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Revistă culturală pentru tineret recomandată de:
DUGHEANA DE PRINTURI

Implică-te!
Fii voluntar

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie 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.

European Union
Republic and Monarchy

European Winter Spirit
through  Traditions and Sports

Trăiește poezia prin teatru
TRUP

EdU PerFORMING

Solidarity and Understanding
between Neighbours

SUN

Media Facets
in youth policies and democracy

Tradiţii în Balcani
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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

             Promotorii proiectului sunt următorii:

• Romania – ATCE Speranța Râmniceană
• Germania – European Intercultural Forum e.V.
• Turcia – e-genclik  Association
• Albania – Beyond Barriers Association
• Italia – Associazione Culturale Eufemia
• Moldova – Asociația Obștească ATENEU

 Pentru mai multe informații ne puteți scrie 
un e-mail la o�ce@atcesr.ro sau prin persoanele de 
contact:
 Mateevici Volodea – președinte, tel. 
0763246068
Strîmbei Daniela – vicepreședinte (manager de 
proiect), tel. 0765353614

      Activitățile propuse se vor efectua prin metode și 
instrumente de educație nonformală și constau în:
• prezentari, seminarii, workshop-uri tematice 
(discriminare si diversitate; 
• teatru forum, photovoice;
• jocuri de cunoastere, jocuri de rol, energizere, 
secret friend;
• cafenea publica, open circle, dezbateri, 
debrifing;
• vizite culturale, intalniri tematice, seri 
interculturale, seri traditionale; 
• maraton cultural, treasure hunt;
• grup reflection, youthpass reflection, evaluari 
non-formale, evaluare formala;
• carnavalul diversitatii.

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acțiune.
Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută 
responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

constă într-un schimb de 30 de tineri, însoțiți de 6 lideri de grup, care pe parcursul a 9 zile de activități, în 
perioada 19 – 28 aprilie 2013, susținute la Râmnicu Sărat, vor incerca să elimine discriminarea prin 
înțelegerea diversității în cadrul Uniunii Europene.
Obiectivele urmărite de către grupul tintă, pentru atingerea scopului propus și pentru realizarea unui 
impact sustenabil, sunt următoarele: 
• Creșterea nivelului de informare a tinerilor participanți în ceea ce privește formele de discriminare 
prezente în statele celor 6 promotori. 
• Creșterea gradului de implicare a tinerilor participanți în rezolvarea situațiilor discriminatorii 
propuse de către fiecare promotor, prin aplicarea de metode și instrumente de educație nonformală. 
• Dezvoltarea competențelor tinerilor participanți pentru insuflarea unei atitudini tolerante în rândul 
cetățenilor din propriile comunități prin implicare activă pe parcursul implemantării proiectului SUN.
• Dezvoltarea comunicării interculturale între participanți prin utilizarea de metode nonformale de 
întelegere a diversității.

 "Solidarity and Understanding between Neighbours" – SUN, 
este un proiect multicultural,  dezvoltat între România, Moldova, 
Germania, Turcia, Albania şi Italia, finanțat de Comisia Europeană 
prin programul Tineret în Acțiune, cu suma de 18.311,45 euro. 
 Acesta este coordonat de către ATCE Speranța Râmniceană și 

Comunicat
de presă:
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 "EUROPEAN UNION REPUBLIC AND MONARCHY" este un proiect bilateral de democrație participativă,  dezvoltat 
între România (FORTES și UAT Municipiul Râmnicu Sărat) și Spania (Delegacion de Juventud – Ayuntamento de Puente Genil 
și Mesa Local de la Juventud Puente Genil), finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, cu suma de 
24.896,34 euro. 
 Sub coordonarea Federației F.O.R.T.E.S., acesta constă în implicarea unui număr de 24 de tineri,  în activități care au ca 
scop o mai bună înțelegere a caracteristicilor celor două sisteme de organizare statală: Republica și Monarhia, existente la 
nivel European, prin analiza punctelor tari, a punctelor slabe și a elementelor de formă și fond ce alcătuiesc imaginea 
completă a conviețuirii în cele două sisteme. Activitățile vor avea loc atât în Spania în localitatea Puente Genil în perioada 15 
– 21 mai 2013, cât și la Râmnicu Sărat, în perioada 22 – 28 mai 2013.
 Obiectivele urmărite de către grupul tintă, pentru atingerea scopului propus și pentru realizarea unui impact 
sustenabil, sunt următoarele: 
• Creșterea nivelului de informare a tinerilor participanți referitor la asemenările și deosebirile dintre Republică și 
Monarhie. 
• Creșterea nivelului participării active în societate a tinerilor participanți prin implementarea de activități cu caracter 
democratic – participativ. 
• Dezvoltarea dialogului intercultural a tinerilor participanți prin abordarea unor atitudini bazate pe respectul 
diversității, toleranță, egalitate, nediscriminare, coeziune, prin activități cu caracter intercultural.
      Activitățile propuse se vor efectua prin metode și instrumente de 
educație nonformală și constau în:
• prezentari, seminarii, workshop-uri tematice; 
• teatru forum, photovoice;
• jocuri de cunoastere, jocuri de rol,jocuri de mimă, energizere;
• cafenea publica, open space, dezbateri, debrifing;
• vizite culturale, seri interculturale, seri traditionale; 
• treasure hunt;
•quiz tematic, grup reflection, youthpass reflection, evaluari 
non-formale, evaluare formala;
• parada republica&monarhie, consiliul european al tinerilor (întâlnire cu 
reprezentanții CLM Râmnicu Sărat).

Promotorii proiectului sunt următorii:

• Romania – F.O.R.T.E.S.
• Romania – UAT Municipiul Râmnicu Sărat

•Spania – Delegacion de Juventud – 
Ayuntamento de Puente Genil

• Spania – Mesa Local de Puente Genil

Pentru mai multe informații ne puteți 
scrie un e-mail la 

fortes.rms@gmail.com sau prin 
persoanele de contact:

Mateevici Volodea – președinte, tel. 
0763246068

Ceparu Florin  – secretar general 
(manager de proiect), tel. 0762659525

Acest proiect este �nanțat cu susținere din partea Comisiei Europene 
prin Programul Tineret în Acțiune.

Această comunicare re�ectă doar vederile autorului, iar Comisia 
Europeană nu poate � făcută responsabilă pentru utilizarea 

informației pe care o conține.

 Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” va desfășura,  în perioada 20 – 27 februarie 2013, (1 ianuarie – 31 
mai 2013 – perioada totală a proiectului) în localitatea Predeal, un schimb de tineri multicultural la care vor lua 
parte 30 de participanți din România, Lituania, Slovenia, Bulgaria și Turcia. Proiectul, denumit “European winter 
spirit through traditions and sports” a fost aprobat de către ANPCDEFP la termenul 1 octombrie 2012 pe 
Acțiunea 1.1., cu suma de 13.979,86 Euro a ocupat locul 22 în grila �nanțărilor acordate pe această acțiune.
 Aferent proiectului, �nanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, în perioada 8 – 
10 februarie 2013, va avea loc Vizita de Plani�care în Avans, găzduită în Râmnicu Sărat, întâlnirea liderilor celor 
patru grupuri având ca scop discutarea și stabilirea cadrului metodologic, practic și �nanciar ce va � aplicat 
schimbului. 
 Scopul proiectului este acela de promovare a sporturilor și tradițiilor de iarnă prin intermediul a 30 de 
tineri ce vor alcătui grupul țintă al proiectului.
 Obiectivele proiectului sunt: creșterea nivelului de conștientizare a tinerilor asupra importanței 
promovării valorilor culturale și a tradițiilor, promovarea unui stil de viață sănătosprin implementarea de 
activități sportive speci�c iernii și dezvoltarea comunicării interculturae prin utilizarea de metode de educație 
non – formală prin promovarea toleranței, solidarității, egalității, libertății și coeziunii.
 
 Activitățile ce vor � desfășurate vor viza implementarea tematicii proiectului ce va îmbina sporturile de 
iarnă și tradițiile speci�c acestui sezon. Speci�c vorbind, participanții vor lua parte la următoarele activități: 
sledge, sky, crearea unor casemate din zăpadă precum și a unor oameni de zăpadă, patina, activități de orientare 
în zona montană, vizite tematice, seri interculturale, activități de tip “Let’s bring history today”, de recunoaștere 
culturală și istorică a orașului și zonei de acțiune și altele.
 Proiectul EWSTAS reprezintă prima �nanțare pe care Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” o primește 
din fonduri comunitare, din partea Comisiei Europene și totodată o materializare a atenției pe care instituția o 
investește în mod continuu în generația tânără.
                    Vîlcu Violeta

Comunicat de presa de lansare a proiectului 

European winter spirit

through traditions and sportsthrough traditions and sports

Mateevici Volodea
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TRUP
prin teatru

Trãieste poezia

 Asociația de Tineret ONIX va desfășura,  în perioada 09 – 17 iunie 2013, (1 februarie 2013 – 01 ianuarie 2014 – perioada 
totală a proiectului) în localitatea Râmnicu Sărat, România, un schimb de tineri bilateral la care vor lua parte 32 de participanți 
din România și Republica Moldova. Proiectul, denumit “Trăiește poezia prin teatru - TRUP” a fost aprobat de către ANPCDEFP la 
termenul 1 octombrie 2012 pe Acțiunea 3.1a., cu suma de 9.951,00 Euro a ocupat locul 3 în grila finanțărilor acordate pe 
această acțiune.
 Aferent proiectului, finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, în perioada 03 – 05 iunie 2013, 
va avea loc Vizita de Planificare în Avans, găzduită în Râmnicu Sărat, întâlnirea liderilor celor patru grupuri având ca scop 
discutarea și stabilirea cadrului metodologic, practic și financiar ce va fi aplicat schimbului. 
Scopul proiectului este acela de promovare a valorilor celor două culture prin utilizarea poezie și a teatrului ca mijloace de 
implicare și manifestare a tinerilor.

Comunicat de presa de lansare a proiectului 

Obiectivele proiectului sunt: 

Ob.1 – Cresterea gradului de 
constientizare al celor 32 de  tineri 
din Romania si Rep. Moldova cu 
privire la importanta implicarii in 
activitati cultural – artistice;
Ob.2 – Dezvoltarea abilitatilor 
creationale prin participarea activa in 
cadrul unor activitati non - formale 
de creatie poetica a celor 32 de tineri 
din Romania si Rep. Moldova;
Ob.3 – Dezvoltarea abilitatilor 
regizoreale si teatrale a celor 32 de 
tineri din Romania si Rep. Moldova 
prin organizarea unei piese de teatru 
de rezultat.

 
 Activitățile ce vor � desfășurate vor consta în: realizarea de creații 
poetice în spații diferite ale municipiului Râmnicu Sărat, care să sugereze tinerilor 
prin cadrul creat o triplă dimensiune ca inspirație potică: cea romantistă, 
simbolistă și modernistă. Totodată, în cursul zilelor de activități o activitate 
tematică aparte stabilită este aceea de a crea versurile unei poezii care în ultima zi 
să fie transpusă într-o piesă de teatru ce va fi destinată publicului râmnicean. Pe 
lângă acestea activități, am planificat derularea de acțiuni de evaluare, seri 
tradiționale și interculturale, vizite tematice, precum și momente de liberă 
socializare.
 Proiectul “Trăiește poezia prin teatru” își dorește să obțină o armonizare a 
valorilor culturale și istorice reprezentate la nivelul României și Republicii Moldova, 
prin întoarceri în timp și rememorări ale unor oameni și opere de mare impact și 
valoare. Activitatea de final planificată va fi reprezentată de editarea unei cărți de 
poezii ce va rămâne dovada vie a creației și activității commune a celor 32 de 
participanți.
                Florin Ceparu

EDU
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 Asociația de Tineret ONIX va desfășura, în perioada 11 – 19 aprilie 2013, (1 februarie – 30 septembrie 
2013 – perioada totală a proiectului) în localitatea Râmnicu Sărat, un training internațional pe tematica 
educației non - formale la care vor lua parte 24 de participanți din România, Letonia, Lituania, Slovenia, 
Bulgaria, Azerbaijan, Moldova și Turcia. Proiectul, denumit “EdU PerFORMING” a fost aprobat de către 
ANPCDEFP la termenul 1 octombrie 2012 pe Acțiunea 3.1b., cu suma de 17.979,32 Euro a ocupat locul 2 în 
grila �nanțărilor acordate pe această acțiune.
 Scopul trainingului este acela de formare a celor 24 de participant din cele opt state în domeniul 
metodelor și instrumentelor de educație non – formală, utilizate atât în mediul ONG, cât și în sistemul 
educational. Proiectul vizează totodată și generarea de noi metode de educație non – formală, care să �e 
aplicate în procesul de educare și formare a tinerilor precum și în noi viitoare proiecte de tineret.
 Obiectivele cursului de formare sunt: 
1. Cresterea nivelului de cunostinte a celor 24 de participanti din cele 8 state partenere in proiect prin 
asimilarea de informatii speci�ce despre metode ale educatiei non – formale;
2. Dezvoltarea abilitatilor practice de a lucra cu metode ale educatiei non – formale ale celor 24 de 
participanti din cele 8 tari partenere in proiect;
3. Cresterea numarului de lucratori de tineret care sa utilizeze metode si instrumente non – formale 
pentru imbunatatirea sistemelor educationale, eliminarea rasismului, discriminarii si a oricarui fel de 
discriminare umana;
4. Dezvoltarea comunicarii interculturale a celor 24 de participanti din cele 8 state partenere in proiect 
prin activitati bazate pe respectarea principiilor: diversitatii, respectului reciproc, tolerantei, solidaritatii, 
cetateniei active si europene, valorilor multiculturalitatii.
 
