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IMPLICĂ-TE!!

FII VOLUNTAR

Limba noastră-i graiul pâinii, 
Când de vânt se mişcă vara;
In rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfinţit-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.
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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

 Vino alături de frații tăi, români în suflet și-n 
simțiri, tineri ce reprezintă Federația FORTES, Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat, Centrul Cultural ”Florica 
Cristoforeanu” , Muzeul Municipal, Școlile Gimnaziale și 
Liceele Râmnicene, într-un ”Marș al voluntarilor” ce va 
avea loc pe traseul stada Victoriei vizavi de cele doua 
blocuri turn, centrul municipiului și se va încheia in piața 
Primăriei. Pe traseu voluntarii vor afișa însemnele 
tricolore și vor pune în pieptul compatrioților cocarde 
tricolore. Marșul se va finaliza în piațeta Primăriei, unde, 
român cu român, vor încinge o horă mare românească, iar 
soliștii și ansamblurile Centrului Cultural și ale școlilor 
râmnicene ne vor introduce în atmosfera de sărbătoare și 
patriotism cu un frumos program artistic de cinstire a 
României.
 HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!
 CEI CU INIMA ROMÂNĂ!

 Marșul Tânărului antreprenor, organizat de 
echipa ATCE Speranța Râmniceană, a fost o activitate 
de diseminare aferentă promovării rezultatelor 
proiectului Vice Versa - youth Mobility in the EU, 
finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret 
în Acțiune, acțiunea 1.1 - schimb de tineri. Vice Versa 
este un proiect bilateral itinerant, România - Turcia, ce a 
avut loc in perioada 25 iunie - 07 iulie 2013 în Istanbul, 
Turcia și Râmnicu Sărat, România, având ca tematică: 
mobilitatea tinerilor în UE și antreprenoriatul.
 În cadrul marșului tânărului antreprenor, tinerii 
voluntari, echipați cu însemne naționale, cocarde 
tricolore și stegulețe, dar și cu multă energie și cărți 
poștale Vice Versa, au urat ”La mulți ani!” trecătorilor și 
au distibuit această carte poștală, împreună cu mesajul 
proiectului Vice Versa, finanțarea din partea Comisiei 
Europene prin TiA, precum și mesajul asociației: 
”Implică-te! Fii voluntar!”.

Echipa Vice Versa, ATCE Speranța Râmniceană

simte și trăiește românește!

Volodea Mateevici, 
Președinte FORTES, ATCE Speranța Râmniceană

Marșul tânărului antreprenor!

VERSAVICE in the EUmobilityYouth
proiect �nanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune
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“Iniţierea către Ghergheasa...”
 “Şi-am încălecat pe-o șea şi ne-am început 
povestea aşa! Nerăbdare, fericire, teamă, toate aceste 
lucruri au fost trăite de mine în acea dimineaţă de vară. Era 
ziua pe care o aşteptam încă de când m-am înscris în 
proiect. Deşi mai mersesem cu bicicletă în astfel de trasee 
acum simţeam ca fiind ceva special. Aşa că înarmat cu o 
pompă şi o geacă în ghiozdan am plecat din faţa porţii către 
locul de întâlnire. Aici am găsit mulţi oameni zâmbitori 
gata să lase kilometrii în spate şi să dea tot ce au mai bun 
pentru a completa traseul.
 Mă simţeam destul de pregătit pentru că eram 
odihnit şi de asemenea mai parcursesem astfel de trasee, 
totuşi puţin temător pentru că nu ştiam în ce ritm se va 
merge. Când am plecat a fost ca o eliberare: în sfârşit 
începuse ceea ce am aşteptat cu atâta nerăbdare. Uşor, 
uşor, kilometrii se pierdeau în timp, oraşul lăsa locul 
peisajelor de câmpie iar noi mergeam într-o atmosferă 
plină de glume şi voie bună. Eram foarte curios cum trăiau 
şi ceilalţi traseul aşa că de multe ori mă duceam în faţă mă 
întorceam până la ultimul om şi aşa mai departe pentru a 
schimba o vorbă şi a vedea cum se simte fiecare.
 Traseul nu prea dificil a permis minţii mele să 
evadeze puţin de pe bicicletă şi să admire peisajele care se 
înşirau de-a lungul călătoriei noastre. De la câmpii aride la 
păduri verzi şi viguroase şi la oameni simplii care ne 
admirau şi ne întrebau ce e cu noi, totul era ca o evadare 
din monotonia vieţii de zi cu zi. Deşi nu părea un traseu 
dificil ultima parte a fost epuizantă datorită soarelui foarte 
puternic şi a vântului care bătea din fată aşa că atunci când 
am ajuns la destinaţie am lăsat bicicleta de o parte m-am 
aşezat pe iarba din parcul alăturat şi am aşteptat să vină şi 
ceilalţi. Şi cum orice sfârşit e un nou început, în gând îmi 
apăruse deja ideea noului traseu.”

 Ziua de 1 Decembrie este una plină de încărcătură 
istorică pentru românii de pretutindeni, este ziua naţională a 
României. A devenit o tradiţie ca această zi să fie sărbătorită şi 
la Râmnicu-Sărat, România, iar tinerii să fie motorul tuturor 
acţiunilor dedicate acestei zile.
 F.O.R.T.E.S., promotorul voluntariatului râmnicean a 
fost şi de această dată la înălţime organizând un “Marş al 
voluntarilor” sub îndemnul “De 1 Decembrie simte şi trăieşte 
româneşte! Vino alături de fraţii tăi, români în suflet şi-n 
simţiri”.
 Marşul a avut loc pe traseul str. Victoriei, centrul 
municipiului şi s-a încheiat în Piaţa Primăriei cu o horă mare 
românească. Atmosfera de sărbătoare a cuprins întregul oraş, 
parcă trăiam şi simţeam toţi în roşu, galben şi albastru. Elevi 
ai şcolilor din municipiu alături de soliştii şi ansamblurile 
Centrului Cultural ne-au făcut să fim mândri că suntem 
români şi patrioţi şi că trăim în acest spaţiu binecuvântat de 
Dumnezeu. În completarea acestui tablou au venit membrii 
Clubului Bicicliştilor ai A.T. Onix purtând steaguri tricolore şi 
având desenate simbolurile tricolore pe obraji.
 Un singur lucru e sigur – indiferent că eşti tânăr sau 
bătrân, că reprezinţi o şcoală sau alta, că eşti voluntar sau 
profesor, că mergi cu maşina, pe jos sau cu bicicleta – toţi 
avem acelaşi sânge şi toţi simţim acelaşi lucru – suntem 
Români!
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Sărbătorile de iarnă
- izvor de tradiţii şi obiceiuri -
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JURNAL DE
CĂLĂTORIE 

Mateevici Elena Denisa

Articol realizat de David Daniel,
Lider de grup în cadrul proiectului TEC

 Sărbătorile şi obiceiurile populare grupate în preajma Solstiţiului de 
iarnă (20 decembrie – 7 ianuarie) poartă generic numele de sărbători de iarnă. 
Toate obiceiurile româneşti şi în special cele de iarnă exprimă de fapt 
înţelepciunea populară a acestui neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre 
spirituale.
 Discuţiile pe această temă s-au purtat şi se vor purta permanent, 
reprezentând o sursă de inspiraţie continuă, dovadă şi proiectul TIA intitulat 
“Tastes like European Culture”. Prin implementarea activităţilor acestui 
proiect s-a dorit creşterea nivelului de informare a 36 de participanţi din 6 ţări 
asupra specificului cultural culinar al promotorilor. Prin raportarea la alte 
culturi şi la alte obiceiuri specificul românesc parcă devine şi mai adânc 
ancorat în acest spaţiu, iar perioada sărbătorilor de iarnă abundă în obiceiuri şi 
tradiţii culinare cum în nici o altă perioadă a anului nu vom întâlni.
 Obiceiurile de iarnă încep încă de la jumătatea lunii noiembrie o dată 
cu începutul postului Crăciunului, o perioadă plină de linişte sufletească, dar şi 
culinară, oamenii încercând o “curăţire atât fizică cât şi psihică”. La început de 
iarnă parcă timpul a obosit, vin încet-încet moşii: Moş Andrei, Moş Nicolae, 
Moş Ajun şi Moş Crăciun. Fiecare moş în parte vine cu o multitudine de 
obiceiuri care diferă de la zonă la zonă, de la casă la casă, dar toate sunt 
înnobilate de cele care au loc în ziua de Crăciun când sarmalele şi cozonacii au 
primul cuvânt de spus. Ce ne-am face oare dacă n-ar exista un Ignat al porcilor, 
un brad de Crăciun, sarmalele şi cârnaţii, n-am avea o sărbătoare a Anului Nou 
ce strânge la un loc bogăţia tuturor sărbătorilor româneşti? Şi acestea nu se 
termină aici, urmează apoi sărbătoarea Bobotezei şi a Sfântului Ioan când în 
gospodăriile românilor se prepară piftie de porc ce aminteşte de îngheţurile 
Bobotezei.
 Toate aceste mari sărbători aduc cu sine o serie de obiceiuri culinare 
mai mult sau mai puţin cunoscute; dar ceea ce ne deosebeşte pe noi românii de 
alte popoare este bucuria şi bunătatea care ne însoţesc aceste sărbători şi care 
le vor menţine de-a lungul timpului.

“Spre Pleşeşti şi mai departe...”
 “Şi iată că a venit şi a doua zi de călătorii alături de 
prietenii mei. De data aceasta traseul era puţin mai dur, în 
consecinţă mai provocator. Nu mai fusesem cu bicicleta 
până la Pleşeşti aşa că eram curios cum vor răspunde 
limitele mele fizice la acel traseu. Era o zi toridă de vară 
aşa că împreună cu omniprezenta pompă am plecat spre 
locul de întâlnire. Cu mirare am constatat că numărul 
nostru se mărise ceea ce m-a bucurat pentru că însemna că 
activităţile noastre au avut interes şi s-au propagat în oraş 
chiar şi pe timp de vacanţă.
 Încrezător din fire, am abordat colinele ce duceau 
spre Pleşeşti în fruntea grupului împreună cu alţi 2-3 
oameni. Antrenamentul către Ghergheasa fusese chiar 
folositor pentru că ne dăduse încrederea că putem parcurge 
astfel de distanţe, aşa că alimentaţi cu această încredere şi 
cu gândul că la întoarcere va fi mult mai lejer, treceam uşor 
prin pasajele de un verde nemuritor ale pădurilor. Mă 
simţeam de parcă puteam lua din energia şi vitalitatea 
acelor peisaje care ne adăposteau de sorele înflăcărat. 
Totul era perfect... Atât de perfect poate, încât nevăzând 
plăcuţa de intrare în Pleşeşti, am trecut împreună cu câţiva 
prieteni de acest loc, speriaţi poate şi de un roi de albine 
care ne urmărea. Ştiind că destinaţia nu putea fi prea de 
parte ne-am oprit şi am aşteptat, şi am aşteptat, şi am tot 
aşteptat până când unul dintre noi a avut inspiraţia să sune 
pe cineva din grupul din spate şi am aflat că depăşisem cu 
vreo 4 km destinaţia. Coborârea de la întoarcere a fost 
foarte lejeră şi, împreună cu picnicul organizat sub paza 
acelor gardieni ai naturii, a făcut ca aceea să fie una din 
după amiezile cele mai reuşite ale verii.”

