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 Asociaţia de Tineret Cultură Educaţie 
“Speranţa Râmniceană” implementează în perioada 
mai – decembrie 2014, proiectul “Râmnicu Sărat – 
spaţiu European al voluntariatului”, cu sprijin 
financiar de la bugetul local al Municipiului 
Râmnicu Sărat pe anul 2014, în baza prevederilor 
Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile pentru organizații locale nonprofit.
   
 Scopul proiectului este promovarea 
conceptului şi activităţilor de voluntariat, în cadrul 
acţiunilor locale, naţionale şi europene de voluntariat 
şi tineret (Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 
Ziua Educaţiei Non-Formale, Zilele Râmnicului), 
toate aceste acţiuni urmărind atragerea, implicarea şi 
dezvoltarea tinerilor, dar şi a societăţii civile pe plan 
local. 

 Grupul țintă este format din 30 de tineri 
voluntari ce vor urmări pe parcursul implementării 
activităților propuse, realizarea următoarelor 
obiective:
  - creșterea nivelului de interes și implicare în 
acțiuni de voluntariat a peste 500 de tineri râmniceni;
  - promovarea activităților de tineret de la 
nivelul municipiului în vederea realizării unei bune 
colaborari între administrația publică și societatea 
civilă râmniceana pentru creșterea implicării civice 
și sociale;
  - promovarea la nivelul municipiului a 
educației nonformale, ca instrument de dobândire de 
aptitudini și competențe personale și 
socio-profesionale de către tinerii râmniceni;

proiect coordonat de ATCE Speranța Râmniceană
și susținut �nanciar de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat

în baza Legii 305/2005

proiect coordonat de ATCE Speranța Râmniceană
și susținut �nanciar de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat

în baza Legii 305/2005

“Râmnicu Sărat – spaţiul European al voluntariatului”

  - promovarea excelenței și cearea unui cadru 
favorabil de dezvoltare de cunoștințe si abilități 
matematice ale tinerilor cu înclinații în domeniu;
  - dezvoltarea abilităților gazetărești ale 
tinerilor râmniceni prin facilitarea scrierii de articole 
în revista Micul Jurnalist.
 
 Calendarul activităților pe care le puteți 
urmări și în care vă veți putea implica pe parcursul 
derulării proiectului, este următorul:
 Activitatea 1 – Campanie stradală de 
promovare a voluntariatului;
 Activitatea 2 – Concurs de matematică 
„Speranţe Râmnicene”;
 Activitatea 3 – “Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului, 12 – 18 mai 2014”;
 Activitatea 4 – Competiţii sportive cu ocazia 
Zilei Copilului şi a Tineretului; 
 Activitatea 5 – Apariţia lunară, 
online/tiparită, a revistei „Micul Jurnalist”;
 Activitatea 6 – Acţiuni de voluntariat 
dedicate zilelor Municipiului Râmnicu Sărat;
 Activitatea 7 – Gala Educaţiei Non-Formale.

 Echipa ATCE Speranța Râmniceană urează 
mult succes tinerilor implicați în implementarea 
proiectului și transmite un mesaj de solidaritate și 
participare tuturor celor interesați.

 IMPLICĂ-TE, FII VOLUNTAR! 

Preşedinte ATCE Speranţa Râmniceană
Volodea Mateevici
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 Asociaţia de Tineret Onix este 
coordonatoarea proiectului “Comitetul de acţiune 
al tinerilor, imaginea tinerilor râmniceni”. 
Finanţatorul proiectului este Consiliul Local 
Râmnicu Sărat, finanţare obținută în baza Legii 
350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general. 

 Scopul proiectului este creşterea gradului de 
implicare al tinerilor din liceele râmnicene în 
acţiunile de voluntariat şi în activităţi cu caracter 
cultural-educativ. 

 Durata proiectului este mai - decembrie 
2014, iar calendarul activităţilor este următorul: 
 Activitatea 1 – Formarea echipei de proiect, 
activităţi de promovare şi structurare a Comitetului;

 Atletic Club Onix 2010 
implementează în perioada mai – 
decembrie 2014 proiectul 
“Promovăm sportul, promovăm 
sănătatea”. Finanţatorul proiectului 
este Consiliul Local Municipal 
Râmnicu Sărat, finanţare în baza 
Legii 350/2005 privind regimul 

 Federaţia Organizaţilor Râmnicene de Tineret 
Educaţie şi Sport implementează în perioada mai – decembrie 
2014, proiectul “Prietenul necuvântător de lângă noi”. 
 