 Activitățile ce vor � desfășurate vor aborda în mod integrat metodele și instrumentele de educație 
non – formală utilizate în present sub aspectul structurii, obiectivelor și rezultatelor pe care utilizarea 
acestora le are în educația tinerilor și în proiectele de tineret. Implementarea metodelor va porni de la o 
descriere sintetizată a elementelor structural componente, momente continuate de realiarea de experiențe 
practice în care cei 24 de participanți vor crea spețe cu utilizarea practică a metodelor propuse. Totodaă, vor 
� derulate activități de evaluare / re�ectare, seri interculturale și tradiționale, vizite tematice, �nalitatea 
�ind reprezentată de editarea și crearea unei broșuri conținând metodele de educație non – formală, alături 
de detalierea spețelor prin imagini și impresii ale participanților.
                      Florin Ceparu
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MEDIA
FACETS

IN
YOUTH POLICIES

AND DEMOCRACY presă
Rădulescu Claudia

Comunicat
de

          " Media Facets-in youth policies and democracy" este un proiect multicultural, dezvoltat între patru  promo-
tori din România şi Italia, finanțat de către  Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, cu suma de 
24880,01 euro. 
          Acesta este coordonat de către Comuna Podgoria și constă într-un schimb de 24 de tineri și 7 însoțitori  , pe 
parcursul a 10 zile de activități, înperioada 11 – 21 aprilie 2013, susținute la Monforte San Giorgio și Podgoria.

   Obiectivele urmărite de către grupul tintă, pentru atingereas 
copului propus și pentru realizarea unui impact sustenabil, sunt 
următoarele: 
          O 1. Crestereanivelului de informare a celor 24 de tineriparticipanti 
din Romania si Italia, peparcursul a 10 zile de activitati, sustinute in 
Monforte San Giorgio siPodgoria, privindimportantapercepericorecte 
a mesajelor din domeniulpoliticilor de tineret, transmiseprin 
media/social media.
       O 2. Crestereagradului de percepere a diferentelordintremesajele-
transmise de catre media/social media in privintapoliticilor de tineret, 
cu ajutorulcelor 24 de tineriparticipanti din Romania si Italia, pedurata 
a celor 10 zile de activitaticevoravealoc in Monforte San Giorgio siRam-
nicuSarat.
     O 3. Crestereanivelului de implicareactiva a celor 24 de tineri, din 
Romania si Italia, in democratiaparticipativa la nivelulcomunitatiieuro-
pene, utilizandcanale de informare media/social media, petimpuldes-
fasurariicelor 8 luni de proiect.
   O 4. Crestereagradului de constientizareacelor 24 de tineri din Roma-
nia si Italia privindpoliticile de tinerettransmise la niveleuropeanprinin-
termediul media/social media, utilizandcanale media si o platforma 
de comunicare social media, peparcursul a 8 luni de activitati

Activitățile propuse se vor efectua 
prin metode și instrumente de 
educație nonformală și constau în:
•prezentari, seminarii, workshop-uri 
tematice (discriminare si diversitate; 
•teatru forum, photovoice;
•jocuri de cunoastere, jocuri de rol, 
energizere, secret friend;
•cafenea publica, open circle, dezbat-
eri, debrifing;
•vizite culturale, intalniri tematice, seri 
interculturale, seri traditionale; 
•maraton cultural, treasure hunt;
•grup reflection, youth pass reflection, 
evaluari non-formale, evaluarefor-
mala;

Promotorii proiectului sunt următorii:

Romania – Comuna Podgoria
Romania – Podgoria Active Youth
 
Italia – Monforte San Giorgio Municipality 
Italia – Associazione Culturale, Artistica e 
Musicale  “Stefano Tuccio”

Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la  primariapodgoria@yahoo.com sau prin persoana de contact:
Rădulescu Claudia – manager de proiect, tel. 0766650104

Comunicat
de presă:

Stan Sorin

       "Tradiţii în Balcani" este un proiect bilateral dezvoltat între România şi Bul-
garia, �nantat de Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune,  ce constă 
într-un schimb de 24 de tineri din Râmnicu Sărat, România şi Oreahovo, Bulgaria.
Proiectul iniţiat de Asociaţia de tineret "Youth Xperience" începe pe data de 
5.01.2013 şi se încheie la data de 5.02.2014. 
        Tema proiectului se referă la implicarea tinerilor în promovarea şi conservarea 
tradiţiilor balcanice.
         Principalele obiective constau în conştientizarea importanţei tradiţiilor pentru 
identitatea culturală şi au rolul de a evidenţia asemănările şi deosebirile dintre 
tradiţiile celor două ţări: România şi Bulgaria; dezvoltarea dialogului între naţiuni, 
promovarea şi conservarea tradiţiilor. 
     Activităţile desfăşurate vor implica comunicare, socializare, workshop-uri şi 
teambuilding-uri. Metodele utilizate pentru atingerea obiectivelor de mai sus vor 
�: jocul de roluri, brainstorming, prezentări şi discuţii libere, seri naţionale şi inter-
culturale care vor avea un impact important asupra dezvoltării psihice şi intelec-
tuale asupra grupului de tineri ţintă.
    "Tradiţii în Balcani" îi va ajuta pe tineri să descopere diversitatea culturală 
printr-o metodă de învăţare non-formală, le va dezvolta abilităţile de comunicare, 
îi va obişnui cu lucrul în echipă, toleranţa şi respectul reciproc.
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 Ca și anul trecut și anul acesta voluntarii Asociației de Tineret ONIX au derulat 
în parteneriat cu Primăria Râmnicu Sărat și Școlile gimnaziale Nr. 1, 5 și 6 din Râmnicu 
Sărat o importantă acțiune de colectare de haine, dulciuri și jucării, pe o perioadă de 
două săptămâni. De colectarea hainelor s-au ocupat cadrele didactice ale celor trei 
școli, pentru ca mai apoi, colectarea finală să se realizeze în cadrul Centrului de 
Tineret FORTES din localitate. 
 După ce timp de două zile voluntarii organizației au triat cele colectate pe 
categorii de vârstă și gen, acțiunea finală a avut loc chiar în Ajunul Crăciunului. 
Primăria Râmnicu Sărat a fost cea care a dat tonul prin intermediul a 4 moși care au 
mers cu tolbele lor în zona centrală a orașului, acolo unde au împărțit prichindeilor 
dulciuri și gânduri bune, aceștia din urmă oferind în schimb colinde, poezii și cân-
tecele. Partea a doua a zilei a făcut ca nici copiii din zonele marginale ale orașului să 
nu fie uitați, în special cei din Anghel Saligny, Slam Râmnic și Alecu Bagdat. Aici, copiii 
au primit atât dulciuri de la Moși, cât și peste 70 de plăsuțe cu haine și jucării, în semn 
de apreciere a celei mai așteptate sărbători de sfărșit de an, Crăciunul. Campania însă, 
nu a ajuns încă la final, Centrul de Tineret FORTES găzduind în prezent multe hăinuțe 
și jucării, ce vor fi distribuite și în perioada următoare copiilor din localitate, aceia 
pentru care un cadou de sărbători sunt luxuri pe care de cele mai multe ori nu și le pot 
permite. 
 Pentru succesul acestei acțiuni, ținem să mulțumim Primăriei Râmnicu Sărat și 
domnului Viceprimar Sorin Cîrjan care a însoțit voluntarii pe perioada acțiunilor, 
precum și Școlilor gimnaziale Nr. 1, 5 și 6, care prin efortul lor au fost, ca de fiecare 
dată, aproape copiilor nevoiași, dăruind o mică parte din bucuria Sfintei Sărbători a 
Crăciunului.
 