“Buda o încercare, nu doar fizică ci şi mentală...”
 “Traseul spre Buda... Mult aşteptatul test de 
rezistenţă. Deşi nu mai fusesem niciodată pe aceste 
drumuri ştiam de la ceilalţi colegi că acest traseu este cu 
adevărat piatra de încercare a proiectului nostru. Mintea 
mea era plină de întrebări: pot să rezist, o să ajungem la 
final, cum voi fi mâine?
Ei bine pot să spun că traseul acesta a fost cel mai anevoios 
din toate punctele de vedere. A început ca orice alt traseu 
cu pompa şi geaca în ghiozdan, cu multă încredere şi 
nerăbdare în minte şi cu o groază de prieteni lângă mine. Şi 
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Ghergheasa

Pleșești
Lanurile

Buda
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am pornit... Traseul nu era la fel de descurajant pe cât mă 
aşteptam (cel puţin la început...). Am crezut că tot ce mi-au 
spus colegii mei era din cauza faptului că nu aveau 
antrenamentul pe care îl aveam noi în momentul acela 
până când... ei bine până când în faţa noastră s-au ridicat 
nişte coline aşa cum mi se părea că se ridicau înalţii 
versanţi în faţa cicliştilor din marile tururi. Ei bine atunci 
începusem să îi apreciez cu adevărat pe Contador, Nibali şi 
ceilalţi monştrii ai ciclismului care urcau pe căţărări mult 
mai dure ca acestea şi mult mai uşor. Dar revenind la 
traseul nostru, am văzut cum uşor uşor colegii mei 
începeau să coboare de pe bicicletă şi să o ia la picior pe 
lângă această.
 Eu însă am avut încă de la începutul proiectului 
ambiţia că oricât de greu mi-ar fi să nu fac asta.. Şi 
mergând încet, chiar foarte încet lăsam metrii în spate aşa 
cum lăsam kilometrii spre Ghergheasa. Îmi amintesc şi 
acum o situaţie foarte amuzantă de atunci. În faţa mea era 
unul din cei mai buni prieteni ai mei şi la un moment dat îl 
văd dându-se jos de pe bicicletă şi când am trecut pe lângă 
el l-am auzit spunând: “Ce e asta? Trebuie să fii cu 
adevărat nebun să urci pe aici cu bicicleta” şi văzându-mă 
imediat a spus: “Şi uite-l pe nebun”.: D
 Am ajuns la destinaţie, uşurat şi de lungile porţiuni 
de coborâre. Înapoi am plecat cu mai mult încredere dar cu 
mult mai multă oboseală. L-am avut însă lângă mine pe 
Florin cu care mă luptam pentru poziţia de “lider” al cursei 
şi astfel am avut motivaţia necesară să merg în continuare. 
La un moment dat, pe poate nu cea mai grea urcare pe care 
am dus-o, dar cea care şi-a pus amprenta cel mai mult, am 
simţit că mă apropii de sfârşitul puterilor. Era o căţărare 
destul de lungă şi din ce în ce mai abruptă; mie mi se părea 
de 10 ori mai lungă şi de 10 ori mai abruptă. Şi atunci am 
simţit că am clacat, că trebuie neapărat să mă dau jos 
pentru că altfel o să îmi paralizeze picioarele pe bicicletă şi 
o să cad. Şi aici a intervenit factorul Florin.: D Putin mai 
proaspăt după ce se mai odihnise pe la dus şi mult mai 
antrenat ca mine era cu vreo 5 metri în faţa mea în acel 
moment de cumpănă şi în momentul în care eram pe cale 
să mă opresc şi să mă dau jos am observat că el părea să 
meargă deja pe drum drept aşa că, cu ultimele puteri am 
mai apăsat pedala de câteva ori şi am ajuns pe dulcea 
porţiune plată. Am decis împreună cu el să ne oprim şi să îi 
aşteptăm şi pe ceilalţi şi atunci m-am trântit istovit pe jos 
cu tricoul ud de ziceai că se turnase o găleată de apă pe 
mine... După ce au ajuns toţi cei din urmă, ba chiar au şi 
plecat, am decis să plecăm şi noi doi. S-ar părea însă că am 
aşteptat cam mult pentru că a venit o ploaie torenţială. Am 
decis să mergem cât putem de repede şi după ce am ajuns 
câţiva oameni din urmă am ieşit şi din acel nor de ploaie. 
Era izbăvirea finală a traseului... şi totuşi şi ceva 
nemaiîntâlnit de mine: să vezi că unde eşti nu plouă şi la un 
metru de tine da. Acesta a fost traseul care mi-a plăcut cel 
mai mult şi pe care abia aştept să îl reîncerc.”

“Ultima escală: Lanurile...”
 “După traseul de la Buda mi se părea că nimic nu 
mai poate fi nou şi greu şi totuşi, a fost.

 Am plecat de data aceasta cu toţii fericiţi pentru că 
era un traseu cât se poate de plat, care după ultimele 
încercări nu ne mai speria deloc. Pot să spun că am 
observat că între traseul de la Ghergheasa şi acesta, trasee 
care aveau profiluri asemănătoare, era o diferenţă imensă 
în felul nostru de a merge şi în lejeritatea cu care o făceam. 
Toată lumea mergea fără nicio problemă acum şi fără să ne 
dăm seamă am ajuns la Lanurile. Mersesem toţi atât de 
repede încât am hotărât că fusese prea scurt şi să ne 
întoarcem pe altă parte, ceva mai lungă. Şi aici a venit 
noutatea. A trebuit să mergem pe un drum de piatră care 
mi-a pus nervii şi suspensiile cu adevărat la încercare 
pentru că simţeam orice piatră şi orice denivelare. Mi-a 
fost cu adevărat teamă să nu mi se spargă roata şi din acest 
punct de vedere am fost norocos pentru că alţi doi colegi au 
păţit-o şi a trebuit să ne organizăm pentru a duce toţi 
oamenii şi bicicletele acasă. Ultima oprire înainte de 
destinaţie a fost tot un picnic, timp în care ne-am simţit 
foarte bine şi am sărbătorit biruirea celor 4 trasee. Am avut 
timp să ne gândim la toate momentele frumoase şi 
amuzante şi apoi am luat-o încet spre casă... Aştept cu 
nerăbdare următoarele trasee pe care le voi face cu acest 
grup de oameni speciali.”

 “Primul meu traseu cu bicicletă, un grup total nou 
de oameni pe care i-am avut în prejma mea şi bătrâna 
bicicletă pe care am împrumutat-o pentru a face parte din 
proiectul acesta. M-a atras idea de a merge cu bicicleta în 
grup precum şi ideea de a cunoaşte locuri şi oameni noi, 
aşteptări pe care de altfel mi le-am îndeplinit aş putea 
spune încă de la primul traseu. Ghergheasa, un sat apropiat 
de locul din care provin atrage atenţia prin aşezarea 
geografică într-o zonă de câmpie care îţi lăsa impresia 
egalităţii, a înţelegerii, lucrări care odată ce ajungi acolo ţi 
le demonstrezi că fiind egale. Mi-a făcut o deosebită placer 
să pedalez din comună în comună, să descopăr oamenii de 
acolo, să văd biserici, primării, arhitectura fiecărei 
comune, modelul caselor şi să realizez în final că într-o 
zonă tipică muntenească oamenii tind să fie la fel, să ducă 
un stil de viaţă apropiat valoric în care deseori vezi lumea 
la câmp, făcând agricultură, pe fundalul unor zone pline de 
verdeaţă, de pomi, de forfotă, lumea cu furcile în spate, 

mergând la câmp ori departe, pe imaș ciobanii ce își 
păstoresc zecile ori sutele de oi, ciobani ai satului și oi ale 
oamenilor din sat. Cât de frumos a fost să văd prin ochii 
mei toate aceste imagini cu atât mai frumos îmi este să mi 
le reamintesc, acum când, parcă încă simt că dau din 
pedale pe drumul drept spre Ghergheasa.”

 “Un drum de munte, o încercare nouă, aceeaşi 
echipă înmulţită parcă prin alţi tineri veniţi din Râmnicu 
Sărat pentru a ni se alătura expediţiei noastre de această 
dată către o nouă zare, o imagine ce vine de sus în jos 
pentru ca la întoarcere portretul să se schimbe complet. Ne 
suim pe biciclete, creând o mare de verde, pe drum suntem 
felicitate pentru că suntem “ecologişti”, zâmbim, oferim 
răspunsuri şi lămuriri şi nu foarte departe de punctual de 
pornire în calea noastră drumul vrea să ne scuture 
ridicându-se spre înaltul comunei Pleşeşti. Îmi dau seama 
acum ce înseamnă o echipă, atunci când rămânând în urmă 
de fiecare dată prin cuvinte blânde ori prin compania 
celorlalţi reuşind să mă mobilizez pentru a mai face un 
metro, şi încă un metru, până în capătul traseului. Trecând 
pe lângă biserica satului din Podgoria, admirând Primăria 
şi învăţând lucruri noi despre acest mediu al spiritualităţii 
buzoiene, reuşesc să-mi găsesc hrană şi motivaţie pentru 
fiecare pedală dată, înţelegând că această experienţă unică 
mă va schimba, făcându-mă poate mai ambiţioasă, mai 
informată şi mai capabilă pentru a împărtăşi mai departe 
din frumuseţile râmnicene. Şi tocmai când credeam că am 
ajuns la destinaţie, la intrarea în pădurea Pleşeşti, auzim 
din spate: “nu aici, mai avem de mers, satul e mai 
departe”... Îndrug câteva vorbe, epuizată de drum însă 
înţeleg că dacă acolo trebuie să ajungem, vom face totul să 
reuşim!... şi am reuşit. Şederea împreună înainte de 
întoarcere mi-a reamintit cât de frumos era, copil mic fiind 
să stăm întinşi pe iarbă, mulţi, foarte mulţi, povestind 
amintiri asemenea acestora pe care astăzi le-am 
rememorat... o filă albă dintr-un început pe bicicletă!”

