oraşul Râmnic.
                     Ajuns în Râmnic, poposi la casa unui ţăran şi 
întreba de această babă Dochie. Ţăranul, neinstruit în 
arta vorbelor, alese îl trimise pe cavaler la locul ce se 
zvonea că se numeşte YBLE. Acolo, el găsi domniţe şi 
cavaleri îmbrăcaţi în rochii şi costume scumpe, ce aveau 
feţele acoperite de măşti. Nedumerit, cavalerul întrebă pe 
una din domniţe ce se întâmplă. Aceasta îi spuse, că aici, 
la YBLE se strânseseră cei mai iscusiţi şi învăţaţi oameni 
din lume pentru a descifra secretele celor mai misterioase 
legende, într-un carnaval al legendelor timpului. Atunci 
cavalerul se aşeză şi ascultă atent. Unul dintre cei prezenţi 
se ridică în picioare şi începu:
 “Cu mulţi, mulţi, mulţi ani în urmă, trăia o femeie bătrână 
care se numea Dochia avea o fiică vitregă pe care nu o 

avea la inimă. Într-o zi de iarnă cumplită babă Dochia i-a 
dat fetei, o haină foarte murdară cerându-i să o spele la 
rău până devine albă ca zăpada. Tânăra fată s-a dus la 
râu şi a spălat-o mult timp, dar pe cât o spală ea mai tare, 
pe atât devenea haina mai neagră! Şi cum muncea ea de 
zor încercând să spele haina, a apărut un bărbat tânăr şi 
chipeş care se numea Mărţişor şi a întrebat-o de ce 
plânge.
Fata i-a povestit lui Mărţişor ce i s-a întâmplat. Atunci 
Mărţişor i-a spus că posedă o putere magică şi i-a oferit o 
floare roşie şi albă şi a îndemnat-o să mai spele încă o 
dată veşmântul şi apoi să se întoarcă acasă. Când a ajuns 
fata acasă haina era albă ca şi neaua. Bătrânei Dochia nu 
i-a venit să îşi creadă ochilor. Ea nu ar fi crezut că fiica sa 
vitregă va reuşi să îndeplinească sarcina. Deodată a văzut 
floarea din părul fetei. "De unde o ai?" o întrebă bătrâna, 
"este încă iarna".
Bătrâna crezu că primăvara a revenit şi plecă cu turma pe 
munte. Pe drum vremea era frumoasă, aşa că a renunţat la 
cojoacele pe care le purta. La sfârşit a fost însă prinsă de 
burniţă. Când a ajuns în vârf i s-a arătat Mărţişor: "Vezi 
cât de rău este să stai în frig şi umezeală" a grăit el, "tu, 
cea care ai obligat fata cea bună să spele iarna hainele la 
rău." Apoi a dispărut.
Bătrâna a rămas singură pe munte, a venit gerul şi oile au 
fost transformate în pietre. De atunci roşul şi albul 
simbolizează lupta între bine şi rău, între iarnă şi 
primăvara.”
    Atunci cel care povestise legenda aduse ceea ce mai 
rămăsese din baba Dochia şi anume unul dintre cojoacele 
ei. Cavalerul se rugă de el să-i dăruiască lui cojocul, 
promiţând în schimb să facă numele de YBLE cunoscut 
peste tot pe unde va merge. Domnii şi domniţele îi dăruiră 
cojocul, iar cavalerul îl aduse lui Merlin, ca răsplată 
Merlin îl făcu pe cavaler vrăjitor şi făcu numele de YBLE 
nemuritor, astfel şi în zilele noastre YBLE este şi va 
rămâne o experienţă de neuitat.
                                                                                                                                                         Maria Lungu

