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 E vremea colindelor, vremea bucuriei, când 
minunea nașterii Mântuitorului cuprinde sufletele și le 
înnobilează. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă, cu zvon de 
cântece și clopoței, să aducă fericire, sănătate și bunăstare 
în căminul dumneavoastră.
CRĂCIUN FERICIT!

Viorel Holban
Primar al Municipiului Râmnicu Sărat

 Gânduri către voluntarii râmniceni

 În preajma Sărbătorilor de iarnă vă  urez să 
fiţi sănătoşi, să trăiţi spiritul Crăciunului alături de cei 
dragi, în pace şi armonie. Voi, cei care aţi reaprins scânteia 
solidarităţii, dând viaţă şi farmec bătrânului nostru oraş, să 
rămâneţi veşnic la fel de buni, de inimoşi, de curaţi 
sufleteşte. Prin voi Râmnicul s-a remarcat în ultimii ani în 
ţară şi în Europa şi am convingerea că suntem abia la 
începutul reafirmării noastre ca şi comunitate. 
La mulţi ani, voluntari, în noul an ce va începe curând! 

Sorin Cîrjan
Viceprimar al Municipiului Râmnicu Sărat

 A fost un an greu, un an plin de proiecte, un an cu 
foarte multe realizări în plan profesional, atât pentru memb-
rii, cât și pentru voluntarii organizațiilor râmnicene de 
tineret. 
 Țin să mulțumesc celor care s-au implicat și și-au 
pus tinerețea sau experiența în slujba comunității și să le 
urez din suflet: Sărbători fericite!
La mulți ani, dragi râmniceni!

Volodea Mateevici
Președinte F.O.R.T.E.S.

 Asociația de Tineret, Cultură și Educație 
„Speranța Râmniceană” urează tuturor cititorilor revistei 
Micul Jurnalist SĂRBĂTORI FERICITE și un călduros LA 
MULȚI ANI! Sperăm, ca în anul ce vine, să fim tot mai 
mulți cei care ne dăruim câteva clipe din timpul nostru 
comunității, ca autoritățile locale să ne fie alături în 
continuare și că râmnicenii, fără deosebire de sex sau 
vârstă, să participe, măcar ca spectatori, la activitățile noas-
tre.

Marius Neculae
Vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

 Dragi râmniceni, vă spun așa pentru că îmi 
sunteți cu adevărat dragi, și atunci vă doresc ca de aceste 
sărbători să vă găsiți liniștea alături de familie și prieteni, să 
dăruiți cu inimă deschisă și să primiți cu bucurie! Vă rog să 
nu uitați că orice am fi în viața noastră agitată de zi cu zi, 
suntem oameni! Să fim umani, pozitivi să îi bucurăm pe cei 
din jur cu o îmbrăţişare și cu o urare caldă! Un Crăciun 
liniștitor vă doresc, un An Nou bogat și un 2013 în care să 
scrieți istorie!
                                                                                                     
Daniela Strâmbei
Vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

 În pragul sărbătorilor copilăriei noastre, este 
vremea să ne purificăm sufletul, uitând de probleme, de 
griji, de toate lucrurile care ne împovărează de-a lungul 
anului.
 Este momentul să dăm o șansă iubirii, să ne 
bucurăm de zăpadă, de zâmbetele copiilor, de mii de lumini 
ce ne călăuzesc gândurile și pașii vii, de steaua din vârful 
bradului de Crăciun. Doar așa, Moș Crăciun nu ne va uita! 
Speranțe mii, brațe larg deschise, bucate alese, zeci de 
prieteni și multă armonie...
 Fie ca și anul acestea, Spiritul blând al 
sărbătorilor de iarnă să aducă tuturor râmnicenilor, copii și 
adulți, părinți ori bunici, lumina cerească într-un singur trup 
al mântuirii noastre!
 La mulți ani iubiți RÂMNICENI!

Florin Ceparu
Președinte A.T. ONIX

 Frumusețea iernii cu albul fulgilor de nea 
presărați peste gândurile noastre, cu dulcele ecou al colin-
delor, cu imaginea în suflet a celor dragi, ne va petrece 
într-un nou an, împliniți, iubiți și fericiți.
 Să avem un 2012 așa cum ni-l dorim!

Vîlcu Violeta
Președinte A.T. V.I.A. 

 Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria 
Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, 
emoţia Crăciunului prin dragoste. Organizaţia de Tineret 
"Viitorul Începe Azi" vă urează La Mulţi Ani! Şi un an 2013 
plin de activităţi care să vă umple sufletul de bucurii alături 
de cei dragi.

Prof. Lică Neculăiasa
Vicepreședinte A.T. VIA

        Timpul trece acum foarte repede, eşti prins în atâtea 
evenimente încât uiţi de tine şi te focusezi mai mult către 
ceilalţi, spre îndeplinirea responsabilităţilor.. Sarcinile nu 
par să te copleşească, dar, printre pauzele scurte, 
aminteşte-ţi de căldura oferită de cei dragi, de amintirea 
plăcută a clipelor petrecute cu prietenii, de surâsul celor 
care gustau, cu adevărat, din bucuria momentelor trăite 
împreună şi nu în ultimul rând, de tine!
          Fii conştient că ceea ce se întâmplă în jurul tău poate 
fi atât o cauză cât şi o consecinţă a acţiunilor tale, 
ancorează-te în prezent, bucură-te mai mult, fii vesel şi 
optimist şi cu gânduri frumoase păşeşte în anul al 13-lea din 
mileniul 3!
         Îţi doresc să ţi se îndeplinească visurile, să găseşti 
puterea şi energia ca împreună să clădim un viitor aşa cum 
ni-l dorim, să nu uiţi că omul este o persoană socială şi că 
toţi avem nevoie, astfel încât fiecare moment să te prindă 
pregătit, să nu uiţi să comunici cu cei din jurul tău şi nu, în 
ultimul rând, să fii atent la indiciile din viaţa ta, chiar dacă 
cărarea e acum prăfuită sau ninsă! Fii deschis şi acceptă 
provocări!
 Echipei FORTES îi doresc multă putere să final-
izeze proiectele, energie să poată să îi susţină pe voluntari, 
răbdare şi încredere, în propriile resurse, în special în cele 
umane, iar căldura şi abilitatea cu care depăşeşte încercările 
sau surprizele să fie o sursă inepuizabilă, şi să facă din 
aceasta un avantaj prin care să dovedească statornicie, 
stabilitate, performanţă, îmbunătăţire continuă şi mediu 
dinamic.
 La mulţi ani, dragi voluntari!

Ioana Gafton
Coordonator Centru de voluntariat FORTES

 Dragi prieteni,
 Fie ca sărbătorile acestui final de an să vă aducă 
în suflet cele mai frumoase clipe, alături de familie şi cei 
dragi! Să vă bucuraţi de tot şi de toate, dar mai cu seamă de 
faptul că „Astăzi s-a născut Hristos!”

Ştefania Selegian
Preşedinte Unity în Values Interconfessional Association

 La fiecare sfârşit de an aşteptăm ca spiritul 
Crăciunului să ne cuprindă, să devenim mai buni şi să ne 
bucurăm alături de cei dragi.
Voluntarilor din organizaţiile râmnicene le urez aceeaşi 
implicare şi dăruire în tot ceea ce fac, experienţe care să le 
ofere noi perspective şi cât mai multe proiecte prin care să 
promoveze comunitatea locală. La mulţi ani!

Mariana Angelica Grigoraş
Director adj. Şcoala nr. 1

 Dragi voluntari şi nu numai, vreau prin interme-
diul acestor rânduri să vă urez tuturor sărbători fericite, un 
an nou fericit şi să mâncaţi bine pentru că,  în curând, o să 
începem să deszăpezim.

Gavrilă Mădălin Ionuţ
Preşedinte Consiliul Regional al Elevilor SUD-EST

 ASOCIAŢIA SOCIALĂ CULTURALĂ ŞI 
EDUCAŢIONALĂ PENTRU PROSPERITATE le 
mulţumeşte autorităţilor locale şi organizaţiilor râmnicene 
de tineret, pentru ajutorul pe care l a primit pentru derularea 
proiectelor propuse în acest an şi totodată le urează atât 
dumnealor cât şi tuturor râmnicenilor sărbători fericite, 
pline de bucurii, satisfacţii şi împliniri alături de 
tradiţionala urare „La Mulţi Ani!”

Perianu Fănel
Preşedinte ASCE-PP

 Hai să luminăm iarna aceasta cu voinţă şi să o 
încălzim cu energia noastră! La mulţi ani şi la mult volun-
tariat!

Giorgiana Grozea
Membru în Consiliul Director al ATCE Speranţa 
Râmniceană

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată

Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste

S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec

Nouri negri, zări albastre.

Alexei Mateevici

IMPLICA-TE
FII VOLUNTAR!
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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

 E vremea colindelor, vremea bucuriei, când 
minunea nașterii Mântuitorului cuprinde sufletele și le 
înnobilează. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă, cu zvon de 
cântece și clopoței, să aducă fericire, sănătate și bunăstare 
în căminul dumneavoastră.
CRĂCIUN FERICIT!

Viorel Holban
Primar al Municipiului Râmnicu Sărat

 Gânduri către voluntarii râmniceni

 În preajma Sărbătorilor de iarnă vă  urez să 
fiţi sănătoşi, să trăiţi spiritul Crăciunului alături de cei 
dragi, în pace şi armonie. Voi, cei care aţi reaprins scânteia 
solidarităţii, dând viaţă şi farmec bătrânului nostru oraş, să 
rămâneţi veşnic la fel de buni, de inimoşi, de curaţi 
sufleteşte. Prin voi Râmnicul s-a remarcat în ultimii ani în 
ţară şi în Europa şi am convingerea că suntem abia la 
începutul reafirmării noastre ca şi comunitate. 
La mulţi ani, voluntari, în noul an ce va începe curând! 

Sorin Cîrjan
Viceprimar al Municipiului Râmnicu Sărat

 A fost un an greu, un an plin de proiecte, un an cu 
foarte multe realizări în plan profesional, atât pentru memb-
rii, cât și pentru voluntarii organizațiilor râmnicene de 
tineret. 
 Țin să mulțumesc celor care s-au implicat și și-au 
pus tinerețea sau experiența în slujba comunității și să le 
urez din suflet: Sărbători fericite!
La mulți ani, dragi râmniceni!

Volodea Mateevici
Președinte F.O.R.T.E.S.

 Asociația de Tineret, Cultură și Educație 
„Speranța Râmniceană” urează tuturor cititorilor revistei 
Micul Jurnalist SĂRBĂTORI FERICITE și un călduros LA 
MULȚI ANI! Sperăm, ca în anul ce vine, să fim tot mai 
mulți cei care ne dăruim câteva clipe din timpul nostru 
comunității, ca autoritățile locale să ne fie alături în 
continuare și că râmnicenii, fără deosebire de sex sau 
vârstă, să participe, măcar ca spectatori, la activitățile noas-
tre.