 “Traseul acesta a fost cel mai greu în care am luat 
parte. În primul rând epuizarea, multe localităţi, mult de 
pedalat şi o oarecare stare de febră care nu mi-a dat pace cu 
toate că din câte ştiam eu va dispărea odată ce continui să 
pedalez. Nu a fost însă aşa, motiv pentru care nu de puţine 
ori am împărţit bicicletă cu un prieten ce venea cu o maşină 
de sprijin în spatele nostru. Experienţa în sine, însă, a fost 
şi de această dată specială. Mi-am dat seama ce zonă 
frumoasă avem, în care dacă la primul traseu am văzut 
câmpia, şerpuind pe meleagurile sale pe drumuri 
întortochiate, mai apoi urcând uşor, am realizat ce dealuri 
minunate avem cu o vegetaţie vie şi oameni plini de viaţă, 
dornici de muncă şi de comunicare, ca să nu mai vorbesc 
de casele primitoare, fântânile la stradă, cu roată ori cu 
“manivelă”, aşa cum îi plăcea bunicului să le numească. 
Mai bine de două ore am îmbinat urcatul cu momentele de 

coborâre, pedalatul cu momentele de repaus. Poate că asta 
m-a ţinut trează şi aptă pentru întregul traseu. Momentele 
placate petrecute cu ceilalţi, glumele, întrecerile şi în 
acelaşi timp lucrurile învăţate mă aduc astăzi, în faţa 
paginii de jurnal, să realizez că sunt mai bogată, că ştiu mai 
multe, că am făcut destule şi că nu regret nimic din tot.   
 Mersul pe bicicletă nu este doar un sport ci mai 
mult de atât un stil de a trăi!”

 “Am revenit la normal, la traseele pe care în mod 
obişnuit le făceam din satul meu natal. A fost atât de plăcut 
să retrăiesc momentele astea şiş a văd din nou locuri 
obişnuite şi oameni cunoscuţi. De această dată însă alături 
de o echipă nouă în care mă simt ca într-o familie. Ziua 
traseului a fost una cu totul deosebită deoarece am dat sens 
felului nostru de ai, am înţeles mai bine ce înseamnă să fim 
non formali şi cum trebuie să învăţăm din orice lucru pe 
care îl facem în viaţă. De aceea, am învăţat să învăţ, să 
pedalez, am înţeles ce important este să ai oameni în 
preajma ta şi să încerci să cunoşti împreună cu aceştia 
lucruri noi ori să împărtăşeşti gânduri vechi... în fond totul 
e nou pentru că e trăit în prezent. Simt şi acum căldură cu 
care formam grupul atunci când ne aşezăm cu toţii în faţa 
aparatului de fotografiat ori când ne aşezăm în jurul 
sandwich-urilor care ne atrăgeau ca un magnet. Şi că tot 
veni vorba de amintiri... îmi amintesc că am hrănit un câine 
din bucata mea, că m-am uitat adânc într-o fântână 
întâlnită pe drum încât nu mult mai era să cad în ea, că am 
spus glume şi ne-am jucat ori ca imaginea tuturor 
bicicletelor stând la un loc ca nişte prieteni care se regăsesc 
după atâta vreme. Totul a fost minunat iar atmosfera atât de 
călduroasă încât soarele de pe cert recurse în plan second 
... Atunci când esenţialul devine secundar iar trăirile tale 
trec înaintea tuturor lucrurilor, atunci putem spune că 
trăim... o viaţă simplă, o bicicletă, nişte prieteni, o felie de 
pâine şi o sticlă de apă... toate acestea m-au făcut fericită!”

ICĂTOIU Cosmin

CALIȚA Nicoleta
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 Between 19-28 April 2013 at Rimnicu-Sarat, took 
place the project SUN(Solidarity and Understanding 
between Neighbours). This was a multilateral youth 
exchange involving youngsters from 
Romania,Italy,Moldova,Germany,Turkey and Albania.
 During the 9 days of activities, we identified and 
we shared information about many types of discrimination 
specific to each country. Moreover, we generated ideas in 
order to learn how to become more tolerant and change 
something in our local communities so that we will be 
more open to diversity.
 Therefore, our ideal community has democracy as 
form of government but we felt free to bring new ideas and 
create our own constitution. First of all, the representative 
‘s leadership of this community is limited, no more than 4 
years and, of course, he has the right to candidate for that 
function again. It is very similar with the leadership of real 
community but our representatives should get normal 
salary and financial award for reaching their goals and 
promises. 

 1)  LGBT
- Constitution
- Social Pressure
- Hateful speach
+ NGO's for the civil rights movements of LGBT 
members

 2) Head Cover
- No work in public an governmental instutions
- Social pressure in several cities

 3) Kurdish Issue
- Nationalist Kurdish movement
+ Equility in the constitution
- Social restoration
+ Negotation progress
  
 4) Alcohol drinking people

 1) LGBT members are isolated in social 
groups and therefore they have their own secretive 
places. They can’t share their personality even with 
their close peers because they are afraid of being 
ridiculed and discriminated. There are many 
offensive and hateful speeches towards them by 
public and several political personas. They do not 
have any right either in social circumstances or in 
the constitutional law. There are few NGOs working 
for their civil rights however, there is a need for 
more progress. There are also NGOs in universities 
formed by students who work for the civil rights 
movement of LGBT members.
 2) Women who cover their heads due to their 
beliefs get discriminated in governmental institutes, 
some private sector companies and many 
universities. They do not have the rights to become 
civil servants unless they take off their head covers 
or use wigs to hide their hair.  Currently women’s 
head cover is related with the ruling political party 
by many people and therefore there are not many 
solutions to be reached. The law towards head 
covers have been changed for the good however 
there are still academicians do not allow nor look 
good towards it.
 3) There are no public problems involving 
discrimination, ridiculing or looking down upon 
towards Kurdish people in Turkey. In fact, Kurdish 
and Turkish people have a common culture and 
history. In history there has been a Kurdish 
president ruling and currently there are a few 
Kurdish ministers in the government. There is a 
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in Ramnicu Sarat City 
In the ideal community equality is one of the most essential 
principle. And when we talk about equality we want it to be 
applied on every aspect such as treatment of social classes 
and gender, religious views or homosexuality.
 A better management of the justice system is also 
important to make things possible, that is why judges 
should be elected by the public to avoid any political 
influences. Applying fines for the lawbreakers is another 
aspect to consider if we want to build this society and also, 
for the under-aged criminals is better to send them in 
boarding school and not to jail because the other prisoners 
could influence them negatively.
 Let’s not forget about the economical issues. There 
should be given opportunities for everyone to have a job 
and this is an action that can be handled especially by the 
young enterpreneurs. Those who have physical, mental or 
other disadvantages must have financial support and the 
money can be obtained investing in the environmental and 
waste management and, of course, this would make a more 
beautiful world for us all.

 For this ideal community the inhabitants have the 
most important role; their attitude makes the difference. 
And again, equality comes into play. With tolerance, 
dialogue, peer education and no exploitation everyone of 
us will feel that  can bring a real advantage to the society is 
living in. As ideal inhabitant, every person should show 
respect towards the other people and also towards animals 
and environment. Being open-minded will lead to a 
dynamic and multicultural community, with solidarity 
between people and no discrimination. 
 Besides being an ideal society, which will 
definetly attract new inhabitants, there can be more actions 
taken to convince other people to join this community. 
First of all the daily prices for products could be reduced, 
the tax system should be more organized. The health care 
and education should be free for everyone and creating 
centres for the ones with addictions and mental conditions 

would make many people interested. Moreover, promoting  
the sport competitions , the geography and the landscapes 
on online platforms is a good way to increase the 
population of our community.
 The last but not the least subject discussed about 
this topic is the flag. This flag is very important because it 
has the responsibility to represent all principles of the ideal 
community. Therefore, we chose the circle as a shape for  
the flag. The circle represents unity, an infinite cycle and it 
is innovative and simple. For the color of the flag we chose 
either white with the name of the state in the middle, either 
the three basic colours(red, green and blue) to set free the 
idea that  the flag has every other color.
 That being said, please study with indulgence our 
proposals and maybe some things can be done so that our 
community can solidify.

Petrache Georgian,
Feraru Angela

Kurdish political party, BDP, representing the Kurdish 
people’s perspective in the parliament. Nationalist 
Kurdish movement desire their independence from the 
Turkish government and this caused a terrorist 
guerrilla team to be formed named “PKK”. Between 
1982 (the forming date) and today there has been 
40000 people killed, only 7500 being soldiers – the rest 
of the victims are not only Turkish but also Kurdish 
and thus we can say they do not represent Kurdish 
people. There has been a negotiation process going on 
for 6 months between Turkish Government and 
Nationalist Kurdish Movement. There has not been a 
single attack nor deaths since the negotiations have 
begun. 

 4) In some parts of Turkey drinking alcohol in 
public areas has been prohibited as a law by the local 
administrators and if people are to be seen with a bottle 
of alcohol, their attitude and perspective towards them 
changes drastically and thus this means their liberty 
has been taken away from them. For example drinking 
alcohol in sea sides, parks is not allowed. 

Discrimination of Turkey
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... în Diseminare

 Urmare a finalizării schimbului de tineri, 
perioadă anterioară a avut în cuprinsul său o serie d 
activităţi de diseminare şi multiplicare a rezultatelor 
proiectului în vederea asigurării unei sustenabilităţi şi a 
unui follow-up de calitate. În acest sens, planul de 
măsuri iniţial stabilit a fost respectat întru-totul, 
metodele şi mijloacele de educaţie non – formală 
reuşind să producă un impact relevant atât în cadrul 
comunităţilor partenere, a comunităţii podgorene mai 
presus de toate, precum şi în şcolile şi liceele 
râmnicene. Pentru aceasta, campania de diseminare ce 
a avut loc şi care continuă are în vedere următoarele: 
promovarea rezultatelor proiectului la nivelul 
comunităţilor, deziderat realizat în mediile de 
provenienţă ale tinerilor precum şi mediul online prin 
intermediul paginilor online ori a diferitelor publicaţii. 
În cadrul partenerului din România, promovarea s-a 
realizat atât prin campanii stradale de distribuire a unor 
material informative, prin discuţii tematice facilitate, 
ori mai mult decât atât prin discuţii la nivelul 
conducerii şcolilor de promovare a voluntariatului ca 
modalitate practică de dezvoltare a fiecărui tânăr în 
parte.
 Utilizarea grupului de facebook creat, ce poartă 
denumirea proiectului şi-a manifestat oportunitatea şi 
valoarea deoarece anterior finalizării schimbului, 
tinerii au avut ocazia de a-şi exprima trăirile, 
sentimentele, concluziile procesului de implementare, 
astfel încât legătura de prietenie ori partenerială, dacă 
vine vorba de o abordare organizaţională să fie una 
continuă care să ofere premisele unor viitoare 
colaborări. În acest sens, Primăria Podgoria deja şi-a 
stabilit la nivel prioritar continuarea proiectelor cu şi 
pentru tineretul din comunitatea locală, astfel încât cât 
mai multe iniţiative, idei, propuneri să prindă viaţă şi 
contur. Tot în cadrul grupului de facebook au fost 
încărcate în mod zilnic, pe activităţi, fotografiile din 
timpul activităţilor, de unde tinerii şi le-au putut 
descărca ori unde s-au putut eticheta pe paginile lor de 
facebook reuşind astfel să promoveze în termen 
propice valorile şi rezultatele schimbului de tineri.
 Expoziţia Photovoice realizată în cadrul 
Centrului de Tineret FORTES a reprezentat o nouă 
sursă ori mai bine spus resursa de impact şi continuare 
a efectelor proiectului. Fotografiile conţinute, discutate 
şi multiplicate la nivelul înţelegerii de către tinerii 
participanţi la activitate au readus în prezent elementele 
proiectului şi aspecte definitorii ale procesului de 
implementare stabilite la nivel de competenţe.
 Totodată, urmare a acestei activităţi conferinţa 
de diseminare realizată pentru promovarea rezultatelor 
proiectului în sânul echipei alături de alţi iubitori de 
non – formal şi implicare civică a avut un impact 
aparte. Pe de o parte a fost realizată o apropiere între 
tineri şi autorităţi şi pe de altă parte tinerii au avut 
ocazia comunicării, a exprimării propriilor perspective 
şi viziuni care fără doar şi poate, într-o mare măsură vor 
deveni realitate.
 Perioada următoare ce continuă activităţile din 
prezent este destinată finalizării şi distribuirii 
materialelor de diseminare specială şi anume a 