 La mulți ani tuturor!
               Florin Ceparu
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AjutÅ Íi vei fi ajutat
În luna Decembrie, organizațiile râmnicene 
de tineret vin în casele celor nevoiași, a 
copiilor orfani sau instituționalizați, prin 
campania ”Dăruiește-i Craciunul”, inițiată 
de către Asociația de Tineret ONIX, membră 
a federației FORTES. Anul acesta, la Casuța 
de Tip Familial ”Magnolia”, copii 
instituționalizați au avut parte atât de mult 
așteptatele cadouri de Crăciun, dar și de o 
frumoasă expoziție de obiecte din lut și 
sfoară împletită, obiecte relizate de 12 
tineri cu inițiativă din Râmnicu Sărat, în 
cadrul proiectului ”Comunicare prin artă și 
tradiție”, finanțat de Comisia Europeană 
prin programul Tineret în Acțiune, acțiunea 
1.2 – inițiative ale tinerilor.
 Poate nu toți am avut momente de: „Ce ar 
fi fost dacă ...?”, ”dar hai să ne imaginăm 
că”... ”De ce să nu încercăm să lăsăm sterio-
tipurile și să vedem esența”.... 
Ei bine dragă copile, Comuni-CAT a încercat 
acest lucru și ți-a adus materialele în spațiul 
casei tale, împreună cu dulciuri, rechizite și 
îmbrăcăminte, care să te bucure și să te facă 
să înțelegi că nu ești singur.
Pe terenul lor, am încercat să motivăm 
acești copii, să îi facem să înțeleagă cât de 
importanți sunt și să le trezim interesul 
pentru tradiții, pentu conservarea și prom-
ovarea culturii românești. Am adus cu noi 
(pe lângă obiectele confecționate în proi-
ect și sacul plin al moșului) și ceva sfoara și 
ațe colorate cu care am realizat un work-
shop de împletituri, foarte bine apreciat de 
cei mici care s-au dovedit a fi mesteșugari 
iscusiți. 
Pe parcursul a câtorva ore, atmosfera a fost 
de-a dreptul incredibilă. La finele întâlnirii, 
omuleții Comunicat-ului le-au dăruit 
câteva lucrări de-ale lor și au promis că și pe 
viitor se vor implica în alte acțiuni comune.
Acea zi va rămâne o zi specială pentru 
participanții din Comuni-CAT (proiectul 
oale cum ne place nouă să îl numim în 
termeni populari!

 Andy Cojanu
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 Proiectul ”COMUNICARE PRIN ARTA SI TRADITIE ”, Comuni-CAT, desfasurat la Ramnicu 
Sarat, Bisoca, Buda si Vintileasca, a fost un proiect atat educativ cat si de formarea personalitatii, a 
capacitatii de exprimare, colaborare, a muncii in echipe etc.
 Proiectul a inclus o serie de activitatii educative de formarea de priceperi si deprinderi ca 
de exemplu...modelaj din lut, �ecare persoana a putut sa-si exprime sentimentele, trairile, mod-
eland ceea ce a simtit, de la masti pana la cani sau alte obiecte privind arta si traditia.

comunicat
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 O alta activitate a fost impletitul din 
sfoara, impletitul din ata etc. In acest proiect 
s-a imbinat utilul cu placutul deoarece pe 
terenul de la scoala, a fost amenajat un spatiu 
pentru tenis si alte activitatii educative.
Seara pentru a mai distinge admosfera ne-am 
bucurat de un minunat  foc de tabara.
 Proiectul, din punctul meu de vedere 
s-a desfasurat cu mult succes, mi-am facut 
prieteni noi am schimbat pareri, impresii, iar 
munca in echipa si activitatile s-au desfasurat 
intr-un mod placut, armonios si distractiv. Borcaias Loredana

 Prin proiectul Comuni-cat pot spune că am 
trecut la un alt nivel, sunt mult mai conştientă de tradiţiile 
noastre, ale românilor şi pot spune că a fost o experienţa 
atât educativă cât şi distractivă. Am învățat să mânuiesc 
roata olarului, am învățat să împletesc sfoară și am gătit 
tot felul de mâncăruri tradiționale. Am înțeles că în noua 
tendință de globalizare, tradițiile și obiceiurile populare 
au un rol deosebit pentru a nu ne pierde identitatea 
națională.       
      
Denisa Ion

 Pentru mine acest proiect a fost extrem de 
productiv, am realizat obiecte din lut, împletituri din 
sfoară și răchită, am pictat, am decorat, am învățat să 
gătesc noi bucate tradiționale româneşti. Atmosferă a fost 
una prietenoasă, activitățile interculturale ajutându-ne să 
legăm prietenii iar lucrul în echipă, în cadrul workshopuri-
lor ne-a dezvoltat spiritul de inițiativă și creativitatea.  
    Silvia Maria Iancu

 Noi românii avem o cultură plină de tradiţii care 
merită promovate deoarece generaţiile noastre au uitat 
multe detalii din aceasta care ne definesc. Sunt bucuroasă 
că am participat la acest proiect împreună cu grupul de 
tineri din Râmnicu Sărat şi cu siguranţa aş repeta 
experienţa ori de câte ori voi avea prilejul. Acest proiect a 
fost pentru mine o puternică experiență de viață, 
dezvoltându-mă profesional și social.      
   Loredana Borcăiaș - Bisoca

 În lunile în care Comuni-cat s-a desfăşurat ne-am 
jucat cu lutul, am gătit şi mi-am făcut prieteni cu care am 
împărtăşit aceste experienţe, deci sunt încântat că am 
participat la acest proiect. În plus mi-am dezvoltat 
abilități de comunicare, cunoștințe și abilități practice de 
realizare de obiecte tradiționale, îmbinând arta și tradiția 
cu motive europene. Totodată am dezvoltat atitudini de 
respect și înțelegere reciprocă. 
  Mădălin Ionuț Gavrilă – Mitiq

 A fost o perioadă care a meritat, activităţile au 
fost interactive şi rezultatul l-am putut vedea în minun-
atele forme din lut, cunoştinţe care nu au rămas pe o 
hârtie, au fost materializate. Sunt un tânăr pasionat de 
desen, graffitti și artă în general și pot afirma că în acest 
proiect m-am regăsit.   Andrei Cojanu