legenda yble
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 Cunoscusem Turcia acum câțiva ani, prin 
primăvara lui 2010, pare-mi-se, când tocmai mă 
pregăteam de examenele de Bacalaureat. Mergeam pe 
atunci într-un proiect în Istanbul, pe malul european al 
Bosforului. Îmi amintesc că vechiul Constantinopole îmi 
produsese o impresie ciudată. Devenisem atât de confuz, 
încât nu mai reușeam să înțeleg mare lucru din ceea ce 
vedeam: ruine romane, biserici bizantine, moschei peste 
tot, o aglomerație de nedescris și, la tot pasul, comercianţi 
care vorbeau în orice limbă ai fi deschis tu gura. Era un fel 
de Babilon modern. Îmi spusesem pe atunci că, dacă spiri-
tul baroc a dispărut prin Occident, în capitala aceasta 
supraaglomerată el nu poate dispărea niciodată.” Cum e 
în Turcia?”, m-au întrebat cei de acasă.” În Turcia nu știu 
cum este – răspund eu -, dar Istanbulul este este minunat. E 
locul în care nu știi nimic și totuși vezi totul, absolut totul. 
Cel mai frumos e noaptea când marea se confundă cu lumi-
nile străzilor înguste care coboară de pe colinele 
înconjurătoare (Între noi fie vorba, mai știe cineva câte 
sunt acum?)”. Cam astea erau impresiile mele despre” 
spațiul otoman”. Contactul cu viața spirituală de acolo 
fusese unul mai mult decât superficial. Asta pentru că 
locuitorii vechii capitale dintre Asia și Europa tind să 
demonstreze cât de europeni sunt ei în gândire, cât de 
liber-schimbiști au devenit, și atunci e foarte greu să 
pătrunzi dincolo de această” mască turistică”, după cum 
am numit-o eu. 
 Vara aceasta, însă, am avut ocazia de a vedea ceea 
ce înseamnă Turcia cu adevărat; o Turcia naturală în care 
spiritul deșertic al Anatoliei te întâmpină la tot pasul. 
Diferența se simte imediat. Între Istanbulul” european” și 
Konya există, în mare parte, numai legături de ordin rasial, 
nu și de ordin socio-cultural. Cel puțin asta a fost impresia 
mea. Trebuie, bineînțeles, să subliniez faptul că” analiza” 
mea este una pur subiectivă, ceea ce implică, în același 
timp, o lectură cel puțin la fel de subiectivă din partea 
celorlalți. De fiecare dată mi-a plăcut să văd numai ceea ce 
îmi provoacă mulțumire sufletească, iar nu” corectitudine 
științifică”. Astfel, articolul de față nu este mai mult decât 
o simplă prezentare subiectivă a unei lumi care, pentru noi, 
românii, este mai mult ipotetică, decât reală. De altfel, 
aceasta a fost tendința din totdeauna a poporului român: 
ceea ce este departe, fie în timp, fie în spațiu, este o lume 
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fabuloasă, în care totul este posibil, dar în același timp 
îndoielnic, imposibil de cercetat. Spunea că asemănări 
prea multe nu am găsit între ce văzusem acum câțiva ani în 
Istanbul și ceea ce am văzut de curând în Konya. 
 Ei bine, prima diferență uriașă a fost peisajul natu-
ral. Am găsit în această provincie – care este leagănul de 
formare a poporului turc - exact ceea ce îmi imaginam 
când eram mic despre întreaga Asie Mică. Un sol de 
culoarea toamnei, un amestec de portocaliu și maro, 
presărat drumuri ca de țară și femei îmbrăcate în negru din 
cap până-n picioare. Mai mult decât minunat! Era deja o 
cu totul altă lume, și asta îmi plăcea la nebunie.” Bine, îmi 
veți spune, dar Konya e un oraș cu peste un milion de 
locuitori, care se dezvoltă într-un ritm foarte rapid”. Nimic 
mai adevărat, vă răspund. Numai că orașul, dragi cititori, 
nu face parte din cultura acestor oameni care până de 
curând mergeau cu caravanele pe la iarmarocurile lor. 
Civilizația acestor oameni trebuie căutată în altă parte, nu 
în tehnologia modernă. Civilizația lor trebuie căutată în 
grotele pe care am avut ocazia să le văd în munții (mă rog, 
ceea ce a mai rămas din munții aceia erodați de prea multă 
istorie) aflați la vreo câţiva kilometri de orașul cu pricina. 
Însă, mai mult decât orice, m-a impresionat ospitalitatea 
acelor oameni, pe cât de simpli la vorbă, pe atât de plăcuți 
în relațiile cu cei din jur. O ospitaliate sinceră, nu prefăcută 
cum este cea a comercianților care, după ce te-au lăudat și 
ți-au vorbit în limba ta, dacă nu le cumperi marfa, te înjură 
cât pentru vreo-două trei mame și cinci surori. Oamenii din 
Asia Mică sunt simpli și prietenoși. Principalul lor reper 
identitar este, evident, religia islamică, chiar dacă mi-a 
fost dat să văd și o micuță chilie ortodoxă în tot acel deșert. 
Un islam care a dat lumii acei derviși incredibili care, prin 
spiralele nesfârșite lor tind să se unească spiritului origi-
nar. 
 Dacă veți ajunge vreodată prin Konya – capitala 
provinciei sau oricare alt loc din această regiune - 
încercați să descoperiți povestea lui Mawlâna Jalâledîn-I 
Rumi. Cu siguranță acest filosof are să vă spună mult mai 
multe lucruri importante despre cultura acelor oameni 
decât mine. Este suficient să amintesc doar că el le-a colin-
dat pe jos, eu cu mașina, ceea ce spune multe... 
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Istanbul și ceea ce am văzut de curând în Konya. 
 Ei bine, prima diferență uriașă a fost peisajul natu-
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 Pentru promovarea programului Tinere în Acţiune şi 
diseminarea rezultatelor proiectului european” Youth Build 
Legendary Europe”, desfășurat la Râmnicu Sărat în perioada 
9-16 iulie 2012, s-au desfășurat și se vor desfășura o serie de 
activități specifice, menite să ofere comunităților locale o 
oglindă a ceea ce tinerii din România, Italia, Portugalia, 
Spania și Turcia au realizat împreună. Proiectul s-a axat pe 
redescoperirea și promovarea valorilor autentice, identitare, 
ale fiecărei națiuni participante cu scopul de a preveni distru-
gerea și” demitizarea” prin uitare a” Europei legendare”.
 Întreaga perioadă a acestei diseminării este cuprinsă 
între 10 iulie 2012 (a doua zi de activități) și 5 martie 2013. 
Prima dintre aceste activități a fost crearea unui” blog de 
legendă” (legenderamnicene. sperantaramniceana.ro) unde să 
apară numele tuturor promotorilor,” ambasadorii” simbolici 
din partea fiecărei comunități locale, precum și postarea de 
fotografie, articole, clipuri video etc. Blogul este unul deschis, 
astfel încât orice participant are libertatea de a posta, De 
asemenea, oricine poate intra și comenta, cu simpla condiție 
ca ceea ce scrie acolo să nu afecteze în vreun fel imaginea unei 
persoane sau să facă publicitate unei firme, companii etc. 

 În perioada 12-16 august 2012 s-a realizat o amplă 
campanie de promovare, diseminare şi multiplicare, prin 
împărțirea de materiale informative, discuții libere pe seama 
realizărilor proiectului etc. Totodată, s-a discutat pe larg 

despre programul Tineret în Acțiune (TiA); avându-se în 
vedere, în special, obiectivele și prioritățile acestuia. 
Impactul asupra comunității locale a fost unul foarte ridicat, 
în condițiile în care diseminarea s-a realizat tocmai de zilele 
orașului Râmnicu Sărat, atunci când străzile orașului erau 
gazda a mii râmniceni.
 Activitatea care va continua această diseminare va fi” 
concursul de legende” în cadrul căruia fiecare promotor va 
organiza un concurs de eseuri pe teme legendare, iar cea mai 
bune vor fi introduse în revista” Micul Jurnalist”, respectiv,” 
Almanahul de Legende”, produs al proiectului. Promovarea 
acestui concurs se va realiza prin site-uri, bloguri, televiziune 
locală, ziare etc. 
 Pe lângă aceste activități, constant, se vor publica 
articole în revista Micul jurnalist pe teme care să aibă 
legătură cu activitățile proiectului sau cu ceea ce acesta a 
promovat printre tinerii participanți. De asemenea, vor exista 
discuții libere despre programul TiA, atât în interiorul 
comunităților locale, precum și pe pagina de facebook pe care 
participanții o folosesc pentru vizibilitate și varii discuții în 
vederea menținerii legăturilor dintre ei.

 O altă sesiune specială a diseminărilor va fi aceea în 
care o” caravană” a proiectului se va deplasa prin liceele 
locale și va împărtăși elevilor și profesorilor de acolo 
experiențele personale, vor promova programul TiA și vor 
împărți pliante, fotografii, DVD-uri și” almanahuri de 
legendă”. Această sesiune va avea loc în perioada 15 noiem-
brie 2012-15 ianuarie 2013. Se vor ține astfel discuții libere, 
joculețe non-formale și chestionare pentru cei prezenți.
 În luna marie a lui 2013 se vor încheia activitățile, 
motiv pentru care această ultimă parte va avea în vedere 
rezultatele generale ale proiectului, impactul asupra 
comunității locale și importanța programului TiA pentru 
tinerii din ziua de azi. La sfârșitul tuturor activităților prezen-
tate mai sus, se va înmâna certificatul youthpass fiecărui 
participant al proiectului.
     Gheorghiță Drăghici