Broşurilor RUReality, mapelor personalizate şi a 
DVD-urilor ce conţin filmuleţul proiectului şi care vor 
contribui la oferirea unei valori adăugate întregii 
viziuni a realităţii din cadrul proiectului nostru precum 
şi a celei rurale, analizată la modul de ansamblu.

Ceparu Florin

la puterea “Multiplicãrii”!

 Procesul de învăţare aferent proiectului 
ENERGY MANAGEMENT este unul continuu. O 
demonstrează tinerii din grupul din România alături de 
partenerii în proiect care în această perioadă se află în 
plin proces de diseminare a rezultatelor schimbului de 
tineri, unul ce a pus faţă în faţă 30 de participanţi din 5 
state membre ale Uniunii Europene. Pentru aceasta, în 
perioadă anterioară, tinerii s-au ocupat de prima etapă a 
diseminării şi anume promovarea rezultatelor în şcoli şi 
licee.
 Beneficiind de materialele de diseminare 
necesare: flyere, afişe, pliante, s.a., tinerii au purtat 
discuţii facilitate în propriile clase ori instituţii, au 
multiplicat rezultatele, ducând mai departe beneficiile 
acumulate, viziunea asupra mediului înconjurător şi 
asupra perspectivelor dobândite în abordarea tematicii 
energiei regenerabile.
Tinerii au devenit ECOLOGIŞTI, mai preocupaţi de 
mediul din care provin şi de oportunităţile pe care acesta, 
sub impactul implicării le oferă. De la un aer mai curat, 
aspect identificat în etapa de bază, până la mecanisme şi 
tehnologii ce îşi manifestă încă de pe acum impactul în 
percepţia şi orientarea tinerilor din instituţiile şcolare 
râmnicene, toate acestea reprezinte aspecte 
motivaţionale deosebit de importante în viziunea fiecărui 
tânăr.
Un alt pas al diseminării rezultatelor a fost şi este 
reprezentat de menţinerea dialogului şi discuţiilor pe 
grupul de facebook pus în slujba proiectului ce poartă 
denumirea acestuia, aici unde tinerii din grupul ţintă au 
şi avut ocazia de a împărtăşi experienţele proiectului, 
amintiri, de a continua discuţii pornite pe perioada 
schimbului, de a menţine relaţii de colaborare, de a 
promova noi proiecte ori de a aduce în atenţie orice tip de 
discuţii, articole, evenimente ori alte aspecte relevante ce 
ar putea produce un impact şi o informare corectă a 
cititorilor. În acest sens, grupul creat şi-a manifestat 
oportunitatea, calitatea şi valoarea în atingerea 
dimensiunii de follow-up. În baza comunicării 
interorganizaţionale şi a aceleia promovate de 
participanţi, încă de pe acum organizaţiile promotoare 
planifică derularea unor noi proiecte în cadrul 
Programului Erasmus +. Este vorba despre viitoare 
mobilităţi de studiu ale tinerilor, în care vor avea ocazia 
de a multiplica rezultatele procesului de învăţare şi de a-l 
îmbogăţi cu noi cunoştinţe şi pe de altă parte crearea 
unor parteneriate strategice de susţinere a activităţii 
tinerilor din cele 5 state în domeniul educaţiei ecologice. 
Pentru elaborarea tuturor acestor proiecte, Asociaţia de 
Tineret Onix a organizat deja în perioada 03 – 05 
Decembrie 2013 un curs de scriere de proiecte în cadrul 

Programului Erasmus + la Râmnicu Sărat la care au luat 
parte atât voluntari membri ai grupului ţintă cât şi alţi 
tineri interesaţi din cadrul comunităţii râmnicene.
Odată asumat la începutul proiectului, un alt deziderat al 
procesului de colaborare dintre organizaţii a devenit 
realitate. Blogul creat, ce reuneşte detaliile 
organizaţionale ale multor organizaţii din Europa, pornit 
de la idea creării unei baze de parteneriat, poate fi regăsit 
la următoarea adresă:   
http://energymanagementpartners.blogspot.ro/. Acestui 
blog, în mod continuu îi vor fi adăugate noi contacte 
astfel încât dorim ca în perspectiva utilizării sale să 
oferim şansă cât mai multor organizaţii de a deveni 
vizibile în scopul identificării şi stabilirii de parteneriate 
în cadrul noului Program Erasmus +.
 Totodată în întâmpinarea activităţilor de 
promovare ale proiectului vine şi sprijinul blogului de 
iniţiative a tinerilor din Râmnicu Sărat, EU Râmnicean, 
aici unde au fost şi vor fi postate articole de promovare a 
proiectului. În aceeaşi măsură, în perioadă anterioară au 
fost realizate emisiuni de promovare în cadrul TVSUD 
EST, realizate atât în cadrul Centrului de Tineret 
FORTES cât şi în cadrul studiourilor TV SUD EST. La 
acestea au participat voluntarii din grupul ţintă, 
coordonatorii de proiect, alături de alţi tineri promotori 
ai unor alte proiecte TiA. Acestea pot fi vizualizate la 
următoarele adrese:
http://www.jurnal.tvsatrm.ro/2014/01/17/presa-%E2%8
0%93-libera-trecere-%E2%80%93-16-ian/ (16 ianuarie 
2014)
http://www.jurnal.tvsatrm.ro/2013/09/27/presa-%E2%8
0%93-libera-trecere-%E2%80%93-26-sept/ (26 
septembrie 2013)
 Perioada următoare va fi destinată continuării 
activităţilor de diseminare şi multiplicare, unele 
activităţi la care deja se lucrează precum: realizarea unei 
broşuri de promovare şi editarea filmuleţului proiectului 
ca măsuri de diseminare specială.

Florin Ceparu – Preşedinte A.T. ONIX
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 “Fiecare copac este egoist: duce apa către 
rădăcinile sale, seva în ramuri, în frunze, fructe 
şi flori. Iar atunci când înfloreşte trimite 
mireasma sa către toţi: cunoscuţi, necunoscuţi, 
apropiaţi sau străini, când se încarcă de fructe le 
oferă celorlalţi” o spunea Octavian Paler şi au 
gândit-o şi un grup de oameni inimoşi din 
Râmnicu - Sărat. Astfel, Subfiliala de Cruce 
Roșie Râmnicu-Sărat împreună cu Federația 
Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație 
și Sport și Centrul Cultural Florica 
Cristoforeanu, în parteneriat cu Primăria 
Râmnicu-Sărat, partenerii media TV Sat, Radio 
Boom și săptămânalul Scurt pe 2, Poliția 
Râmnicu-Sărat, Muzeul Municipal, Instituțiile 
școlare din Municipiu și Dugheana de Printuri 
au organizat în data de 12.12.2013 spectacolul 
caritabil “Crede în minuni!” destinat strângerii 
de fonduri în vederea sprijinirii copiilor care 
provin din familii cu venituri modeste, din 
Municipiul Râmnicu-Sărat. 
 Fondurile strânse în urma spectacolului, 
cu o distribuție remarcabilă – invitați de către 
prietenul celor nevoiași, Daniel Țigleanu, cel 
care dealtfel  a și prezentat programul artistic, 
au ajuns, în preajma sărbătorilor, în casele 
acestor copii, luminându-le sufletele și 
arătându-le că Moș Crăciun există! Apropierea 
de atmosfera unor Sărbători fericite a fost 
asigurată de prestațiile unor artiști consacrați 
din industria muzicală românească. 
Evenimentul a avut loc în Sala de spectacole a 
Centrului Cultural Florica Cristoforeanu 
Râmnicu-Sărat unde au fost prezenți un numar 
foarte mare de cetățeni, fapt ce ne face să 
credem că râmniceanul este sensibil și nu este 
indiferent la nevoile celor din jur, iar la primul 
semnal sare în ajutorul celor nevoiași. 
 Toţi cei implicaţi, toţi cei ce şi-au dăruit 
din puţinul lor au înţeles ce înseamnă a dărui şi 
că fericirea ne vine din lucrurile pe care le 
primim, le agonisim, dar şi din bucuria de a 
dărui, de a oferi.
 Deci cu toții ”Credem în minuni!”

 Ziua de 9 decembrie a fost declarată, prin 
Rezoluţia din 31 octombrie 2003 a ONU, Ziua 
Internaţională Anticorupţie. Şi în acest an, Direcţia 
Generală Anticorupţie a organizat în toate judeţele ţării 
ample campanii de informare. La Râmnicu - Sărat, 
voluntarii Fortes alături de poliţiştii Serviciului 
Judeţean Anticorupţie au distribuit pliante informative 
cu mesaje anticorupţie. 
 Caravana voluntarilor, însoțiți de un 
reprezentant al Serviciului Judeţean Anticorupţie, s-a 
deplasat pe traseul: Primărie, Parcul Central, Centrul 
orașului, Magazinul Victoria și a distribuit pliante 
trecătorilor, dar și agenților economici cu magazine 
aflate pe traseul parcurs de voluntari. Accent important 
s-a pus pe transmiterea numărului și a datelor de 
contact, unde cetățenii pot sesiza orice fapte de 
corupție.
 Acţiunea a urmărit conştientizarea cetăţenilor cu 
privire la riscurile implicării în fapte de corupţie precum 
şi informarea acestora cu privire la modalităţile de luptă 
împotriva acestui fenomen. Scopul acestei campanii, ca 
de altfel şi altele desfăşurate de DGA l-a constituit 
conştientizarea cetăţenilor cu privire la faptul că darea 
de mită constituie o infracţiune şi se pedepseşte 
conform legii, de asemenea s-a pus accent pe 
mediatizarea căilor de comunicare dintre cetăţeni şi 
structurile poliţieneşti.

