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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-vă o comoară
În adâncuri înfundată, 
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată. 
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 Scopul ATCE Speranța 
Râmniceană este de a promova 
și a desfășura activitățile de 
tineret organizate cu și pentru 
tineri având rolul de a susține 
dezvoltarea lor personală, 
pregătirea profesională și 
acumularea de competențe în 
domeniile de referință: cultură, 
educație, voluntariat, civic, 
social, antreprenoriat și sport.

 Unul din domeniile de 
interes major este susținerea 
culturii. Pentru atingerea acestui 
deziderat, în perioada 2014 – 
2020 asociația va urmări să 
implice tinerii în proiecte ce vor 
conduce către îndeplinirea 
urmaătoarelor obiective 
statutare aferente Domeniului 
cultură:

 • protejarea și 
promovarea patrimoniului 
cultural mobil, imobil și 
imaterial: prin activități 
specifice ce urmăreasc 
inventarierea, cercetarea, 
protejarea, conservarea și 
restaurarea bunurilor  tangibile 
și intangibile care constituie 
moștenirea culturală a 
României, inclusiv patrimoniul 
arheologic și cel imaterial, 
realizarea de monumente de for 
public, protejarea și întreținerea 
monumentelor, realizarea de 

puncte de informare, semnalizarea obiectivelor de patrimoniu, etc;

 • susținerea și promovarea culturii scrise și a lecturii 
publice: prin editarea de cărți, desfășurarea de activități de cercetare 
culturală, organizarea de festivaluri de carte, biblioteci, cenacluri 
literare, traduceri, lansări de carte, editare de publicații, conferințe, 
seminarii, mese rotunde, vernisaje etc;

 • susținerea și promovarea artelor vizuale, a 
spectacolului și creației contemporane artistică și tradițională pentru 
promovarea frumosului și stimularea creativității: prin organizarea de 
ateliere, tabere, concursuri, târguri, festivaluri, activități 
cultural-artistice și tradiționale, expoziții de sculptură, pictură, desen, 
grafică, graffiti, arhitectură, arte stradale, teatru,  cinema, circ, poezie, 
cultură generală etc.; 

 • conștientizarea religiei și a cultelor: prin realizarea  de 
seminarii, conferințe, întâlniri, campanii de informare;

 • promovarea și conștientizarea diversității culturale: 
prin realizarea de proiecte multiculturale, schimburi de tineri, 
facilitarea de întâlniri și activități specifice interculturale, susținerea 
dialogului multicultural și intercultural etc;



olidarity andolidarity and

eighbourseighbours
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Balul Toleranței
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 Lansarea cărţii TRĂIEŞTE POEZIA PRIN 
TEATRU - TRUP a Asociaţiei de Tineret Onix, 
rezultată în urma implementării schimbului de tineri 
cu acelaşi nume finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul "Tineret în Acţiune", a reunit în perioada 
09 - 17 iunie 2013 un număr de 32 de tineri din 
Râmnicu Sărat - România şi Edineţ - Rep. Moldova 
în Râmnicu Sărat, perioadă ce a fost folosită de către 
tineri în scopul de a compune poezii sub influenţa a 3 
curente poetice: Romantism, Simbolism şi 
Modernism.
 Astfel cartea, în cele 141 de pagini este 
compusă din 124 de poezii scrise de către tineri în 
diverse medii ce au urmărit simularea condiţiilor din 
care poeţii vremurilor se inspirau în a compune 
poeziile lor: Parc, Mănăstirea Podul Bulgarului, 
Cimitir, Penitenciar, Muzeu, Centrul de Tineret, s.a.
 Antologia de poezii TRĂIEŞTE POEZIA 

  “Să învăţăm să fim toleranţi!”, acesta a fost dezideratul proiectului 
“Solidarity and Understanding between Neighbours”, proiect finanţat prin 
programul Tineret în Acţiune de către Comisia Europeană, desfăşurat între 5 
ianuarie 2013 – 15 februarie 2014 la iniţiativa şi sub coordonarea A.T.C.E – 
Speranța Râmniceană.
 În cadrul etapei de diseminare, ca o măsură de diseminare specială, a 
fost organizat la Centrul de Tineret Fortes un Bal al Toleranţei. Balul s-a 
constituit într-o continuitate a Carnavalului Diversităţii desfăşurat în timpul 
schimbului propriu-zis. Participanţii, elevi ai Colegiului Naţional “Alexandru 
Vlahuţă”, însoţiţi de profesorul Nicu Bratu au diseminat prezentări despre 
activităţile desfăşurate până la acea dată, au vorbit despre experienţa trăită în 
acest proiect, despre nivelul de implicare, de conştientizare şi 
responsabilizare pe care l-au dobândit prin participarea la acest proiect şi 
despre discriminarea de gen, atât de frecventă în societate. Ajutându-se de 
instrumente ale non-formalului şi anume metoda teatru forum tinerii s-au 
redescoperit pe ei înşişi şi au descoperit ce înseamnă a fi tolerant în 
adevăratul sens al cuvântului. Piesa de teatru pusă în scenă de tinerii noştrii 
s-a intitulat “Femei luptând pentru un job”. Folosind psihologia inversă, 
tratând stereotipurile legate de diferenţele de gen, cuvântul toleranţă capătă 
alte valenţe mult mai clare şi mai ample.
 Toleranţa se constituie într-un rezultat al educaţiei şi în ea stă de fapt 
misterul evoluţiei umane. Momentul în care un individ l-a acceptat pe cel de 
lângă el cu defectele şi calităţile sale este momentul în care s-a născut 
toleranţa. Respectul, educaţia şi toleranţa l-au făcut pe om să ajungă astăzi 
aici şi să evolueze pe scara socială.
 Pornind de la aceste idei tinerii participanţi la Balul Toleranţei au 
învăţat un lucru “A ne ierta reciproc e prima lege a naturii”, iar iertarea, 

 În perioada 05.01.2013 – 05.02.2014 Asociaţia de Tineret 
Youth Xperience a desfăşurat proiectul “Tradiţii în Balcani”, finanţat 
de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea 
1.1, schimburi de tineri.
 “Tradiţii în Balcani” a implicat un grup ţintă de 24 de 
participanţi, din 2 ţări cu influenţe balcanice: Bulgaria şi România. 
Activitatea propriu-zisă a proiectului s-a desfăşurat atât în Oreahovo, 
Bulgaria cât şi în Râmnicu Sărat, România, pe o perioadă de 10 zile.
 Obiectivul principal a fost creşterea conştientizării 
participanţilor privind importanţa tradiţiilor pentru identitatea 
culturală a unui popor. Aceştia au descoperit diversitatea cultural prin 
metode de educaţie non-formală şi au dezvoltat abilităţi de 
comunicare prin lucrul în echipă.
 În cadrul proiectului au fost organizate workshopuri de 
confecţionare mărtişoare, ateliere de identificare a tradiţiilor 
specifice ţărilor participante, activităţi interculturale, un campionat 
de oină, sport naţional românesc, scenete şi campanii stradale.

 Laura Holban – vicepreşedinte Youth Xperience

PRIN TEATRU TRUP reprezintă un punct important 
în promovarea tinerei generaţii râmnicene, fiind 
prima carte de poezii ce reuneşte creaţii ale mai 
multor tineri râmniceni alături de tinerii moldoveni şi 
un important punct de continuare a relaţiilor de 
colaborare dintre Municipiul Râmnicu Sărat şi oraşul 
Edineţ, două comunităţi de altfel înfrăţite.
 Referitor la conferinţa de lansare menţionăm 
prezenţa reprezentanţilor administraţiei locale: dl. 
Viceprimar Sorin Cîrjan, a Consilierilor Locali: 
Cornelia Puşcaşu şi Nina Beldie alături de profesori, 
participanţii proiectului, echipa de implementare şi 
alţi elevi din şcolile râmnicene.

 Realizarea cărţii a beneficiat de cofinanţarea 
Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat.

Maria Constantinescu - manager de proiect

prin teatru
Traieste poezia Lansare de carte

Comunicat de finalizareComunicat de finalizare

toleranţă şi educaţia sunt inseparabile. 
Proiectul S.U.N. chiar asta a încercat să 
facă, o lecţie de educaţie pentru tinerii 
participanţi la proiect şi pentru ceilalţi 
tineri prin diseminările efectuate într-o 
perioadă destul de lungă.
 În cadrul acestei activităţi au fost 
distribuite DVD-uri cu filmuleţul 
schimbului şi broşură ce cuprinde metode 
non-formale prin care se poate elimina 
prejudecată şi combate discriminarea, 
broşura fiind realizată de participanţi în 
timpul activităţilor schimbului de la 
Râmnicu Sărat.

Daniela Strîmbei - manager de proiect
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 "Solidarity and Understanding between 
Neighbours" a fost 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, proiect ce s-a derulat 
în perioada 05/01/2013 – 15/02/2014.
Coordonat de către ATCE Speranța Râmniceană, a reunit 
30 de tineri, însoțiți de 6 lideri de grup, într-un schimb de 
tineri ce a avut loc în perioada 19 – 28 aprilie 2013, la 
Râmnicu Sărat. Activitățile schimbului au vizat, prin 
metode și instrumente de educație nonformală, eliminarea 
discriminării prin înțelegerea diversității în cadrul Uniunii 
Europene. De un impact comunitar deosebit s-au bucurat 
activitățile tematice, susținute în fața administrației locale, 
a factorilor de decizie din importantele instituții râmnicene, 
carnavalul toleranței realizat în Parcul central și acțiunile 
stradale de diseminare și multiplicare a rezultatelor, 
realizate de către fiecare promotor în propria localitate.