 Această perioadă mi-a reamintit că sunt atât de 
multe obiceiuri care s-au uitat timp de multe generaţii, 
precum olăritul, împletiturile din ață și sfoară, împletitul 
din răchită, croșetatul sau pregătirea unor mâncăruri 
tradiționale. Inițiativa acestui proiect îmi aparține, dar am 
lucrat în echipă cu ceilalți tineri, prieteni sau colegi. 
Pentru mine acest proiect a însemnat o mare provocare 
ca și coordonator de proiect, dezvoltându-mi 
competențe manageriale și antreprenoriale, creativitate, 
responsabilitate, spirit civic și respect față de oameni, față 
de comunitate, față de tradițiile și obiceiurile poporului 
român. Pot spune că sunt mândră de statutul meu de 

român. Giorgiana Vlăsceanu – 
Gege

 În ultimii patru ani, volun-
tariatul râmnicean a progresat 
considerabil, tinerii punându-și 
amprenta asupra dezvoltării 
comunității locale. Proiectele de 
tineret derulate atât cu fonduri 
locale și județene, dar îndeosebi 
cu fonduri din partea Comisiei 
Europene prin programul Tineret 
în Acțiune au fost principalele 
surse de dezvoltare 
socio-profesională a tinerilor prin 
educație non formală. Proiectul 
Comuni-CAT a contribuit în special 
la înțelegerea faptului că tradițiile 
și obiceiurile populare promovate 
și perpetuate duc către păstrarea 
identității naționale. Totodată 
realizarea de obiecte tradiționale 
precum vase din lut sau împletituri 
a trezit interesul tinerilor 
participanți în promovarea micilor 
meșteșuguri populare românești. 
Participarea în acest proiect a 
contribuit la dezvoltarea 
antreprenorială și creativă a 
tinerilor în contextul priorităților 
promovate de Comisia Europeană, 
acelea de reducere a ratei 
șomajului și a luptei permanente 
pentru combaterea sărăciei și a 
marginalizării sociale.
Volodea Mateevici – Preşedinte 
F.O.R.T.E.S.

Această iniţiativă locală la care am 
participat m-a facut sa cred altfel 
în ţara mea. M-a făcut în primul 
rând să observ, prin prisma unei 
adolescente, faptul că poporul 
român are nenumărate tradiţii şi 
obiceiuri de care majoritatea au 
uitat, însă noi le-am reluat şi 
redescoperit prin intermediul 
proiectului. 
Maria Alexandra Constanti-
nescu

Am cunoscut oameni noi, oameni 
pricepuţi şi talentaţi, care, cu 
răbdarea şi îndemânarea lor ne-au 
introdus în arta olăritului, a împle-
titului şi a altor tradiţii româneşti. 
Sunt mândru de noile mele 
abilităţi şi de faptul ca pot trans-
mite mai departe mesajul pe care 
l-am învăţat pe parcursul proiectu-
lui : Iubeşte-ţi ţara şi tradiţiile 
pentru că sunt unice în lume.  
   Daniel David

 Proiectul F.O.R.T.E.S., „Comunicare prin arta si 
traditie” avand ca data de �nalizare 1februarie 2013  a 
bene�ciat de �nantare a C.E. prin Programul Tineret in 
Actiune pe sub-actiunea 1.2 Initiative ale tinerilor.
 Initiativa proiectului a apartinut unui grup de 
12 tineri care au simtit nevoia  sa initieze acest proiect 
datorita contextului actual, pentru a aminti de consti-
inta nationala si de importanta crearii unui mediu ce 
stimuleaza creativitatea si spiritul antreprenorial – 
toate  promovand  traditiile prin metode non-formale. 
 Pe durata a 9 luni de activitati desfasurate in 
Ramnicu-Sarat, Bisoca,Buda si Vintileasca cei 12 tineri 
initiatori deveniti grup tinta al proiectului au con-
stientizat importanta conservarii culturii nationale 
(traditii, obiceiuri, mestesuguri, identitati nationale) 
in formarea marii culturi europene si totodata si-au 
dezvoltat spiritul antreprenorial prin stimularea cre-
ativitatii in activitati speci�ce mestesugaresti.
 Proiectul “Comunicare prin arta si traditii” s-a 
implementat in depline conditii de siguranta si pro-
tectie, cu respectarea programului de activitati apro-
bat de ANPCDEFP, iar tinerii si-au atins obiectivele 
invatarii non-formale,toate ducand in �nal la atin-
gerea scopului proiectului. Tinerii au socializat, si-au 
dezvoltat abilitati de comunicare si interelationare, iar 
ca simbol al recunoasterii competentelor dobandite in 
acest proiect au primit Certi�cate Youthpass. Privind 
in retrospectiva la evaluarile realizate pe perioada 
implementarii, dar si la �nalul proiectului putem 
a�rma ca tinerii au constientizat ca atunci cand faci 
ceea ce iti place munca devine mai usoara.

 COMUNICAT DE FINALIZARE PROIECT
„COMUNICARE PRIN ARTA SI TRADITIE”

Loredana Borcăiaș - Bisoca

Giorgiana Vlăsceanu
Manager de proiect
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 Ca și anul trecut și anul acesta voluntarii Asociației de Tineret ONIX au derulat 
în parteneriat cu Primăria Râmnicu Sărat și Școlile gimnaziale Nr. 1, 5 și 6 din Râmnicu 
Sărat o importantă acțiune de colectare de haine, dulciuri și jucării, pe o perioadă de 
două săptămâni. De colectarea hainelor s-au ocupat cadrele didactice ale celor trei 
școli, pentru ca mai apoi, colectarea finală să se realizeze în cadrul Centrului de 
Tineret FORTES din localitate. 
 După ce timp de două zile voluntarii organizației au triat cele colectate pe 
categorii de vârstă și gen, acțiunea finală a avut loc chiar în Ajunul Crăciunului. 
Primăria Râmnicu Sărat a fost cea care a dat tonul prin intermediul a 4 moși care au 
mers cu tolbele lor în zona centrală a orașului, acolo unde au împărțit prichindeilor 
dulciuri și gânduri bune, aceștia din urmă oferind în schimb colinde, poezii și cân-
tecele. Partea a doua a zilei a făcut ca nici copiii din zonele marginale ale orașului să 
nu fie uitați, în special cei din Anghel Saligny, Slam Râmnic și Alecu Bagdat. Aici, copiii 
au primit atât dulciuri de la Moși, cât și peste 70 de plăsuțe cu haine și jucării, în semn 
de apreciere a celei mai așteptate sărbători de sfărșit de an, Crăciunul. Campania însă, 
nu a ajuns încă la final, Centrul de Tineret FORTES găzduind în prezent multe hăinuțe 
și jucării, ce vor fi distribuite și în perioada următoare copiilor din localitate, aceia 
pentru care un cadou de sărbători sunt luxuri pe care de cele mai multe ori nu și le pot 
permite. 
 Pentru succesul acestei acțiuni, ținem să mulțumim Primăriei Râmnicu Sărat și 
domnului Viceprimar Sorin Cîrjan care a însoțit voluntarii pe perioada acțiunilor, 
precum și Școlilor gimnaziale Nr. 1, 5 și 6, care prin efortul lor au fost, ca de fiecare 
dată, aproape copiilor nevoiași, dăruind o mică parte din bucuria Sfintei Sărbători a 
Crăciunului.
 