 Opt luni de «Psihoart Gallery», 
100 de tineri care au cǎlcat  pragul 
atelierelor de creaţie, 10 formatori 
implicați, 12 secțiuni tematice, realizǎri…. 
fǎrǎ numǎr şi satisfacții pe mǎsurǎ! Iatǎ, în 
cuvinte puţine, care este raportul nostru de 
activitate.
 Prin organizarea în luna decembrie 
a "Târgului Tinerilor Meştesugari", Unity 
in Values Interconfessional Association a 
marcat ultima şi cea mai importantǎ 
activitate înscrisǎ în agenda proiectului 
«Psihoart Gallery» finanțat de Comisia 
Europeanǎ prin Programul «Tineret în 

Crede în minuni!Spectacol caritabilSpectacol caritabil

Iacob Dayana

Psihoart
Gallery

la final
acțiune». Putem spune însǎ cǎ lucrurile frumoase abia acum vor 
începe cu adevǎrat, cǎ proiectul n-a fǎcut decât sǎ descopere 
tineri talentați ce nu se vor opri la nivelul tatonǎrilor cu arta, cǎ 
s-a creat un cadru minunat pentru libertatea de exprimare 
artisticǎ a tinerilor râmniceni.
 Anunţǎm pe toţi cei interesaţi cǎ, începând cu anul viitor, 
sustenabilitatea proiectului «Psihoart Gallery» va fi asiguratǎ 
prin reînfiinţarea la Râmnicu Sǎrat a Clubului «Lobby pentru 
artǎ» şi, totodatǎ, dorim sǎ mulțumim frumos pentru sprijin 
partenerilor noştri oficiali: Primăria Municipiului Râmnicu 
Sărat, Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” şi FORTES 
(Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie şi 
Sport). Stefania Selegian

Campanie
de informare
anticorupţie

Mahagna Dania



Micul Jurnalist, Nr. 39, Decembrie 2013Micul Jurnalist, Nr. 39, Decembrie 201314 Micul Jurnalist, Nr. 39, Decembrie 2013Micul Jurnalist, Nr. 39, Decembrie 2013 15

 Aeroportul Otopeni, din nou în călătorie, de data 
aceasta, Anglia – Glouchester... Am aşteptat cu nerăbdare 
această zi, iar pentru noi toţi a fost o experienţă de neuitat, 
pe care aş repeta-o oricând.
Dar să o luăm cu începutul...
 Anca, Cristiana, Ana şi Daniel, patru tineri cu o 
dorinţă nesfârşită de cunoaştere, am pornit-o singuri într-un 
proiect internaţional de voluntariat în Anglia, proiect în 
care ATCE Speranţa Râmniceană a fost partener. Faptul că 
plecăm singuri într-o lume necunoscută nu ne-a speriat, din 
contră ne-a făcut mai puternici demontându-ne nouă, în 
primul rând, că putem fi independenţi.

 În seara de 5 decembrie 2013, Clubul Enigma din 
Râmnicu Sărat a răsunat încă de la orele 20,00 de muzică şi 
dorinţa de distracţie menite să dea startul “Balului 
Bobocilor Retro Râmnicu Sărat”. Elevi din cele patru licee 
râmnicene: Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă, Liceul 
Teoretic Ştefan cel Mare, Liceul Economic Elina Matei 
Basarab şi Liceul Tehnologic Traian Săvulescu s-au înscris 
în cursa pentru "miss şi mister boboc 2013" şi au participat 
la acest eveniment cu multă voie bună şi dorinţa de a 
câştiga. Organizatori au fost: F.O.R.T.E.S, Primăria 
Râmnicu Sărat, Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, 
ATCE - Speranța Râmniceană, AT Onix, Youth Xperience, 
TV Sat, Dugheana de Printuri.
 Momentul mult aşteptat de liceenii râmniceni a 
început într-o atmosferă de concurs, perechile fiind foarte 
elegante şi bine pregătite, juriul având o misiune foarte grea 
în departajare.
 La finele concursului spectacolul a fost animat de 
prezenţa artistei DELIA, în recital live, care a scos la dans 
şi voie bună pe toţi cei prezenţi în club.
Atmosferă a fost una a prieteniei, veseliei, bunului gust şi 
spiritului adolescentin. Evenimentul a avut în centrul 
atenţiei elevi de clasa a IX –a, dar s-a adresat deopotrivă şi 
celor mai mari, integrarea şi familiarizarea socio - 
educaţională s-a realizat într-o atmosferă destinsă şi 
prietenească.

TRUP
prin teatru

)

Traieste poezia

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECTCOMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT
 Proiectul TRĂIEŞTE POEZIA PRIN TEATRU 
- TRUP, finanţat de Comisia Europeană prin Programul 
Tineret în Acţiune a fost finalizat la data de 01 
decembrie 2013.
 Scopul principal al proiectului a fost reprezentat 
de promovarea poeziei, a procesului de creaţie poetică 
precum şi a competenţelor teatrale ale tinerilor din 
grupul ţintă.
 Proiectul a fost compus din trei etape: pregătire, 
schimb de tineri şi evaluare, acestea fiind implementate 
în baza unui parteneriat compus din: România şi Rep. 
Moldova prin intermediul a 28 de tineri participanţi la 
care s-au adăugat 4 lideri de grup, câte doi din fiecare 
ţară.
 Schimbul efectiv de tineri s-a derulat în 
localitatea Râmnicu Sărat, România, în perioada 9 – 17 
iunie 2013, acesta constând în activităţi de educaţie non 
– formală precum: workshop-uri, mese rotunde, 
activităţi tematice de creaţie poetică şi recitare, seri 

culturale, vizite tematice, activităţi de evaluare 
intermediară şi finală, seminarii, treasure hunt, s.a.
 Rezultatele proiectului sunt reprezentate în 
principal de o conştientizare activă a importanţei 
continuării procesului de creaţie poetică în cadrul celor 
două comunităţi şi a conservării obiceiurilor şi tradiţiilor 
specific fiecărui stat precum şi o dezvoltare a abilităţilor 
de a crea şi de a utiliza competenţele teatrale ale tinerilor 
participanţi. Mai mult decât atât, odată întorşi în 
comunitatea locală, tinerii au reuşit a multiplica efectele 
schimbului de tineri, aducând la cunoştinţa tinerilor 
locali rezultatele procesului de implementare, 
competenţele dobândite, fapt ce a condus la o 
importantă creştere a numărului voluntarilor pentru 
viitoarele proiecte.
 Proiectul TRUP a reprezentat primul schimb de 
tineri derulat de către Asociaţia de Tineret ONIX în 
cadrul Programului “Tineret în Acţiune”, Acţiunea 3.1b 
– Schimb de tineri.

Ceparu Florin – Preşedinte A.T. ONIX

Balul
Bobocilor
Retro

Balul
Bobocilor
Retro

Mădălin Sterpu

B R I D G I N G  T H E  G A P
E a s t - W e s t  Yo u t h  D i a l o g u e

 Drumul destul de lung, dar plăcut, cu escală în 
Frankfurt, a ajuns la final. Am ajuns destul de obosiţi, dar 
locul cald şi prietenos, oamenii simpli şi drăguţi care ne-au 
întâmpinat cu diverse bunătăţi tradiţionale, deşi ora era 
târzie, ne-a făcut să ne revigorăm imediat.
 Proiectul "Bridging the gap-East-vest"s-a 
desfăşurat pe parcursul a şapte zile, având ca participanţi: 
U.K, Italia, Germania, România (ATCE Speranţa 
Râmniceană), Moldova, Ucraina, Georgia şi Armenia.
 Într-un loc minunat, o pădure situată lângă 
Glouchester, "Forest of Dean" – pădurea în care s-au filmat 
scenele binecunoscutei trilogii “Stăpânul inelelor”, au avut 
loc toate activităţile noastre. Acolo, în mijlocul pădurii se 
află"Asha Centre", un centru special dedicat proiectelor de 
tineret, un centru performant, dotat cu toate resursele 
implementării unui bun proiect.
 Când m-am trezit dimineaţa am fost plăcut 
impresionată de acel complex de vile în mijlocul unei 
grădini frumos aranjată, de tinerii voluntari care fiecare 
aveau câte o sarcină clară, de feţele zâmbitoare şi de 
naturaleţea lor făceau totul din plăcere, iar noi eram ca a 
doua lor familie. Alimentele, legume, fructe, carne, erau 

eco, toate erau cultivate şi crescute în grădina proprie. 
Pentru mine acest lucru a fost un plus, deşi, fie vorba între 
noi, în ultima zi aş fi mâncat ceva ca "la mama acasă".
 Scopul proiectului a fost conştientizarea 
diferenţelor şi asemănărilor dintre ţările est europene şi 
cele vest europene.
 Programul a fost strict, plănuit în amănunt, doar cu 
pauze de masă relativ scurte, bineînţeles nelipsind specifica 
pauză de ceai. Activităţile au fost destul de interesante şi 
captivante, unele din ele, totuşi, cam lungi şi obositoare, 
dar cum noi suntem avizi de nou am lăsat oboseala 
deoparte. Am aflat multe lucruri din fiecare ţară 
participantă, despre obiceiurile şi tradiţiile lor. De 
asemenea am constatat că toate ţările au şi bune şi rele.
 Una dintre zile a fost dedicată plimbării prin 
pădure, o pădure cu peisaje mirifice, cu o apă curgătoare 
limpede în care îţi puteai vedea chipul. De altfel, aici s-a 
filmat o scenă din ultimul volum al seriei "Harry Potter".
 Într-o altă zi am vizitat orăşelul tipic englezesc 
Glouchester, situat aproape de "Pădurea lui Dean". Din 
păcate timpul a fost prea scurt, iar noi ne-am fi dorit să 
vizităm mai multe obiective turistice, dar cum am fost 
lăsaţi să ne descurcăm singuri, am încercat să cuprindem 
cât mai multe, nu ştiu dacă am reuşit, însă eu am fost 
mulţumită de ceea ce am văzut. M-a încântat arhitectură, 
măreţia şi cromatica oraşului.
 Într-una din seri am experimentat atmosfera unui 
pub englezesc, a fost fantastic! Oamenii cu care ne-am 
împrietenit au fost dornici să interacţioneze cu noi, 
dovedindu-şi încă o dată ospitalitatea şi căldura din suflet. 
Am dansat, am băut bere, ne-am relaxat şi ne-am promis 
nouă că ne vom mai întoarce. Dar cum proiectul s-a axat 
mai mult pe activităţi decât pe timp liber, nu am mai avut 
timp s-o facem. A fost plăcut, ca în fiecare proiect ne-am 
făcut mulţi prieteni, am învăţat multe lucruri noi, am fost o 
adevărată echipă şi da, dacă ar fi să mai fie odată, n-aş 
spune nu.
 Le mulţumesc Danielei şi lui Volodea că au avut 
încredere în mine, de altfel îmi doresc să mai particip şi în 
alte proiecte, şi sper că am reprezentat cu onoare România, 
pe care o iubesc din suflet.