 Obiectivele atinse de către grupul tintă, prin care 
tinerii au dezvoltat multiple competențe și s-a realizat un  
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.

      Activitățile efectuate, prin metode și instrumente de 
educație nonformală au fost:
• prezentări, seminarii, workshop-uri tematice 
(discriminare și diversitate); 
• teatru forum, photovoice;
• jocuri de cunoastere, jocuri de rol, energizere, 
secret friend;
• cafenea publică, open circle, dezbateri, debrifing;
• vizite culturale, întâlniri tematice, seri 
interculturale, seri tradiționale; 
• maraton cultural, treasure hunt;
• grup reflection, youthpass reflection, evaluări 
non-formale, evaluare formală;
• CARNAVALUL DIVERSITĂȚII.

             Promotorii proiectului au fost:
• 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 office@atcesr.ro sau prin persoanele de contact:
 Mateevici Volodea – președinte, tel. 0763246068
 Strîmbei Daniela – vicepreședinte (manager de 
proiect), tel. 0765353614 

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.

Vice 
mobilityYouth Versa

in the EUluna februarie

ATCE-Speranța RâmniceanăATCE-Speranța Râmniceană
http://atcesr.wordpress.com, www.atcesr.rohttp://atcesr.wordpress.com, www.atcesr.ro
Str. Tudor Vladimirescu 20, Rm. Sărat, RomâniaStr. Tudor Vladimirescu 20, Rm. Sărat, România

Proiect bilateral itinerantProiect bilateral itinerant
ATCE Speranta Ramniceana World Youth Union and Cooperation

Istanbul Râmnicu Sărat
25.06.2013 – 30.06.2013 01.07.2013 – 07.07.2013

This project is funded with support from the
European Commission through Youth in Action Programme.

This project is funded with support from the
European Commission through Youth in Action Programme.

 Trăim într-o lume complicată, în care 
viteza, banii şi satisfacţia personală contează cel 
mai mult. De multe ori, uităm să fim buni cu cei
din jur, să zâmbim, să facem fapte altruiste, să îi 
încurajăm pe cei dragi şi să folosim timpul în 
avantajul nostru, pentru a deveni mai buni şi mai t
oleranţi. În acest sens au gândit şi tinerii voluntari 
participanţi în cadrul proiectului TIA “Vice
Versa”. La începutul lunii februarie 2014, de
altfel ultimele zile de derulare a proiectului, au
continuat întâlnirile de la Centrul de Tineret
Fortes. Tinerii provenind din medii diferite şi-au
propus să descopere înţelesul cuvântului “toleranţă”
folosind instrumente ale non-formalului (proiecţii de
filme, discuţii libere, dezbateri).
 Tinerii au socializat între ei în cadrul activităţilor şi
în timpul liber şi au dezvoltat atitudini de prietenie şi
respect, de înţelegere şi toleranţa faţă de cei ce provin
din medii diferite şi se confruntă cu anumite nevoi. A
fost asigurată totodată şi înţelegerea diversităţii prin
facilitarea dialogului, a fost combătută prejudecata
şi eliminată discriminarea, rasismul şi totalitatea elementelor 
ce pot duce la excludere. În cadrul întâlnirilor de la Centrul de 
Tineret tinerii au interacţionat continuu, iar prin dialog şi 
înţelegere reciprocă au dezvoltat atitudini coezive.
 Când cineva încalcă legea nescrisă a toleranţei nu este 
pedepsit ci se dă vina pe mediul din care provine, tolerant 
devii în momentul în care nu mai faci diferenţa între oameni, 
în momentul în care le respecţi religia, rasa, viziunile fără a 
încerca să-i schimbi în ceea ce crezi tu că e bine. Viaţa ar fi 
mult mai simplă dacă am înţelege că nu toţi provenim din 

acelaşi mediu şi că ne dezvoltăm în mod 
diferit.
 Concluzionând, tinerii dialogând 
şi socializând în cadrul diverselor 
activităţi au învăţat să-i respecte pe 
ceilalţi şi să înveţe de la ei, să aprecieze 
diferenţele, să descopere elementele 
comune și să creeze noi legături.
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 Asociația de Tineret Cultură și Educație” 
Speranța Râmniceană”, ATCE – SR, în parteneriat 
cu World Youth Union and Cooperation 
Association, a desfăşurat în perioada 25 iunie – 7 
iulie 2013, (25 iunie – 1 iulie 2013 în Istanbul – 
Turcia şi 2 – 7 iulie 2013 la Râmnicu Sărat – 
România), activităţile aferente proiectului Vice 
versa – youth mobility în the EU, la care au 
participat 20 de tineri, însoţiţi de patru lideri de 
grup, din România și Turcia. Proiectul a fost 
susţinut financiar de către Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acţiune (TiA), acţiunea 1.1, 
Schimburi de tineri, cu suma de 13,248.66 euro și 
s-a desfășurat în perioada 10/05/2013 – 
10/02/2014.

 SCOPUL PROPUS A FOST: 
 Promovarea participării active a tinerilor în 
contextul noilor facilități de mobilitate și 
antreprenoriat, pentru dezvoltarea unei societăți 
europene inclusive.

 OBIECTIVELE ATINSE ÎN URMA 
IMPLEMENTĂRII AU FOST:
 O1. Creșterea nivelului de informare a 24 
de participanți din România și Turcia, ce provin din 
medii diferite, privind oportunitățile de participare 
activă la dezvoltarea societății europene pe 
perioada derulării activităților schimbului bilateral 
itinerant de tineri din Istanbul şi Râmnicu Sărat.
 O2. Creșterea gradului de conştientizare a 
celor 24 de participanți din România și Turcia, ce 
provin din medii diferite, privind oportunitățile de 
antreprenoriat în spațiul Uniunii Europene, pe 
perioada implementării activităților schimbului 
bilateral itinerant de tineri din Istanbul și Râmnicu 
Sărat.
 O3. Dezvoltarea spiritului de inițiativă și 
antreprenoriat a celor 24 de participanți din 

 O parte din echipa de proiect FORTES, 
aferentă proiectului Vlachs în Europe, finanţat de 
Comisia Europeană prin programul Tineret în 
Acţiune, s-a deplasat în luna februarie în Municipiul 
Tulcea pentru o activitate de vizibilitate/promovare 
a proiectului şi programului TiA, cât şi pentru 
contractarea serviciilor de cazare şi masă, pentru 
perioada de activităţi, respectiv 28 aprilie - 07 mai 
2014.
 Ajunşi în Tulcea, reprezentanţii FORTES au 
avut parte de foarte multe surprize plăcute şi de o 
primire nonformală, atât de cetăţenii oraşului, cât şi 
de reprezentantul legal al Pensiunii Cristal, unde în 
urma discuţiilor purtate şi a vizitării locaţiei s-au 
încheiat contractele de prestări servicii de cazare şi 
masă, fără nici o rezervă. Pensiunea Cristal este 
concepută pe tiparul unei bune locaţii de 
desfăşurarea a activităţilor unui proiect de tineret, 
condiţiile administrative fiind excelente, camere de 
2 şi 3 persoane, fiecare cu baie proprie, 2 saloane de 
masă şi două mari săli de conferinţă, dotate cu 
logistica necesară implementării de activităţi cu 
caracter nonformal. Totodată aceasta este situată 
strategic încât ne permite cu uşurinţă realizarea de 
activităţi outdoor şi indoor, are în dotare două 
ambarcaţiuni rapide cu care putem efectua vizite de 
cercetare în comunităţi de vlahi, aflate în Tulcea şi 
în apropiere.
 Feedbak-ul campaniei de vizibilitate a 
proiectului şi a programului TiA a fost unul pozitiv, 
locuitorii municipiului Tulcea, cu care tinerii 
râmniceni au intrat în contact, au declarat că era 
nevoie de o conştientizare a culturii şi istoriei 
vlahilor, a aromânilor stabiliţi în Dobrogea, precum 
şi conservarea acestei culturi pe cale de dispariţie, la 
nivel european.
 Urmăriţi mai jos imagini ale locaţiei unde 
vor avea loc activităţile tematice prin care tinerii din 
România - Râmnicu Sărat, cei din Albania, 
Macedonia şi tineri de etnie vlahă vor aprofunda 
tematici privind istoria şi cultura vlahilor (aromâni, 
istroromâni şi meglenoromâni), culturi traco 
-romane orientale, culturi înrudite în mod direct cu 
cea românească.

Mateevici Volodea – preşedinte FORTES

COMUNICAT DE PRESĂ
DE FINALIZARE

Vice Versa
youth mobility în the EU

România și Turcia, ce provin din medii diferite, prin 
metode și instrumente de educație non-formală, pe 
perioada implementării activităților schimbului 
bilateral itinerant de tineri de la Istanbul și Râmnicu 
Sărat.
 O4. Înţelegerea diversității culturale de către 
un grup de 24 de tineri din România și Turcia, prin 
metode și instrumente non formale de stimulare a 
dialogului intercultural, pe perioada implementării 
activităților schimbului bilateral itinerant de tineri de 
la Istanbul şi Râmnicu Sărat.
 Activităţile folosite pentru atingerea 
obiectivelor, realizate cu metode și instrumente de 
educaţie non-formală, axate pe implicarea tuturor 
participanţilor, au fost: cafenea publică, workshop, 
prezentări interactive, debrifing, vizite culturale, 
caravane ale mobilității, întâlniri tematice, marșuri ale 
tinerilor antreprenori etc.
 