Marius Neculae
Vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

 Dragi râmniceni, vă spun așa pentru că îmi 
sunteți cu adevărat dragi, și atunci vă doresc ca de aceste 
sărbători să vă găsiți liniștea alături de familie și prieteni, să 
dăruiți cu inimă deschisă și să primiți cu bucurie! Vă rog să 
nu uitați că orice am fi în viața noastră agitată de zi cu zi, 
suntem oameni! Să fim umani, pozitivi să îi bucurăm pe cei 
din jur cu o îmbrăţişare și cu o urare caldă! Un Crăciun 
liniștitor vă doresc, un An Nou bogat și un 2013 în care să 
scrieți istorie!
                                                                                                     
Daniela Strâmbei
Vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

 În pragul sărbătorilor copilăriei noastre, este 
vremea să ne purificăm sufletul, uitând de probleme, de 
griji, de toate lucrurile care ne împovărează de-a lungul 
anului.
 Este momentul să dăm o șansă iubirii, să ne 
bucurăm de zăpadă, de zâmbetele copiilor, de mii de lumini 
ce ne călăuzesc gândurile și pașii vii, de steaua din vârful 
bradului de Crăciun. Doar așa, Moș Crăciun nu ne va uita! 
Speranțe mii, brațe larg deschise, bucate alese, zeci de 
prieteni și multă armonie...
 Fie ca și anul acestea, Spiritul blând al 
sărbătorilor de iarnă să aducă tuturor râmnicenilor, copii și 
adulți, părinți ori bunici, lumina cerească într-un singur trup 
al mântuirii noastre!
 La mulți ani iubiți RÂMNICENI!

Florin Ceparu
Președinte A.T. ONIX

 Frumusețea iernii cu albul fulgilor de nea 
presărați peste gândurile noastre, cu dulcele ecou al colin-
delor, cu imaginea în suflet a celor dragi, ne va petrece 
într-un nou an, împliniți, iubiți și fericiți.
 Să avem un 2012 așa cum ni-l dorim!

Vîlcu Violeta
Președinte A.T. V.I.A. 

 Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria 
Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, 
emoţia Crăciunului prin dragoste. Organizaţia de Tineret 
"Viitorul Începe Azi" vă urează La Mulţi Ani! Şi un an 2013 
plin de activităţi care să vă umple sufletul de bucurii alături 
de cei dragi.

Prof. Lică Neculăiasa
Vicepreședinte A.T. VIA

        Timpul trece acum foarte repede, eşti prins în atâtea 
evenimente încât uiţi de tine şi te focusezi mai mult către 
ceilalţi, spre îndeplinirea responsabilităţilor.. Sarcinile nu 
par să te copleşească, dar, printre pauzele scurte, 
aminteşte-ţi de căldura oferită de cei dragi, de amintirea 
plăcută a clipelor petrecute cu prietenii, de surâsul celor 
care gustau, cu adevărat, din bucuria momentelor trăite 
împreună şi nu în ultimul rând, de tine!
          Fii conştient că ceea ce se întâmplă în jurul tău poate 
fi atât o cauză cât şi o consecinţă a acţiunilor tale, 
ancorează-te în prezent, bucură-te mai mult, fii vesel şi 
optimist şi cu gânduri frumoase păşeşte în anul al 13-lea din 
mileniul 3!
         Îţi doresc să ţi se îndeplinească visurile, să găseşti 
puterea şi energia ca împreună să clădim un viitor aşa cum 
ni-l dorim, să nu uiţi că omul este o persoană socială şi că 
toţi avem nevoie, astfel încât fiecare moment să te prindă 
pregătit, să nu uiţi să comunici cu cei din jurul tău şi nu, în 
ultimul rând, să fii atent la indiciile din viaţa ta, chiar dacă 
cărarea e acum prăfuită sau ninsă! Fii deschis şi acceptă 
provocări!
 Echipei FORTES îi doresc multă putere să final-
izeze proiectele, energie să poată să îi susţină pe voluntari, 
răbdare şi încredere, în propriile resurse, în special în cele 
umane, iar căldura şi abilitatea cu care depăşeşte încercările 
sau surprizele să fie o sursă inepuizabilă, şi să facă din 
aceasta un avantaj prin care să dovedească statornicie, 
stabilitate, performanţă, îmbunătăţire continuă şi mediu 
dinamic.
 La mulţi ani, dragi voluntari!

Ioana Gafton
Coordonator Centru de voluntariat FORTES

 Dragi prieteni,
 Fie ca sărbătorile acestui final de an să vă aducă 
în suflet cele mai frumoase clipe, alături de familie şi cei 
dragi! Să vă bucuraţi de tot şi de toate, dar mai cu seamă de 
faptul că „Astăzi s-a născut Hristos!”

Ştefania Selegian
Preşedinte Unity în Values Interconfessional Association

 La fiecare sfârşit de an aşteptăm ca spiritul 
Crăciunului să ne cuprindă, să devenim mai buni şi să ne 
bucurăm alături de cei dragi.
Voluntarilor din organizaţiile râmnicene le urez aceeaşi 
implicare şi dăruire în tot ceea ce fac, experienţe care să le 
ofere noi perspective şi cât mai multe proiecte prin care să 
promoveze comunitatea locală. La mulţi ani!

Mariana Angelica Grigoraş
Director adj. Şcoala nr. 1

 Dragi voluntari şi nu numai, vreau prin interme-
diul acestor rânduri să vă urez tuturor sărbători fericite, un 
an nou fericit şi să mâncaţi bine pentru că,  în curând, o să 
începem să deszăpezim.

Gavrilă Mădălin Ionuţ
Preşedinte Consiliul Regional al Elevilor SUD-EST

 ASOCIAŢIA SOCIALĂ CULTURALĂ ŞI 
EDUCAŢIONALĂ PENTRU PROSPERITATE le 
mulţumeşte autorităţilor locale şi organizaţiilor râmnicene 
de tineret, pentru ajutorul pe care l a primit pentru derularea 
proiectelor propuse în acest an şi totodată le urează atât 
dumnealor cât şi tuturor râmnicenilor sărbători fericite, 
pline de bucurii, satisfacţii şi împliniri alături de 
tradiţionala urare „La Mulţi Ani!”

Perianu Fănel
Preşedinte ASCE-PP

 Hai să luminăm iarna aceasta cu voinţă şi să o 
încălzim cu energia noastră! La mulţi ani şi la mult volun-
tariat!

Giorgiana Grozea
Membru în Consiliul Director al ATCE Speranţa 
Râmniceană

La multi ani!La multi ani!La multi ani!La multi ani!
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 E vremea colindelor, vremea bucuriei, când 
minunea nașterii Mântuitorului cuprinde sufletele și le 
înnobilează. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă, cu zvon de 
cântece și clopoței, să aducă fericire, sănătate și bunăstare 
în căminul dumneavoastră.
CRĂCIUN FERICIT!

Viorel Holban
Primar al Municipiului Râmnicu Sărat

 Gânduri către voluntarii râmniceni

 În preajma Sărbătorilor de iarnă vă  urez să 
fiţi sănătoşi, să trăiţi spiritul Crăciunului alături de cei 
dragi, în pace şi armonie. Voi, cei care aţi reaprins scânteia 
solidarităţii, dând viaţă şi farmec bătrânului nostru oraş, să 
rămâneţi veşnic la fel de buni, de inimoşi, de curaţi 
sufleteşte. Prin voi Râmnicul s-a remarcat în ultimii ani în 
ţară şi în Europa şi am convingerea că suntem abia la 
începutul reafirmării noastre ca şi comunitate. 
La mulţi ani, voluntari, în noul an ce va începe curând! 

Sorin Cîrjan
Viceprimar al Municipiului Râmnicu Sărat

 A fost un an greu, un an plin de proiecte, un an cu 
foarte multe realizări în plan profesional, atât pentru memb-
rii, cât și pentru voluntarii organizațiilor râmnicene de 
tineret. 
 Țin să mulțumesc celor care s-au implicat și și-au 
pus tinerețea sau experiența în slujba comunității și să le 
urez din suflet: Sărbători fericite!
La mulți ani, dragi râmniceni!

Volodea Mateevici
Președinte F.O.R.T.E.S.

 Asociația de Tineret, Cultură și Educație 
„Speranța Râmniceană” urează tuturor cititorilor revistei 
Micul Jurnalist SĂRBĂTORI FERICITE și un călduros LA 
MULȚI ANI! Sperăm, ca în anul ce vine, să fim tot mai 
mulți cei care ne dăruim câteva clipe din timpul nostru 
comunității, ca autoritățile locale să ne fie alături în 
continuare și că râmnicenii, fără deosebire de sex sau 
vârstă, să participe, măcar ca spectatori, la activitățile noas-
tre.

Marius Neculae
Vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

 Dragi râmniceni, vă spun așa pentru că îmi 
sunteți cu adevărat dragi, și atunci vă doresc ca de aceste 
sărbători să vă găsiți liniștea alături de familie și prieteni, să 
dăruiți cu inimă deschisă și să primiți cu bucurie! Vă rog să 
nu uitați că orice am fi în viața noastră agitată de zi cu zi, 
suntem oameni! Să fim umani, pozitivi să îi bucurăm pe cei 
din jur cu o îmbrăţişare și cu o urare caldă! Un Crăciun 
liniștitor vă doresc, un An Nou bogat și un 2013 în care să 
scrieți istorie!
                                                                                                     
Daniela Strâmbei
Vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

 În pragul sărbătorilor copilăriei noastre, este 
vremea să ne purificăm sufletul, uitând de probleme, de 
griji, de toate lucrurile care ne împovărează de-a lungul 
anului.
 Este momentul să dăm o șansă iubirii, să ne 
bucurăm de zăpadă, de zâmbetele copiilor, de mii de lumini 
ce ne călăuzesc gândurile și pașii vii, de steaua din vârful 
bradului de Crăciun. Doar așa, Moș Crăciun nu ne va uita! 
Speranțe mii, brațe larg deschise, bucate alese, zeci de 
prieteni și multă armonie...
 Fie ca și anul acestea, Spiritul blând al 
sărbătorilor de iarnă să aducă tuturor râmnicenilor, copii și 
adulți, părinți ori bunici, lumina cerească într-un singur trup 
al mântuirii noastre!
 La mulți ani iubiți RÂMNICENI!

Florin Ceparu
Președinte A.T. ONIX

 Frumusețea iernii cu albul fulgilor de nea 
presărați peste gândurile noastre, cu dulcele ecou al colin-
delor, cu imaginea în suflet a celor dragi, ne va petrece 
într-un nou an, împliniți, iubiți și fericiți.
 Să avem un 2012 așa cum ni-l dorim!

Vîlcu Violeta
Președinte A.T. V.I.A. 

 Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria 
Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, 
emoţia Crăciunului prin dragoste. Organizaţia de Tineret 
"Viitorul Începe Azi" vă urează La Mulţi Ani! Şi un an 2013 
plin de activităţi care să vă umple sufletul de bucurii alături 
de cei dragi.