avea la inimă. Într-o zi de iarnă cumplită babă Dochia i-a 
dat fetei, o haină foarte murdară cerându-i să o spele la 
rău până devine albă ca zăpada. Tânăra fată s-a dus la 
râu şi a spălat-o mult timp, dar pe cât o spală ea mai tare, 
pe atât devenea haina mai neagră! Şi cum muncea ea de 
zor încercând să spele haina, a apărut un bărbat tânăr şi 
chipeş care se numea Mărţişor şi a întrebat-o de ce 
plânge.
Fata i-a povestit lui Mărţişor ce i s-a întâmplat. Atunci 
Mărţişor i-a spus că posedă o putere magică şi i-a oferit o 
floare roşie şi albă şi a îndemnat-o să mai spele încă o 
dată veşmântul şi apoi să se întoarcă acasă. Când a ajuns 
fata acasă haina era albă ca şi neaua. Bătrânei Dochia nu 
i-a venit să îşi creadă ochilor. Ea nu ar fi crezut că fiica sa 
vitregă va reuşi să îndeplinească sarcina. Deodată a văzut 
floarea din părul fetei. "De unde o ai?" o întrebă bătrâna, 
"este încă iarna".
Bătrâna crezu că primăvara a revenit şi plecă cu turma pe 
munte. Pe drum vremea era frumoasă, aşa că a renunţat la 
cojoacele pe care le purta. La sfârşit a fost însă prinsă de 
burniţă. Când a ajuns în vârf i s-a arătat Mărţişor: "Vezi 
cât de rău este să stai în frig şi umezeală" a grăit el, "tu, 
cea care ai obligat fata cea bună să spele iarna hainele la 
rău." Apoi a dispărut.
Bătrâna a rămas singură pe munte, a venit gerul şi oile au 
fost transformate în pietre. De atunci roşul şi albul 
simbolizează lupta între bine şi rău, între iarnă şi 
primăvara.”
    Atunci cel care povestise legenda aduse ceea ce mai 
rămăsese din baba Dochia şi anume unul dintre cojoacele 
ei. Cavalerul se rugă de el să-i dăruiască lui cojocul, 
promiţând în schimb să facă numele de YBLE cunoscut 
peste tot pe unde va merge. Domnii şi domniţele îi dăruiră 
cojocul, iar cavalerul îl aduse lui Merlin, ca răsplată 
Merlin îl făcu pe cavaler vrăjitor şi făcu numele de YBLE 
nemuritor, astfel şi în zilele noastre YBLE este şi va 
rămâne o experienţă de neuitat.
                                                                                                                                                         

 Când vine vorba de mari oameni ce au făcut istorie 
de-a lungul timpului, românii au cu ce se mândri. Văzând 
monumente,  clădiri, edificii impunătoare care ne trezesc 
emoția si curiozitatea, dar și dorința de explorare,  ne 
gandim cu mândrie la cei ce ni le-au lăsat în grijă.  E 
momentul când rememorăm legende. Cand spun legende, 
mă gandesc la Neagoe Basarab și la impunătoarea 
Mănăstire de la Curtea de Argeș, la învățăturile lăsate de 
Matei Basarab, fără îndoială mă poartă găndul la domnul 
moldovean, Ștefan cel Mare, ctitorul mănăstirilor din 
Moldova, dar și la Constantin Brâncoveanu, domnul 
muntean ce ne-a lăsat moștenire nu numai o bogată cultură 
ci și un stil arhitectural aparte.  
 Constantin Brâncoveanu ajunge pe scunul de 
domnie al Țării Românești în 1688, iar printr-o diplomație 
iscusită reușește să țină țara departe de jafurile oștirilor 
străine. În cei 26 de ani de domnie a ridicat biserici și 
mănăstiri, a deschis școli, a tipărit cărți în diferite limbi și a 
sprijinit oamenii învățați ai vremii., atat străini cât și 
români.  Fiind un ocrotitor al tiparului, înființează 
tipografii la Buzău în 1691, la Snagov în 1694, la Râmnicu 
Vâlcea în 1705 și la Târgoviște în 1708. De asemenea, 
Brâncoveanu este și un  mare ctitor de lăcașuri de 
rugăciune. În 1690 punea piatra de temelie a celei mai de 
seamă din ctitoriile sale, mănăstirea Horezu, cu hramul 
Sfinții Împărați Constantin și Elena. În Oltenia, a refăcut 
mănăstirea Mamul, o veche ctitorie a boierilor Craioveni și 
a lui Matei Basarab. În București  a ridicat trei mari 
biserici, Biserica Sfântul Ioan cel Mare, biserica mănăstirii 
Sfantul Sava și biserica mănăstirii Gheorghe Nou. În 
aceasta din urmă aveau să fie depuse și osemintele domni-
torului, aduse pe ascuns de soția sa, doamna Maria.    
 O alta ctitorie de seamă a domnului muntean este și 
Mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Râmnicu Sărat. Lucrările s-au desfășurat  in intervalul  
1691-1697, iar construirea sfantului lăcaș avea să consoli-
deze granița nord-estică a Țării Românești. Stilul arhitec-
tural specific brancovenesc este ușor de identificat privind 
detaliile ce alcătuiesc complexul monahal.  Elemente de 
pietrărie și lemn  prelucrate artistic , predominarea 
motivelor vegetale, vrejuri, strugurii, floarea soarelui, 
presenta coloanelor și a sculpturilor figurative. 
        Stilul brâncovensc a rezistat peste veacuri, rămânând 
o viritabilă legendă în conștiița oamenilor, el putând fi 
admirat până astăzi. 

Alexandra BotanBianca Doloiu
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Legende ce au dăinuit peste veacuri