Finanţatorul proiectului este Consiliul Local Râmnicu Sărat, 
finanţare obținută în baza Legii 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general.

 Scopul proiectului este strângerea câinilor vagabonzi, 
îngrijirea şi sterilizarea lor, atât pentru a le oferi cetăţenilor un 
oraş mai sigur şi mai curat, cât şi pentru a popula adăposturile 
pentru câini comunitari cu scopul de ai pregăti pentru adopții.

 În perioada mai – iulie 2014 vor avea loc campanii de 
informare, urmate în luna august de îngrijirea câinilor 
comunitari în adăposturi, asigurarea hranei, medicamentaţiei, 
pregătirea acestora pentru adopţie. Va urma în lunile 
septembrie, octombrie și noiembrie o serie de activități de 
prezentarea cățeilor, urmate de campanii de adopţii, proiectul 
finalizându-se cu o diseminare a rezultatelor, dar şi cu noi 
campanii de informare.

Volodea Mateevici, președinte FORTES

 Asociaţia de Tineret Onix este 
coordonatoarea proiectului “Iubim şi câinii 
străzii”. Finanţatorul proiectului este Consiliul 
Local Ramnicu-Sarat, finanţare în baza Legii 
350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general. 

 Scopul proiectului este diminuarea 
numărului de câini comunitari pentru a creşte 
siguranţa cetăţenilor şi dresarea acestora pentru a fi 
adoptaţi. 

 “Comitetul de acţiune al tinerilor, imaginea tinerilor râmniceni”
proiect �nanțat de CLM Rm. Sărat în baza Legii 350/2005 proiect �nanțat de CLM Rm. Sărat în baza Legii 350/2005

 Activitatea 2 – Acţiuni pentru comunitate, 
diverse activități de conștientizare civică (plantare de 
copaci, adopții de căței comunitari, ecologizări, 
campanii umanitare pentru copii și bătrâni, seri 
tematice, cenaclu literar și de poezie, activități de 
promovare a mersului pe bicicletă, atletism, etc;
 Activitatea 3 – Acţiuni de promovare şi 
diseminare a rezultatelor în şcoli şi în liceele 
râmnicene.
 
 Activitățile comitetului, la care vă invităm să 
participați, vor putea fi urmărite și pe facebook, aici:  
https://www.facebook.com/pages/Comitetul-de-Acti
une-al-Tinerilor-din-Primaria-Ramnicu-Sarat/8561
06361085690?fref=ts 

Maria Constantinescu, 
lider comitet

“Prietenul necuvântător de lângă noi”

“Promovăm sportul, promovăm sănătatea”
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general. 
 
 Scopul proiectului este de a promova sportul de masă în 
rândul tinerilor râmniceni pentru o dezvoltare armonioasă şi 
sănătoasă a minţii şi corpului.

 Grupul țintă este format din 50 de tineri voluntari cu 
inițiativă, ce vor organiza și coordona activitățile sportive propuse în 
cadrul calendarului, vor contribui la promovarea sportului de masă și 
la implicarea unui număr de peste 500 de tineri în aceste activități.
 
 Activitățile propuse spre implementare, atingerea 
obiectivelor și realizarea scopului propus, sunt următoarele:
  Activitatea 1 – Cupa, ediția a V-a 2014, Râmnicu Sărat;
  Activitatea 2 – Cupa voluntarului la primăverii la dans 
sportiv cros – întrecere între instituţiile şcolare;
  Activitatea 3 – Cupa tineretului la volei – concurs între 
liceele din Râmnicu Sărat;
  Activitatea 4 – Campionatul râmnicean de fotbal de sală;
  Activitatea 5 – Cupa A.C. Onix la şah – concurs municipal de 
şah pentru toate vârstele;
  Activitatea 6 – Întreceri sportive multiple organizate pentru 
copiii din grădiniţe, şcoli generale;
  Activitatea 7 – Concursuri sportive dedicate zilelor 
Râmnicului – pentru toate vârstele;
  Activitatea 8 – Gala sportului râmnicean; 
  Activitatea 9 – Activităţi de diseminare şi follow-up.