Prof. Lică Neculăiasa
Vicepreședinte A.T. VIA

        Timpul trece acum foarte repede, eşti prins în atâtea 
evenimente încât uiţi de tine şi te focusezi mai mult către 
ceilalţi, spre îndeplinirea responsabilităţilor.. Sarcinile nu 
par să te copleşească, dar, printre pauzele scurte, 
aminteşte-ţi de căldura oferită de cei dragi, de amintirea 
plăcută a clipelor petrecute cu prietenii, de surâsul celor 
care gustau, cu adevărat, din bucuria momentelor trăite 
împreună şi nu în ultimul rând, de tine!
          Fii conştient că ceea ce se întâmplă în jurul tău poate 
fi atât o cauză cât şi o consecinţă a acţiunilor tale, 
ancorează-te în prezent, bucură-te mai mult, fii vesel şi 
optimist şi cu gânduri frumoase păşeşte în anul al 13-lea din 
mileniul 3!
         Îţi doresc să ţi se îndeplinească visurile, să găseşti 
puterea şi energia ca împreună să clădim un viitor aşa cum 
ni-l dorim, să nu uiţi că omul este o persoană socială şi că 
toţi avem nevoie, astfel încât fiecare moment să te prindă 
pregătit, să nu uiţi să comunici cu cei din jurul tău şi nu, în 
ultimul rând, să fii atent la indiciile din viaţa ta, chiar dacă 
cărarea e acum prăfuită sau ninsă! Fii deschis şi acceptă 
provocări!
 Echipei FORTES îi doresc multă putere să final-
izeze proiectele, energie să poată să îi susţină pe voluntari, 
răbdare şi încredere, în propriile resurse, în special în cele 
umane, iar căldura şi abilitatea cu care depăşeşte încercările 
sau surprizele să fie o sursă inepuizabilă, şi să facă din 
aceasta un avantaj prin care să dovedească statornicie, 
stabilitate, performanţă, îmbunătăţire continuă şi mediu 
dinamic.
 La mulţi ani, dragi voluntari!

Ioana Gafton
Coordonator Centru de voluntariat FORTES

 Dragi prieteni,
 Fie ca sărbătorile acestui final de an să vă aducă 
în suflet cele mai frumoase clipe, alături de familie şi cei 
dragi! Să vă bucuraţi de tot şi de toate, dar mai cu seamă de 
faptul că „Astăzi s-a născut Hristos!”

Ştefania Selegian
Preşedinte Unity în Values Interconfessional Association

 La fiecare sfârşit de an aşteptăm ca spiritul 
Crăciunului să ne cuprindă, să devenim mai buni şi să ne 
bucurăm alături de cei dragi.
Voluntarilor din organizaţiile râmnicene le urez aceeaşi 
implicare şi dăruire în tot ceea ce fac, experienţe care să le 
ofere noi perspective şi cât mai multe proiecte prin care să 
promoveze comunitatea locală. La mulţi ani!

Mariana Angelica Grigoraş
Director adj. Şcoala nr. 1

 Dragi voluntari şi nu numai, vreau prin interme-
diul acestor rânduri să vă urez tuturor sărbători fericite, un 
an nou fericit şi să mâncaţi bine pentru că,  în curând, o să 
începem să deszăpezim.

Gavrilă Mădălin Ionuţ
Preşedinte Consiliul Regional al Elevilor SUD-EST

 ASOCIAŢIA SOCIALĂ CULTURALĂ ŞI 
EDUCAŢIONALĂ PENTRU PROSPERITATE le 
mulţumeşte autorităţilor locale şi organizaţiilor râmnicene 
de tineret, pentru ajutorul pe care l a primit pentru derularea 
proiectelor propuse în acest an şi totodată le urează atât 
dumnealor cât şi tuturor râmnicenilor sărbători fericite, 
pline de bucurii, satisfacţii şi împliniri alături de 
tradiţionala urare „La Mulţi Ani!”

Perianu Fănel
Preşedinte ASCE-PP

 Hai să luminăm iarna aceasta cu voinţă şi să o 
încălzim cu energia noastră! La mulţi ani şi la mult volun-
tariat!

Giorgiana Grozea
Membru în Consiliul Director al ATCE Speranţa 
Râmniceană

Orãşelul Orãşelul 

copiilorcopiilor
 Pe data de 1 decembrie a avut loc 
deschiderea oficială a “Orăşelului Copiilor”, 
desfăşurată în Parcul Central din Râmnicu 
Sărat.
 La festivitatea de deschidere au fost 
invitaţi toţi copii din oraş, de la grădiniţele 
locale, sau elevii şcolilor primare pentru a-l 
primi cu căldură şi nerăbdare pe Moş Crăciun.
 În număr de peste 2000, copiii au 
cântat şi au dansat alături de colegii şi 
învăţătorii lor, fiind mai târziu acompaniaţi şi 
de colegii de generală a şcolilor 1, 2, 5 şi 6.
 Centrul Cultural “Florica Cristo-
foreanu” a organizat pe deplin toate momentele 
artistice, încântându-I pe cei mici şi pe părinţii 
acestora cu mici cântăreţi debutanţi, cântece 
tradiţionale româneşti, artişti de muzică 
populară şi cel mai apreciat, Aurel 
Moldoveanu.
 Atmosferă a fost una de vis, deoarece 
Parcul Central a fost decorat cu brăduţi şi orna-
mente de Crăciun, iar spectatorii nu au stat pe 
gânduri şi au început să danseze împreună, cu 
mic, cu mare, pe muzica din folclorul româ-
nesc.
 Totodată, voluntarii din cadrul 
F.O.R.T.E.S. au împărţit ciocolatele şi bombo-
ane oferite de Primăria Râmnicu Sărat tuturor 
copiilor prezenţi şi au fost întâmpinaţi cu 
nerăbdare şi fericire de către aceştia.
 Ziua întreagă, reprezentând 
sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, ziua 
Naţională a României, dar şi festivitatea de 
deschidere a “Orăşelului Copiilor” a fost un 
adevărat succes, continuându-se întreagă după 
amiază şi fiind apreciată şi admirată atât de 
părinţi, învăţători şi profesori, dar şi de cei mici 
ce îl aşteaptă pe Moş Crăciun.

Maria
Constantinescu

 După o zi minunată petrecută în Parcul Municipal unde am 
participat la deschiderea Orășelului Copiilor, o zi deosebită pentru 
noi copiii orașului, am plecat, câțiva elevi voluntari, spre Centrul de 
Tineret pentru a pregăti ziua ce urma să vină, 1 Decembrie – Ziua 
Națională a României. Am intrat și ne-am speriat când am văzut saci 
întregi de stegulețe dezmembrate, panglică tricolor pentru pus în 
piept, cutii pline cu pliante de 1 Decembrie și am zis:” Doamne când 
facem noi toate astea?” 
 Ne-am pus mâinile în cap, eram o mână de copii, eu și 
patru copii de la școala gimnazială nr 2, (Andreea, Gabi, Dragoş și 
Cătălin). Între timp au venit și câțiva voluntari mari printre care 
Anca, Maria, Denisa, Mitică și alții pe care nu-i cunoșteam. 
 Pe un fundal muzical plăcut eu, mama, Florin și Volodea, 
ne-am organizat și ne-am pus pe treabă. Unii au tăiat tricolor și au 
făcut fundițe pentru pus în piept, alții au asamblat stegulețe și au 
pregătit pliantele. Am povestit și am râs, ne-am făcut planuri pentru 
ziua ce urma să vină, cum să ne îmbrăcăm, ce să purtăm ca să arătăm 
cât de mult iubim România, cum să ne pictăm, ce pancarte să ducem.

 Și uite așa, încet încet, cu multă voie bună am terminat de 
împărțit pe școli și licee toate materialele pentru marea zi de 1 
Decembrie 2012.
 Mi-a plăcut foarte mult și-mi doresc să mai fie astfel de 
activități în care să fim și noi cei mici implicați și-i mulțumim 
Centrului de Tineret care ne-a făcut să înțelegem cum să ne bucurăm 
de Ziua României. Te iubim România și suntem mândri că suntem 
români.

Pregãtiri de
1 Decembrie 2012
Pregãtiri de
1 Decembrie 2012

Catinca Neculăiasa, 
cls. VI-a Liceul Teoretic” Ștefan cel Mare”
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 E vremea colindelor, vremea bucuriei, când 
minunea nașterii Mântuitorului cuprinde sufletele și le 
înnobilează. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă, cu zvon de 
cântece și clopoței, să aducă fericire, sănătate și bunăstare 
în căminul dumneavoastră.
CRĂCIUN FERICIT!

Viorel Holban
Primar al Municipiului Râmnicu Sărat

 Gânduri către voluntarii râmniceni

 În preajma Sărbătorilor de iarnă vă  urez să 
fiţi sănătoşi, să trăiţi spiritul Crăciunului alături de cei 
dragi, în pace şi armonie. Voi, cei care aţi reaprins scânteia 
solidarităţii, dând viaţă şi farmec bătrânului nostru oraş, să 
rămâneţi veşnic la fel de buni, de inimoşi, de curaţi 
sufleteşte. Prin voi Râmnicul s-a remarcat în ultimii ani în 
ţară şi în Europa şi am convingerea că suntem abia la 
începutul reafirmării noastre ca şi comunitate. 
La mulţi ani, voluntari, în noul an ce va începe curând! 

Sorin Cîrjan
Viceprimar al Municipiului Râmnicu Sărat

 A fost un an greu, un an plin de proiecte, un an cu 
foarte multe realizări în plan profesional, atât pentru memb-
rii, cât și pentru voluntarii organizațiilor râmnicene de 
tineret. 
 Țin să mulțumesc celor care s-au implicat și și-au 
pus tinerețea sau experiența în slujba comunității și să le 
urez din suflet: Sărbători fericite!
La mulți ani, dragi râmniceni!

Volodea Mateevici
Președinte F.O.R.T.E.S.

 Asociația de Tineret, Cultură și Educație 
„Speranța Râmniceană” urează tuturor cititorilor revistei 
Micul Jurnalist SĂRBĂTORI FERICITE și un călduros LA 
MULȚI ANI! Sperăm, ca în anul ce vine, să fim tot mai 
mulți cei care ne dăruim câteva clipe din timpul nostru 
comunității, ca autoritățile locale să ne fie alături în 
continuare și că râmnicenii, fără deosebire de sex sau 
vârstă, să participe, măcar ca spectatori, la activitățile noas-
tre.