Masa
lui Bucur

Constantin
Brancoveanu

          În data de 15 iulie 2012, una dintre cele 7 zile ale 
proiectului YBLE, a avut loc excursia către “Masa lui 
Bucur”. Legendarul Bucur, întemeietorul Bucureştiului, 
nimeni altul decât un vrâncean care a copilărit şi a trăit o 
parte a vieţii sale în Munţii Vrancei. Masa lui Bucur este 
situată pe Vârful Penii, satul Pleşi, comuna Bisoca.
          Locul aparţine administrativ de judeţul Buzău, dar 
vârful unde se află Masa lui Bucur ţine de Munţii Vrancei. 
Este o stâncă imensă, cântărind 150 de tone, despre care se 
spune că a slujit drept masă ciobanului Bucur, după unii, sau 
haiducului Bucur, după alţii, cel care a întemeiat 
Bucureştiul. Este localizată pe un platou muntos, la 1.142 m 
altitudine, aşezată pe trei bolovani mai mici, asemeni unei 
mese tradiţionale româneşti.
       Iată aici, o scurtă povestioară aflată despre legenda lui 
Bucur:
      Cu secole în urmă, ciobanul a păstorit nestingherit o 
bucată bună a judeţului Vrancea, pe Valea Râmnicului, mai 
precis zona dintre comunele Vintileasca şi Bisoca din judeţul 
Buzău. Mărturie a trecerii lui Bucur pe aceste meleaguri 
pline de istorie şi legendă o constituie o bucată de stâncă 
denumită Masa lui Bucur.
     Cântărind sute de tone, piatră este aşezată pe trei 
bolovani mai mici, asemeni unei mese. Legenda ciobanului 
care a pus bazele capitalei de astăzi s-a transmis prin viu 
grai, din generaţie în generaţie. Masa lui Bucur a dăinuit de 
secole şi stă şi astăzi neclintită. Localnicii de pe Valea Râm-
nicului ştiu de la bătrâni că încă de mic, Bucur stătea pe 
stânca din vârful muntelui, iar mai târziu, de acolo supra-
veghea meleagurile unde îşi păştea oile. Bătrânii povesteau 
că Bucur a furat-o pe Musa, în timp ce aceasta punea cartofi 
în pământ. Bucur a venit, iar în fuga calului a înhăţat fata şi 
a zbughit-o cu ea. A plecat cu fata din Munţii Vrancei şi aşa 
a ajuns pe Valea Dâmboviţei, unde a pus piatra de temelie a 
oraşului Bucureşti.
        De la Masa lui Bucur mai sus, pe deal, este o comoară. 
„Comorile, se spune în popor că, la zile de sărbătoare joacă, 
adică se vede o flacără ca şi cum ar fi foc. Dacă cineva ar 
avea un detector de metale, cu siguranţă ar fi găsită".
      Această scurtă istorioară am reuşit să o aflăm printr-un 
interviu sau altfel spus un joc de întrebări, întrebări ale 
căror răspunsuri le-am primit de la localnicii comunei 
Bisoca.
     La sfârşitul zilei, ne-am îndreptat către casă, cu zâmbetul 
pe buze datorat unei noi legende învăţate şi anume „Masă 
lui Bucur”.
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  În luna august a acestui an, a apărut la editura 
buzoiană Editgraph şi cu sprijinul financiar al ATCE 
Speranța Râmniceană, lucrarea Tezaurul de la 
Deduleşti (sec. XV-XVII), semnată de Aurel Vîlcu1 și 
Neculae Marius2.
  Pornind de la dorința de a populariza patrimo-
niul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, autorii au 
alcătuit o excelentă monografie a unui tezaur alcătuit 
din 593 de monede din argint, ascuns în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea. 
  Din păcate, istoria descoperirii acestui tezaur 
nu este în întregime cunoscută. Se pare că, potrivit 
actualului preot paroh, elevii şcolii din localitate, aflaţi 
într-o excursie în împrejurimile satului, după o 
perioadă ploioasă şi cu alunecări de teren, au făcut 
descoperirea. Locul nu se află departe de sat, dealul 
“Scărişoara”, aflându-se la aproximativ la 200 de 
metri de marginea aşezării şi tot la aceeaşi distanţă la 
sud-vest de biserica satului Deduleşti, cu hramul 
“Pogorârea Sf. Duh”, monument istoric de categoria 
“A”, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2010 la 
poziţia 629, cod BZ-II-m-A-02394.01. Datată din anul 

1620, biserică era ridicată la momentul îngropării tezaurului.
 După descoperire, unul dintre profesori împreună cu preotul de atunci, Bîsceanu Ion, au anunţat 
specialiştii de la Muzeul din Râmnicu Sărat, care au venit şi au preluat piesele. În anii ce au urmat, lipsa 
personalului de specialitate a făcut ca piesele să nu poată fi determinate ştiinţific până în anul 2011.
 Ca și componență, tezaurul conține piese variate - ca proveniență, an de emitere și valoare. Astfel, 
întâlnim aici piese emise în Ungaria, Transilvania, Spania, posesiunile spaniole din America, Ţările de 
Jos, Imperiul Romano-German, Polonia, Lituania şi Riga. Temporal, exemplarele din tezaur acoperă 
perioada începând cu a doua jumătate a secolului al XV-lea şi până la 1660. Nimic neobișnuit nu este nici 
faptul că, alături de piese cu o valoare mare - 
cum sunt talerii emişi în Ţările de Jos, Spania şi 
în cuprinsul Imperiului Romano-German- 
destinaţi în special tranzacţiilor mai mari, 
întâlnim și multă monedă măruntă, precum 
denarii ungureşti şi piesele de ½ gros poloneze, 
necesară tranzacţiilor cotidiene.
 De remarcat este faptul că în 
componența tezaurului nu avem nicio piesă de 
provenienţă otomană, acest fapt fiind pus pe 
seama devalorizării şi reducerii producţiei 
monetare din Imperiul Otoman.
                                                                                                          

1Cercetător ştiinţific la Cabinetul Numismatic al Institutului
de Arheologie “Vasile Pârvan’’ al Academiei Române.
2Director al Muzeului Municipal Râmnicu Sărat.

Ştefănia Bianca DOLOIU

 Aflaţi la a doua participare consecutivă la Fragaria Cup, cel 
mai mare turneu de fotbal din Europa, fotbaliştii grupelor de copii de 
la CSM Râmnicu Sărat, au fost la un pas de a repeta performanţa de 
anul trecut şi anume atingerea sferturilor de finală, evoluție reușită 
de grupa ‘98, antrenată de Marius Tîrîlă, în anul 2011. 
 Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Sărat a fost reprezentat la 
ediţia din acest an a turneului internaţional de fotbal juvenil 
Fragaria Cup din Slovacia de trei grupe de copii, 1999, 2000 și 
2001. Cel mai bun parcurs însă l-a avut grupa ‘99, pe care am 
onoarea să o antrenez. 
 Puştii râmniceni au avut parte de adversari dificili, precum 
Progresul Bucureşti, Universitatea Cluj şi Dinamo Kiev. Micuţii 
râmniceni s-au descurcat onorabil, înregistrând cinci victorii, un 
rezultat de egalitate şi două înfrângeri. În ultima partidă din faza 
grupelor, CSM Rm. Sărat a întâlnit Universitatea Cluj, într-un meci 
decisiv pentru calificarea în sferturile de finală, duel pierdut cu 5 la 
0, pe fondul unor greșeli cauzate de oboseala care şi-a spus cuvântul, 
râmnicenii disputând în aceeaşi zi şi meciul cu Dinamo Kiev (scor 1 
la 0). 
 Sunt mulţumit de evoluţia noastră, rămân însă cu regretul că 
puteam obţine mai mult, dacă în jocul cu Universitatea Cluj nu 
făceam greşeli. Oricum, sunt mândru de copiii noştri şi sunt convins 
că în viitor vom avea rezultate şi mai bune. 
            Celelalte două reprezentante ale CSM Râmnicu Sărat nu au 
avut acelaşi parcurs bun pe care l-a avut grupa ‘99. Micuţii fotbalişti 
de la U10 s-au clasat pe locul şapte în grupă (5 pct.), după ce au 
înregistrat o singură victorie şi doar două rezultate de egalitate din 
opt partide, în timp ce puştii de la U12 au încheiat grupa tot pe locul 
şapte, cu o victorie şi un egal din şapte jocuri.