 Parteneri:
 ROMÂNIA – Asociația de Tineret Cultură 
și Educație” Speranța Râmniceană”
 TURCIA – World Youth Union and 
Cooperation Association

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

 Acest proiect a fost 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.

Volodea Mateevici
Președinte ATCE Speranța Râmniceană

Vlachs In Europe
Pregătire şi vizibilitate
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Intercultural Learning ThroughIntercultural Learning Through
Muzica – un pretext pentru interculturalitate ?Muzica – un pretext pentru interculturalitate ?
the Magic and Creativity of Musicthe Magic and Creativity of Music

Despre educație non-formală. Si nu numai...Despre educație non-formală. Si nu numai...

 Când am hotarât sa particip la proiectul 
Intercultural learning through the magic and creativity of 
music am fost foarte încântată de tema în sine dar și de 
perspectiva întâlnirii cu tineri din multe țări ale Europei. 
Știam încă de la început că vor participa la proiect tineri 
din țări precum Croația, Estonia, Italia, Grecia, Polonia 
,Ungaria Portugalia și din țara gazdă – Marea Britanie.  
Era, desigur,  o oportunitate să văd cu proprii mei ochi ce 
poate să însemne interculturalitatea.   
 Provocările pentru mine erau evident numeroase: 
tema (ce aș putea face eu – profesoară de istorie, acolo?), 
limba, responsabilitățile față de elevii râmniceni care 
participau la proiect (pe care mi le asumasem de altfel și 
în fața părinților lor), etc.
 Lăsând toate aceste temeri deoparte mi-am 
propus să descopăr în acest proiect tot ceea ce ar putea 
duce la perfecționarea mea ca profesor. Și evident, marea 
mea surpriză a venit din modul în care oamenii din 
Anglia, de la ASHA Centre au organizat totul.  
Adică,impecabil! 
  Organizatorii promiteau să abordeze diferite 
mijloace artistice și muzicale de a comunica cu tineri din 
diferite medii etnice și culturale și să favorizeze 
comunicarea interculturală. In plus, activitățile 
desfășurate erau îndrumate de compozitorul, cântărețul și 
actorul danez Gregers Brinch și de unul dintre directorii 
ASHA Centre,  Mark Gifford. 

 Pentru mine a fost interesant să-i vad pe toți acei 
tineri cum se implică, cum fiecare vrea să se afirme, cum 
iși asumă responsabilități. Cu o oarecare teamă la 
început, apoi tot mai dezinvolți! Nimeni nu dorea să tragă 
chiulul de la activități, nimeni nu se plângea că sunt prea 
multe, prea obositoare sau că le ocupa toată ziua. CUM  
puteau  să facă ca totul să fie asa de plăcut și de interesant 
? Într-un mod aparent foarte simplu (doar aparent). 
Astfel, au știut sa împletească jocul cu munca serioasă, 
i-au lăsat pe participanți să se afirme și mai ales 
formatorii erau acolo mereu, cu zâmbetul pe buze, 
amabili și deloc critici. 
 Am înțeles atunci ( a nu știu câta oară totuși) cât 
de importantă este educația non-formală, un concept care 
prinde tot mai mult și în România acestor vremuri.

 Ce este însă educația non-formală ?
Conceptul de educație non-formală a apărut prin 
Occident în anii 70 , în contextul delimitării activităților 
de învățare care aveau loc în afara sistemului de 
învățământ formal. 
Educaţia non-formală  se referea așadar la o activitate 
organizată sau semi-organizată, intenţionată şi voluntară 
care are ca scop îmbunătăţirea anumitor  competenţe, în 
afara sistemului şcolar.
Educația non-formală se caracterizează prin faptul că este 
accesibilă tuturor. Apoi ea presupune o participare 
voluntară, este orientată către participanți, încurajând 
exprimarea sentimentelor acestora dar și a comunicării 
între ei. 
 In comparație cu educația formală (oficială), în 
educația non-formală ai posibilitatea să alegi ce și când să 
înveți.  Nu v-as spune un secret dacă aș afirma că uneori 
în scoală elevii trebuie să învețe și lucruri care nu le plac, 
nu-i asa?
 Apoi, participanții la educația non-formală sunt 
mai motivați, mai creativi, mai energici. Ei stiu că nu sunt 
criticați, certați, eventual sancționați cu note mici! (Oare 
de câte ori elevii din școli evită se dea răspunsuri, sa 
participe la dezbateri de teama de a nu fi notați?) 
 Metodele folosite in educația non-formală sunt 
dintre cele mai diverse:  joc de rol, dezbateri, studii de 
caz, excursii, ore în natură, brainstorming, mozaic, etc. 
Multe dintre aceste metode dezvoltă lucrul în echipă.
 Aș dori să adaug că educația formală nu o 
exclude însă pe cea non-formală. Că cele două trebuie să 
coexiste iar  tinerii trebuie să înțeleagă că trăiesc într-o 
lume care este într-o continuă transformare și că pentru a 
face față acestei lumi trebuie să învețe nu numai în școală 
(sau la tinerețe) ci pe tot parcursul vieții (Lifelong 
Learning Process). 
 Sunt sigură că toți participanții la proiectul din 
Anglia au plecat mai încrezători în forțele lor, mai dornici 
să accepte deosebirile dintre ei dar  și cu dorința de a fi 
niște oameni utili societății din care provin. Cât despre 
mine, în plus față de cele menționate, îmi doresc să devin  
un profesor mai bun! 

CORINA CREȚOIU

 Proiectul „Intercultural Learning Through the Magic 
and Creativity of Music”, desfăşurat în perioada 
04.02-11.02.2014, în oraşul Gloucester din Marea Britanie, a 
fost prima noastră experienţă de o asemenea anvergură, în care 
am intrat în contact cu oameni din diferite ţări europene şi din 
care am învăţ să preţuim adevăratele valori muzicale.
 Am fost cazaţi într-un complex de locuinţe cu 
caracter tradiţional, al căror scop era de a ne face să ne simţim 
ca acasă. Centrul ASHA se află în misterioasa Forest of Dean, 
această retragere din agitaţia oraşului fiind benefică spiritului 
nostru artistic şi dându-ne inspiraţie pentru activităţile pe care 
urma să le desfăşurăm.
 La acest proiect au luat parte grupuri din întreaga 
Europă: Portugalia, Estonia, Croaţia, Grecia, Polonia, Ungaria, 
UK şi România. Amestecul de culturi a dus la crearea unor 
legături atât pe plan personal, cât şi în cadrul proiectului.
 În prima zi ne-au fost prezentate patru reguli 
esenţiale, care ne-au ajutat să ne apropiem unii de ceilalţi: 
punctualitate; să învăţăm să vorbim mai mult în limba engleză 
pentru a ne dezvolta vocabularul şi în acelaşi timp încrederea 
în noi şi în ideile noastre; să utilizăm cât mai puţin telefoanele 
mobile, pentru a fi mai deschişi faţă de colegii noştri şi nu în 
ultimul rând iubire, respect şi ajutor. Toate aceste cerinţe nu au 
fost decât temeiul unei mari familii ce s-a realizat în centrul 
ASHA, care devenise ca o a doua casă pentru noi.
 Pe toată durata proiectului am descoperit lucruri noi, 
începând cu mâncarea din timpul serii internaţionale, ce a ce 
ne-a oferit un traseu culinar prin toate ţările prezente. Pentru 
noi, a fost o provocare şi să ne obişnuim cu stilul diferit de 
viaţă, împrumutând unii de la alţii anumite obiceiuri, învăţând 
despre tradiţiile fiecărei naţionalităţi reprezentate.
 Scopul călătoriei noastre în Anglia a fost să învăţăm 
să ne exprimăm prin intermediul muzicii clasice, ce reprezintă 
cea mai înaltă creaţie a minţii omeneşti. Doar cei iniţiaţi au 
putut înţelege care era scopul nostru în acest proiect. 
Majoritatea persoanelor care au participat la proiect ştiau să 
cânte la câte un instrument sau aveau antecedente în domeniul 
muzical. Întreaga săptămână am lucrat împreună, ne-am 
cunoscut, am învăţat lucruri noi, pentru ca spectacolul ce urma 
să-l susţinem la sfârşitul săptămânii să fie o performanţă de 
apreciat.
 În tot acest timp am fost ghidaţi de profesorul nostru, 
Gregers Brinch, un muzician care a mai lucrat în proiecte 
asemănătoare şi care, în urma experienţei acumulate, a ştiut 
cum să ne îndrume şi să ne ajute să ne atingem maximum 
personal. Înainte de a cânta trebuia să realizăm o serie de 
exerciţii, ce ne-au ajutat să ne încălzim pentru orele în care 
trebuia să repetăm piesele pe care le învăţam din mers fără a 
avea în faţă versuri sau partituri. Această tehnică de învăţare ne 
ajutat să ne concentrăm atât pe linia melodică a fiecărui cântec, 
cât şi pe fiecare vers ce spunea povestea a unor timpuri de mult 