Marius Neculae
Vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

 Dragi râmniceni, vă spun așa pentru că îmi 
sunteți cu adevărat dragi, și atunci vă doresc ca de aceste 
sărbători să vă găsiți liniștea alături de familie și prieteni, să 
dăruiți cu inimă deschisă și să primiți cu bucurie! Vă rog să 
nu uitați că orice am fi în viața noastră agitată de zi cu zi, 
suntem oameni! Să fim umani, pozitivi să îi bucurăm pe cei 
din jur cu o îmbrăţişare și cu o urare caldă! Un Crăciun 
liniștitor vă doresc, un An Nou bogat și un 2013 în care să 
scrieți istorie!
                                                                                                     
Daniela Strâmbei
Vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

 În pragul sărbătorilor copilăriei noastre, este 
vremea să ne purificăm sufletul, uitând de probleme, de 
griji, de toate lucrurile care ne împovărează de-a lungul 
anului.
 Este momentul să dăm o șansă iubirii, să ne 
bucurăm de zăpadă, de zâmbetele copiilor, de mii de lumini 
ce ne călăuzesc gândurile și pașii vii, de steaua din vârful 
bradului de Crăciun. Doar așa, Moș Crăciun nu ne va uita! 
Speranțe mii, brațe larg deschise, bucate alese, zeci de 
prieteni și multă armonie...
 Fie ca și anul acestea, Spiritul blând al 
sărbătorilor de iarnă să aducă tuturor râmnicenilor, copii și 
adulți, părinți ori bunici, lumina cerească într-un singur trup 
al mântuirii noastre!
 La mulți ani iubiți RÂMNICENI!

Florin Ceparu
Președinte A.T. ONIX

 Frumusețea iernii cu albul fulgilor de nea 
presărați peste gândurile noastre, cu dulcele ecou al colin-
delor, cu imaginea în suflet a celor dragi, ne va petrece 
într-un nou an, împliniți, iubiți și fericiți.
 Să avem un 2012 așa cum ni-l dorim!

Vîlcu Violeta
Președinte A.T. V.I.A. 

 Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria 
Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, 
emoţia Crăciunului prin dragoste. Organizaţia de Tineret 
"Viitorul Începe Azi" vă urează La Mulţi Ani! Şi un an 2013 
plin de activităţi care să vă umple sufletul de bucurii alături 
de cei dragi.

Prof. Lică Neculăiasa
Vicepreședinte A.T. VIA

        Timpul trece acum foarte repede, eşti prins în atâtea 
evenimente încât uiţi de tine şi te focusezi mai mult către 
ceilalţi, spre îndeplinirea responsabilităţilor.. Sarcinile nu 
par să te copleşească, dar, printre pauzele scurte, 
aminteşte-ţi de căldura oferită de cei dragi, de amintirea 
plăcută a clipelor petrecute cu prietenii, de surâsul celor 
care gustau, cu adevărat, din bucuria momentelor trăite 
împreună şi nu în ultimul rând, de tine!
          Fii conştient că ceea ce se întâmplă în jurul tău poate 
fi atât o cauză cât şi o consecinţă a acţiunilor tale, 
ancorează-te în prezent, bucură-te mai mult, fii vesel şi 
optimist şi cu gânduri frumoase păşeşte în anul al 13-lea din 
mileniul 3!
         Îţi doresc să ţi se îndeplinească visurile, să găseşti 
puterea şi energia ca împreună să clădim un viitor aşa cum 
ni-l dorim, să nu uiţi că omul este o persoană socială şi că 
toţi avem nevoie, astfel încât fiecare moment să te prindă 
pregătit, să nu uiţi să comunici cu cei din jurul tău şi nu, în 
ultimul rând, să fii atent la indiciile din viaţa ta, chiar dacă 
cărarea e acum prăfuită sau ninsă! Fii deschis şi acceptă 
provocări!
 Echipei FORTES îi doresc multă putere să final-
izeze proiectele, energie să poată să îi susţină pe voluntari, 
răbdare şi încredere, în propriile resurse, în special în cele 
umane, iar căldura şi abilitatea cu care depăşeşte încercările 
sau surprizele să fie o sursă inepuizabilă, şi să facă din 
aceasta un avantaj prin care să dovedească statornicie, 
stabilitate, performanţă, îmbunătăţire continuă şi mediu 
dinamic.
 La mulţi ani, dragi voluntari!

Ioana Gafton
Coordonator Centru de voluntariat FORTES

 Dragi prieteni,
 Fie ca sărbătorile acestui final de an să vă aducă 
în suflet cele mai frumoase clipe, alături de familie şi cei 
dragi! Să vă bucuraţi de tot şi de toate, dar mai cu seamă de 
faptul că „Astăzi s-a născut Hristos!”

Ştefania Selegian
Preşedinte Unity în Values Interconfessional Association

 La fiecare sfârşit de an aşteptăm ca spiritul 
Crăciunului să ne cuprindă, să devenim mai buni şi să ne 
bucurăm alături de cei dragi.
Voluntarilor din organizaţiile râmnicene le urez aceeaşi 
implicare şi dăruire în tot ceea ce fac, experienţe care să le 
ofere noi perspective şi cât mai multe proiecte prin care să 
promoveze comunitatea locală. La mulţi ani!

Mariana Angelica Grigoraş
Director adj. Şcoala nr. 1

 Dragi voluntari şi nu numai, vreau prin interme-
diul acestor rânduri să vă urez tuturor sărbători fericite, un 
an nou fericit şi să mâncaţi bine pentru că,  în curând, o să 
începem să deszăpezim.

Gavrilă Mădălin Ionuţ
Preşedinte Consiliul Regional al Elevilor SUD-EST

 ASOCIAŢIA SOCIALĂ CULTURALĂ ŞI 
EDUCAŢIONALĂ PENTRU PROSPERITATE le 
mulţumeşte autorităţilor locale şi organizaţiilor râmnicene 
de tineret, pentru ajutorul pe care l a primit pentru derularea 
proiectelor propuse în acest an şi totodată le urează atât 
dumnealor cât şi tuturor râmnicenilor sărbători fericite, 
pline de bucurii, satisfacţii şi împliniri alături de 
tradiţionala urare „La Mulţi Ani!”

Perianu Fănel
Preşedinte ASCE-PP

 Hai să luminăm iarna aceasta cu voinţă şi să o 
încălzim cu energia noastră! La mulţi ani şi la mult volun-
tariat!

Giorgiana Grozea
Membru în Consiliul Director al ATCE Speranţa 
Râmniceană

 Ziua de 1 Decembrie 
marchează întregirea României, un 
eveniment care trezeşte în inimile 
românilor sentimentul de patriotism. 
Cu ocazia acestei zile râmnicenii 
noştri au decis, cu mic, cu mare să 
sărbătorească aşa cum fac românii 
adevăraţi.
 Atât elevii şcolilor 
generale cât şi elevii liceelor din 
oraş au organizat o activitate de 
informare a tuturor locuitorilor cu 
privire la ziua de 1 Decembrie. 
Punctul de întâlnire a fost Grădiniţa 
Orizont, de unde tinerii râmniceni au 
pornit într-un marş festiv până în 
Parcul Mare.
 Tot oraşul a fost plin de 
glasuri de copii care cântau imnul 
naţional, fluturau steguleţe şi purtau 
mândri în piept tricolorul. Aceştia au 
împărţit flyere, steaguri şi zâmbete 
tuturor trecătorilor. Spectacolul 
organizat la punctul de sosire, a 
umplut inimile râmnicenilor cu 
cântece tradiţionale aceştia fiind 
bucuroşi să poarte culorile naţionale.
 Într-o zi atât de 
importantă, am dovedit că suntem 
adevăraţi patrioţi. Ne mândrim cu 
ţara noastră şi arătăm acest lucru 
tuturor!

Marsul deMarsul de

Silvia Iancu

 Salutare români! 
 Pe 1 decembrie 2012, 
Consiliul Judeţean al Elevilor în 
parteneriat cu Consiliul Local 
Municipal şi F.O.R.T.E.S au orga-
nizat în Râmnicul Sărat o cam-
panie de informare privind ziua de 
1 decembrie împărţind flyere. 
Înafară de flyere au mai fost puse 
în pieptul românilor găsiţi pe 
stradă tricolorul. În această cam-
panie s-au implicat 5 licee şi 5 
şcoli din Râmnicu Sărat, unde 
fiecare instituţie a venit cu un 
număr mare de elevi pentru a efici-
entiza activitatea şi pentru a arăta 
că tinerilor le pasă de ţara lor. 
Elevii au fost entuziaşti şi recep-
tivi de aceea cu mic cu mare s-au 
trezit devreme pentru a ajuta la 
împărţirea de cocarde şi flyere.
 Această activitate a avut 
un impact considerabil la nivelul 
comunităţii locale, dar şi la nivel 
judeţean, deoarece în fiecare loc 
din judeţul Buzău aceste activităţi 
s-au desfăşurat în acelaşi timp. 
Oamenii găsiţi pe stradă au fost 
foarte fericiţi să vadă că tinerii 
aleg să facă ceva pentru comuni-
tate, în loc să doarmă mai ales că 
era sâmbătă. Desfăşurarea 
activităţile s-a făcută fără a exista 
incidente, autorităţile colaborând 
cu noi pe tot parcursul activităţilor. 
Am încercat să acoperim tot 
oraşul, să căutăm fiecare cetăţean 
şi să îl punem în posesia flyerelui.
 “Ziua de 1 decembrie 
1918 marchează bilanţul luptei 
românilor pentru întregirea statală, 
care vine să încununeze preceden-
tele acţiuni ale fraţilor din Basara-
bia şi Bucovina”, acest text se 
găsea pe fiecare dintre flyere.
Vreau să vă mulţumesc mult celor 
care aţi participat, iar la anul vă 
aştept în număr mai mare.

Desteaptã-te

Gavrilă Mădălin Ionuț

române!

 Cu ocazia Zilei Naţionale 
a României, Consiliul Şcolar al 
Elevilor împreună cu 
F.O.R.T.E.S., ATCE Speranța 
Râmniceană, Primăria Municipală 
Rm. Sărat şi Casa de cultură “Flo-
rica Cristoforeanu” a organizat o 
manifestare în micul nostru oraş.
 Matinali din fire, ne-am 
grupat la ora 08:30 si am dus la 
fiecare scoală şi liceu din oraş 
steguleţe şi flyere pentru a fi 
împărţite în cadrul marşului de la 
ora 10:30. Da! A fost un marş la 
ora 10:30 care a pornit de la Angela Feraru

1 Decembrie 20121 Decembrie 2012

grădiniţă Orizont şi 
s-a oprit în Parcul 
Central.
 C o p i i 
talentaţi ne-au 
încântat auzul cu 
cântece folclorice şi 
doamna directoare a 
Casei de Cultură, 
Violeta Vîlcu, a ţinut 

un discurs emoţionant, precum 
şi domnul viceprimar Sorin 
Cîrjan.
 După programul artis-
tic, râmnicenii noştri au servit o 
porţie de fasole cu ciolan şi o 
vorbă la un pahar de vin fiert.
 Sătui de atâta 
vorbăraie şi vin, unii dintre 
membrii CŞE s-au echipat cu 
camere video şi şi-au exersat 
talentul de reporteri pe străzile 
Râmnicului. Un set de întrebări 
de genul: “Ce reprezintă ziua de 

1 Decembrie?”, “În ce an s-a 
înfăptuit Marea Unire?” sau 
“Cine conducea la momentul 
respectiv?” a fost adresat 
cetăţenilor.
 Aceste interviuri au 
fost adunate într-un singur scurt-
metraj şi prezentate la ora 20:00 
la Centrul de Tineret Fortes, 
unde am petrecut româneşte cu 
mere caramelizate şi glazurate 
cu ciocolată, cu vin fiert şi cu 
muzică pe gustul tuturor.