Echipa AC ONIX 2010
sprijină sportul de masă și

implicarea civică!

Tîrîlă Marius, manager de proiect

“Iubim şi câinii străzii”  Durata proiectului este mai – decembrie 
2014, iar calendarul activităţilor este următorul: 
 Activitatea 1 – Formarea echipei de proiect, 
informarea cetățenilor și colaborarea cu padocul 
râmnicean în vederea asigurării cadrului propice 
pregătirii cățeilor pentru adopții (ingrijirea cățeilor, 
sterilizarea, tratarea acestora);
 Activitatea 2 – intitulata „Goana după 
maidanezi” constă în capturarea cățeilor și cazarea 
acestora în padoc în vederea pregătirii de adopții;
 Activitatea 3 – Îngrijirea şi dresarea câinilor;
 Activitatea 4 – Prezentarea cățeilor spre 
adopție, diseminarea rezultatelor.

Ceparu Florin
președinte ONIX
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 Dimineaţa zilei de 2 mai a început cu un flashmob energizant, 
care ne-a înviorat şi ne-a pregătit pentr;: activităţile ce urmau să vină. 
După aceea, a urmat o prezentare educativă a doi vlahi din 
Macedonia, Elena şi Nikola. Aceştia ne-au vorbit despre cultura şi 
ist,,>,�oria vlahilor.
 În timpul prezentării, ceilalţi participanţi ne-au servit cu 
plăcintă tradiţional vlahă, gătită chiar de Elena, spunându-ne totodată 
şi povest,,>,�ea din spatele acest,,>,�eia. Preparatul se serveşte de anul nou, 
adică pe 14 ianuarie, deoarece vlahii folosesc calendarul vechi. În plăcinta 
se pune un bănuţ, iar cel care îl găseşte, se spune că o să aibă noroc tot 
anul.
 După aceea, a urmat o scurtă pauză de degust,,>,�at plăcinta 
întorcându-ne rapid la următoarele activităţi. Cum nicio activitate nu 
poate începe fără un energizer, echipa Macedoniei a decis să ne învioreze 
puţin. Activitatea următoare era de fapt un set de întrebări legate de 
prezentarea celor doi vlahi. Pentr;: că răspunsurile au fost〱>, pe măsura 
aşteptărilor, echipa Macedoniei i-a răsplătit pe cei care au răspuns 
corect cu un mic premiu.
 Ziua a continuat cu o vizită tematică la monumentul din 
Tulcea, ridicat în cinst,,>,�ea Armatei Române. Acolo au avut loc şi 
rest,,>,�ul activităţilor, în aer liber, la iarbă verde. Un asemenea peisaj nu 
putea fi mai bine inaugurat decât cu un energizer. Activitatea a fost〱>, 
susţinută de către Nikola, care a continuat prezentarea culturii 
vlahilor.
 Seara tradiţională a debutat cu o serie de videoclipuri ce 
prezentau Macedonia. Participanţii celorlalte ţări s-au bucurat de 
mâncăruri şi băuturi tradiţionale macedonene, iar cei mai îndrăzneţi au 
încins o oră (horă) macedoneană.

Vlachs
in

Europe

Vlachs
in

Europe

 “Vlachs in Europe” a reprezentat un proiect de 
schimb de tineri, finanțat de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acțiune, cu un parteneriat între 
trei ţări: România, Albania şi Macedonia, fiecare 
ţară având în componenţa grupului național și persoane 
de etnie vlahă. Proiectul a avut loc în Tulcea, 
România între datele 28 aprilie - 7 mai 2014.
 Data de 1 mai a reprezentat ziua activităţilor 
susţinute de echipa Albaniei. Aşadar imediat după 
micul dejun un energizer bine venit a dezmorţit 
atmosfera şi ne-a captat atenţia pentr;: prima activitate 
a acest,,>,�ora, o prezentare PowerPoint a situaţiei 
vlahilor din ţară acest,,>,�ora, activitate ce a fost〱>, urmată 
de o discuţie interactivă şi un quiz cu premii pe tema 
discutată.
 După prânz a urmat un workshop ce a privit 
problemele cu care se întâlnesc cetăţenii vlahi şi modul 
în care sunt priviţi în societatea Albaneză, după care a 
urmat de asemenea o discuţie elaborată fiecare având 
ocazia să-şi exprime punctul de vedere şi să adreseze 
întrebări pentr;: a-şi clarifica anumite informaţii.
 După terminarea activităţilor a urmat seara 
interculturală a Albaniei, care a const,,>,�at într-o masă 
festivă cu preparate şi băuturi tradiţionale, o prezentare 
care a cuprins obiective turistice şi aspecte ist,,>,�orice ale 
ţării. Dist,,>,�racţia a continuat cu muzica tradiţională              
 albaneză care a reuşit să aproprie participanţii în  
 dans şi socializare.