apuse. Pe lângă piesele pe care le cântam în engleză am învăţat 
şi un cântec în latină ce avea o încărcătură emoţională şi 
sufletească mare.
 Într-una din seri am luat parte la un exerciţiu ce consta 
în învăţarea doar din auzite a unor cântece tradiţionale din 
ţările ce au participat la proiect. Încercarea noastră de a 
pronunţa cât mai corect anumite cuvine ne-a stârnit 
amuzamentul şi entuziasmul.
 Am avut ocazia să vizităm şi Gloucesterul unde am 
vizitat o minunată catedrală în care se aflau mormintele a mai 
mulţi regi, lorzi sau cavaleri importanţi ai vremurilor de mult.
 O experienţă interesantă a fost şi atunci când am 
asistat la un mic spectacol oferit de un grup de vârstnici, care 
au cântat la câteva instrumente tradiţionale englezeşti, în 
cinstea unor persoane cu dizabilităţi mentale sau fizice, pentru 
care urma şi noi să dăm spectacolul de la finalul pregătirii 
noastre. Pentru a închega şi mai bine armonia cântecelor 
noastre, am introdus şi câteva elemente de percuţie pe care 
profesorul nostru ni le-a adus. Am avut la dispoziţie o zi, în 
care ne-am ales instrumentele la care doream să cântăm şi am 
învăţat cum să le utilizăm pentru a crea trei momente de 
improvizaţie; fiecare grup trebuia să-şi folosească imaginaţia 
şi să realizeze o mică simfonie cu instrumentele pe care le avea 
la îndemână.
 A fost uimitor să facem parte dintr-un grup de 
aproximativ treizeci de persoane ce au avut atâta tărie de 
caracter, răbdare şi dorinţa de a excela într-un timp scurt, 
pentru un moment de doar 20 de minute, totul pentru a aduce 
zâmbetul pe buzele unor oameni ce au nevoie de sprijinul celor 
din jur.
 Ultima zi a fost destinată reflexivităţii noastre asupra 
a tot ce s-a întâmplat în acea săptămână. A trebuit să ne 
focalizăm pe răspunsul a şase întrebări ce înglobau întreaga 
noastră experienţă la ASHA Centre. Consider că experienţa 
noastră cea mai plăcută a fost cea din momentul spectacolului 
când cel mai mult conta să pui suflet în ceea ce făceai pe scenă. 
Surpriza noastră cea mai mare a fost deschiderea oamenilor de 
acolo şi devotamentul lor în a lucra alături de noi, iar cea mai 
mare provocare a fost să învăţăm să cântăm la nişte 
instrumente de care unii dintre noi doar auzisem. Ceea ce am 
învăţat din această experienţă este că, atâta timp cât eşti 
înconjurat de oameni ce îţi oferă bunăvoinţa de a te înţelege şi 
ajuta, poţi realiza tot ceea ce îţi doreşti.
 În final, despărţirea de persoanele cu care am stat 
timp de o săptămână a fost una destul de dureroasă, însă 
experienţa pe care am avut-o la ASHA Centre a fost unică, 
încărcată cu foarte multă energie pozitivă şi sperăm să mai 
avem ocazia de a ne întâlni din nou.
              Articol întocmit de: Piron Raluca şi Dinu Mădălina
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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

 În perioada 5-12 noiembrie 2013, centrul de tineret ASHA 
Centre, situat în apropiere de Gloucestershire, United Kingdom, a 
găzduit un proiect minunat denumit „Bridging the Gap: East-West 
Dialogue Seminar”, care reunea participanţi din opt ţări: Marea 
Britanie, Germania, Armenia, Georgia, România, Ukraina, Italia, 
Moldova. În ceea ce priveşte numele proiectului, acolo s-a realizat şi un 
colaj interesant - „Be Ready for Intercultural Development & Great 
experIence kNowing that life Gathered us Together Hoping Each will 
Gain Another Perspective” - care s-a dovedit că spune totul şi anume 
implicarea, credinţa şi spiritul de echipă, necesare oricărui proiect 
european. Drumul până acolo a fost plăcut, iar din prima seară, am 
rămas surprinşi de ritualul gazdei, desfăşurat înaintea meselor de prânz 
sau de cină. Trebuia să ne ţinem de mână, aşezaţi în picioare, de-a 
lungul mesei şi să rostim în cor nişte versuri prin care să îi mulţumim 
lui Dumnezeu pentru masă. În fiecare zi, ultimul cuvânt al rugii noastre 
era un cuvânt caracteristic activităţilor din ziua respectivă. Ușor-ușor, 
ne-am acomodat unii cu alţii şi am trecut de momentele de inhibiţie. Ne 
stabilisem un program pe care să îl respectăm şi care era surprins prin 
desene, pe un perete. Activităţile se bazau în cea mai mare parte pe 
înţelegerea unor aspecte legate de istorie, într-un mod non-formal. Am 
definit ceea ce înseamnă Estul şi Vestul Europei, care sunt încă diferite 
din punct de vedere economic şi am ajuns de la cei care nu ştiam bine 
graniţele Europei la cei care puteau face diferenţa între problemele 
economice cu care se confruntă fiecare ţară prezentă acolo. De 
exemplu, ne-am strâns şi am urmărit într-o seară un film denumit 
"Good Bye, Lenin!", în care erau evidente cicatricile încă prezente în 
partea de Est a Germaniei, după dărâmarea Zidului Berlinului. Sfârşitul 
fiecărei zile consta în câteva minute de rememorare a activităţilor de 
peste zi, un fel de feedback. Am rămas plăcut impresionată de pădurea 
care se afla în apropierea noastră, Forest of Dean, şi anume de faptul că 
părea precum un cadru din marile filme britanice. În plus, o parte a unei 
zile a fost dedicată vizitării unui oraş, Glouchester, unde se află o 
catedrală în stil gothic, cu adevărat impresionantă, ce ne amintea de 
scenele din şaga "Harry Potter". Activităţile şi training-urile se bazau în 
general pe teatru, opinie liberă, dezbateri, filmuleţe, prezentări, lucrări 
pe echipe şi jocuri de energizare. O activitate care mi-a plăcut mult în 
acest proiect a fost "Intercultural Singing", în cadrul căreia o prietenă a 
gazdei noastre a venit şi ne-a învăţat să cântăm, mai mult sau mai puţin, 
diverse cântecele, în diferite limbi. O altă seară a fost dedicată ieşirii în 
Pub, unde ne-am familiarizat cu ideea de distracţie în stil britanic, pe 

aroma unui Cider de mere. Cel mai 
frumos lucru cu care m-am întors 
de acolo a fost o agendă, care, deşi 
părea simplă la început, a dobândit 
o încărcătură emoţională deosebită, 
deoarece în ea se găsesc scrise 
amintiri din partea fiecărui 
participant la acest proiect. Urările 
lor se păstrează astfel intacte şi vor 
putea să aducă un strop de fericire 
peste anii care trec.

Cristiana

DISEMINARE
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 Proiectul “Tastes like European Culture” şi-a continuat 
perioada de implementare şi în luna februarie 2014 printr-o cafenea 
publică organizată la Centrul de Tineret “Fortes” din 
Ramnicu-Sarat. În cadrul acestei activităţi tinerii participanţi în 
proiect au dezbătut alături de voluntarii din comunitate probleme 
abordate prin prisma proiectului: cultură şi tradiţii culinare în 
diferite ţări, diversitate şi dialog cultural, gastronomie, stimularea 
antreprenoriatului şi a mobilităţii tinerilor în Europa.
         Profitând de faptul că ne aflăm în plină lună februarie şi tocmai 
s-a sărbătorit Sfântul Valentin tinerii voluntari întruniţi la Centrul de 
Tineret au adus în discuţie o problemă viu discutată zilele acestea, în 
cadrul unui meci de debate organizat de tinerii voluntari: 
“modernism sau tradiţie?”,”Sfântul Valentin sau Dragobete?”
Împărţiţi în două echipe, fiecare reprezentând una dintre cele două 
sărbători, tinerii participanţi au încercat să aducă argumente pro şi 
contra. Discuţiile au urmărit nu eliminarea uneia dintre cele două ci 
înţelegerea spiritului fiecăreia şi scoaterea în evidenţă a aspectelor 
pozitive.
        Dragobetele este o sărbătoare preluată din tradiţia dacilor când 
se iubeşte în cel mai curat şi intens mod. Se spune că este ziuă când 
natura revine la viaţă, păsările presară bucurie, florile anotimpului 
ne încântă simţurile, voia bună e la ea acasă, iar ursul iese din bârlog. 
Dragobetele are origini mioritice, este înmiresmat şi eliberator.
     Pe cealaltă parte Sfântul Valentin are istorie şi este mult mai 
răspândit prinzând rădăcini tot mai adânci şi atrăgând tot mai mulţi 
adepţi pe zi ce trece, dar criticată de alţii, unora le trezeşte fluturaşi 
în stomac sau dimpotrivă nu reprezintă nimic altceva decât o altă zi.
     Necesitatea înţelegerii diversităţii culturale a reprezentat punctul 
de plecare al discuţiilor. Pe fondul globalizării accentuate 
necesitatea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii devine tot mai 
pregnantă şi aceasta se poate obţine numai prin lucru în echipe 
mixte, lucru practic, socializare, legare de prietenii bazate pe 
înţelegere, respect şi toleranţă, valori promovate la nivelul Uniunii 
Europene ca deziderate universal europene.” Globalizare în 
diversitate” a fost dezideratul sub care s-a desfăşurat cafeneaua 
publică, deziderat valabil oriunde şi oricând.