 In toata tara este atmos-
fera de sarbatoare.Romanii sarba-
toresc peste tot ziua nationala, iar 
in marile orase pietele sunt animate 
de multimi care roiesc in jurul 
cazanelor unde clocoteste fasolea 
cu carnati.
 Si la noi, in Ramnicu 
Sarat e atmosfera de sarbatoare, 
ziua incepand cum se cuvine.
 Toate liceele din Rm 
Sarat s-au mobilizat, si au partici-
pat in numar cat mai mare, la 
marsul organizat cu ocazia zilei de 
1 Decembrie, prin tot orasul. Fiec-
are unitate de invatamant a venit cu 
cei mai saritori elevi, si cu multa 
voie buna, si am mers impreuna 
pana in Parcul Municipal, unde ne 
asteptau multi oameni de seama ai 
orasului, care ne-au pregatit un 
spectacol artistic pe placul 
tuturor.Muzica populara nu a lipsit, 
si nici traditionalele hore, unde toti 
am dansat si ne-am simtit bine.

 Consiliul Elevilor a avut o 
contributie  foarte mare in aceasta 
activitate, deoarece cu ajutorul 
elevilor din aceasta structura am 
mobilizat cati mai multi tineri sa 
participe.
 Cei mai voiosi si implicati 
elevi se diferentiau prin multime 
datorita picturilor pe care le aveau 
pe fata sau tricouri, care reprezen-
tau steagul Romaniei, cum au fost 
cei de la Scoala Generala Nr. 2, si 
altii s-au diferentiat prin multime 
datorita straielor traditionale 
romanesti pe care le purtau, ca cei 
de la Liceul Teoretic “Stefan cel  
Mare”.
 Aceasta activitate de 1 
Decembrie este la a doua editie, 
prima fiind facuta anul trecut, in 
2011, cand, la fel, ne-am organizat 
si am mers prin oras, dar atunci 
cantand melodii traditionale 
romanesti.

 
 De asemenea am avut 
multe materiale ajutatoare, cum ar 
fi stegulete cu tricolorul Romaniei, 
sau mici panglici tot cu tricolor, pe 
care le-am pus in pieptul trecato-
rilor.
 De la acest eveniment nu 
a lipsit nici fasolea cu carnati si 
vinul fiert. Toti ne-am adunat in 
parc, am mancat si am baut vin fiert 
impreuna bucurandu-ne de asa o zi 
importanta in viata romanilor.
 La sfarsitul zilei, activita-
tea a fost un succes, intrucat au fost 
foarte multi elevi prezenti, ceea ce 
inseamna ca tineretul inca iubeste 
tara, si este interesat de viitorul 
acesteia. 
 Si in final, am plecat 
acasa si cu burtile pline, si obositi 
de la atata dans, dar fericiti ca nu 
am trecut peste Ziua Nationala a 
Romaniei fara sa o sarbatorim cum 
se cuvine.

1 Decembrie. Zi de sãrbãtoare1 Decembrie. Zi de sãrbãtoare
Anca Neculăiasa



Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 2012Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 2012 Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 2012Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 201277 88

 Prima zi din decembrie aduce momente 
de înălţare sufletească pentru toţi românii. La 1 
Decembrie 1918, Transilvania se uneşte cu 
Regatul României, format din principatele unite 
ale Moldovei şi Ţării Româneşti, de aceea 
această zi este simbolul unităţii tuturor 
românilor.
 Nu putea trece acest moment încărcat 
de o deosebită semnificaţie istorică şi spirituală 
fără să fie să fie punctată şi ziua Sfântului 
Andrei, Apostolul românilor (30 noiembrie). 
 Ca o prefigurare a Zilei Naţionale, 
Sfântul Andrei vine cu mesajul unităţii, vechimii 
şi continuităţii noastre pe aceste meleaguri. El 
este cel care a adus învăţătura lui Hristos pe 
teritoriul ţării noastre acum aproape două mii de 
ani, făcând ca poporul român să fie creştin încă 
de la geneza lui.
 Ziua tuturor românilor, 1 Decembrie, a 
fost serbată şi în şcoala noastră.
 A fost organizat un marş, în cadrul 
căruia două sute de elevi s-au deplasat pe străzile 
oraşului cu steaguri tricolore, cu pliante, cu 
cântece patriotice şi cu urări de bine adresate 
tuturor românilor.
 La acţiune au participat, cu entuziasmul 
specific vârstei, elevi din ciclul primar şi gim-
nazial.
 Râmnicenii i-au întâmpinat cu bucurie 
şi emoţie, impresionaţi de simbolurile naţionale 
purtate şi cântate de copii: tricolorul şi imnul 
ţării.
 Activitatea s-a încheiat în mod festiv în 
Parcul Central. Aici elevii au asistat la un concert 
de muzică populară românească organizat de 
Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”.
 Intrând în atmosfera de sărbătoare, 
copiii au dansat în horă, bucurându-se alături de 
colegi şi de ceilalţi râmniceni.
 Acţiunea şcolii a avut ca principal scop 
educarea tinerei generaţii în spiritul respectului 
faţă de trecutul naţional şi al mândriei de a fi 
român.
 Receptivitatea elevilor, entuziasmul cu 
care au participat la acţiune, bucuria acestora de 
a fi mesageri ai identităţii naţionale, au arătat că 
scopul propus a fost atins. 
  Prof. Drăghiciu Adriana Elena

DOUĂ SĂRBĂTORI ÎNĂLȚĂTOAREDOUĂ SĂRBĂTORI ÎNĂLȚĂTOAREDOUĂ SĂRBĂTORI ÎNĂLȚĂTOARE

 Am început să studiez limba franceză încă de la grădiniţă şi 
acest lucru s-a continuat de-a lungul şcolarităţii mele până în anul II de 
facultate. Am îndrăgit-o pur şi simplu, deoarece descopeream tot felul de 
asemănări cu limba română. Graţie unor profesori deosebiţi, cunoştinţele 
de bază au rămas în mintea mea, deşi faptul că nu o utilizez se face simţit.
 Astăzi tot mai mulţi copii şi părinţi nu mai consideră limba 
franceză o prioritate, de aceea m-am bucurat când am descoperit că există 
printre elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din Rm. Sărat un grup temerar 
coordonat de doamna profesoară Larisa Minea – intitulat sugestiv „Leş 
téméraires” – care doreşte să se exprime în limba lui Voltaire la Festivalul 
de  Teatru Bilingv „Eugen Ionescu”. 
 Desfăşurat în zilele de 17-18 noiembrie 2012 în sala de 
festivităţi a Consiliului Judeţean Buzău, festivalul a cuprins două 
secţiuni, la secţiunea în limba franceză fiind prezente un număr de 14 
trupe formate din elevi de gimnaziu şi liceu.
 Deşi începători atât în ceea ce priveşte limba franceză, cât şi în 
arta teatrală, elevii noştri au reuşit să treacă peste tracul apariţiei pe scenă, 
prezentând piesa „Bon anniversaire!”, o creaţie colectivă a acestora.
 I-am urmărit cu emoţie fiindu-mi teamă să nu uite vreo replică, 
dar şi cu admiraţie pentru că vorbeau corect limba franceză şi păreau 
lipsiţi de inhibiţiile datorate scenei şi juriului existent în sală. La sfârşitul 
piesei i-am aplaudat alături de ceilalţi spectatori, convinsă că această 
evoluţie a lor nu va fi singulară şi ne vor mai bucura şi cu alte ocazii.
Nici rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate, căci au obţinut o menţiune, 
fapt ce i-a ambiţionat în aprofundarea studiului limbii franceze.

Grigoraş Mariana Angelica

Festivalul de teatru bilingv „Eugen Ionescu”
O tribuna pentru promovarea limbii franceze
Festivalul de teatru bilingv „Eugen Ionescu”

O tribuna pentru promovarea limbii franceze
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 În anul 1985 Organizaţia Naţiunilor Unite 
a declarat ziua de 5 decembrie Ziua Internaţională a 
Voluntarilor, sărbătorită de atunci în întreaga lume.
Ziua de 5 decembrie este sărbătorită în România 
începând cu anul 2000, când Pro Vobis, la vremea 
respectivă centru local de voluntariat, a organizat 
prima Gală judeţeană de decernare a premiilor 
pentru implicarea în comunitate, eveniment dedicat 
recunoaşterii voluntarilor şi celor care sprijină 
mişcarea de voluntariat în România (organizaţii, 
sponsori, finanţatori, presa etc.) Modelul s-a extins 
ulterior şi în alte localităţi din ţară unde există 
centre de voluntariat, în fiecare an organizându-se 
numeroase astfel de gale şi alte evenimente 
dedicate zilei de 5 decembrie şi voluntarilor din 
comunităţile respective.
 Printre multe alte localităţi, se afla şi 
localitatea Râmnicu Sărat, care, de asemenea, a 
sărbătorit ziua internaţională a voluntarilor din data 
de 5 decembrie 2012. Voluntarii râmniceni s-au 
strâns şi au desfăşurat diferite activităţi, printre care 
se numără şi diseminarea proiectului YBLE (Youth 
Build Lengendary Europe), proiect realizat în vara 
acestui an.
 Adunaţi din diferite părţi, am mers către 
centrul oraşului, unde am dat ocazia oamenilor să 
afle mai multe despre acest proiect şi nu numai, ci 
şi despre organizaţia de tineret.
 Alături de diseminare, tinerii voluntari au 
pregătit şi o expoziţie şi un vernisaj la muzeul local, 
unde au aranjat diferite obiecte hand-made realizate 
într-un proiect anterior, numit Comuni –Cat.

           Alexandra Botan

Pentru noi voluntariatul înseamnă:
Prietenie, dăruire, distracţie, ajutor şi multe altele!
Vino şi convinge-te de adevărata putere a 
voluntariatului!