 La mulți ani tuturor!
               Florin Ceparu
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 Oare vă sună cunoscut numele de TiA? 
NORMAL! Sau nu? Tineret în Acțiune, pe numele 
lui complet... Să revenim. De ce „TiA, încotro?”... 
 Pentru că avem nevoie de activitați de 
tineret, pentru că programul este pe �nal, 
pentru că educația nonformală dezvoltă 
competențe, pentru că avem nevoie de prom-
ovare, pentru că suntem toleranți, pentru că 
suntem incluzivi, pentru că Uniunea Europeană 
încurajează mobilitatea și dezvoltarea 
socio-profesională a tinerilor, pentru că am 
învățat să ne manifestăm liber, așa cum ne 
dictează tinerețea!
Suntem tineri și avem perspective! 
 Acest seminar, „TiA, încotro?”, a pornit de 
la necesitatea diseminării activităților proiectu-
lui „Comunicat” și a programului Tineret în 
Acțiune, dar și promovarea lui activă. 
 Am vorbit despre posibilitățile care ne-au 
fost date de către TiA, de acțiunile și modul cum 
se petrec lucrurile pentru a avea un proiect, ce 
înseamna calitatea acestui program și s-au adus 

TiA
în prim-plan și fostele noastre întâlniri cu acest 
program. 
 Partea a doua a acestei activități a fost 
creionată în aceeași manieră de către cei 30 de 
tineri participanți. S-a făcut un schimb de 
experință vis-a-vis de experiența �ecăruia în 
acest gen de proiecte, acele detalii picante, 
situații critice și modul de rezolvare a con�ic-
telor. 
 Inevitabil s-a ajuns să se vorbească 
despre viitorul acestui program, despre strate-
gia Comisiei Europene ”Tineret în Mișcare” și 
despre continuarea programului prin noul 
program 2014 – 2020, ”Erasmus for all”. S-au 
punctat sistematic lucrurile care nu sunt ok sau 
sunt ok și care sunt schimbările așteptate prin 
noul program ERASMUS FOR ALL. 

 Nu știm exact ce ne rezervă viitorul, dar 
nu trebuie să uităm de unde am plecat!

 Giorgiana Vlăsceanu (Gege)

 În după-amiaza zilei de 15 ianuarie 2013, ora 14.00, 
într-o atmosferă plină de căldură, la Centrul de Tineret FORTES 
a avut loc Conferinţa de lansare a unor noi proiecte de tineret, 
proiecte �nanţate de Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acţiune la termenul 1 octombrie 2012. În prezenţa a 
numeroşi oaspeţi (elevi, profesori, o�cialităţi locale, 
reprezentanţi ai presei), Asociaţia de Tineret, Cultură şi 
Educaţie “Speranţa Râmniceană”, A.T.Onix şi F.O.R.T.E.S. şi-au 

F.O.R.T.E.S., ONIX şi SPERANŢA RÂMNICEANĂ
Lansare proiecte

lansat “proiectele primăverii”. Este vorba de “Solidarity and Understanding between Neighbours” - SUN 
al A.T.C.E.S.R.,” Trăieşte poezia prin teatru” – TRUP al A.T. Onix şi “European Union Republic and Monar-
chy” - EU- RaM al F.O.R.T.E.S. Toate cele trei proiecte au ca tematică abordarea unor probleme de interes 
local, naţional şi european: eliminarea discriminărilor de orice natură pentru înţelegerea diversităţii, 
abordări ale laturii creatoare ale individului prin poezie şi teatru, înţelegerea diverselor sisteme de 
organizare statală (monarhia şi republică).
 Preşedinţii organizaţiilor în persoana d-lui Volodea Mateevici şi Florin Ceparu au oferit date 
despre tematica proiectelor, obiectivele urmărite, bene�ciari, parteneri, loc de desfăşurare şi sume 
alocate. Proiectul SUN se va desfăşura în Râmnicu Sărat, în perioada 19-28 aprilie 2013, promotori �ind 
România, Germania, Turcia, Albania, Italia şi Moldova. Proiectul EU-RaM va � în parteneriat cu Spania şi 
se va desfăşura la Puente Gentil, Spania în perioada 15-21 mai 2013 şi Râmnicu Sărat, România în 
perioada 22-28 mai. Proiectul TRUP se va desfăşura la Râmnicu Sărat în perioada 9-17 iunie 2013 în 
parteneriat cu Organizaţia Obştească Ateneu din Edineţ, Rep... Moldova.
 Trebuie menţionat că proiectele bene�ciază de sprijin �nanciar din partea Comisiei Europene 
prin Programul Tineret în Acţiune, program european prin care sunt �nanţate proiecte cu şi despre 
tineri, un proiect care a adus şi va aduce schimbări la nivel de atitudine şi mentalitate. Desfăşurarea 
acţiunilor zilei de 15 ianuarie 2013 au stat sub motto-ul “Provocare”, provocare adresată tinerilor şi 
celor care lucrează cu ei, oportunităţi de învăţare care îi fac să simtă că trăiesc experienţe importante, 
care îi modelează şi îi împlinesc şi de care îşi vor aminti mereu cu drag.

Gavrilă Mădălin
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Lansare proiect

 Ziua de 15 ianuarie 2013 a reprezentat “ziua tineretului râmnicean”. În aceeaşi 
conferinţă de lansare a proiectelor ATCESR, AT Onix şi FORTES a avut loc un debut pe 
“scena voluntariatului râmnicean” – Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu şi-a lansat 
primul proiect de tineret “European winter spirit through traditions and sports”. 
Violeta Vilcu, reprezentanta Centrului Cultural “Florica Cristoforeanu” a fost ce care a 
oferit invitaţilor a�aţi în Centrul de Tineret Fortes (elevi, profesori, reprezentanţi ai 
administraţiei locale, reprezentanţi ai presei scrise şi TV SAT 2002) date despre proiect. 
Este vorba de un proiect ce promovează sporturile de iarnă, ca un mijloc de dezvoltare 
armonioasă a minţii şi corpului uman, în aceleaşi tradiţii, în modul de a conserva 
patrimoniul cultural European. Locul de desfăşurare va � la Predeal, România între 
20-27 februarie 2013 cu participarea a 30 de tineri din România, Lituania, Slovenia, 
Bulgaria şi Turcia.

 Proiectul este �nanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene prin 
Programul Tineret în Acţiune. Acest program reprezintă o ocazie pentru tineri şi 
pentru cei care lucrează cu tinerii de a se implica activ şi de a derula proiecte de care 
simt că este nevoie în comunitatea lor, dând şansa tinerilor de a-şi dezvolta noi 
competenţe şi aptitudini, de a se exprima şi de a experimenta.
 Apariţia unui nou promotor al proiectelor de tineret nu poate decât să ne 
bucure prin faptul că în micul nostru oraş spiritul European îşi face simţită prezenţa tot 
mai mult şi tot mai constructiv, iar tinerii sunt cei care aduc acest nou val, neuitând nici 
de valorile tradiţionale româneşti.