Tatu Horaţiu Ştefan Pleştiu Mihaela
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 Ziua de 3 Mai a adus multe activităţi interesante în cadrul 
proiectului, Vlachs in Europe. A fost〱>, o zi specială în care educaţia 
informală s-a îmbinat cu educaţia non-formală, o zi în care am îmbinat 
utilul cu plăcutul. Noi, participanţi, am fost〱>, foarte încântaţi de vizită la 
Comunitatea Aromână din România, filiala Tulcea, loc unde am 
învăţat foarte multe lucruri noi despre cultura şi obiceiurile Armânilor. 
Totodată am vizitat şi câteva comunităţi săteşti din regiunea Tulcea, 
unde există puternice comunităţi de aromâni, comunităţi care sunt foarte 
unite şi prietenoase şi care ne-au primit cu bucurie şi mult interes.
 În cea de-a doua parte a zilei, am pornit plini de energia şi 
dornici de a afla mai multe spre, "Muzeul de artă populară" unde am 
învăţat despre portul popular al armânilor, despre meșteșugurile practicate 
pe langă oierit, despre obiecte de uz caznic și podoabe cu specific armânesc. 
După o zi plină, participanţii au fost〱>, foarte încântaţi să experimenteze 
lucruri noi la seara interculturală a României. Aceştia au învăţat 
dansuri, cântece şi au gust,,>,�at curioşi din bucăţele preparate cu multă 
dragost,,>,�e, bucate specifice României.
 Această zi plină de activităţi a fost〱>, încă o demonst,,>,�raţie a 
faptului că toţi suntem egali şi împreună putem schimba în bine lumea în 
care trăim.

 Proiectul "Vlach in Europe" a fost〱>, un schimb de 
tineri în cadrul T IA, organizat de F.O.R.T.E.S. 
(Federaţia Ordinaţiilor Râmnicene de Tineret, 
Educaţie şi Sport) în perioada 28 aprilie 2014-7 mai 
2014 la Tulcea. Ţările participante au fost〱>, Albania şi 
Macedonia cu un total de 27 de participanţi cu vârst,,>,�ele 
cuprinse între 17 şi 25 de ani, 3 lideri de grup.
 Fiecare zi începea cu joculeţe, fiind pline de 
activităţi interesante din care puteai desprinde câte ceva, 
dar pentr;: mine ziua de 4 mai, a 6-a zi a proiectului a 
fost〱>, mai specială, o zi liniştită de primăvară. 
 Ziua a început cu faimoasele energizere, după   
 care am colectat poze şi filmuleţe de-a lungul   
 proiectului, necesare pentr;: prest,,>,�aţia finală,   
  spectacolul cu esenţă vlahă, ceea ce ne-a 