Alex Poiană
participant în cadrul proiectului TEC
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RÂMNICU SĂRAT îl omagiază din nou pe
POETUL NAŢIONAL GRIGORE VIERU
 Locuitorii Municipiului Râmnicu Sărat dar şi cei din 
împrejurimi, au comemorat la 14 februarie ziua în care Grigore 
VIERU, Marele Român şi Poet al neamului ar fi împlinit 79 de 
ani.
 La Bustul Marelui Poet amplasat în Centrul 
Municipiului Râmnicu SĂRAT şi-au dat întâlnire reprezentanţi 
ai tuturor generaţiilor pentru a-l cinsti aşa cum se cuvine pe 
Grigore VIERU, cel care a scris, a vorbit, a acţionat cu hotărâre 
şi dăruire pentru unitatea şi unirea Poporului Român pentru 
eliberarea naţională a românilor din stânga Prutului înfierând şi 
combătând fără încetare, cu credinţă în Dumnezeu şi cu 
fermitate şi demnitate, abuzurile şi nedreptăţile la care au fost 
supuşi românii din stânga Prutului şi nu numai, de către 
ocupanţii ruşi şi sovietici.
 Grigore VIERU, un iubitor şi urmaş demn al lui Mihai 
EMINESCU, despre care a scris  cu dăruire şi cu înţelepciune, 
a fost în acelaşi timp un mare iubitor şi susţinător al limbii, 
culturii şi naţiei române, invocându-l întotdeauna şi în toate 
împrejurările pe Luceafărul poeziei româneşti.
 Printre cei prezenţi la această manifestare de suflet şi 
simţire românească, s-au aflat şi 
numeroşi locuitori ai 
Râmnicului, originari din 
Basarabia Română, inclusiv 
urmaşii Marelui Român şi Poet 
Alexie MATEEVICI, autorul 
poeziei „Limba noastră”.
 Aceşti oameni s-au 
refugiat şi şi-au refăcut 
căminele la Râmnicu Sărat în 
vremurile grele pentru români şi 
românitate, ca de altfel pentru 
toate popoarele Europei, apărute 
în urma blestematelor înţelegeri 
dintre Hitler şi Stalin – doi tirani 
pe care omenirea va continua 
să-i blesteme pentru tot ceea ce 
au făcut.
 Despre aceşti români basarabeni desrădăcinați şi 
goniţi de la locurile lor, Marele Grigore VIERU scria în 1994 că 
viaţa acestora „este chiar viaţa Patriei, iar viaţa Patriei nu ne 
poate lăsa indiferenţi”.
 La bustul Marelui Poet s-au depus flori, multe flori în 
această zi frumoasă de primăvară în care, aproape că nu se mai 
vedea nimic din urmele lăsate acum 3 săptămâni de cumplitul 
viscol care s-a abătut asupra plaiurilor râmnicene.
 Un sobor format din inimoşii preoţi Cătălin ROTARU 
(PODGORIA), Mircea PANAIT (ORATIA), Alexandru 
PARVU (COŢATCU) şi Madalin ALEXE (PLEŞEŞTI) a 
oficiat un TEDEUM dedicat dragostei de Patrie, iubirii de 
mamă şi de glie şi curăţeniei sufleteşti ale neînfricatului 
Grigore VIERU.
  Doamna Profesor Violeta VÎLCU, Directorul 
Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu”, a invitat la cuvânt 
pe domnul Profesor Sorin CÎRJAN, Viceprimar al Municipiului 
Râmnicu SĂRAT, Domnul Dipl. Ec. Ştefan D. POPA, 
Vicepreşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de 
Pretutindeni (fondată 1880) şi Domnul Profesor Marian 
MĂRGĂRIT- Primar al Comunei BOLDU.  
 Situată la circa 20 km de Municipiul Râmnicu Sărat, 

comuna BOLDU este din anul 2013 „gazdă” a Bustului unui alt 
Mare Poet şi Patriot Român, facem vorbire de Adrian 
PĂUNESCU, prieten de o viaţă cu Grigore VIERU, uniţi fiind 
amândoi de iubirea de patrie, de iubirea limbii române  şi nu în 
ultimul rând de dorinţa şi speranţa că într-o bună zi Basarabia 
va reveni la Patria mamă.
 De altfel în intervenţiile ce le-au avut, vorbitorii au 
subliniat prietenia ce i-a legat pe Grigore VIERU şi Adrian 
PĂUNESCU- amândoi născuţi pe malul stâng al Prutului, 
prietenie alimentată neîncetat de sentimentele lor de iubire faţă 
de Poporul Român, Patrie şi limba noastră.
  O expresie a înălţătoarelor sentimente ce au domnit la 
această întâlnire de suflet şi de simţire românească, au fost şi 
versurile recitate de:
 - Andreea APOSTU (elevă clasa a Xa, liceul Teoretic 
ŞTEFAN CEL MARE), „Scrisoare din Basarabia”- Grigore 
VIERU;
 - Maria CONSTANTINESCU (elevă clasa a XII-a, 
Colegiul Naţional Alexandru VLAHUŢĂ)- „Limba noastră”-  
de Alexie MATEEVICI şi 

 - Silviu TROSCOT (elev 
clasa a Xa, Colegiul Naţional 
Alexandru VLAHUŢĂ)- „ În 
Câmpia Basarabilor”, Prof. 
Florea COSTACHE- poet, 
Râmnicu SĂRAT.
 Împreună cu Centrul 
Cultural „Florica 
CRISTOFOREANU” au 
participat la organizarea 
evenimentului Primăria 
Municipiul Râmnicu Sărat, 
Filiala Râmnicu SĂRAT a Ligii 
Culturale pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni 
(fondată 1880) și Federaţia 
FORTES.

 Printre participanţi s-au numărat deasemeni Domnul 
Profesor Marius CHIRU - Primar Comuna PODGORIA, Av. 
Ion RADU - Preşedintele Filialei Râmnicu Sărat a Ligii 
Culturale, Domnul Ing. George CREŢU, Vicepreşedinte, 
Domnul Cristi POPOVICI, Secretar al Ligii Culturale, Domnii 
Volodea MATEEVICI şi Florin CEPARU, Preşedinte, respectiv 
Vicepreşedinte ai Federației FORTES, Marius NECULAE – 
Director al Muzeului Municipal Râmnicu Sărat și 
vicepreședinte al ATCE Speranța Râmniceană/FORTES.
 Cu această ocazie s-a stabilit, având în vedere faptul 
că Grigore VIERU a poposit des în drumurile sale către ţară la 
Râmnicu SĂRAT, unde întotdeauna a fost înconjurat cu 
dragoste, admiraţie şi respect pentru tot ceea ce a făcut şi face 
-chiar şi după moarte -prin opera şi exemplul său pentru 
români, românitate şi unire, ca ziua de naştere a lui Grigore 
VIERU, CETĂŢEAN DE ONOARE POST MORTEM AL 
MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT să fie înscrisă în 
„Programul manifestărilor culturale” anuale organizate de 
Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat.

 Au consemnat,
   Ştefan D. POPA
   Iurie GUŢU

Keleș-Bursa
Turcia

 Un nou proiect. În Turcia. Undeva la 5 ore de 
Istanbul. Plecarea noastră putea fi anulată în orice 
moment din cauza vremii ce parcă nu voia deloc să 
plecăm. Se făcuse vineri, ziua plecării noastre 
(oficial). Tot nu eram siguri că în următoarele ore vom 
fi prezenţi în proiectul "Sports for healthy life" din 
Keleș-Bursa. După aproximativ o oră întârziere trenul 
a sosit iar noi cei 7 românaşi ne-am urcat încă plini de 
entuziasm în el. Timpul a zburat nici nu ştim cum 
până la aterizarea pe aeroportul Kemal Ataturk din 
Istanbul. Ajunşi acolo dimineaţa în jurul orei 7 am 
aflat că trebuie să ne petrecem o zi întreagă aşteptând 
şi venirea celorlalte ţări participante, 6 la număr: 
Grecia, Bulgaria, Polonia, Italia şi Croaţia. O primă zi 
obositoare pentru noi, cu toate că a venit o prietenă şi 
am mers împreună într-o scurtă plimbare pe străzile 
Istanbul-ului. La 22:00 s-a făcut îmbarcarea. 
Oboseala se lipise efectiv de noi. Într-un final 
aproximativ fericit am ajuns. Încă de la ora 5 din 
noapte începusem să socializăm cu participanţii 
celorlalte ţări prietene.
        A doua zi oficială a proiectului a început cu multe 
zâmbete şi un mic dejun copios urmat de nişte 
energizere dedicate cunoaşterii noastre. M-a fascinat 
implicarea întregii comunităţi pentru a ne oferi 
confort. Am avut parte de o ospitalitate poate 
nemaivăzută niciodată de mine în stadiul acesta (49 de 
străini în orăşelul tău iar tu le pui pe masă tot ce ai mai 
bun chiar dacă nu ştii exact scopul venirii lor). De 
subliniat faptul ac am mers la toate instituţiile 
importante din Keleș şi peste tot eram tratat cu 
zâmbete şi bunătăţi. A fost foarte bine organizat. 
Proiectul avea în atenţie sportul. În primele zile am 
făcut meciuri de baschet, fotbal, volei de asemenea 
ne-am jucat şi tenis de masă urmând ca în următoarele 
zile să putem vizita împrejurimile. Ţelul nostru era să 
facem sport pentru o viaţă mai sănătoasă şi nu să 
câştigăm un meci. Ne bucurăm de fiecare moment 
tratându-l cu câte o glumă urmată de un buchet de 
râsete. În ziua de miercuri ne-am dus la Uludag. O 
staţiune montană în care am învăţat să schiez. După 
primele două căzături am început şi eu să-mi dau 
drumul pe schiuri fără prea multă strângere de inimă. 
Ceea ce mi-a umplut sufletul de bucurie. Apoi, într-o 
altă zi fără zăpadă (la noi în ţara atingea 2 metri) am 
pus piciorul într-un sătuc efectiv uitat de lume. Acolo 
unde localnicii ne-au primit aşa cum se cuvine în Casa 
de Cultură (o cameră la noi în care intri desculţ cu o 
improvizaţie de şemineu iar pe pereţi poze prin care 
îşi conturau naţionalismul). Entuziasmul se reflectă 
din chipurile localnicilor pe chipul nostru. Ne-au făcut 