Anca Neculăiasa
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 Ideea de voluntariat prinde din ce în ce mai adânc 
rădăcini în România în general şi în Râmnicu Sărat în 
particular, iar acest fapt se datorează cursului firesc pe care îl 
parcurge societatea civilă într-o societate modernă, dacă 
amintim că la nivel naţional funcţionează acum 70 000 de 
organizaţii neguvernamentale.
 Cu toate că voluntariatul e privit ca o activitate în care 
fiecare îşi stabileşte programul de muncă, lucrurile nu stau 
chiar aşa. Există peste tot un orar de respectat, termene de 
raportare, dar mai ales oameni care depind de munca 
voluntarilor. Munca celor mai activi voluntari râmniceni a fost 
răsplătită în cadrul unei Gale a voluntarilor, ediţia cu numărul 
3, ce a avut loc în data de 21 decembrie 2013 în Sala Mare de 
Şedinţe a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat. În prezenţa a 
peste 250 de persoane a fost sărbătorit, de fapt, entuziasmul şi 
implicarea tuturor din acest oraş.
 Gala organizată de Federaţia Organizaţiilor Râmnicene 
de Tineret, Educaţie şi Sport, aflată la cea de-a treia ediţie, a 
sărbătorit proiectele europene derulate în 2013, participanţii, 
liderii şi formatorii din cadrul acestor proiecte și a început cu 
imnul primei organizații de tineret din Râmnicu Sărat, Viitorul 
Începe Azi – înființată în anul 2002, în timp ce pe monitor rula 
un film realizat din imagini relevante din cadrul proiectelor 
derulate în anul 2013 – pe secțiuni de interes, așa cum a fost 
structurată desfășurarea galei.
 Astfel la secţiunea ARTĂ au fost premiate proiectele: 
“Psihoart Gallery”, “Trăieşte poezia prin teatru” şi “Festivalul 
Dramaturgiei Buzoiene” – ediţia a VI-a (un brand cultural 
râmnicean al ATCE Speranţa Râmniceană), la secţiunea 
CULTURĂ au fost premiate proiectele: “TEC – Tastes like 
European Culture” şi “Tradiţii în Balcani”, la categoria 
SPORT proiectele:” Cupa PRO 98”, ediţia a treia, “Youth 
Trotter – Jurnal pe bicicletă”,” Get High through Sports” şi” 
European Winter Spirit through Traditions and Sports”, la 
secţiunea EDUCAŢIE au intrat proiectele:” EDU – 
Performing” şi” SUN” – Solidarity and Understanding 
between Neighbours, la secţiunea PROIECTE CIVICE 
vorbim despre: “EURAM – European Union Republic and 
Monarchy” şi “Media Facets in Youth Policies and 
Democracy”, iar la secţiunea ANTREPRENORIAT 
includem:” Vice-Versa – Youth mobility in the EU”,” 
RUReality” şi “Energy Management”. Pe măsură ce erau 
premiaţi, emoţiile tuturor creşteau, a-ţi auzi numele într-o sală 
cu sute de oameni reprezintă o împlinire mai mare decât orice 
recompense materială. Astfel au fost premiaţi un număr de 125 
voluntari şi următoarele organizaţii de tineret: ATCE Speranţa 

ÎNTRE ȘI
 Ultimul termen al programului Tineret în 
Acţiune, respectiv termenul 1 octombrie 2013, aduce 
la Râmnicu Sărat finanţarea unui nou proiect, un 
schimb de tineri multicultural cu titlul “Vlachs în 
Europe”, dezvoltat într-un parteneriat relevant pentru 
tema proiectului, promovarea şi conservarea 
culturilor traco-romane de la nord şi sud de Dunăre şi 
anume: România, Grecia, Macedonia şi Albania.
 Cu 74.51 puncte, Vlachs în Europe ocupă 
locul 2 în grila proiectelor aprobate la acest termen 
pentru acţiunea 3.1a – schimburi de tineri cu ţări 
partenere UE.
 De ce vlahi? Pentru că asociaţiile râmnicene 
de tineret sunt preocupate de istorie, cultură, 
etnogeneza poporului român şi a popoarelor înrudite. 
Acest proiect nu este o coincidenţă ci este rezultatul 
unei strategii de cunoaştere cultural-istorică, pe care 
tinerii râmniceni şi ATCE Speranţa Râmniceană au 
demarat-o în 2010 prin proiectul Cultural Heritage – 
Internaţional Passport şi au continuat-o cu Latinity în 
Europe în 2011 şi Youth Build Legendary Europe în 
2012.
 Dacă în 2010 învăţăm despre moştenirile 
culturale, apoi despre latinitate şi legende, a venit 
timpul să învăţăm despre limba protoromână, numită 
şi romană comună, română primitivă, străromână, 
romano-balcanică sau traco-romana. Este limba 
unitară din care s-au desprins de-a lungul timpului 
româna, aromâna, meglenoromâna şi istroromâna.
 O altă componentă importantă este realizarea 
coeziunii sociale în cadrul UE, o globalizare culturală 
cu acceptarea diversităţii şi conservarea culturilor 
europene pe cale de dispariţie cum este şi cazul 
culturii vlahe, care deşi a dat istoriei importante 
personalităţi precum Maica Tereza, nu s-a constituit 
niciodată în structură statală, iar riscul actual este cel 
al asimilării şi implicit al dispariţiei.
 Faptul că în grupul ţintă vor fi prezenţi şi vlahi 
în proporţie de 50% din totalul de participanţi este o 
plusvaloare pentru coeziune şi pentru acceptarea 
diversităţii.
 Aşteptăm cu nerăbdare activităţile ce vor avea 
loc în Municipiul Tulcea la finele lunii aprilie şi 
suntem pregătiţi să învăţăm istoria evoluţiei 
traco-romanilor atât din izvoarele istorice române, cât 
şi din izvoarele celorlalţi promotori. Volodea Mateevici

Preşedinte FORTES

Gala Voluntarilor FORTES
Voluntarii râmniceni ajunşi la momentul recunoaşterii

ediţia a III-a 2013

Râmniceană, Asociaţia de Tineret ONIX, Asociaţia de Tineret 
VIA, Asociaţia de Tineret Youth Xperience şi Asociaţia 
Interconfesională Unity in Values. 
 Pe lângă premiile oferite proiectelor europene 
implementate/coordonate de către asociaţiile de tineret 
râmnicene în anul 2013 au mai fost premiate şi iniţiativele 
locale şi proiectele umanitare ale următoarelor organizaţii şi 
instituţii: Crucea Roşie Subfiliala Râmnicu Sărat (spectacolul 
Crede în Minuni), Asociaţia ASCE – PP (proiectul Combate 
sedentarismul – fă mişcare!), Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă (campania de la Valea Screzii, O rază de lumină) şi 
Primăria Podgoria pentru cele două proiecte menţionate mai 
sus: RuReality şi Media facets – youth policies and democracy.
 La momentul recunoaşterii au fost prezenţi şi 
recompensaţi cu diplome de merit şi liderii, coordonatorii, 
formatorii, managerii de proiect ai organizaţiilor râmnicene de 
tineret, cei care în anul 2013 au implementat cu mare simţ de 
răspundere toate proiectele menţionate mai sus. Dintre aceştia 
amintim aici pe Florin Ceparu, Daniela Strîmbei, Giorgiana 
Grozea, Laura Holban, Maria Constantinescu, Emilian Rotea, 
Cătălina Soare şi Giorgiana Vlăsceanu.
 Un moment aparte, de recunoaştere, au avut şi cei 140 
de tinerii, însoţiţi de liderii de grup, cei care ne-au reprezentat 
oraşul şi ţara peste hotare, în ţări precum Italia, Turcia, Spania, 
Lituania, Letonia, UK, Germania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, 
Cipru, Serbia, Albania, Croaţia, Moldova, Polonia etc., în cele 
28 de proiecte de parteneriat în care organizaţiile râmnicene de 
tineret au dezvoltat un spirit civic şi responsabil, făcând cinste 
faptului că sunt cetăţeni români.
 În cadrul Galei Fortes au primit diplome directorii 
instituţiilor de învăţământ râmnicene şi profesorii care au 
sprijinit acţiunile de voluntariat, conlucrarea dintre instituţiile 
de învăţământ şi organizaţiile râmnicene de tineret fiind una de 
tradiţie la Râmnicu Sărat, beneficiarii acestei legături fiind elevi 
râmniceni.
 De asemenea, nu au fost uitaţi reprezentanţii 
Administraţiei Publice Locale, primind diplome de excelenţă: 
domnul Primar Viorel Holban, domnul Viceprimar Sorin Cîrjan, 
doamna Secretar delegat Vagyas Davidoiu Manuela, domnul 
Director economic Forțu Macovei, domnul Administrator 
public Sbîrnea Iulian şi Consilierii locali. Au mai fost acordate 
diplome de excelenţă pentru susţinerea voluntariatului 
râmnicean: domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău 
Bîgiu Marian Cristinel, domnului Deputat Titi Holban, iar din 
partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău doamnei 
Inspector Sbîrnea Liliana şi doamnei Inspector Paula Mihai.
 Alături de voluntarii râmniceni au fost premiate cu 
diplome de excelenţă şi structurile din subordinea Primăriei, 
structuri care susţin voluntariatul râmnicean şi anume: T.U.C., 
Acvaterm, Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, Muzeul 
Municipal Râmnicu Sărat, Biblioteca Municipală, Serviciul 