 “Vlachs in Europe”, finanţat de Comisia Europeană, a 
fost〱>, ultimul proiect european T.I.A (Tineret în Acţiune), ce 
a const,,>,�at dintr-un schimb de tineri, având 3 ţări partenere: 
România, Macedonia şi Albania. Proiectul a avut loc în 
Tulcea, de-a lungul a 10 zile de activităţi formale (seminarii pe 
teme ist,,>,�orice şi lingvistice), informale (vizite în comunitatea 
vlahă, respectiv muzee şi alte instituţii) şi non-formale 
(energizere, prezentări interactive, jocuri de rol, s.a.m. d).
 Continuăm seria jurnalului de călătorie “Vlachs in 
Europe” cu ziua de 5 Mai, planificată astfel încât, în prima 
parte a zilei, participanţii să poate afla răspunsuri la 
întrebările ce s-au ivit de-a lungul proiectului în legătură cu 
problema Vlahă în spaţiul european. Aşadar, după ce ne-am 
aşezat întrebările pe hârtie, am asist,,>,�at la o conferinţă cu 
autorităţile publice ale judeţului Tulcea - persoane în măsură 
să ne ofere răspunsuri, şi anume: domnul Liviu Urlich – 
general manager of Youth and Sports în Tulcea, domnul 
Ionuţ Ştefan – manager al centrului cultural “Jean Bart” şi 
domnul Mita Mergiani – consilier judeţean.
 La prima întrebare a tinerilor: “Ce fel de relaţie 
există între vlahi şi români?”, răspunsul a fost〱>, oferit ferm, şi 
anume că nu există nici o tensiune de ordin minoritar, şi mai 
mult, persoane de etnie vlahă se află în conducerea judeţului:” 
Aromânii fac parte din majoritate, au aceleaşi drepturi ca 
românii.”.
 S-a pus de asemenea problemă păst,,>,�rării tradiţiilor: “În 
legătură cu tradiţiile, cost,,>,�umele, se păst,,>,�rează ca în trecut sau 
au fost〱>, asimilate?”. Se pare că fiecare comunitate îşi păst,,>,�rează 
tradiţiile, nu interferează cu cele româneşti. “În Dobrogea, pe 
18 Decembrie. Sărbătorim ziua minorităţilor cu dansuri, muzică 
şi mâncare specifică. În Moscopole se adună 10.000 de aromâni 
din toată lumea, iar în Macedonia are loc anual festivalul 
“Fântâna di Malama” ce promovează muzica armânească.”
 Voi continua redând fragmente din discuţia 
participanţilor cu autorităţile: 
 “-Aveți o parte a bugetului alocată special pentr;: a 
susţine evenimentele voast,,>,�re culturale?
 - Am primit ceva bani pentr;: editarea unei cărţi 
despre cultură, dar atât; vlahii nu sunt recunoscuţi ca 
minoritate în România, iar de aceea nu se încadrează în 
fondurile europene alocate minorităţilor. Activitatea culturală 
se bazează pe st,,>,�rângere de fonduri din partea cetăţenilor. În 
fiecare an au loc spectacole la teatrul Jean Bart. De 
asemenea, tot din cauza faptului că nu sunt consideraţi o 
minoritate, nu beneficiază de facilităţi precum burse sau 
întâietate la slujbe.”
 “- Cum vedeţi această comunitate vlahă evoluând în  
  următoarele două decenii?
  - Sterică Fudulea are multe legături cu   
  vlahii din Macedonia şi Albania; sunt   
  legături st,,>,�rânse. Au început de la 10-15 ani 

Vlachs
in
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in

Europe
Iacob Dayana

ocupat toată dimineaţa şi puţin din prânz. A urmat 
cafeneaua publică care a fost〱>, dezbătută pe trei 
subiecte: Traditions, cust,,>,�oms- promo plan; Preserving 
Vlach Language; Ways of communicating between 
vlach communities. Discuţiile pe tema cafenelei publice 
au continuat până mai târziu, iar după amiază am 
avut timp liber în care am ieşit, ne-am plimbat, dar 
cel mai important am socializat şi ne-am cunoscut 
mai bine între noi. 
 Tot ceea ce pot spune despre acest〱>, proiect 
est,,>,�e că am cunoscut oameni minunaţi şi am legat 
prietenii, ceea ce est,,>,�e foarte important pentr;:
mine. Îmi est,,>,�e foarte dor de toţi participanţii şi
sper să-i revăd într-o zi.