Toma
Ștefan Valentin

Turneul
Fragaria Cup
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mă gandesc la Neagoe Basarab și la impunătoarea 
Mănăstire de la Curtea de Argeș, la învățăturile lăsate de 
Matei Basarab, fără îndoială mă poartă găndul la domnul 
moldovean, Ștefan cel Mare, ctitorul mănăstirilor din 
Moldova, dar și la Constantin Brâncoveanu, domnul 
muntean ce ne-a lăsat moștenire nu numai o bogată cultură 
ci și un stil arhitectural aparte.  
 Constantin Brâncoveanu ajunge pe scunul de 
domnie al Țării Românești în 1688, iar printr-o diplomație 
iscusită reușește să țină țara departe de jafurile oștirilor 
străine. În cei 26 de ani de domnie a ridicat biserici și 
mănăstiri, a deschis școli, a tipărit cărți în diferite limbi și a 
sprijinit oamenii învățați ai vremii., atat străini cât și 
români.  Fiind un ocrotitor al tiparului, înființează 
tipografii la Buzău în 1691, la Snagov în 1694, la Râmnicu 
Vâlcea în 1705 și la Târgoviște în 1708. De asemenea, 
Brâncoveanu este și un  mare ctitor de lăcașuri de 
rugăciune. În 1690 punea piatra de temelie a celei mai de 
seamă din ctitoriile sale, mănăstirea Horezu, cu hramul 
Sfinții Împărați Constantin și Elena. În Oltenia, a refăcut 
mănăstirea Mamul, o veche ctitorie a boierilor Craioveni și 
a lui Matei Basarab. În București  a ridicat trei mari 
biserici, Biserica Sfântul Ioan cel Mare, biserica mănăstirii 
Sfantul Sava și biserica mănăstirii Gheorghe Nou. În 
aceasta din urmă aveau să fie depuse și osemintele domni-
torului, aduse pe ascuns de soția sa, doamna Maria.    
 O alta ctitorie de seamă a domnului muntean este și 
Mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Râmnicu Sărat. Lucrările s-au desfășurat  in intervalul  
1691-1697, iar construirea sfantului lăcaș avea să consoli-
deze granița nord-estică a Țării Românești. Stilul arhitec-
tural specific brancovenesc este ușor de identificat privind 
detaliile ce alcătuiesc complexul monahal.  Elemente de 
pietrărie și lemn  prelucrate artistic , predominarea 
motivelor vegetale, vrejuri, strugurii, floarea soarelui, 
presenta coloanelor și a sculpturilor figurative. 
        Stilul brâncovensc a rezistat peste veacuri, rămânând 
o viritabilă legendă în conștiița oamenilor, el putând fi 
admirat până astăzi. 

          În data de 15 iulie 2012, una dintre cele 7 zile ale 
proiectului YBLE, a avut loc excursia către “Masa lui 
Bucur”. Legendarul Bucur, întemeietorul Bucureştiului, 
nimeni altul decât un vrâncean care a copilărit şi a trăit o 
parte a vieţii sale în Munţii Vrancei. Masa lui Bucur este 
situată pe Vârful Penii, satul Pleşi, comuna Bisoca.
          Locul aparţine administrativ de judeţul Buzău, dar 
vârful unde se află Masa lui Bucur ţine de Munţii Vrancei. 
Este o stâncă imensă, cântărind 150 de tone, despre care se 
spune că a slujit drept masă ciobanului Bucur, după unii, sau 
haiducului Bucur, după alţii, cel care a întemeiat 
Bucureştiul. Este localizată pe un platou muntos, la 1.142 m 
altitudine, aşezată pe trei bolovani mai mici, asemeni unei 
mese tradiţionale româneşti.
       Iată aici, o scurtă povestioară aflată despre legenda lui 
Bucur:
      Cu secole în urmă, ciobanul a păstorit nestingherit o 
bucată bună a judeţului Vrancea, pe Valea Râmnicului, mai 
precis zona dintre comunele Vintileasca şi Bisoca din judeţul 
Buzău. Mărturie a trecerii lui Bucur pe aceste meleaguri 
pline de istorie şi legendă o constituie o bucată de stâncă 
denumită Masa lui Bucur.
     Cântărind sute de tone, piatră este aşezată pe trei 
bolovani mai mici, asemeni unei mese. Legenda ciobanului 
care a pus bazele capitalei de astăzi s-a transmis prin viu 
grai, din generaţie în generaţie. Masa lui Bucur a dăinuit de 
secole şi stă şi astăzi neclintită. Localnicii de pe Valea Râm-
nicului ştiu de la bătrâni că încă de mic, Bucur stătea pe 
stânca din vârful muntelui, iar mai târziu, de acolo supra-
veghea meleagurile unde îşi păştea oile. Bătrânii povesteau 
că Bucur a furat-o pe Musa, în timp ce aceasta punea cartofi 
în pământ. Bucur a venit, iar în fuga calului a înhăţat fata şi 
a zbughit-o cu ea. A plecat cu fata din Munţii Vrancei şi aşa 
a ajuns pe Valea Dâmboviţei, unde a pus piatra de temelie a 
oraşului Bucureşti.
        De la Masa lui Bucur mai sus, pe deal, este o comoară. 
„Comorile, se spune în popor că, la zile de sărbătoare joacă, 
adică se vede o flacără ca şi cum ar fi foc. Dacă cineva ar 
avea un detector de metale, cu siguranţă ar fi găsită".
      Această scurtă istorioară am reuşit să o aflăm printr-un 
interviu sau altfel spus un joc de întrebări, întrebări ale 
căror răspunsuri le-am primit de la localnicii comunei 
Bisoca.
     La sfârşitul zilei, ne-am îndreptat către casă, cu zâmbetul 
pe buze datorat unei noi legende învăţate şi anume „Masă 
lui Bucur”.