Public de Asistenţă Socială şi pază FORSE. Toate 
aceste acţiuni nu ar fi fost posibile fără sprijinul unor 
sponsori darnici şi cooperanţi precum: Dugheana de 
Printuri şi MCA Comercial, premiaţi şi ei de 
asemenea şi cărora le mulţumim pentru aportul 
financiar adus implementării proiectelor. Şi nu 
trebuie uitat sprijinul media oferit de domnul Neagu 
Adrian prin TVSAT, TV SUDEST, Scurt pe 2 şi 
Radio BOOM care a fost alături de voluntari la toate 
acţiunile şi proiectele desfăşurate atât prin 
cameramani, cât şi prin Mihaela Iordache, Daniel 
Tigleanu şi Loredana Bălan.
 Atmosfera sub care s-a desfăşurat Gala a fost 
una a bunului simţ, a seriozităţii şi a responsabilităţii, 
de altfel deziderate ale FORTES. Aceasta a fost 
completată de chitara lui Dan Manciulea, vocea lui 
Teodor Manciulea şi Cornel Tudose, cei care au 
destins atmosfera şi au creat o plăcută stare de bine şi 
confort.
 Gala a avut rolul de a aduce voluntarii, 
proiectele de voluntariat, organizaţiile şi de ce nu 
instituţiile în atenţia unor factori de decizie, a 
mass-media şi comunităţii locale, pentru a oferi o 
binemeritată recunoaştere publică oamenilor care îşi 
dăruiesc constant din timpul, energia şi abilităţile lor 
pentru a-i ajuta pe alţii, pentru a dezvolta 
comunitatea, oameni dedicaţi aceleiaşi cauze, 
oameni deschişi, senini, oameni zâmbitori şi dornici 
să schimbe lumea o adevărată Familie.
 Pe parcursul galei au luat cuvântul un număr 
important de voluntari, președinții organizațiilor de 
tineret, profesori, directori, reprezentanții 
administrației publice locale, ai instituțiilor 
partenere, care au transmis mesaje de felicitare și de 
mulțumire și care la unison au recunoscut că la 
Râmnicu Sărat voluntariatul este un sector important 
al vieții civile a orașului, că mentalitățile s-au 
schimbat și că orașul este intr-o continuă mișcare și 
modernizare, că orașul nostru se află pe harta 
orașelor europene.
 Discursul final, unul deosebit de emoționant 
și de cuprinzător, i-a aparținut domnului viceprimar 
Sorin Cîrjan care a salutat inițiativa F.O.R.T.E.S și a 
felicitat voluntarii pentru spiritul civic, implicare și 
progresul făcut în educație, totodată a felicitat 
directorii și profesorii pentru modul în care au 
sprijinit voluntariatul și a asigurat onorata adunare că 
administrația publică locală a sprijinit și va sprijini 
permanent inițiativa, tineretul și voluntariatul la 
Râmnicu Sărat.
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 Ideea de voluntariat prinde din ce în ce mai adânc 
rădăcini în România în general şi în Râmnicu Sărat în 
particular, iar acest fapt se datorează cursului firesc pe care îl 
parcurge societatea civilă într-o societate modernă, dacă 
amintim că la nivel naţional funcţionează acum 70 000 de 
organizaţii neguvernamentale.
 Cu toate că voluntariatul e privit ca o activitate în care 
fiecare îşi stabileşte programul de muncă, lucrurile nu stau 
chiar aşa. Există peste tot un orar de respectat, termene de 
raportare, dar mai ales oameni care depind de munca 
voluntarilor. Munca celor mai activi voluntari râmniceni a fost 
răsplătită în cadrul unei Gale a voluntarilor, ediţia cu numărul 
3, ce a avut loc în data de 21 decembrie 2013 în Sala Mare de 
Şedinţe a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat. În prezenţa a 
peste 250 de persoane a fost sărbătorit, de fapt, entuziasmul şi 
implicarea tuturor din acest oraş.
 Gala organizată de Federaţia Organizaţiilor Râmnicene 
de Tineret, Educaţie şi Sport, aflată la cea de-a treia ediţie, a 
sărbătorit proiectele europene derulate în 2013, participanţii, 
liderii şi formatorii din cadrul acestor proiecte și a început cu 
imnul primei organizații de tineret din Râmnicu Sărat, Viitorul 
Începe Azi – înființată în anul 2002, în timp ce pe monitor rula 
un film realizat din imagini relevante din cadrul proiectelor 
derulate în anul 2013 – pe secțiuni de interes, așa cum a fost 
structurată desfășurarea galei.
 Astfel la secţiunea ARTĂ au fost premiate proiectele: 
“Psihoart Gallery”, “Trăieşte poezia prin teatru” şi “Festivalul 
Dramaturgiei Buzoiene” – ediţia a VI-a (un brand cultural 
râmnicean al ATCE Speranţa Râmniceană), la secţiunea 
CULTURĂ au fost premiate proiectele: “TEC – Tastes like 
European Culture” şi “Tradiţii în Balcani”, la categoria 
SPORT proiectele:” Cupa PRO 98”, ediţia a treia, “Youth 
Trotter – Jurnal pe bicicletă”,” Get High through Sports” şi” 
European Winter Spirit through Traditions and Sports”, la 
secţiunea EDUCAŢIE au intrat proiectele:” EDU – 
Performing” şi” SUN” – Solidarity and Understanding 
between Neighbours, la secţiunea PROIECTE CIVICE 
vorbim despre: “EURAM – European Union Republic and 
Monarchy” şi “Media Facets in Youth Policies and 
Democracy”, iar la secţiunea ANTREPRENORIAT 
includem:” Vice-Versa – Youth mobility in the EU”,” 
RUReality” şi “Energy Management”. Pe măsură ce erau 
premiaţi, emoţiile tuturor creşteau, a-ţi auzi numele într-o sală 
cu sute de oameni reprezintă o împlinire mai mare decât orice 
recompense materială. Astfel au fost premiaţi un număr de 125 
voluntari şi următoarele organizaţii de tineret: ATCE Speranţa 

Râmniceană, Asociaţia de Tineret ONIX, Asociaţia de Tineret 
VIA, Asociaţia de Tineret Youth Xperience şi Asociaţia 
Interconfesională Unity in Values. 
 Pe lângă premiile oferite proiectelor europene 
implementate/coordonate de către asociaţiile de tineret 
râmnicene în anul 2013 au mai fost premiate şi iniţiativele 
locale şi proiectele umanitare ale următoarelor organizaţii şi 
instituţii: Crucea Roşie Subfiliala Râmnicu Sărat (spectacolul 
Crede în Minuni), Asociaţia ASCE – PP (proiectul Combate 
sedentarismul – fă mişcare!), Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă (campania de la Valea Screzii, O rază de lumină) şi 
Primăria Podgoria pentru cele două proiecte menţionate mai 
sus: RuReality şi Media facets – youth policies and democracy.
 La momentul recunoaşterii au fost prezenţi şi 
recompensaţi cu diplome de merit şi liderii, coordonatorii, 
formatorii, managerii de proiect ai organizaţiilor râmnicene de 
tineret, cei care în anul 2013 au implementat cu mare simţ de 
răspundere toate proiectele menţionate mai sus. Dintre aceştia 
amintim aici pe Florin Ceparu, Daniela Strîmbei, Giorgiana 
Grozea, Laura Holban, Maria Constantinescu, Emilian Rotea, 
Cătălina Soare şi Giorgiana Vlăsceanu.
 Un moment aparte, de recunoaştere, au avut şi cei 140 
de tinerii, însoţiţi de liderii de grup, cei care ne-au reprezentat 
oraşul şi ţara peste hotare, în ţări precum Italia, Turcia, Spania, 
Lituania, Letonia, UK, Germania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, 
Cipru, Serbia, Albania, Croaţia, Moldova, Polonia etc., în cele 
28 de proiecte de parteneriat în care organizaţiile râmnicene de 
tineret au dezvoltat un spirit civic şi responsabil, făcând cinste 
faptului că sunt cetăţeni români.
 În cadrul Galei Fortes au primit diplome directorii 
instituţiilor de învăţământ râmnicene şi profesorii care au 
sprijinit acţiunile de voluntariat, conlucrarea dintre instituţiile 
de învăţământ şi organizaţiile râmnicene de tineret fiind una de 
tradiţie la Râmnicu Sărat, beneficiarii acestei legături fiind elevi 
râmniceni.
 De asemenea, nu au fost uitaţi reprezentanţii 
Administraţiei Publice Locale, primind diplome de excelenţă: 
domnul Primar Viorel Holban, domnul Viceprimar Sorin Cîrjan, 
doamna Secretar delegat Vagyas Davidoiu Manuela, domnul 
Director economic Forțu Macovei, domnul Administrator 
public Sbîrnea Iulian şi Consilierii locali. Au mai fost acordate 
diplome de excelenţă pentru susţinerea voluntariatului 
râmnicean: domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău 
Bîgiu Marian Cristinel, domnului Deputat Titi Holban, iar din 
partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău doamnei 
Inspector Sbîrnea Liliana şi doamnei Inspector Paula Mihai.
 Alături de voluntarii râmniceni au fost premiate cu 
diplome de excelenţă şi structurile din subordinea Primăriei, 
structuri care susţin voluntariatul râmnicean şi anume: T.U.C., 
Acvaterm, Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, Muzeul 
Municipal Râmnicu Sărat, Biblioteca Municipală, Serviciul 

Public de Asistenţă Socială şi pază FORSE. Toate 
aceste acţiuni nu ar fi fost posibile fără sprijinul unor 
sponsori darnici şi cooperanţi precum: Dugheana de 
Printuri şi MCA Comercial, premiaţi şi ei de 
asemenea şi cărora le mulţumim pentru aportul 
financiar adus implementării proiectelor. Şi nu 
trebuie uitat sprijinul media oferit de domnul Neagu 
Adrian prin TVSAT, TV SUDEST, Scurt pe 2 şi 
Radio BOOM care a fost alături de voluntari la toate 
acţiunile şi proiectele desfăşurate atât prin 
cameramani, cât şi prin Mihaela Iordache, Daniel 
Tigleanu şi Loredana Bălan.
 Atmosfera sub care s-a desfăşurat Gala a fost 
una a bunului simţ, a seriozităţii şi a responsabilităţii, 
de altfel deziderate ale FORTES. Aceasta a fost 
completată de chitara lui Dan Manciulea, vocea lui 
Teodor Manciulea şi Cornel Tudose, cei care au 
destins atmosfera şi au creat o plăcută stare de bine şi 
confort.
 Gala a avut rolul de a aduce voluntarii, 
proiectele de voluntariat, organizaţiile şi de ce nu 
instituţiile în atenţia unor factori de decizie, a 
mass-media şi comunităţii locale, pentru a oferi o 
binemeritată recunoaştere publică oamenilor care îşi 
dăruiesc constant din timpul, energia şi abilităţile lor 
pentru a-i ajuta pe alţii, pentru a dezvolta 
comunitatea, oameni dedicaţi aceleiaşi cauze, 
oameni deschişi, senini, oameni zâmbitori şi dornici 
să schimbe lumea o adevărată Familie.
 Pe parcursul galei au luat cuvântul un număr 
important de voluntari, președinții organizațiilor de 
tineret, profesori, directori, reprezentanții 
administrației publice locale, ai instituțiilor 
partenere, care au transmis mesaje de felicitare și de 
mulțumire și care la unison au recunoscut că la 
Râmnicu Sărat voluntariatul este un sector important 
al vieții civile a orașului, că mentalitățile s-au 
schimbat și că orașul este intr-o continuă mișcare și 
modernizare, că orașul nostru se află pe harta 
orașelor europene.
 Discursul final, unul deosebit de emoționant 
și de cuprinzător, i-a aparținut domnului viceprimar 
Sorin Cîrjan care a salutat inițiativa F.O.R.T.E.S și a 
felicitat voluntarii pentru spiritul civic, implicare și 
progresul făcut în educație, totodată a felicitat 
directorii și profesorii pentru modul în care au 
sprijinit voluntariatul și a asigurat onorata adunare că 
administrația publică locală a sprijinit și va sprijini 
permanent inițiativa, tineretul și voluntariatul la 
Râmnicu Sărat.