Gavrilă Gabriela

după revoluţie. La schimburile de populaţie s-au tăiat 
legăturile dintre rude. Credem că în următorii ani cultura 
vlahilor se va dezvolta. „ 
 „- Aveţi asociaţii care promovează cultura vlahilor?
 - C.T.Arm (Consiliul tinerilor armâni), 
SUT SATA Armânească, Societatea Fără Armânească.”
 „- Ce sugeraţi pentr;: a salva limba voast,,>,�ră maternă?
 - Doar cu sprijinul Guvernului e posibil aşa ceva. 
Nu ştim cum se va rezolva problema în viitor. Sperăm să 
primim ajutor; o soluţie ar fi să ne declarăm minoritate, pentr;: 
a putea candida ca deputaţi, aşa am obţine fonduri pentr;: a ne 
păst,,>,�ra limba. Datorită faptului că nu a exist,,>,�at şcoala s-a 
produs asimilarea, legea nu permite introducerea limbii armâne 
în şcoli; un lucr;: ce puţini îl ştiu est,,>,�e că în zona Craiovei a 
fost〱>, un pol al aromânilor dar s-a pierdut în timp. Cetăţenii 
ştiu că bunicii lor au fost〱>, vlahi, dar acum nu mai continuă 
tradiţia.
 Sunt foarte multe personalităţi de etnie vlahă de-a 
lungul anilor care s-au remarcat în toate domeniile precum 
Andrei Şaguna, Nikola Tesla, Maica Tereza, Toma 
Caragiu.”
 „- Credeţi că implicarea vlahilor în politică ar schimba 
ceva?
            - Nu ne ajută decât să ajungem mai uşor la ceilalţi 
de acelaşi fel. Ei sunt în slujba comunităţii, nu a vlahilor. Nu 
există oameni politici delegaţi pentr;: vlahi - aşa cum am spus, 
nu suntem consideraţi o minoritate. La nivelul judeţului 
Tulcea, adunăm tinerii şi încercăm să le aducem la cunoştinţă 
tradiţiile, ist,,>,�oria, iar apoi îi lăsăm să se facă auziţi.
            - Ce metodă folosiţi pentr;: a aduce tinerilor la 
cunoştinţă acest,,>,�e lucruri?
            - Programul Arc desfăşoară la Sulina, prin 
intermediul afacerilor externe, o şcoală de vară pentr;: tinerii de 
etnie vlahă. Are loc de la sfârşitul lunii iunie până la 
începutul lunii august〱>,. Dacă vreţi să luaţi parte la această 
activitate, va trebui să aplicaţi întâi la Ambasada Română.”

            Odată încheiată această conferinţă dinamică, am început 
pregătirea ultimei reprezentaţii din cadrul proiectului. 
Participanţii au fost〱>, liberi să descopere cărui grup artistic se 
potrivesc mai bine, şi anume: muzică, dans sau teatr;: cu specific 
armânesc. Ziua de 5 Mai s-a încheiat cu repetiţii şi o masă 
în oraş, la invitaţia autorităţilor, ce a avut loc la cafeneaua 
„Zer” - cafenea unde se întâlnesc frecvent tinerii aromâni.

Angela Mădălina Ferar;:
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 Vlach in Europe a fost〱>, un proiect prin care, în perioada 
28 aprilie – 7 mai 2014, a avut loc un schimb de tineri voluntari 
din 3 ţări: România, Macedonia, Albania. În cadrul 
proiectului a fost〱>, discutată problema vlahilor în europa 
folosindu-se metode informale şi non-formale.
Ziua de 6 mai a reprezentat penultima zi de proiect în care 
toate echipele s-au reunit pentr;: un spectacol final. După mult 
iubitul energizer, au fost〱>, formate 3 echipe mixte şi a fost〱>, st,,>,�abilit 
rolul fiecăruia. Prima echipă a avut ca scop punerea în scenă a 
2 piese: "Tradiţii de Anul Nou " şi " Nuntă la armâni". Cea 
de-a doua echipă a avut ca obiectiv pregătirea unui spectacol de 
muzică tradiţională armânească, spectacol în care membrii echipei 
să interpreteze câteva cântece reprezentative. Cea de-a treia 
echipă a avut o sarcină ce a necesitat un efort atât fizic cât şi 
unu de memorie. Deşi dest,,>,�ul de simple dansurile, acest,,>,�ea au 
reuşit să pună echipa în dificultate, fiind nevoie de foarte multe 
ore de antrenament. 
 În final toate echipele s-au reunit, reuşind să dea contur 
unui spectacol în care bucuria şi voia bună se vedea pe chipul 
fiecăruia dintre noi.
 După terminarea “show-ului” toţi participanţii au format 
pentr;: ultima dată faimosul "potato" pentr;: că toţi doreau să 
afle mai repede cine era acel "secret friend". Surprizele au fost〱>, 
foarte multe, lacrimile se vedeau deja şi nimeni nu încerca să le 
mai mascheze, iar regretul că totul se termină era pe faţa 
tuturor, români, albanezi, macedoneni şi vlahi.
 Ultima activitate desfăşurată în acea zi a fost〱>,, poate şi 
cea mai frumoasă, aceea în care fiecare era nevoit să spună ceva 
sau să scrie ceva despre fiecare participant în parte. Faptul că 
ceilalţi au reuşit să vadă că eu încerc să răspândesc zâmbete 
pest,,>,�e tot m-a mişcat, iar faptul că erau oarecum recunoscători 
m-am făcut să zâmbesc ore în şir. Ultimul lucr;: pe care l-am 
făcut în acea zi a fost〱>, să schimb câteva cuvinte cu fiecare, să le 
mulţumesc pentr;: această experienţă şi să le zâmbesc poate 
pentr;: ultima dată.
 Pentr;: mine acest〱>, proiect a reprezentat una dintre cele 
mai frumoase experienţe de până acum, care m-a ajutat să mă  
 dezvolt în ceea ce priveşte relaţiile cu celelalte persoane  
 şi să-mi depăşesc problema cu timiditatea