 “Schimbul s-a terminat insa in mintea mea 
rasuna inca vreo mie de intrebari: a fost bine? 
puteam face mai mult? am fost un lider bun? Cred 
insa ca timpul este prea scurt pentru a-mi oferi 
raspunsuri si pentru asta ma gandesc ca poate in 
viitorul proiect ma voi putea bucura de raspunsu-
rile dorite. Prima mea experienta ca lider a fost 
una de neuitat. Sunt atatea amintiri si fapte pe 
care mi le amintesc pe care le-am trait! Cred insa 
ca fiecare dintre ele m-au facut sa fiu mai buna, 
pregatindu-ma, invatandu-ma ce si cum trebuie sa 
actionezi atunci cand ai o anumita raspundere.  
 Perspectiva de a fi participant este total 
diferita cu cea de lider. E un aer aparte pe care-l 
respiri, presarat cu multa responsabilitate si timp 
pus in slujba realizarilor... si multe hopuri, urcu-
suri si coborasuri, semne de intrebare, decizii si 
atitudini pe care trebuie sa le adopti cu intelepci-
une si care m-au determinat sa actionez asa cum 
poate nu ma gandeam ca as putea face vreodata.
 In ceea ce priveste comunicarea cu ceilalti 
lideri, cred eu ca a fost una reusita. De fiecare 
data dialogul a fost unul direct, bazat pe respect si 
realist. Am fost incantata sa intalnesc oameni atat 
de responsabili si implicati, dornici de a se 
dezvolta si a fi parte activa a proiectului nostru. E 
frumos sa lucrezi cu astfel de oameni pentri ca tot 
timpul ai ceva in plus de invatat! Experienta lor 
m-a ajutat sa le impartasesc propriile viziuni, pe 
care mai apoi le-am adus cu totii intr-un cadru 
comun in timpul activitatilor. 
 Referitor la grupul din Romania, sunt 
incantata de modul in care am colaborat. Fiecare 
a incercat sa dea totul pentru a se implica, au fost 
deschisi, am comunicat continuu si ne-am ajutat 
reciproc. Reusita proiectului se datoreaza 
tuturor!”
      Maria Constantinescu – Lider de grup

 “La finalul proiectului, feedback-ul nu poate fi 
altul decat unul pozitiv. Legaturile trecute realizate cu 
echipa din Romania a facilitat foarte mult procesul de 
comunicare dintre organizatii. Este al patrulea 
parteneriat pe care il desfasuram in calitate de parteneri 
in Ramnicu Sarat, fapt ce ne-a ajutat sa ne adaptam mult 
mai usor conditiilor de proiect. Cunosteam de la bun 
inceput posibilitatile de derulare a tematicii. Etapa 
vizitei de planificare ne-a ajutat totodata la o mai buna 
intelegere a programului de activitati. Au fost oportune 
discutiile despre agenda de activitati, planificarea real-
izata, precum si modul de distribuire a sarcinilor, care 
ne-a oferit sansa tuturor de a pregati in mod echitabil 
activitatile desfasurate. Astfel ne-am simtit considerati, 
iar participantii nostri si-au dat silinta pentru a face 
parte din acest sistem implementat.
 Dupa etapa VPA, am acordat o atentie impor-
tanta activitatilor de vizibilitate. De ajutor ne-au fost 
materialele pe care partenerii din Romania ni le-au pus 
la dispozitie precum si metodele de promovare a proi-
ectului, in special grupul de facebook creat, acolo unde 
am incarcat imagini ale promovarii proiectului cu 
ajutorul grupului din lituania. Odata intors, am trans-
mis din entuziasmul meu colegilor de echipa, fapt ce 
ne-a ajutat sa dobandim o perspectiva comuna, dorinte 
si asteptari comune. Etapa shimbului de tineri ne-a adus 
alaturi tineri din patru state europene, experienta 
dobandita fiind una aparte. Am asteptat cu nerabdare 
activitatile, in Lituania practicand cu regularitate spor-
tul, in special baschetul. A fost si motivul pentru care 
activitatea de baschet am ales a o pregati si desfasura 
noi. Referitor la celelalte activitate, ele si-au atins 
obiectivele. A fost placut sa le desfasuram alaturi de 
fete, deoarece in acest mod am pastrat caracterul de 
fair-play, intelegand ca nu rezultatul este important ci 
competentele pe care le-am dobandit la finalul activita-
tilor. Serile interculturale au fost de asemenea reusite.  
 Consider ca am invatat cate un pic din cultural 
fiecarui promotor in parte, astfel incat, la finalul proi-
ectului, cunostintele mele generale s-au imbunatatit. In 
ceea ce priveste componenta media a proiectului, a fost 
una reusita. Cazarea, masa si celelelate conditii au fost 
asa cum am asteptat. La finalul schimbului de tineri, in 
numele grupului de participanti din Lituania ne 
declaram multumiti de rezultatele proiectului si dorim a 
continua colaborarea dintre organizatii prin noi alte 
viitoare partneriate. ”

Jaroslaw Doda – Lider de grup Lituania

“Pentru noi, SSMD reprezinta unul din cele mai 
importante proiecte in care am participat. Legatura 
noastra cu echipa din Romania am stabilit-o in 
urma unui proiect desfasurat in Austria, acolo unde 
am reusit sa ne cunoastem mult mai bine cu Florin 
si sa ne gandim la oportunitatea de a implementa 
impreuna un nou proiect TiA, de aceasta data sub 
organizarea noastra. Iata ca acest lucru, a fost 
posibil si suntem bucurosi ca am putut fi aici. Pe 
langa faptul ca am intalnit tineri noi, ca am comu-
nicat si ne-am impartasit din experienta noastra de 
viata, activitatile sportive si media au placut si au 
corespuns intrutotul obiectivelor de invatare ale 
participantilor nostri din Turcia. Baietii nostri au 
asteptat cu nerabdare derularea activitatilor de 
fotbal, pe care de altfel le-au si organizat iar locatia 
a fost una foarte reusita. Ne-am pregatit pentru a 
participa cat mai bine in proiect, atat baietii cat si 
fetele si acum, ca proiectul s-a incheiat nu putem 
decat sa ne aratam multumirea fata de faptul ca am 
fost in Romania, ca am impartasit din dinamismul 
si entuziasmul celorlalti participanti, deoarece 
experienta dobandita ne va ajuta foarte mult in 
viitoarele proiecte. Vara viitoare sper sa fim noi 
gazdele unui nou schimb de tineri atunci cand ii 
astpetam pe toti partenerii nostri sa vina pentru a 
cunoaste cate putin din cultura si stilul de viata din 
Turcia. Momentele frumoase nu vor fi uitate, ci din 
contra ele vor fi continuate odata cu o noua reve-
dere. Avem foarte multe lucruri in comun cu roama-
nii in special, de aceea ne dorim noi proiecte 
impreuna!”