Ziua Internaţională a Voluntarilor
5 decembrie

Expozitie
COMUNI-CAT

 La începutul lunii Decembrie, la Centrul 
de Tineret F.O.R.T.E.S. s-a desfăşurat o expoziţie a 
sculpturilor şi oalelor din lut create în sesiunea din 
august de la Bisoca din cadrul iniţiative locale 
“Comuni-CAT”.
 Invitaţii acestei expoziţii au fost profesorii 
şi învăţătorii şcolilor gimnaziale Nr.1 şi Nr.6 ce au 
putut admira îndeaproape micile sculpturi pictate, 
cât şi împletiturile complexe realizate de 
participanţii proiectului.
 În sala Centrului de Tineret au fost afişate 
toate sculpturile create în sesiunea de olărit, atât 
cele pictate, cât şi cele simple, finisate şi agăţate 
împletituri lungi şi creative ce stârnesc interesul 
către arta populară.
 Toate exponatele au fost îndrăgite, 
admirate şi apreciate de către cadrele de 
învăţământ, oferindu-le astfel noi idei de prelucrare 
şi creare în cadrul artei româneşti.
 În final, sculpturile şi împletiturile au 
rămas în sala Centrului de Tineret, unde pot fi 
admirate şi astăzi de către toţi voluntarii ce 
participa la activităţi, lăsând în urma imaginii 
acestora câteva idei concrete despre sesiunile de 
olărit şi împletit desfăşurate în urma proiectului 
European.

rooster
of

barcelos
 The legend of the Rooster of Barcelos tells 
the story of a dead rooster's miraculous intervention 
in proving the innocence of a man who had been 
falsely accused and sentenced to death. The story is 
associated with the 17th-century calvary that is part 
of the collection of the Archeological Museum 
located in Paço dos Condes, a gothic-style palace in 
Barcelos, a city in the Braga District of northwest 
Portugal.
 According to the legend, silver had been 
stolen from a landowner in Barcelos, and the 
inhabitants of that city were looking for the criminal 
who had committed the crime. One day, a man from 
neighboring Galicia turned up and became suspect, 
despite his pleas of innocence. The Galician swore 
that he was merely passing through Barcelos on a 
Pilgrimage to Santiago de Compostela to complete a 
promise.
 Nevertheless, the authorities arrested the 
Galician and condemned him to hang. The man 
asked them to take him in front of the judge who had 
condemned him. The authorities honored his request 
and took him to the house of the magistrate, who was 
holding a banquet with some friends. Affirming his 
innocence, the Galician pointed to a roasted cock on 
top of the banquet table and exclaimed, "It is as 
certain that I am innocent as it is certain that this 
rooster will crow when they hang me." The judge 
pushed aside his plate because he decided to not eat 
the rooster. But still, the judge ignored the Galician's 
appeal.
 However, while the pilgrim was being 
hanged, the roasted rooster stood up on the table and 
crowed as the Galician predicted. Understanding his 
error, the judge ran to the gallows, only to discover 
that the Galician had been saved from hanging 
thanks to a poorly made knot in the rope. The man 
was immediately freed and sent off in peace.
 Some years later, the Galician returned to 
Barcelos to sculpt the Calvary (or Crucifix) to the 
Lord of the Rooster (Portuguese, "Cruzeiro do 
Senhor do Galo") in praise to the Virgin Mary and 
toSaint James. The monument is located in the 
Archeological Museum of Barcelos.

COMUNICAT

DE

PRESA

Florin Ceparu

 Proiectul "Street Sports & Media 
Diversity" ajuns la final, rămâne în amintirea 
noastră printr-o Broșură de Diseminare Specială ce 
surprinde într-un mod integrat, în articole și 
fotografii dinamismul activităților derulate în 
perioada Iunie - Iulie 2012 la Râmnicu Sărat. 
Personajele principale ale jocului de fotografii și 
media sunt 32 de participanți din România, Turcia, 
Letonia și Lituania, împreună cu Asociația de 
Tineret Onix, în rol de coordonator, în cadrul unui 
proiect finanțat de Comisia Europeană prin 
Programul Tineret în Acțiune, acțiunea 1.1. Schimb 
de Tineri.
 Pentru a putea înțelege mai bine tematica 
proiectului, precum și modul de implicare al 
tinerilor, vă invităm să procurați Broşura SSMD de 
la sediul organizației situat în incinta Centrului de 
Tineret FORTES, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 20, 
Rm. Sărat, jud. Buzău. Totodată, Broșura poate fi 
vizualizată online pe blogul ATCE SR, la 
următoarea adresă:  

http://atcesr.files.wordpress.com/2012/12/brosura-s
smd.pdf

Blogul SSMD:  
 http://streetsportsandmediadiversity.blogspot.ro
... și poate, de ce nu, în viitoarele proiecte să fiți 
chiar voi protagoniștii unor noi proiecte de tineret, 
alături de:
ATCE Speranța Râmniceană: http://www.atcesr.ro, 

A.T. Onix: http://euramnicean.blogspot.com
FORTES: http://atcesr.wordpress.com.
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Maria Constantinescu



Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 2012Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 2012 Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 2012Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 20121111 1212

 Pe data de 7  decembrie, preşedintele Consiliului 
Judeţean al Elevilor Gavrilă Ionuţ Mădălin împreună cu 
prim-vicepreşedintele Dinu Cozmin au participat la Adunarea 
Regională organizată la Focşani pentru alegerea noului 
preşedinte al Consiliului Regional al Elevilor Sud-Est. În ziua de 
8 decembrie s-au desfăşurat alegerile propriu-zise, unde Gavrilă 
Ionuţ Mădălin a câştigat funcţia de preşedinte a CRE S-E. Ne-am 
gândit să-i luăm un interviu noului reprezentat al elevilor din 
regiunea noastră pentru a afla cât mai multe despre funcţia lui şi 
despre obiectivele pe care le are.
 1) Care au fost aşteptările tale pentru funcţia 
respectivă şi în ce măsură s-au realizat?
 Huh! E puţin complicat, dar o să încerc să răspund cât 
mai sincer posibil. Încă de mic am urmărit funcţia pe are o poţi 
avea la nivelul clasei şi anume „şef de clasă”. Mereu stăteam şi 
vedeam cum dirigintele nu mă lăsa să candidez pentru această 
funcţie din cauză că nu eram cel mai cuminte dintre colegi. Dar 
acuma chiar vreau să mulţumesc celor din trecut care mi-au pus 
piedici deoarece m-au determinat să mă ambiţionez şi să 
muncesc pentru a ajunge cât mai sus posibil. Imediat ce am ajuns 
la liceu, am avut aceeaşi problemă la alegerea şefului clasei, dar 
spre fericirea mea, printr-un accident am nimerit la o şedinţă a 
Consiliului Şcolar al Elevilor din liceul meu. Acolo se 
desfăşurau alegerile pentru directorii de departament, unde am 
candidat mai mult pentru a intra în centrul atenţiei unor colegi. În 
timp am aflat exact cu ce se ocupa această structură şi am luat-o 
în serios. În clasa a 10-a mi-am dorit să câştig funcţia de 
preşedinte a CŞE, dar nu am reuşit. În schimb am ocupat funcţia 
de vicepreşedinte, am căpătat experienţă, am fost activ pe tot 
parcursul anului. Acum am reuşit să ocup funcţia de preşedinte şi 
am zis să candidez mai departe la CJE. Nu a durat mult şi prin 
îndemnul unor prieteni am aplicat şi pentru funcţia de preşedinte 
CRE-SE. Sincer mă aşteptam să câştig pentru că în faţa 
oamenilor am fost deschis, sincer, iar discursul meu a fost unul 
improvizat unde mi-am donat adevărata faţa spre cercetare. Pot 
să zic că tot ce mi-am dorit legat de această structură s-a împlinit.
 2) De la ce nivel ai pornit și unde ai ajuns?
 Am pornit de la un simplu elev, pe care toţi 
profesorii îl considerau un viitor delicvent. Nimeni nu 
m-a susţinut la început, chiar la prima mea 
candidatura aproape că nu mi-a fost acceptată 
candidatura. Toţi erau siguri că pot face numai rău în 
această structură şi că nu era compatibilă cu caracterul 
meu. După cum am spus activitatea am început-o în 
clasa a IX-a ca Director Departament Avocatul 
Elevului şi astăzi am ajuns Preşedintele CŞE, CJE 
BUZĂU, CRE-SE şi vicepreşedintele CNE (Consiliul 
Naţional al Elevilor).
 3) Care sunt responsabilităţile tale în 
Consiliul Regional al Elevilor?
 Cele scrise negru pe alb sunt puţin cam nepotrivit 
caracterului meu, aşa că mă ghidez după propriul regulament.  

 Consider că am aproximativ aceleaşi responsabilităţi 
cu ceilalţi colegi, doar ca fiind un lider trebuie să am grijă ca 
echipa mea să fie mereu motivată ca să dea tot ce e mai bun, să îi 
ajut pe cei ajunşi la capătul puterilor pentru a nu intra în colaps, 
să îi motivez pe preşedinţii de CJE să facă cât mai multe 
activităţi, să le promoveze cât mai agresiv prin toate metodele, să 
existe mereu o comunicare şi multe altele. Cea mai importantă 
responsabilitate că e aceea de a asigura continuitatea.
 4) Care sunt provocările pe care le aștepţi în această 
funcţie de preşedinte?
 Nu le pot numi chiar provocări, dar cel mai mult mă 
aştept să avem atât de multe proiecte încât să nu pot participa la 
toate. Zic asta pentru că anul acesta s-a schimbat conducerea în 
majoritatea judeţelor şi preşedinţii care au venit sunt în plină 
forţă, cu un trecut în spate de unde au învăţat şi acum sunt gata 
să aducă ceva nou, să intrăm în profunzimea problemelor. De 
curând chiar am avut o provocare peste care cu greu am trecut. A 
trebuit să fac activităţi la F.O.R.T.E.S, în acelaşi timp având 
activităţi pentru cşe şi cje, lucru care aproape că m-a doborât. 
Norocul meu este că am o echipă competentă, activă, care mereu 
când am cerut ajutorul a fost acolo lângă mine.
 5) Care sunt obiectivele tale pentru mandatul 
actual?
 În primul rând vreau să dezvolt structura avocatului 
elevului, adică funcţia care am avut-o prima oară, deoarece 
aceasta nu funcţionează încă la capacitate maximă, fiind o 
funcţie vitală în licee. La acest proiect, dacă pot să-i zic aşa, o să 
încep să lucrez din ianuarie împreună cu profesori şi alţi elevi.
În al doilea rând vreau să fac cursuri de formare cu elevii claselor 
a 7-a şi a 8-a, deoarece aceştia trebuie să cunoască structura 
consiliului elevilor din timp, să se pregătească încă din ciclul 
gimnazial ca la liceu să fie pregătiţi să preia conducerea.
Şi nu în ultimul rând, organizarea unor proiecte mai profunde. 
Vreau să las ceva în spate, ceva care să reprezinte mandatul meu, 
ceva care să arate că această generaţie nu a trecut prin timp fără 
să facă ceva.
 6) Care crezi că sunt calităţile şi defectele tale?
 O întrebare la care nu ştiu cât de obiectiv voi 
răspunde. Să începem cu calităţile zic eu.
 Sunt impulsiv şi amator de improvizaţie, consider că 
sunt două calităţi care mă definesc, două calităţi care până acuma 
mi-au adus mai mult bine decât rău. Într-adevăr uneori trebuie să 
îmi potolesc impulsivitatea, dar în cele mai multe cazuri o 
consider imperios necesară. Mai pot spune despre mine că sunt 
activ, am o sinceritate agresivă şi vulgară, selective şi receptive. 
Defectele prefer să le găsească prietenii.
 Pentru toţi care au avut răbdarea să citească acest 
interviu, Gavrilă Ionuţ Mădălin a.k. a Mitiq are şi un mesaj 
pentru voi: "Dacă cineva îţi spune să nu candidezi, înseamnă că 
eşti potrivit pentru funcţie!". Să-i urăm succes noului preşedinte 
în mandatul său! Baftă Mitiq, te salută colegul tău de bancă, mai 
nou reporter de teren!