 Alături de partenerii din F.O.R.T.E.S., Youth 
Xperience a susţinut conferinţa de lansare a 
proiectului “Tradiţii în Balcani”.
 La eveniment au fost prezente personalităţi 
locale cum ar fi viceprimarul Municipiului Râmnicu 
Sărat – domnul Sorin Cîrjan, directorul Colegiului 
Naţional “Alexandru Vlahuţă” – domnul Ştefan 
Andrei, directoarea Centrului cultural “Florica 
Cristoforeanu” – doamna Violeta Vâlcu, profesori de 
la şcolile şi liceele râmnicene, reprezentanţi ai presei 
râmnicene (postul tv TVSAT 2002, ziarul Sensul 
râmnicean, portalul ramnicean.ro), alături de 
numeroşi tineri râmniceni, membrii ai asociaţiilor şi 
nu numai.
 Într-o atmosferă relaxată, audienţa a fost 
informată cu privire la proiectele ce urmează a fi 
implementate, Youth Xperience având astfel ocazia 

Conferinţa
de lansare a
proiectului

Conferinţa
de lansare a
proiectului

de a se face cunoscută, atât ca asociaţie de tineret 
aflată la început de drum, dar şi ca “ofertă” 
educaţională pentru stimularea implicării active a 
tinerilor în comunitatea din care fac parte şi în 
rezolvarea problemelor pe domeniile lor de interes.
Au fost făcute publice, presei şi invitaţilor, datele de 
identitate ale proiectului: valoarea finanţării oferite 
de Comisia Europeană prin programul Tineret în 
Acţiune (TiA), scopul proiectului, obiectivele, 
activităţile propuse, componenţa parteneriatului, 
perioada derulării activităţilor, impactul comunitar 
urmărit a se realiza. Nu au lipsit broşurile, pliantele şi 
flyerele de promovare ale proiectului “Tradiţii în 
Balcani” care au fost înmânate participanţilor.
 
               LAURA HOLBAN

Violeta Vîlcu
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     Iata ca avem un inceput de an plin de 
sperante pentru tineretul ramnicean. In cadrul 
aceleasi Conferinte de lansare a proiectelor  
ATCESR, AT Onix, Fortes si Centrul Cultural 
“Florica Cristoforeanu”(desfasurata in data de 
15 ianuarie 2013 la Centrul de Tineret Fortes) a 
avut loc un nou debut: Primaria  Podgoria prin 
prezenta primarului Chiru Marius si-a lansat  
primul proiect European de tineret intitulat 
:”Media Faces in Youth Policies and 
Democracy”.“Ca orice inceput este greu, dar 
atat timp cat provocarile oferite de proiect nu 
sunt percepute ca amenintari, ci ca 
oportunitati, viitorul suna bine”, au fost 
cuvintele de inceput ale d-lui Chiru.

MEDIA
FACETS

IN
YOUTH POLICIES

AND DEMOCRACY

    Proiectul 
abordeaza o tema 
de interes 
E u r o p e a n , 
promovata si 
sustinuta de 
U n i u n e a 
Europeana  si 
anume: cresterea 
nivelului de 
constientizare de 
catre tineri a 
i m p o r t a n t e i 
filtrarii mesajelor 
difuzate prin 
media/social cu 

implicarea activa  a tinerilor in democratia 
participativa. Activitatile proiectului se vor 
desfasura  pe perioada 11-21 aprilie 2013 in 
Monforte San Giorgio – Italia si Podgoria, 
Ramnicu-Sarat, Romania. Cei 24 de tineri 
participanti din cele doua tari vor deveni 
mesagerii schimbarii de mentalitatii si 
implicarii active in mecanismele democratiei 
participative.
    De asemenea, mentionam ca proiectul 
beneficiaza de sprijin financiar din partea 
Comisiei Europene prin Programul  Tineret in 
Actiune, program aflat la al saptelea an de 
existenta in Romania, timp in care a sustinut 
activitatile de invatare non-formala, 

p a r t i c i p a r e a 
activa,voluntariatul, 
includerea tinerilor cu 
oportunitati reduse, 
cetatenia europeana, 
diversitatea.
      Primariei comunei 
Podgoria prin grupul 
Podgoria Active 
Youth nu putem 
decat sa le uram “bun 
venit in familia 
o r g a n i z a t i i l o r 
ramnicene ce 
activeaza in domeniul 
tineretului !”

Conferinţa de lansare a proiectului

V I Z I B I L I TAT E

Vizibilitate SUN – ianuarie 2013

 Pe parcursul a două săptămâni ale lunii 
ianuarie 2013 a avut loc o primă campanie de 
asigurare a vizibilităţii proiectului “Solidarity and 
Understanding between Neighbours”, proiect al 
A.T.C.E.Speranţa Râmniceană. Promovarea a 
început pe data de 15 ianuarie 2013, în cadrul 
Conferinţei oficiale de lansare a proiectului, 
printr-un comunicat de presă lansat de 
preşedintele asociaţiei, d-l Volodea Mateevici. 
Comunicatul a fost difuzat de TV SAT 2002 în cadrul 
ştirilor din 15 ianuarie 2013 şi de asemenea în presa 
scrisă şi la Radio Boom. La conferinţa de lansare au 
participat elevi şi profesori din liceele râmnicene, 

reprezentanţi ai administraţiei locale, alţi oaspeţi.
       Vizibilitatea a continuat pe blogul asociaţiei http://atcesr.wordpress.com, dar şi pe pagina de facebook: 
www.facebook.com/sperantaramniceana.ro. Concomitent cu vizibilitatea asigurată online s-au desfăşurat 
şi acţiuni de teasing, în cadrul cărora echipele naţionale (din România, Germania, Turcia, Albania, Italia şi 
Rep. Moldova) au împărţit în comunitatea lor materiale cu imaginea stilizată a unui soare – cărţi poştale, 
stickere. Acesta campanie a avut ca scop atragerea atenţiei unui număr cât mai mare de oameni din 
comunităţile fiecărei ţări. Organizatorii s-au asigurat că aceste materiale au fost distribuite în cât mai multe 
zone ale oraşului, pentru un impact cât mai puternic asupra comunităţii.
        Promovând proiectul se promovează Programul Tineret în Acţiune, program al Comisiei Europene de 
susţinere a tinerilor. Ca orice lucru bine făcut, începutul e cu paşi mici, dar siguri, “se construieşte bucată cu 
bucată un întreg ce va deveni amplu şi solid”.
            Giorgiana Grozea