         Derya Derman – Lider de grup Turcia

“Letonia nu este mult diferita fata de Romania, 
oamenii sunt comunicativi, iar partenerii nostri de 
aici plini de interes si entuziasm. Dupa experienta 
comuna, in care grupul din Romania a venit in proi-
ectul nostru din Letonia, iata ca a venit si randul 
nostru sa venim in Romania. Mi-a placut mult spiri-
tul de echipa pe care l-am dezvoltat aici si activita-
tile derulate, atat cele sportive cat si media. Ne-au 
solicitat destul de mult insa stiu ca totul a meritat. 
Mai mult decat atat, impartasirea valorilor 
culturale cu tinerii din alte tari a fost o experienta 
deosebita. Stiam cate putin despre toate statele insa 
cu aceasta ocazie am descoperit mai mult, oamenii 
fiind exemplul viu al propriilor lor culturi. In cali-
tate de lider al grupului din Letonia, ma declar mul-
tumita de modul in care participantii nostri au fost 
inclusi, de rezultatele obtinute, feedback-ul lor fiind 
de asemenea unul pozitiv. Tututor ne-a placut 
timpul si activitatile derulate la Poiana Pinului, 
care cu siguranta au destins atmosfera si au creat 
legaturi stabile in randul grupului de participanti. 
Echipa gazda a depus un efort bun pentru a fi de 
fiecare data pregatiti pentru ceea ce urmeaza sa se 
intample, iar lucrul acesta nu poate aduce decat 
laude. In ceea ce priveste colaborarea dintre orga-
nizatii, sunt convins ca in viitorul apropiat vom lega 
noi parteneriate deoarece am descoperit noi relatii 
de comunicare si colaborare stabile.”

          Marta Drupa – Lider de grup Letonia
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 Aflaţi la a doua participare consecutivă la Fragaria Cup, cel 
mai mare turneu de fotbal din Europa, fotbaliştii grupelor de copii de 
la CSM Râmnicu Sărat, au fost la un pas de a repeta performanţa de 
anul trecut şi anume atingerea sferturilor de finală, evoluție reușită 
de grupa ‘98, antrenată de Marius Tîrîlă, în anul 2011. 
 Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Sărat a fost reprezentat la 
ediţia din acest an a turneului internaţional de fotbal juvenil 
Fragaria Cup din Slovacia de trei grupe de copii, 1999, 2000 și 
2001. Cel mai bun parcurs însă l-a avut grupa ‘99, pe care am 
onoarea să o antrenez. 
 Puştii râmniceni au avut parte de adversari dificili, precum 
Progresul Bucureşti, Universitatea Cluj şi Dinamo Kiev. Micuţii 
râmniceni s-au descurcat onorabil, înregistrând cinci victorii, un 
rezultat de egalitate şi două înfrângeri. În ultima partidă din faza 
grupelor, CSM Rm. Sărat a întâlnit Universitatea Cluj, într-un meci 
decisiv pentru calificarea în sferturile de finală, duel pierdut cu 5 la 
0, pe fondul unor greșeli cauzate de oboseala care şi-a spus cuvântul, 
râmnicenii disputând în aceeaşi zi şi meciul cu Dinamo Kiev (scor 1 
la 0). 
 Sunt mulţumit de evoluţia noastră, rămân însă cu regretul că 
puteam obţine mai mult, dacă în jocul cu Universitatea Cluj nu 
făceam greşeli. Oricum, sunt mândru de copiii noştri şi sunt convins 
că în viitor vom avea rezultate şi mai bune. 
            Celelalte două reprezentante ale CSM Râmnicu Sărat nu au 
avut acelaşi parcurs bun pe care l-a avut grupa ‘99. Micuţii fotbalişti 
de la U10 s-au clasat pe locul şapte în grupă (5 pct.), după ce au 
înregistrat o singură victorie şi doar două rezultate de egalitate din 
opt partide, în timp ce puştii de la U12 au încheiat grupa tot pe locul 
şapte, cu o victorie şi un egal din şapte jocuri.

 “Experienta proiectului mi-a demonstrat ca 
dorinta de implicare si deschiderea fata de nou poate 
conduce la depasirea tuturor barierelor. Indiferent de 
abilitatile sportive sau media pe care participantii 
le-au avut in momentul inceperii proiectului, odata ce 
au ajuns intr-un mediu comun, acestia au reusit sa se 
autodepaseasca si sa se plieze pe obiectivele stabilite. 
Apreciez metodele identificate si modul in care activi-
tatile au condus la rezultatele proiectului. Ideea de a 
desfasura activitatile in aer liber a fost din plin valo-
rificata atat de comunitatea locala cat si de mass-
media.
 Dimensiunea interculturala a produs totodata 
o serie de rezultate si perspective importante. Partici-
pantii au impartasit din cultura, traditiile, obiceiurile 
celorlalte state, fapt apreciat la unison. ”

         Volodea Mateevici – Manager de proiect

 “Suntem deosebit de fericiti sa fim gazda unui 
nou proiect european desfasurat la Ramnicu Sarat. 
Organizatiile de tineret ramnicene au avut si vor avea 
in continuare tot sprijinul nostru in sustinerea activi-
tatilor destinate tinerilor. Oportunitatea de a intalni 
tineri provenind din alte state europene trebuie sa fie 
valorificata continuu deoarece aceasta ii ajuta pe 
tineri in procesul lor de dezvoltare personala. Toto-
data, orasul nostru se mandreste cu rezultatele si cu 
modul in care tinerii aleg a se manifesta, sportul si 
activitatile de tineret fiind puncte de baza in priorita-
tile prezentei administratii locale. Pe parcursul celor 
7 zile de activitati am luat parte la activitatile desfa-
surate in aer liber, ideea de a promova sportul in acest 
mediu fiind una deosebita. Tinerii au nevoie de activi-
tati care sa le dezvolte capacitatea de manifestare atat 
mentala cat si fizica, iar sportul este cu siguranta o 
resursa ce merita valorificata.
 Comunicarea si colaborarea pe care adminis-
tratia locala o desfasoara cu organizatiile de tineret 
ramnicene a produs intotdeauna valori si rezultate 
care astazi pot fi observate in stilul de viata al tiner-
ilor. Cat despre finantarea acordata de Comisia Euro-
peana prin Programul TiA, aceasta este una deosebit 
de beneifica deoarece sprijina implicarea tinerilor, 
luptand pentru aducerea in prezent a unui stil de viata 
activ, a dinamismului si a unor posibilitati greu de 
materializat in lipsa sprijinului acordat Tinerii de 
astazi, copiii nostri merita ajutorul nostru pentru ca 
maine sa putem fi principalii beneficiari ai rezultate-
lor lor!”