Alex Stănchescu
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 An de an, mai mult sau mai 
puţin atenţi, auzim mesajul bimilenar 
al Naşterii Domnului. Precum îngerii 
odinioară, colindătorii vestesc şi 
amintesc primul eveniment din istoria 
mântuirii omenirii: întruparea Fiului 
lui Dumnezeu.
 Începutul lunii decembrie 
dinamizează pe toată lumea, 
simţindu-se la orice pas febra 
pregătirilor de sărbători. Cu mari 
emoţii aşteaptă şi elevii Şcolii 
Gimnaziale Nr.1 serbarea de Crăciun. 
Până la repetiţia finală, fiecare număr 
al programului constituie o surpriză. 
Ore de pregătire, de muncă adună 
laolaltă pe micii artişti care trăiesc 
fiecare repetiţie ca pe o sărbătoare. De 
ce?... clipele petrecute împreună, în 
afara orelor de curs, sunt foarte 
agreate şi aşteptate, legând prietenii 
trainice între copii de vârste diferite. 
Este şi exemplul grupului vocal 
„Menestrelii” coordonat de către 
doamnele profesoare Gabriela 
Marinescu şi Viorica Manolache, care 
în fiecare an se împrospătează cu noi 
talente. În iarna aceasta, clubul 
Centrului de Tineret Fortes a 
constituit un cadru deosebit de plăcut 
pentru repetiţii şi activităţi. Atmosfera 
intimă, gingăşia colindelor şi 
glasurile fetiţelor armonizau cu 
sufletele emoţionate de bucuria 
Marelui Praznic. 
 În aşteptarea Crăciunului, cu 
voci timide, dar sincere, elevii şcolii 
noastre vă transmit... acelaşi şi acelaşi 
mesaj: să-L primiţi pe Pruncul Iisus să 
se nască şi în sufletele voastre... 
pregătindu-i loc curat. 

Gabriela Marinescu

Bucurii...
     în aşteptarea Crăciunului
Bucurii...
     în aşteptarea Crăciunului
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 Bucurie mare pentru organizaţiile de tineret, comună Podgoria 
şi Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat care 
au licitat la 1 octombrie 2012 şi câştigat 7 proiecte de tineret cu 
implementare în anul 2013.

Râmnicu Sărat a câştigat 125.002 EURO pe proiecte de tineret, 
finanţate la termenul 1 octombrie în cadrul programului “TINERET 

ÎN ACȚIUNE”, proiecte ce se vor implementa în anul 2013

 Rezultatele evaluării au venit în cursul zilei de ieri, iar fericiţii 
beneficiari sunt: 
 AT Onix cu schimbul de tineri” Trăieşte poezia prin teatru - 
Trup”, finanţat cu suma de 9.951 E în parteneriat cu tineri din 
Republica Moldova şi un training “Edu PerFORMING” finanţat cu 
17.979,32 E având parteneri din Moldova, Slovenia, Turcia, 
Azerbaidjan, Lituania, Letonia, Bulgaria; 
 ATCE - Speranța Râmniceană cu proiectul “Solidarity and 
Understanding between Neighbours- Sun” - schimb de tineri finanţat 
cu 18.311,45 E cu parteneri din Turcia, Germania, Italia, Albania şi 
Moldova; 
 Comuna Podgoria cu proiectul de democraţie participativă 
„Media Facets- în youth policies and democracy”, finanţat cu suma 
de 24.880,01 E; 
Fortes cu proiectele „European Union Republic and Monarchy”, 
finanţat cu 24.880,01 E cu parteneri din Spania;
 A.T.Youth Xperience - cu schimbul de tineri „Tradiţii în 
Balcani” finanţat cu 10.002,00 E şi Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu” cu proiectul de democraţie participativă “European 
Winter Spirit trough Traditions and Sport, finanţat cu suma de 
13.979,86 E.
 Tinerii vor fi cei mai încântaţi de aceste rezultate, ei fiind 
beneficiarii acestor proiecte finanţate generos de către Comisia 
Europeană prin Programul “Tineret În Acţiune”.

Violeta Vîlcu

D`ruie]te-i Cr`ciunul!
\ Luna decembrie este luna 
sărbătorilor ce ne învaţă bucuria de a 
primi, dar mai ales, bucuria de a dărui.
 Sfântul Nicolae (6 decembrie) este 
primul care pune daruri în ghetuţele 
lustruite ale copiilor cuminţi. Aceştia îl 
aşteaptă cu emoţie şi se bucură de darurile 
primite, dar nu toţi copiii sunt la fel de 
norocoşi.
 Ca o lecţie de generozitate şi 
compasiune, Sfânta Filofteia (7 decembrie) 
vine cu îndemnul de a nu-i uita pe semenii 
noştri care au nevoie de ajutor. Cuvintele 
Mântuitorului Iisus Hristos:, Fericiţi cei 
milostivi, că aceea se vor milui!’’ au ecou şi 
în sufletele elevilor Şcolii Gimnaziale nr.1, 
Rm. Sărat.
 n prag de sărbătoare, copiii au 
înţeles că dincolo de chipurile semenilor 
lor nevoiaşi se află Pruncul Iisus născut în 
ieslea din Betleem. 
 Ei şi-au manifestat dorinţa de a 
dărui, convinşi fiind că, dar din dar se face 
rai’’.
  În întâmpinarea dorinţei lor, a venit 
acţiunea filantropică, Dăruieşte-i 
Crăciunul!’’ iniţiată de Centrul de Tineret 
FORTES.
 Cadrele didactice şi elevii au 
răspuns cu bucurie acestei acţiuni. Copiii 
au fost foarte receptivi şi s-au implicat în 
promovarea activităţii la nivelul şcolii. Au 
fost donate hăinuţe, jucării, încălţăminte, 
rechizite. 
 Acţiunea a avut ca scop 
ajutorarea copiilor din familii defavorizate, 
dar şi dezvoltarea sentimentului de 
compasiune şi de solidaritate la elevii 
noştri.
 Această iniţiativă ne-a oferit 
tuturor oportunitatea de a ne manifesta în 
faptă iubirea faţă de semeni şi ne-a dăruit 
bucuria de a fi, la rândul nostru, Moş 
Crăciun. 

 Prof. Drăghiciu Elena Adriana
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Comunicat de presă

 Va desfăşura 
în preajma 
sărbătorilor de iarnă 
concursul de şah 
„Cupa 21 decembrie”, 
activitate desfăşurată 
în fiecare an de la 
înfiinţarea asociaţiei, 
ajungând la cea de a 
treia ediţie.
 Încă din 
primul an concursul s 
a bucurat de un interes 
deosebit participând 
peste 30 de 
p e n s i o n a r i . 
Participanţii au fost 
foarte încântaţi de 
acest proiect ce le este 
destinat pentru că le 
oferă posibilitatea de 
s o c i a l i z a r e , 
interacţiune şi 
relaxare şi îşi pot 
petrece timpul liber 
într un mod plăcut.
 Perianu Fănel

ASOCIAŢIA SOCIALĂ 
CULTURALĂ ŞI 

EDUCAŢIONALĂ - 
PENTRU PROSPERITATE

  „O carte citită, o lume descoperită” este unul dintre proiectele 
educaţionale care se implementează în Şcoala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat, 
pe o perioadă de patru ani, începând din anul şcolar 2011-2012. Una dintre 
activităţile acestui proiect este concursul judeţean „Visuri de copil pe aripile 
toamnei”, organizat în toamna acestui an. Observând că fiecare elev este bun 
şi creativ în felul său, ne-am propus să organizăm acest concurs, care ar putea 
satisface mai multe tipuri de inteligenţă.
 Astfel ne-a venit ideea studierii mai multor arii curriculare, 
armonios îmbinate într-o singură temă: "Visuri de copil pe aripile toamnei". 
Ariile curriculare, Limbă şi Comunicare şi Arte s-au unit sub un singur titlu. 
 Ne-am propus să putem oferi un control al activităţii de învăţare 
bazată pe teoria inteligenţelor multiple.
 Acest concurs s-a adresat mai ales acelor elevi care doresc să-şi 
cultive imaginaţia, care pătrund cu uşurinţă în tainele cuvintelor, ale culorilor 
şi ale muzicii.
 În speranţa că toamna se poate simţi de fiecare atât în cuvânt, cât şi 
în culoare, concursul "Visuri de copil pe aripile toamnei" ne va conduce pe 
tărâmul fanteziei şi al imaginaţiei literare şi artistice.
 Prin aplicarea acestui concurs am demonstra că elevii cu care 
lucrăm pot să-şi atingă propriile potenţialităţi şi să-şi manifeste creativ şi 
adaptiv unicitatea.
Ne-am propus să stimulăm creativitatea şi imaginaţia elevilor prin realizarea 
unor materiale deosebite; să valorificăm mesajele, informaţiile, gândurile, 
trăirile, sentimentele legate de anotimpul toamna, de aspectele importante ale 
acestuia; să dezvoltăm abilităţi de comunicare şi interrelaţionare prin limbaj 
literar şi plastic între elevii din şcolile partenere; să antrenăm un număr cât 
mai mare de elevi în activităţi extracurriculare.
  Expoziţia cu lucrările elevilor care au participat la concurs s-a 
organizat la Casa de Cultură Municipală „Florica Cristoforeanu”, într-un 
cadru festiv. La activitate au participat elevii claselor CP- IV, d-l viceprimar 
Sorin Cîrjan, d-na director de la Casa de Cultură, prof. Violeta Vîlcu, d-na 
director de Şcoala Gimnazială Nr. 6, prof. Stanica Hinta, cadrele didactice 
coordonatoare, prof. Barbu Olga şi prof. Dragomir Irina, cadrele didactice 
din echipa de proiect, prof. Oprea Diana, inst. Olaru Florentina, înv. Nechifor 
Gina şi părinţii elevilor.
 Au fost expuse peste 300 de lucrări plastice în care elevii şcolilor 
buzoiene au îmbinat cu măiestrie culorile toamnei. Gândurile de toamnă au 
fost exprimate atât prin lucrări plastice cât şi prin lucrări literare, în cadrul 
cărora şi-au arătat talentul literar prin expresiile frumoase utilizate. 
 Elevii au prezentat şi un scurt program artistic: au citit textele 
compuse de elevi, au recitat poezii, au cântat şi au dansat un dans popular 
stilizat. 
Lucrările plastice şi cele literare vor fi publicate într-o revistă auxiliar care va 
avea acelaşi titlu. Astfel elevii pot face schimb de experienţă, fiecare, citind 

O carte cititã, o lume descoperitãProiectul
educa¡ional

şi alte compuneri scrise 
de colegi de la alte şcoli.
Tot în cadrul activităţii a 
fost realizată şi o 
expoziţie cu lucrări din 
lut realizate de 12 tineri 
inimoşi, voluntari ai 
federației F.O.R.T.E.S., 
care şi-au dorit să 
descopere tradiţiile și 
m e ş t e ş u g u r i l e 
româneşti. Acest lucru a 
fost posibil o dată cu 
derularea proiectului 
Comuni-CAT, proiect 
realizat cu ajutorul 
Comisiei Europene şi a 
Programului Tineret în 
Acţiune. Lucrările 
expuse au fost admirate 
de către toţi participanţii 
la activitatea organizată 
de Şcoala Gimnazială 
nr.6.
 În cadrul 
acestui proiect 
educaţional, dar şi în 
cadrul altor proiecte care 
sunt în derulare în cadrul 
şcolii noastre, vom 
organiza şi alte 
concursuri naţionale şi 
simpozioane la care ne 
dorim să avem un număr 
la fel de mare de 
participanţi.