să simţim şi, am trăim pentru ceva ore - Turcia pură. 
Au tăiat 2 oi şi ni le-au preparat la focul din încăpere. 
Au cântat la diferite instrumente tradiţionale, au făcut 
jocuri interactive ţărăneşti. O seară de proiect în care 
m-am amuzat. De fapt, fiecare seară se termina cu o 
petrecere sau ceva interesant dacă nu eram prea 
obosiţi (pozitiv) la sfârşitul zilei. Bursa, un oraş 
frumos în care am încercat din nou să îmi adaug în 
bagaj cât mai multe momente memorabile. Purtând 
istorie importantă în spate, aglomerat, găzduind un 
bazar plin de turcisme.
         Oficial, ziua din Bursa a fost ultima. Neoficial 
vineri noaptea aveam avionul aşa că am mai petrecut 
o zi în fostul Constantinopol după un proiect în care 
m-am distrat, am cunoscut oameni interesanţi, am 
văzut locuri noi memorabile şi am plecat acasă cu 
abilitatea de a schia.

Mahagna Aida Dania – participant 
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 Iată că ne confruntăm la Râmnicu-Sărat cu o nouă 
iarnă, cu altă zăpadă, cu alt viscol, dar cu o problemă 
veche – deszăpezirea în întâmpinarea căreia şi anul acesta 
voluntarii au găsit a oferi soluţie prin propria lor implicare.
 În perioada 24 ianuarie -1 februarie 2014 viscolul 
a lovit din nou oraşul nostru, Râmnicu-Sărat s-a aflat 
pentru prima dată sub cod roşu, şcolile au fost închise, 
parcă se repetă situaţia de acum doi ani, dar sub o formă 
mult mai accentuată. Acesta a fost cadrul sub care s-a 
derulat filmul ce a avut ca personaj principal voluntariatul 
râmnicean. Dacă în urmă cu o lună am asistat la 
sărbătoarea voluntariatului, acum a sosit momentul 
acţiunii, o acţiune ce a demonstrat încă odată, dacă era 
cazul, ca în momente grele oamenii ştiu să ajute şi să se 
ajute. Tinerii copii de liceu au demonstrat în aceste zile că 
la Râmnicu-Sărat mentalităţile s-au schimbat, 
voluntariatul a evoluat, acest lucru oferindu-ne o viziune 
optimistă asupra viitorului, apreciind că alături acestor 
tineri curajoşi, puternici, dar şi inteligenţi, sigur suntem pe 
mâini bune. Aceşti copii de 15-16 ani au demonstrat că pot 
face lucruri minunate, au demonstrat părinţilor şi 
profesorilor că pot “lupta” în această societate, dar au 
arătat şi comunităţii că atâta vreme cât există unitate se pot 
realiza multe.
 În toată această perioadă Centrul de Tineret Fortes 
a devenit locul unde grupul de tineri voluntari venea 
dimineaţa “ca la serviciu” şi aştepta să li se comunice 
locaţii unde era nevoie să intervină. De obicei mergeau la 
bătrâni neajutoraţi şi îi ajutau îndepărtându-le zăpada din 
jurul caselor şi toate acestea benevol, fără a aştepta ceva în 
schimb, doar pentru a dovedi că sunt oameni şi pentru a fi 
motorul schimbării ce şi-o doresc în viitor. Împărţiţi în mai 
multe echipe au mers în cartierul de la fostul I.A.S la 
ieşirea din Râmnicu-Sărat spre Râmnicelu unde se ştie că 
exista cele mai mari probleme, în zona str. Luncii, Ana 
Ipătescu, Domnesca, Galicei, în cartierul Anghel Saligny. 
Merită să le spunem numele acestor tineri: Cristi Tudor, 
Silviu Troscot, Silviu Jarcau, Silviu Andreiu, Nicusor 
Pacuraru, Florea Cătălin, Ioniţă Claudiu, Chiorpec Ionuţ, 
Iulian Grigoras, Voicu Bogdan, Andrei Mitrea, Angheli 
Dragoş, Costel Toader, Gociu Cosmin, Marin Răzvan. De 
asemenea fotbaliştii antrenaţi de Marius Tirila în frunte cu 
acesta au demonstrat în aceste zile că sunt adevăraţi 
sportivi şi sunt învăţaţi să lupte. Faptul că şi-au udat 
picioarele, că le-au îngheţat mâinile, că le era foame, că 
uneori făceau o muncă de sisif din cauza viscolului ce nu 
se mai oprea, nu mai conta, conta că trebuie să ajute şi “să 
facă fapte bune” cum spunea chiar unul dintre voluntari.
 Coordonaţi de Volodea Mateevici şi Florin Ceparu 
aceşti tineri au venit în sprijinul autorităţilor locale. Aşa 
cum autorităţile în ultimii patru ani au sprijinit 
voluntariatul râmnicean, a venit rândul ca aceşti voluntari 
să devină mâna dreaptă a autorităţilor. Cooperarea strânsă 
cu administraţia şi sprijinul acestora au fost premisele 
creării Centrului de Voluntariat de la Râmnicu-Sărat. În 
aceste zile “de foc” a fost creată o adevărată Familie 
formată din autorităţi, consilieri, Poliţie Locală, Salvare, 
Armata şi voluntari. La întrebarea unui reporter TV SAT 
un tânăr a răspuns că el a venit să dea zăpadă în calitate de 
voluntar nu de elev. Este important acest lucru deoarece în 
acest fel facem dovada evoluţiei pe scara voluntariatului, 

 ”Youth trotter – jurnal pe bicicletă”, finanțat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acțiune Asociatia de Tineret 
Onix a desfășurat  în perioada 01 mai 2013 – 01 februarie 2014 în 
localitatea Râmnicu Sărat și în localitățile învecinate, o inițiativă la 
care vor lua parte 12 tineri. Proiectul, denumit “Youth Trotter – 
jurnal pe bicicletă” a fost aprobat de către ANPCDEFP la termenul 1 
februarie 2013 pe Acțiunea 1.2., cu suma de 4.950 Euro.
 Scopul proiectului a fost acela de promovare a sportului pe 
bicicletă în rândul tinerilor și în cadrul comunităților locale, precum 
și de promovare a patrimoniului cultural și spiritual specific zonei 
Râmnicu Sărat, prin activități tematice ce au vizat identificarea celor 
mai relevante obiective generatoare de istorie, cultură, interes.
 Obiectivele proiectului au fost:
 1. Creșterea gradului de constientizare a celor 12 tineri 
din grupul țintă asupra importanței promovării valorilor mediului 
rural precum și a sportului în aer liber, pe bicicletă, prin activitățile 
derulate în Râmnicu Sărat și localitățile învecinate.
 2. Creșterea gradului de implicare a celor 12 tineri din 
grupul țintă în activități de promovare a mediului rural, a 
obiectivelor culturale specifice acestui spațiu.
 3. Creșterea gradului de implicare a celor 12 tineri din 
grupul țintă în activități de promovare, online, presă scrisă, audio – 
video, reviste, a mediului rural prin utilizarea abilităților media ale 
participanților.
 4. Dezvoltarea competențelor non – formale ale celor 
12 tineri din grupul țintă, prin utilizarea de metode și mijloace de 
educație non – formală, susținute de principii general recunoscute la 
nivel european, precum: egalitate, toleranță, incluziune, respect 
reciproc, cetățenie activă, coeziune, în Râmnicu Sărat si localitățile 
învecinate.
 Activitățile ce s-au desfășurat pe parcursul implementării 
proiectului au fost:

nu mai suntem la început când fiecare era pe cont propriu 
şi desfăşura diverse acţiuni individuale.
 Am început să simţim şi să trăim ca nişte voluntari 
şi încercăm să creăm din Râmnicu-Sărat un oraş european 
şi aceasta o putem face numai prin intermediul acestor 
“tineri destupaţi” cum i-a numit un consilier local “Să 
facem ceva ca aceşti tineri să nu plece!”
 Deşi în toată această perioadă au existat şi 
cârcotaşi ce preferau doar să privească şi să comenteze 
cum este deszapezeit oraşul, putem spune că aceştia nu 
mai sunt în număr mare şi că acest spirit critic începe să 
dispară la Râmnicu-Sărat. Au existat pe facebook imagini 
în care oameni dezinteresaţi şi-au luat copiii şi au mers să 
dezapezeasca în faţa blocurilor. Pornind de la criticile 
apărute pe facebook în acele zile s-a hotărât la nivel de 
voluntari ca o echipă să meargă şi să monitorizeze toate 
străzile din oraş. Concluzia a fost aceea că toate străzile 
erau desfundate şi se circulă în condiţii de iarnă, dar în 
acelaşi timp au fost depistate şi alte cazuri ce aveau nevoie 
de ajutor. Filmuleţul realizat de voluntari a fost difuzat pe 
TV SAT în emisiunea Loredanei Bălan “Presa-Liberă 
Trecere”, de altfel această emisiune a fost alături de 
voluntari, încurajându-i, recunoscându-le meritele şi 
efortul depus în toate aceste zile. S-a dat dovadă nu numai 
de forţa fizică în mânuirea lopeţii, dar şi de spirit civic, 