 Sorin Cirjan – Viceprimar al Mun. Rm. Sarat

 Ca pentru început, numele meu este Alexandra Botan 
şi am deosebită plăcere de a scrie câteva cuvinte pe una dintre 
paginile acestei reviste.
Am aproape 17 ani şi am reuşit să intru în această lume plină 
de voluntari cu doi ani în urmă. Totul a început cu participa-
rea la o activitate de împărţire a unor pliante alături de mulţi, 
mulţi oameni, atât noi, cât şi cunoscuţi. Acest lucru m-a entu-
ziasmat, oameni de cunoscut, personalităţi diferite, lucruri 
multe de împărtăşit şi totodată de învăţat.
 Din păcate, unul dintre defectele mele este timiditatea, 
însă ATCE Speranţa Râmniceană funcţionează ca un antidot 
pentru această problemă, punându-mi în mişcare comuni-
carea şi socializarea. Participând la multe proiecte prin inter-
mediul educaţiei non-formale, lăsând lucrurile tehnice la o 
parte, folosind metodele practice, reuşeşti să îţi dezvolţi şi să 
îţi deschizi mintea asupra felului de a te comporta în societate.
 „Places to see, people to meet
 All together, we can make it.”
 ... Aceasta era şi încă este strofa cântecului compus de 
către aproape 12 oameni veniţi din diferite părţi ale lumii: 
Spania, Italia, Turcia, Portugalia, printre care şi România, 
oameni prezenţi în proiectul numit Yble, desfăşurat în Rm 
Sărat. Proiect în care modul de a învăţa, non-formal ne-a 
ajutat să ne formăm ca oameni. Fiind exact personajul unei 
poveşti, lucrurile învăţate rămân întipărite, situaţie diferită de 
cazul în care participi doar ca ascultător la o lecţie.
 Sunt fericită să particip ca voluntar la nenumăratele 
activităţi, alături de oameni cu care dezbatem fie felurite prob-

Profil de
voluntar
Profil de
voluntar

leme, fie reuşim să învăţăm să dăm viaţa timpului nostru liber.
Ne dedicăm activităţilor distractive şi constructive prin care reuşim să creăm legături cu exteriorul J.
 Acum, cu fericire, spun că am reuşit să trec peste timiditate datorită acestui mediu plin de căldură, 
plin de oameni fericiţi.
Ştiţi cum se spune:” Sunt un om fericit, într-un loc fericit, alături de oameni fericiţi!”

 Alexandra Botan
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 “Schimbul s-a terminat insa in mintea mea 
rasuna inca vreo mie de intrebari: a fost bine? 
puteam face mai mult? am fost un lider bun? Cred 
insa ca timpul este prea scurt pentru a-mi oferi 
raspunsuri si pentru asta ma gandesc ca poate in 
viitorul proiect ma voi putea bucura de raspunsu-
rile dorite. Prima mea experienta ca lider a fost 
una de neuitat. Sunt atatea amintiri si fapte pe 
care mi le amintesc pe care le-am trait! Cred insa 
ca fiecare dintre ele m-au facut sa fiu mai buna, 
pregatindu-ma, invatandu-ma ce si cum trebuie sa 
actionezi atunci cand ai o anumita raspundere.  
 Perspectiva de a fi participant este total 
diferita cu cea de lider. E un aer aparte pe care-l 
respiri, presarat cu multa responsabilitate si timp 
pus in slujba realizarilor... si multe hopuri, urcu-
suri si coborasuri, semne de intrebare, decizii si 
atitudini pe care trebuie sa le adopti cu intelepci-
une si care m-au determinat sa actionez asa cum 
poate nu ma gandeam ca as putea face vreodata.
 In ceea ce priveste comunicarea cu ceilalti 
lideri, cred eu ca a fost una reusita. De fiecare 
data dialogul a fost unul direct, bazat pe respect si 
realist. Am fost incantata sa intalnesc oameni atat 
de responsabili si implicati, dornici de a se 
dezvolta si a fi parte activa a proiectului nostru. E 
frumos sa lucrezi cu astfel de oameni pentri ca tot 
timpul ai ceva in plus de invatat! Experienta lor 
m-a ajutat sa le impartasesc propriile viziuni, pe 
care mai apoi le-am adus cu totii intr-un cadru 
comun in timpul activitatilor. 
 Referitor la grupul din Romania, sunt 
incantata de modul in care am colaborat. Fiecare 
a incercat sa dea totul pentru a se implica, au fost 
deschisi, am comunicat continuu si ne-am ajutat 
reciproc. Reusita proiectului se datoreaza 
tuturor!”
      Maria Constantinescu – Lider de grup

 De ce sunt voluntar?
 De ce n-aş fi?
 Sunt mii de motive ce mă-ndeamnă să fac ceva, să schimb 
ceva pentru comunitatea mea, să fac ceva mai bun, să fac un bine 
cuiva, să fiu cineva, să fiu eu, un voluntar. 
 Mă numesc Pintilie Silviu-Stefan, spus „Lestat”, sunt elev în 
clasa a 10-a în Colegiul Naţional Alexandru-Vlahuta, am 15 ani, 
sunt scriitor, fotograf şi sunt mândru că sunt voluntar.

Profil de
voluntar
Profil de
voluntar

Da. Să-ncerc şi asta.
De ce nu?

Ce se poate întâmpla?“
 Adeseori sunt copleşit de ideea de "se poate mai bine", idee ce m-a ajutat să-mi croiesc un drum în 
viaţă, să ajut oameni, să fac schimbări. Mi-am conturat anumite calităţi şi aptitudini, mi-am descoperit noi 
deprinderi şi am devenit voluntar.
 Voluntarul din mine a-nceput printr-o acţiune de ecologizare, acţiune la care am zis "Da. Să-ncerc şi 
asta. De ce nu? Ce se poate întâmpla?". Şi s-a întâmplat. Mi-a plăcut, am spus "mai vreau", şi de un an sunt 
unul din membrii celei mai mari "familii" de oameni implicaţi ce vor binele oraşului nostru, în ATCE 
Speranţa Râmniceană.
 Am vrut o schimbare, ei mi-au oferit-o. Sunt voluntar, şi am să fiu mereu! Hai şi tu!

  Vrei să te evidenţiezi?

   Vrei să fi cineva?

    Fii voluntar! Implică-te şi tu!

        Vă zâmbesc,
        Al vostru Silviu-Ştefan

.   Ce simţi când vrei să scapi de toţi?
    Ce-ai vrea să faci şi să nu poţi?
    De ce atunci apare ea,
    Şi îţi strică viaţa.

    Ce simţi când pierzi pe cineva?
    Ce simţi când te macină durerea?
    Înapoi să dai timpul ai vrea,
    Dar să-l mişti, nu vei putea.

    Îţi pare rău... Îţi este dor-
    Cu lacrimi uzi pământul gol.
    Şi tare mult ţi-şi mă dori...
    Să îl mai vezi măcar o zi!

    Când mă gândesc că el e mort...
    Nu pot să cred, nici să suport!
    Că nu îl voi mai vedea,
    Niciodată în viaţa mea.

    Să îl revăd eu mi-aşi dori...
    Măcar o oră, într-o zi-
    Sa'l iau în braţe să-i şoptesc:
    Cat de mult eu îl iubesc!

    Să-mi spună iar că-s mata lui!
    Că sunt o mică sâsâită...
    Că-s verişoara lui iubită!
    Să-l mai ascult odată a-şi vrea...
    Să-i mai aud odată vocea.

Moartea,
o durere cumplită

De Elena Ungureanu [Elenna Sht]
ASCE-PP