 Proiectul “European Union Republic and Monarchy”, proiect al F.O.R.T.E.S. a fost lansat în 
cadrul Conferinţei desfăşurate pe 15 ianuarie 2013 în Centrul de Tineret Fortes. A fost o primă 
campanie de asigurare a vizibilităţii proiectului. La conferinţa de lansare au participat 
reprezentanţi ai administraţiei locale, tineri din comunitate, responsabili de cultură, profesori, 
mass-media, ocazie cu care a fost prezentată structura proiectului alături de aspectele de�nitorii 
ale acestuia: obiective, activităţi, grup ţintă, locaţie. Comunicatul de presă de lansare a proiectului 
a fost difuzat la Ştirile TV SAT, LA Radio Boom (colaboratori cu care FORTES are încheiate 
parteneriate).
 Pentru vizibilitate au fost utilizate două bloguri de iniţiativă: www.atcesr.wordpress.com şi 
www.euramnicean.blogspot.com,in scop de a promova premisele proiectului, alături de imaginea 
Comisiei Europene şi Programului Tineret în Acţiune. O atenţie deosebită a fost acordată 

 Vizibilitate EU-RaM, ianuarie 2013

�nanţatorului, Comisia Europeană prin 
Programul Tineret în Acţiune.
 Plecând pe drumul implementării 
proiectului EU-RaM cu responsabilitate şi 
dorinţă de implicare, dar şi cu tineri dornici să 
arate ceea ce ştiu şi de a învăţa lucruri noi - 
vom ajunge la destinaţie plini de realizări şi 
experienţe noi, constructive şi valoroase.

Gheorghe Mariana Constantinescu Maria
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 Când vine vorba de voluntariat, numele Nicușor 
Păcuraru reprezintă cu siguranță unul din numele cele mai 
importante pe harta voluntariatului râmnicean. Anul 2009, de 
început al ATCE Speranța Râmniceană se regăsește în CV-ul plin 
de implicare și acțiuni al voluntarului ce mai târziu a transpus 
experiența sa locală în participarea în proiecte internaționale, 
schimburi de tineri, în cadrul A.T. Onix.
 Începând ca și Coordonator al Departamentului de 
Sport al ATCE Speranța Râmniceană, Nicușor Păcuraru a 
realizat în anul 2009 numeroase acțiuni particularizate de 
promovare a sportului râmnicean, Cupa Speranța Râmniceană 

VoluntarVoluntarProfil deProfil de

Nicușor Păcuraru 

�ind poate una din primele competiții destinate tinerilor din 
voluntariatul râmnicean. Continuând cu anii 2010 și 2011, alte 
3 competiții fotbalistice alături de acțiuni de implicare 
comunitară, ecologizare, protecția mediului, relația cu tinerii 
râmniceni, toate acestea au stat sub imaginea implicării și 
formării unui om care ajuns la vârsta de 26 de ani, poate avea 
un important cuvânt de spus tinerilor din actuala generație.
 Anul 2012, a reprezentat ocazia implicării în primul 
schimb de tineri organizat de Asociația de Tineret Onix, “Street 
sports and media diversity”, proiect �nanțat de Comisia 
Europeană în cadrul Programului Tineret în Acțiune. O 
implicare prin sport în care dinamica sportivului Nicușor 
Păcuraru a reprezentat un important punct de plecare și 
atingere a obiectivelor proiectului. 
 În prezent, arbitru în cadrul Ligii a patra de fotbal, cu 
reale perspective de promovare la nivelul Ligii a treia precum și 
Maseur în cadrul clubului Olimpia Râmnicu Sărat,. Nicușor 
reprezintă un adevărat pilon de susținere și raportare în 
sportul râmnicean, în voluntariat și în raportarea la viitoare 
perspective ale orașului nostru.

       Florin Ceparu

 Numele meu este Gheorghe Mariana  
am 23 de ani si locuiesc in Comuna Podgoria.
Imi iubesc familia si tot ceea ce ma 
inconjoara. Imi place  sa ajut si sa ofer ajutor 
persoanelor care au nevoie  si  asta doar in 
speranta de a avea o comunitate  mai buna, 
pentru a � mai fericiti si impliniti.

 Trebuie sa contribuim la dezvoltarea 
unei lumi mai bune.

 Imi doresc sa ma implic in activitati de 
voluntariat pentru a acumula noi experiente 
de a-mi forma noi abilitati in pas cu vremea 
si nu in ultimul pentru a-mi dezvolta 

Gheorghe
Mariana

personalitatea, considerand ca pot � luate ca exemplu de cei din jurul nostru.
 
 Sunt o persoana sociabila care respecta ecologia care-si iubeste cultura, religia, sanatatea si 
tot ceea ce tine de viata noastra.
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MEDIA
FACETS

IN
YOUTH POLICIES

AND DEMOCRACY

Limba noastra)

 Proiectul “Media 
Faces in youth policies 
and democracy” al 
Primariei  Podgoria si al 
grupului Podgoria Active 
Youth, in parteneriat cu 
Primaria Monforet San 
Giorgio, Italia a fost lansat 
pe 15 ianuarie 2013 in 
cadrul unei Conferinte de 
lansare ce avut loc la 
Centrul de Tineret Fortes. 
Impreuna cu alte proiecte 
de tineret, proiectul  
“Media Faces  in youth 
policies and democracy” a 
fost promovat in fata unei 
asistente numeroase 
formate din tineri, elevi, 
profesori, oameni de 

VIZIBILITATE PROIECT

LUNA IANUARIE
cultura, reprezentanti ai 
autoritatilor locale, 
reprezentanti ai 
mass-media. Primarul  
comunei Podgoria, d-l 
Chiru Marius a fost cel ce a 
facut  cunoscute datele 
proiectului : tematica, 
obiective, activitati, 
locatie, beneficiari, 
finantare. Comunicatul de 
presa de lansare a fost 
difuzat in aceeasi zi la  
stirile TVSAT, la Radio 
Boom si in presa scrisa. 
    Asigurarea vizibilitatii 
proiectului a continuat 
toata luna ianuarie prin 
mediile de socializare, 
bloguri, facebook, dar si la 

TV SAT  unde d-l Chiru a 
fost invitat. In cadrul unei 
emisiuni de mare 
audienta proiectul a fost 
promovat si facut 
cunoscut comunitatii, 
astfel oamenii s-au putut 
familiarize su scopul , 
obiectivele, rezultatele si 
impctul si cu faptul ca se 
beneficiaza de sprijin 
financiar al C.E. prin 
intermediul  Programului 
Tineret in Actiune, deci 
cunoscut a devenit nu 
numai noul grup de tineri 
de la Podgoria, dar si 
Programul  European 
Tineret in Actiune.
 Nadia Dobroiu

Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie 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.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mişcă vara;
In rostirea ei bătrânii
Cu sudori s�nţit-au ţara.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Nu veţi plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Şi-ţi vedea, cât îi de darnic
Graiul ţării noastre dragă.

Limba noastră-i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Şi citindu-le 'nşirate, -
Te-n�ori adânc şi tremuri.

Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spiue-n hram şi-acasă
Veşnicele adevăruri.

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

Înviaţi-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Stergeţi slinul, mucegaiul
Al uitării 'n care geme.

Strângeţi piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde -
Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.

Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

de Alexei Mateevici

varianta integrala)