Volodea Mateevici
Preşedinte F.O.R.T.E.S
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 Hello everyone!!! Mă numesc Cristiana Herghelegiu 
a.k. a Cristiana Her, am 18 ani şi sunt elevă în clasa XII-C, la 
Colegiul Naţional „Alexandru Vlahuţă”. Sper să nu vă 
plictisească ceea ce am scris, dorinţa mea fiind aceea de a vă 
povesti felul cum am întâlnit şi ce înţeleg prin educaţia 
non-formală. Well, dincolo de faptul că sunt elevă şi că mă 
pregătesc să intru la facultatea de medicină, am găsit puţin timp 
şi pentru nişte experienţe din-afară sferei cu caracter formal.
 Încă din clasa a X-a, când la noi în oraş se simţea un 
asalt de nou, datorat programelor şi activităţilor extraşcolare 
(„Şcoala Altfel”), am privit cu reticenţă tot ce ţine de asta. 
Motive ar fi existat, poate faptul că nu încercasem şi mă 
simţeam nesigură pe mine legat de asta, dar şi faptul că nu 
simţeam nevoia, neştiind cum e. Poate mulţi au fost în cazul 
meu, aşa, mai introvertiţi, neştiind ce lucruri de valoare se pot 
găsi în ei. Toate astea, până când, un an mai târziu, m-a sunat o 
fată care se ocupa îndeosebi de domeniul non-formalului, 
pentru a-mi propune să merg, alături de un grup, într-un proiect 
european şi bilateral, în Spania. M-a încântat ideea, mi-am 
propus că nu mor dacă încerc, s-a întâmplat şi aşa am descoperit 
eu cum este să participi într-un proiect ce are la bază educaţia 
non-formală.
 Nu credeam că e aşa minunat să cunoşti persoane din 
alte ţări sau să stai în preajma lor timp de o săptămână, departe 
de toate grijile de acasă. Am avut pur şi simplu sentimentul că 
m-am desprins de tot şi că mă aflu undeva unde lucrez într-o 
echipă, îmi exprim punctul de vedere, sunt ascultată şi mai ales, 
înţeleasă şi acceptată printre străini. A fost totul puţin bizar la 
început, dar toţi s-au acomodat repede. Esenţa non-formalului 
nu poate fi redată în cuvinte, ca să înţelegi trebuie să treci prin 
asta. Şi chiar merită, nu depui mare efort şi câştigi experienţă! 
Ce poate fi mai bine decât să încerci lucruri noi şi să mai şi 
înveţi din ele? Important este să te implici şi să îţi pese de ceea 
ce faci.
 În cadrul acestor proiecte, te poţi alege cu prieteni noi 
sau poţi cunoaşte persoane care îţi întrec aşteptările. Analizând 
tot ce e în jurul tău, realizezi că sunteţi egali, iar împreună, cei 
mai buni, contribuţia fiecăruia fiind esenţială. Deşi nu am prea 
mult timp liber în ultimul an de liceu, nu mi-ar displăcea ideea 
unei alte experienţe cu caracter non-formal, iar cele mai 
interesante mi se par proiectele care se desfăşoară în afara ţării. 
În orice caz, indiferent de proiectul în care alegi să participi, nu 
pleci la sfârşit cu dezamăgire, ci cu bucuria că ai avut şansa să 
cunoşti ceva nou, să socializezi, să relaţionezi, să ieşi din 
anonimat, lucruri care sunt importante pe parcursul întregii 
vieţi.
 Dincolo de tot ce am spus aici, vă propun să nu fiţi 
temători în faţa educaţiei de tip non-formal şi mai ales, în faţa a 
ceva ce este nou şi benefic. Vă doresc succes şi spor la proiecte, 
unde e important să vă afirmaţi şi să învăţaţi cât mai multe!
 IMPLICĂ-TE, FII VOLUNTAR!!!

Cristiana Herghelegiu Giani Mădălin Sterpu

Profil de voluntar

 Salut!

 Numele meu este 
Sterpu Giani-Mădălin, am 18 
ani şi sunt elev la Liceul 
Teoretic, Ştefan cel Mare". În 
acest moment sunt voluntar 
activ al F.O.R.T.E.S şi al 
Asociaţiei Române de Cruce 
Roşie. Sunt probabil cel mai 
tânăr voluntar F.O.R.T.E.S, şi 
aici nu mă refer la vârstă ci la 
experienţă. Cum am început 
ca voluntar?" O întrebare 
excelentă.
 Totul a început acum 
4 ani pe când locuiam în 
Italia, când ne-a fost propus 
să ne înscriem ca şi voluntari 
în Asociaţia Italiană de Cruce 
Roşie cu promisiunea unei 
note mai mari la 
Chimie/Biologie, toţi am 
acceptat. Acolo am învăţat 
despre importanţa de a-ţi 
ajuta. În timp am întâlnit 
oameni care aveau nevoie de 
ajutor, şi datorită 
cunoştinţelor dobândite am 
ştiut cum să-i ajut. În fond, 
degeaba ne dorim să ajutăm 
dacă nu ştim cum să o facem. 
La ce se rezumă activitatea 
mea actuală în calitate de 
voluntar?
 În acest moment mă 
concentrez asupra unui 
proiect care m-a atras de la 
început, acesta este "Vlachs 
în Europe", proiect în care 
doresc să mă implic din toate 
punctele de vedere. În 
încheiere aş vrea să urez 
actualilor şi viitorilor 
voluntari SUCCES! În 
proiectele în care sunt şi vor fi 
implicaţi, să aibă puterea de a 
privi dincolo de aparenţe şi 
înţelepciunea de a învăţa din 
propriile greşeli.
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Abandon 

Avem atâta loc sub cer, 
dar ne-ngrămădim sfioşi în priviri, 
ne cufundăm delăsători în beatitudinea vocilor sparte-n surdină, 
ne-abandonăm celorlalţi fără ripostă. 
Şi nu ne mai rămânem nouă deloc,
rămânem unul-altuia- glas în ecou.

 În perioada 2-4 decembrie 2013 a avut loc la iniţiativa 
Asociaţiei de Tineret ONIX, la Râmnicu Sărat, Centrul de Tineret 
Fortes, un Curs+ de Scriere Proiecte Erasmus+, curs dezvoltat de 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educării şi Formării Profesionale împreună cu Reţeaua Naţională a 
Formatorilor Programului Tineret în Acţiune, program gestionat la 
nivel European de C.E.
 Erasmus+ este programul European de educaţie, tineret, 
formare şi sport pentru perioada 2014 – 2020. Acesta continuă 
generaţia de programe: Tineret în Acţiune, Erasmus, Învăţare pe tot 
parcursul vieţii, Comenius, Grundtvig şi Leonardo.
 Obiectivele acestui modul de formare susţinut de formatorii 
TIA Iuliana Dinu şi Ana Maria Sanda, au fost ca participanţii să 
înţeleagă cadrul unui proiect European de tineret specific 
programului European de finanţare Erasmus+, să poată să elaboreze, 
planifice şi să scrie proiecte de tineret specifice acestui program, să 
utilizeze cadrul non-formal de învăţare în contextul proiectelor de 
tineret şi să structureze proiectele Erasmus+ în cadrul celor trei 
acţiuni cheie:
 1) Mobilităţi de învăţare (se preconizează alocarea a cel puţin 
60% din buget)
 2) Cooperare pentru inovare şi bune practici (se preconizează 
alocarea a aproximativ 25% din buget)
 3) Sprijin pentru reforma politicilor (se preconizează alocarea 
a aproximativ 4% din buget)
 Cursul s-a adresat reprezentanţilor ONG-urilor de tineret 
râmnicene şi profesorilor şcolilor din oraş. Aşadar participanţii cu 
puţină sau mai multă experienţă de la A.T.Onix (iniţiatoarea 
cursului), ATCE - Speranţa Râmniceană, Viitorul începe azi, Youth 
Xperience, Şcolile gimnaziale nr. 1. 2, 5 şi 6, Colegiul Naţional 
Alexandru Vlahuţă, Liceul Teoretic Ştefan cel Mare şi Liceul 
Economic s-au întâlnit în acest cadru şi printr-o paletă largă de 
metode de educaţie non-formală au aflat noutăţile pe care le aduce 
noul Program Erasmus+, deşi în cadrul cursului s-a lucrat cu 
documente propunere, documentele oficiale ale programului nefiind 
încă adoptate la acea dată. Ghidul programului Erasmus+ oferă 
informaţii detaliate referitoare la obiective, la priorităţi, la 
oportunităţile de finanţare pentru fiecare acţiune, inclusiv informaţii 
tehnice privind cererile de grant şi procesul de selecţie, precum şi cu 
privire la dispoziţiile financiare şi administrative legate de acordarea 
granturilor.
 Entuziaşti şi motivaţi participanţii au învăţat lucruri noi şi au 
dezvoltat mai multe idei de proiecte de tineret în funcţie de misiunea 
şi viziunea fiecăruia, au dobândit încredere în forţele proprii 
demonstrându-şi că pot face lucruri folositoare pentru ei şi pentru 
întreaga comunitate.

CURS

Moraru Mirela

Sub semnul întrebării 

Nici nu mai ştiu 
de când n-am mai vorbit- cu mine, 
atât de rar am început să mă aud 
şi-am început s-alerg cu frica aceea lumească 
de-ecoul slab al aceleia din mine. 

Nici nu mai simt, 
atât de-nveninată sunt 
de letargia omului de plumb, 
de ignoranţa omului ce a cioplit în lemn 
o altă zeitate să se-nchine. 

Nici nu mai ştiu 
cine din mine mă mai vrea 
sau dacă în oglindă 
e tot acelaşi chip de om, 

Nici nu mai ştiu 
dacă mai vreau sau nu 
să ştiu de cineva din mine.

Ana Maria Barbu

D'ale voluntarilor...