oratoric şi de inteligenţă (nu trebuie să uităm că printre aceşti 
copii avem elevi olimpici).
 Acţiunile de deszăpezire s-au menţinut pe linia 
acţiunilor desfăşurate de-a lungul timpului la Râmnicu-Sărat, 
au fost ca o continuitate după cele de ecologizare, de plantat 
pomi, cele de Crăciun, de 1 Decembrie, cele de la Valea Screzii, 
după spectacolul “Crede în minuni!”
 Semnalul de alarma tras de acesti voluntari ce si-au 
daruit timpul, energia si abilitatile pentru a-i ajuta pe altii, se 
adreseaza comunitatii ce inca este reticenta la aceste actiuni de 
implicare totala si dezinteresata, dar si pentru a demonstra ca 
bunatatea valoreaza uneori mai mult decat cunostintele, mai 
mult decat banii.

Voluntariatul poate constitui un sac fara fund cand vine vorba de a spune si a face lucruri frumoase, iar tinerii voluntari 
ramniceni vor incerca sa evidentieze acest lucru de fiecare data cand vor avea ocazia.

Florin Ceparu

Comunicat
de presă

de finalizare
a proiectului

- Trasee pe bicicletă în cinci locații diferite 
în afara Mun. Râmnicu Sărat
- Realizarea unor jurnale de călătorie cu 
consemnările realizate
-  Crearea unei broșuri de promovare a 
zonei
- Crearea Clubului Bicicliștilor Onix
- Întâlniri de lucru cu formatori media și 
jurnalism
- Crearea unei strategii a Clubului 
Bicicliștilor Onix
- Ședintă de lucru cu reprezentanții 
administrației locale
 Finalul proiectului a adus pentru fiecare 
din cei 12 participanți Certificatul Youthpass, 
dovada dobândirii de competențe și noi 
perspective personale și de grup.

Florin Ceparu
președinte AT ONIX
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 Drumul pe care dorim să îl urmăm, de 
multe ori, se poate dovedi anevoios şi greu de 
parcurs. Dificultăţile întâlnite pot culmina cu o 
abandonare a jocului chiar înaintea începerii 
lui. Acest aspect este conştientizat de către de 
cei mai mulţi dintre noi, cu diferenţa că, unii 
decid să îşi asume responsabilitatea unui 
posibil succes sau eşec, prin calitatea deciziilor 
luate şi a actelor săvârşite. De altfel, aici se 
afla şi cheia unei ascensiuni personale sau 
socio-profesională.

 Este realmente necesar să luăm în 
calcul că progresul se asigura treptat, prin doze 
mici de administrare, însă pe termen 
nedeterminat. Procesul nostru de învăţare şi 
asimilare trebuie să se găsească într-o continuă 
reactualizare şi într-o perfectă armonie cu 
aşteptările pe care le avem de la noi. Dorinţele 
şi idealurile proiectate într-un anumit 
domeniu, de asemenea se impun a fi 
prioritizate pentru a se şti gradul de investiţie 
pe care este necesar să îl alocăm. Printre altele, 
că tot am menţionat anterior de o « armonie 
perfectă » se spune că perfecţiunea nu există şi 
că este utopie curată. Perfecţiunea, după 

CUPA PRIETENIEI LA FOTBALCUPA PRIETENIEI LA FOTBAL
04 Februarie 2014 - Râmnicu Sărat

 Începutul lunii februarie a reunit într-o competiție a fair play-ului la Râmnicu Sărat, 12 echipe de 
fotbal de sală, aparținând comunelor limitrofe și anume: Râmnicelu, Obrejița, Galbenu, Tâmboiești, 
Ciorăști, Balta Albă, Sihlea, Podgoria, Racovița, Topliceni, Bordești și Slobozia Bradului.  
 În urma tragerii la sorți, efectuată în sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Sărat, s-au stabilit 4 grupe, 
iar în urma evoluțiilor din teren, pe primul loc s-a situat echipa Comunei Tâmboiești, urmată de 
Comuna Sihlea pe locul II și Comuna Topliceni pe locul III. 
 În categoria rezultatelor personale ale fotbaliștilor  remarcăm următorii tineri, care au făcut din 
această întrecere sportivă, un spectacol de fair play:
 - Marinescu Cristi Valentin – cel mai bun portar;
 - Păun Laurențiu – Cel mai valoros fotbalist;
 - Gîlea Ionuț Cristinel – Golgheterul competiției.
 Urmăriți mai jos rezultatele competiției, în toate fazele de joc.

CLASAMENTUL GRUPELOR 
Nr. echipa Grupa A  Grupa B  Grupa C  Grupa D
1  OBREJITA – 4P TAMBOIESTI – 6p SIHLEA – 4p  TOPLICENI – 6p
2  GALBENU - 4P CIORASTI – 3p PODGORIA – 4p BORDESTI – 3p
3  RAMNICELU – 0P BALTA ALBA – 0p RACOVITA – 0p SLOBOZIA BRADULUI – 0p

SALA MUNICIPALA DE SPORT – Grupele A si B
09.20  A1 – A3 Ramnicelu  –  Obrejita 2-7
10.00 B1 – B3 Tamboiesti - Ciorasti 3-1
10.40 A1 – A2 Ramnicelu - Galbenu 0-3
11.20 B1 – B2 Tamboiesti  - Balta Alba 2-0 
12.00 A2 – A3 Galbenu - Obrejita 2-2
12.40 B2 – B3 Balta Alba - Ciorasti 1-6

SALA DE SPORT A LIC. TEOR. “STEFAN CEL MARE” – Grupele C si D
09.20  C1 – C3 Racovita - Podgoria  1-2
10.00 D1 – D3 Bordesti - Slobozia Bradului 3-0
10.40 C1 – C2 Racovita - Sihlea   0-6
11.20 D1 – D2 Bordesti - Topliceni  1-4
12.00 C2 – C3 Sihlea  - Podgoria  1-1
12.40 D2 – D3 Topliceni - Slobozia Bradului 4-0

FAZELE FINALE ALE COMPETITIEI SI JOCURILE DE CLASAMENT
14.00 Semifinala 1  A1 – B1 OBREJITA – TAMBOIESTI  1-3
14.00 Semifinala 2  C1 – D1 SIHLEA – TOPLICENI  5-2
14.40 Joc Locurile 5 – 8 A2 – B2 GALBENU – CIORASTI  1-2
14.40 Joc Locurile 5 – 8 C2 – D2 PODGORIA – BORDESTI  0-3 (neprez.)
15.20 Joc Locurile 9 – 12 A3 – B3 RAMNICELU – BALTA ALBA 0-3 (neprez.)
15.20 Joc Locurile 9 – 12 C3 – D3 RACOVITA – SLOBOZIA BRAD. 0-3 (neprez.)
16.00 Finala Mica    OBREJITA – TOPLICENI  1-4
16.40 Finala Mare    TAMBOIESTI – SIHLEA  2-1

17.20 FESTIVITATEA DE PREMIERE

CLASAMENT FINAL:

1.  TAMBOIESTI
2.  SIHLEA
3.  TOPLICENI
4.  OBREJITA
5.  CIORASTI
6.  BORDESTI 
7.  GALBENU
8.  PODGORIA
9.  SLOBOZIA BRADULUI
10.BALTA ALBA
11.RACOVITA
12.RAMNICELU

Grow responsable
Antonie de Saint-Exupery, este atinsă nu atunci când nu mai 
este nimic de adăugat, ci atunci când nu mai este nimic de 
înlăturat. Adevărul este undeva la mijloc, părerile fiind 
împărţite şi subiective. Personal, pot afirma că perfecţiunea 
trebuie privită ca pe un avantaj, cei care se regăsesc în 
sensurile acestui termen având privilegiul de a ridica 
săvârşirea actelor la un nivel mult mai superior.

 Evoluţia pe care o vizam, înainte de toate, trebuie să 
se lase cu o autocunoaştere temeinică, deşi implicarea noastră  
în acţiuni din cele mai diverse ne aduc la cunoştinţă noi 
lucruri pe care nici nu le bănuiam în ceea ce ne priveşte. Dacă 
noi nu acţionăm astfel, atunci putem pretinde a avea « 
pretenţii » de la cei din jurul nostru?

 Pentru a ne putea dezvolta, mai este necesar să 
învăţăm să ne adaptăm. Vedem astăzi, mare majoritate a 
aspectelor cotidiene se derulează cu o rapiditate care încă 
continuă să ne surprindă. Sfera de cuprindere a acestei 
adaptabilităţi este însă mult mai vastă. Trebuie să învăţăm să 
ne adaptăm până în cele mai mici detalii, inclusiv în ceea ce 
priveşte conduita noastră. Atenţia acordată tuturor acestor 
factori este primordială.