Prof. Înv. primar Irina 
Dragomir
                                                               
Prof. Înv. primar Olga 
Barbu
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 Cum aş putea să încep? Bănuiesc prin a mă prezenta. Numele meu este Silvia şi din cei 17 ani pe care 
îi am pot spune că ultimul an şi jumătate a fost cel care m-a ajutat să cunosc alte persoane dar şi pe mine 
însumi.
 Am întâlnit mulţi oameni care atunci când vorbesc despre voluntariat se gândesc la acţiuni de 
ecologizare mai exact strânsul gunoaielor. Ceva trist dar foarte adevărat. Aceste persoane sunt după părerea 
mea indiferente. Voluntariatul te ajută să te dezvolţi, să conştientizezi anumite valori, dar din păcate prea 
puţini oameni vor să îşi dedice puţin din timpul liber unor activităţi cu adevărat constructive.
 Nici eu nu am o vechime în acest sector. Primul pas important pot spune că l-a reprezentat proiectul 
Sport Sports and Media Diversity. Am cunoscut alte culturi, mi-am făcut prieteni, mi-am modelat 
comportamentul, totul într-o săptămână în care practic am trăit alături de tineri din alte ţări cu care am realizat 

că am atâtea puncte comune.
 Nu contează practic din ce ţară eşti, ce cultură ai, 
voluntariatul înseamnă acelaşi lucru în orice limbă: implicare. 
Celelalte proiecte în care am participat Comuni-CAT respectiv Viaţa 
la ţară m-au ajutat să îmi înfrâng timiditatea pentru că asta era o 
problemă principală.
 Totodată aceste experienţe mi-au făcut aspiraţiile să crească, 
acum ştiu sigur că am capacitatea să realizez cât mai multe. Tinerii au 
puterea să schimbe ceva, nu mulţi sunt conştienţi de acest lucru, de 
importanţa pe care o are activitatea în societate. Nu vă gândiţi că este 
numai muncă, distracţia este prezentă non-stop.
 Sfatul meu pentru toţi tinerii care iţi doresc să încerce ceva 
nou, voluntariatul este ceea ce căutaţi. Lăsaţi timiditatea deoparte 
pentru că aici veţi găsi persoane care nu judecă, nu râd de greşeli. Veţi 
găsi viitori prieteni şi persoane care vă vor îndruma. Pot spune că vă 
veţi maturiza într-un mod constructiv.
 Nu lăsaţi concepţiile altor persoane să vă taie aripile, dacă 
ele nu au capacitatea să încerce ceva nou asta nu înseamnă ca şi voi 
sunteţi la fel.
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Salut!
     Mă numesc Jarcău Silviu-Alexandru dar 
porecla mea este "Pitic". Am aproape 17 ani şi 
învăţ la Liceul Teoretic, Ştefan cel Mare". Sincer, 
nu ştiu ce să vă spun despre mine. Eu am 
participat la câteva dintre proiectele derulate de 
către fundaţia F.O.R.T.E.S şi de către liceu, şi sunt 
foarte fericit că am luat parte la un lucru bun, după 
părerea mea şi pentru că sunt într-un liceu căruia 
îi place implicarea, la fel ca şi mine.
    Despre mine, totul bine. Nu am nişte hobby-uri 
speciale ca alţii, cum ar fi cântatul la chitară, 
vocal sau pictură.. nu, sunt un tip normal, că mulţi 
alţii presupun, care îmi place cel mai mult să mă 
distrez cu prietenii. Nu cred că pentru a face 
voluntariat, îţi trebuie vreun anumit talent. Îţi 
trebuie doar o inimă mare şi voinţa, pentru a face 
tot cu plăcere, nu împins de către cineva.

    Eu cred că un voluntar, ca mine, şi că alte persoane, au foarte mult de câştigat, iar prin asta, nu mă refer la 
partea financiară, ci la partea, personală să zic. Prin voluntariat câştigi experienţa de viaţă, prieteni noi şi cel 
mai important, înveţi să faci un lucru bun, nu în schimbul unei sume de bani, ci în schimbul unui simplu 
"mulţumesc".
   Când am păşit pentru prima dată în incita F.O.R.T.E.S-ului, am simţit că intru într-o familie, o familie 
imensă, şi de la care voi avea foarte mult de câştigat, şi aşa a şi fost.
   Unul dintre cele mai frumoase proiecte de voluntariat, a fost, Viaţa la ţară" derulat în timpul vacanţei de 
vară. Acolo, noi, participanţii proiectului, am văzut cu adevărat cum este viaţa la ţară. Am muncit din greu, 
cum o fac toate persoanele de la ţară, dar a meritat. Am învăţat să mă distrez prin muncă, şi asta este minunat.
   La început, până să fiu unul din voluntari, credeam că voluntariatul este o treabă foarte grea, că trebuie să 
munceşti, dar nu a fost deloc aşa.În momentul în care am participat la primul meu proiect, am văzut că 
"munca grea" cum credeam eu că va fi, a fost foarte uşoară, mai ales când ai prieteni alături de tine, totul 
devine doar... o distracţie!
    În final, vreau să dau un sfat, celor care încă nu sunt voluntari: E super să fii voluntar, fii şi tu!

Silviu Jarcău



Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 2012Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 2012 Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 2012Micul Jurnalist, Nr. 27, Decembrie 20122121 2222

 Timpul, acest prețios 
ingredient al existenței noastre, trece ca 
un licărit de stele, lăsând în urmă doar 
vise și amintiri.
 Cu drag îmi amintesc de zilele 
copilăriei, de primii ani de viață, atunci 
când părinții mei îmi făceau surprize 
după surprize. Deh... eram mică și 
trebuia să fiu fermecată de apariția lui 
Moș Tampir (Crăciun), moșul care avea 
barbă și costum ca la televizor, dar era 
încălțat cu bocancii unchiului Zamfir, 
vărul tatei, care în fiecare an era” 
Moșul mult așteptat”. 
 Moșul era încărcat de daruri, 
toate darurile pe care eu le doream și pe 
care părinții mei se asigurau că le voi 
primi, prin intermediul acelei scrisori 
trimise în Laponia. În jurul bradului 
plin de globuri și luminițe, an de an se 
țes surprize noi, surprize care mă fac 
fericită și pe care le aștept cu nerăbdare. 
 Nu că aș aștepta prea mult un 
an de zile... la cum trece timpul de 
repede! Acum e Crăciunul, apoi 
revelionul... Paștele, vacanța de vară... 
și iar Crăciunul!
 Moșule! - Anul acesta o să iți 
scriu o scrisoare mai specială. 
Nu doresc acele cadouri obișnuite, pe 
care le-am cerut în fiecare an și pe care 
le-am primit.
 Te rog ca anul acesta să fii bun 
și darnic cu oamenii nevoiași, cu 
persoanele suferinde și bolnave, cu cei 
fără de adăpost și fără o bucată de pâine 
pe masă. Alină suferințele copiilor 
orfani și a celor bolnavi, oferă-le 
darurile de care au nevoie și te rog să 
mă crezi că pentru mine acesta este cel 
mai frumos cadou pe care numai tu îl 
poți face.
 La mulți ani!
 
 Elena Denisa Mateevici

Gânduri în așteptarea lui Moș Crăciun...

 Startul de campionat a fost unul favorabil 
echipei de juniori a Onix-ului din Râmnicu Sărat, 
echipă ce activează în campionatul de juniori al ligii 
a IV-a de fotbal din judeţul Buzău.
 Dacă ne gândim că sezonul trecut a trecut 
la pas de adversarele din seria a II-a din al cincilea 
eşalon fotbalistic, în acest sezon a reuşit o nouă 
performanţă, având numai victorii şi marcând în 
primele şase etape nu mai puţin de 28 de goluri, fără 
a primi vreunul.
 Antrenorul grupei de copii născuţi în anul 
1997, se declară mulţumit de evoluţia şi 
performanţă elevilor săi şi ne spune că rezultatele 
nu sunt unele întâmplătoare, ci au venit în urma 
pregătirii şi a seriozităţii jucătorilor săi. Dând 
timpul înapoi şi vedem că ultimii doi ani, au fost de 
excepţie pentru micii râmniceni, câştigând un 
campionat şi în acest sezon va câştiga şi pe cel de-al 
doilea campionat, având până în prezent numai 
victorii.
 Aceşti copii, merită toată atenţia 
conducerii clubului şi nu numai şi sperăm că prin 
seriozitatea şi munca lor de ani să poată ajunge 
măcar la prima echipă de seniori a oraşului nostru.

 Când suntem mici, mulţi dintre noi ne 
dorim să ajungem precum marii fotbalişti de pe 
micile ecrane că de exemplu: Ronaldo, Ronaldinho, 
Zidane, Messi s.a. Pentru copii de la grupa de fotbal 
1988, succesele care au venit pe bandă rulantă, 
poate fi startul unei cariere în fotbalul mare. Cu 
puţine emoţii, doi dintre râmnicenei, iubitorii ai 
fotbalului, au înfiinţat cu trei ani în urmă o grupă de 
fotbal, la care nimeni nu se gândea că va face mare 
performanţă. Însă, cu trecerea anilor, succesul nu a 
întârziat să apară şi piticii fotbalişti, au început să 
câştige turnee, atât în ţara cât şi în străinătate. Şi 
când spune turnee, facem referire la "Memorialul 
Gheorghe Ola", "Cupa Pro 98", "Campionatul 
judeţean de fotbal", plus că anul acesta a ieşit 
campioana la un turneu în Italia, unde a învins 
echipe din Anglia, Italia, Germania şi Scoţia.
 urma rezultatelor excepţionale obţinute pe 
parcursul celor trei ani de muncă, trupa condusă din 
postura de antrenor de căpitanul echipei mări a 
Râmnicului, Marius Tîrîlă, a reuşit să trimită la 
lotul naţional, fiind titular, pe lângă selecţia la lotul 
naţional, acum face parte şi din lotul celor de la 
Academia Hagi.

Nicușor Păcuraru

Juniorii Onix-ului pe val

Grupa 98, succesul dorit la Râmnicu Sãrat