 So, are you ready to grow up responsible, dear reader?

Cătălina Georgiana Soare



Micul Jurnalist, Nr. 41, Februarie 2014Micul Jurnalist, Nr. 41, Februarie 201420 Micul Jurnalist,  Nr. 41, Februarie 2014Micul Jurnalist,  Nr. 41, Februarie 2014 21
 Mă numesc Ungureanu Elena sau 
cum îmi spun prietenii şi colegii Elenna sht 
sau doar Sht. Dacă vă întrebaţi de la ce 
vine "SHT"... Păi, acest "apelativ" este un 
paradox, deoarece SHT= linişte, dar 
credeţi-mă, eu numa tăcută nu sunt. Am 16 
ani (fără 3 luni) şi sunt elevă la Colegiul 
Naţional "Alexandru Vlahuţă".
 Mi se pare puţin dificil să scriu 
despre mine, însă voi încerca...
 Mulţi dintre voi, nu cred că 
cunoaşteţi adevăratul sens la al cuvântului 
"VOLUNTAR". A fi voluntar, nu este doar 
o pierdere de timp (cum spun părinţii) sau 
doar un loc unde-ţi poţi face noi prieteni, a 
fi voluntar înseamnă mult mai mult de atât. 
Înainte de a ajunge la Centru de Tineret 
F.O.R.T.E.S, am participat la activităţile 
desfăşurate de Asociaţia Social Culturală şi 
Educaţională Pentru Prosperitate (mai pe 
scurt ASCE-PP) alături de preşedintele 
asociaţiei Perianu Fănel. Tot datorită 
dumnealui, poeziile mele au început să 
apară în revista "Micul jurnalist". La 
partid, (aşa cum îmi plăcea să numesc 
ASCE-PP-ul) desfăşuram activităţi ca: 
pictură pe sticlă, şah, rummy; iar vara 
mergeam să curăţăm spatiile verzi, locurile 
de joacă pentru copii, etc.
 Pe Volodea Mateevici l-am cunoscut 
la Centrul Cultural "Florica 
Cristoforeanu", unde am participat într-o 
piesă de teatru din cadrul "Festivalului de 
dramaturgie" din Noembrie 2013. M-a 
convins să mă implic mai mult în 
voluntariat, să pun umărul la construirea 
unor noi mentalități, europene și să fac mai 
multe pentru propria mea dezvoltare.  
 Cam asta e tot... 
 Cred că, în mare, am spus tot ce 
aveam de spus despre mine.

 Acestea fiind spuse, implicaţi-vă! 
Fiţi voluntari!

 Numele meu este Ciprian Tănase, am 18 ani și sunt elev in clasa a 
XII-a C la Colegiul Național “Alexandru Vlahuță” din Râmnicu Sărat.
Sunt o persoană deschisă către nou, sociabilă, activă, căreia îi place mereu 
să descopere, să înțeleagă cât mai multe.
 De curând am participat la proiectul denumit  “Intercultural Learning 
Through The Magic And Creativity Of Music”, în cadrul ASHA Centre, 
Gloucestershire, UK.  Organizația de tineret pe care am reprezentat-o în 
cadrul acestui proiect a fost ATCE Speranța Râmniceană, asociație ce are un 
parteneriat activ cu organizația din Anglia, transpus în impplementarea a trei 
proiecte de tineret în ultimi doi ani. 
 Am avut de-a face cu oameni noi, de pe aproape tot cuprinsul 
Europei, comunicativi, volubili, dornici de a-și arăta și de a împărtăși cu 
ceilalți cunoștințele, tradițiile, precum si lecțiile lor de viață, fiecare având 
de învățat câte ceva de la celălalt. Am îmbinat utilul cu plăcutul, astfel că 
programul nostru de activități s-a terminat cu o demonstrație în fața unui 
public nerăbdător de a interacționa cu persoane atât de diferite prin cultura 
lor. 
 Pe tot parcursul călătoriei ne-am bucurat unul de celălalt și am fost 
cuprins de un sentiment foarte plăcut când am văzut cât de uniți pot deveni 
unii oameni între ei chiar dacă s-au cunoscut abia de câteva zile și nu au 
nimic sau aproape nimic în comun și cât de puternic poate deveni un grup 
când toți gândesc la fel. Acest lucru a fost posibil si datorită împărtășirii 

Vă îmbrăţişez,
 Elenna Sht

Profil de voluntar

Salut!Hei! 

valorilor naționale a fiecăruia și a lucrurilor care îi caracterizează. 
 Am devenit egali și cu toții am simțit-o, din momentul în care bariera 
limbii a fost depășită, fiecare putându-ne exprima, fiind înțeles și relaționa 
fără niciun fel de restrângere, iar toate ideile noastre prindeau rapid contur, 
completându-ne reciproc în mod constructiv.  Pentru mine a fost o experiență 
de neuitat în care am înteles ce înseamnă cu adevărat spiritul de echipă si 
schimbul de experiență personală a fiecăruia. În ultima zi, pe când ni se 

anunța plecarea, mi se părea că îi cunosc pe toți de-o viață. 
Eram ca o familie, prieteni care fac parte dintr-o lume lipsită 
de grijile si preocupările de acasă.
 Să fii voluntar înseamnă, la modul cel mai simplist 
poate, să faci bine. Însă, chiar și pentru a face bine, e nevoie 
să știi ce poți face bine. Calitățile esențiale din punctul meu 
de vedere ar fi: interesul, motivația si cunoașterea de sine. 
 Odată ce ajungi să te cunoști, știi și ce poți oferi 
altora. Și, astfel, reușești și tu să te dezvolți si să evoluezi.

Ciprian Tănase
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Clipele

Clipele, mărgăritare infinite
Ce strălucesc în admirație
Însă
În timpul uitării
Gândurile se petrec
Lumea-i mărginită
De un întreg ciudat
Ce strigă-n defăimarea
Ascunselor trăiri;
clipele
umbre în trecut
și visuri în prezent
chiar
sub frica îndoielii
că se pierd
că ne pierd
că se duc
că se ascund…
nimic
doar clipe…
mărgăritare infinite
ce strălucesc în amintirea
unei umbre trecătoare.

 În sine, voluntariatul reprezintă o 
sursă foarte bogată de învățare, atunci cînd 
există atît dorința de a învăța din partea 
voluntarului, cît și preocupare pentru 
motivația voluntarului din partea 
organizației la care acesta activează. Pentru 
mine, voluntariatul este alegerea perfectă 
atunci cînd merge vorba despre formare ca 
personalitate, dezvoltare ca cetățean, dar și 
alte statuturi în dependență de tema sau 
genericul acțiunilor întreprinse. 
Implicandu-mă în diverse proiecte si 
activităti, lucrînd în echipă sau de una 
singură, confruntîndu-mă cu diverse situații 
și probleme am reușit să dobîndesc implicit 
noi abilități, noi cunoștințe, noi atitudini - 
într-un cuvînt, noi competențe. 
 Dacă ar fi să metaforizez situația şi să 
compar voluntariatul cu oglinda unui lac pe 
timp de lună plină, aș vedea în el o nouă cale 
de cunoaștere. Astfel încît dintre toate 
tipurile de învățare informală și non-formală, 
voluntariatul este cea mai complexă 
modalitate de a învăța, de a te dezvolta și de 
a împărtăși cele învățate. Pentru a-mi conferi 
propriei vieți o nuanță mai pătrunzătoare și 
mai aventuristă nu refuz să particip la 
activitățile de voluntariat din regiunea mea, 
ba chiar mai mult, dedic acesteia timp și 
interes. 
 Find voluntar pe parcursul verii la 
Asociaţia Raională de Educare a Adulţilor 
Prutul de Sus din oraşul Edineţ str. 
Independenţei 53, la Clubul Împreuna am 
lucrat cu beneficiarii acestui centru la 
dezvoltarea abilităţilor civice de comunicare, 
organizare de ateliere creativ-ocupaţionale, 
instruire în utilizarea PC-ului. Totodată la 
unele campanii de atistigmă am implicat 
mult mai multi beneficiari atît din oraş cit şi 
din raionul Edineţ. 
 Eu personal consider că a fi voluntar 
însemnă aţi dezvolta propria persoana cît şi a 
fi de ajutor celor din jurul tău. Pentru că 
tinerii de la Edineț sînt capabili și dornici de 
cunoaștere, sperăm că odată cu aderarea la 
Uniunea Europeană, viitorul să ne fie 
împînzit cu activități de voluntariat mult mai 
dezvoltate, întrucît avem aspirații mari 
pentru viață, pentru un viitor mai facil.

Edineț

Cornelina Spataru

un oraș al voluntarilor!

De mă-ntreabă

De mă-ntreabă norii
Când voi călători,
le voi răspunde-n zbor
“m-ați învățat să merg?”
De mă-ntreabă marea
Când voi înota,
răspunsul meu va fi
“oare am și eu mâini?”
De mă-ntreabă lumea
Dacă sunt muritoare,
va ști singură răspunsul
când va fi pământ.
Dacă Dumnezeu mă cheamă
La sine să ajung,
voi ruga norii,
marea,
lumea
să-mi construiască trup.
Dar eu…eu sunt doar
Un cerc
Cu aripi împrejur
Și pe pământ nisip,
pe mare valuri, în lume vânt

Petronela Coman

D’ale voluntarilor...