 Youth Exchanges are one beautiful part of the Youth in 
Action, or now Erasmus Plus program. They give young people the 
opportunities to travel, exchange ideas and gain knowledge, all at the 
same time. This one in particular, was my second and a really dear 
one. 
 “Vlachs in Europe” was a multicultural youth exchange, with a 
partnership consisting in 3 countries: Romania, Macedonia and 
Albania, having a target group of 28 youngst,,>,�ers, which took  place 
during 10 days of activities in the county of  Tulcea, Romania. The 
project thematic and goals were related to Vlachs as an ethnic and 
minority group in Europe, raising awareness and gaining knowledge about 
their culture and preserving and protecting their cultural heritage.
One of the activities from the non-formal education methodology that 
was used in the project was World café. Initially, all of the 
participants were divided in three groups with three different topics, given 
the task to propose a number of solutions. So, there were “Traditions 
and cust,,>,�oms”, “Ways of communicating between Vlach communities” and 
“Preserving the Vlach language”. Searching for the ways of preserving 
the language of Vlachs, we came up with a bunch of ideas. At first〱>, we 
were st,,>,�aying in our comfort zone with ideas like including the language 
in the media, national and local [ television and radio news and shows, 
newspapers and magazines, web sites,  etc.] , translating books, providing 
courses in the public or private schools, and some similar notions. But, 
as we were rotating from table to table and from topic to topic, we faced 
an inevitable outcome. All of the ordina�>, suggestions were already 
written on the flipchart. The only thing remaining for us to do was to 
set our creativity free and think about it in a more formal or in a 
more extraordina�>, way. Both happened. On one hand, solutions like 
giving the Vlach language the st,,>,�atus of official language in multiethnic 
communities; providing, by the st,,>,�ate, education in Vlach language in the 
public schools, were given. On the other hand, ideas like mobile operators 
or some social networks and web sites to include Vlach language in the 
language options, popped out. Some of the other propositions were 
organizing cultural shows and performances in order to promote the 
language, such as theatre plays, opera, ballet; then organizing conferences 
and projects on the topic; and even a catchy advertising campaign 
[something similar to the ROM chocolate bar campaign]. All in 
all, the activity proved worthy and effective.
 And as the trip to Tulcea was a long and exciting journey, 
from the first〱>, moment I could tell that more interesting things are 
waiting for us in the Youth Exchange. Learning new things, gaining new 
knowledge, exploring new places, creating new friendships and spreading   
 tones of love, joy and positive energy is a some portion of my  
 experience from this project, as a whole. I am grateful for the  
 opportunity and I would humbly recommend eve�>, young   
 person to st,,>,�art exploiting the possibilities that are on our   
  reach. 

 “Vlachs in Europe”, finanţat de Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acţiune a 
reprezentat un proiect de schimb de tineri, cu un 
parteneriat între trei ţări România, Albania şi 
Macedonia, fiecare ţară având în componenţa 
grupului naţional şi tineri de naţionalitate vlahă. 
Proiectul a avut loc în Tulcea, România între 
datele 28 aprilie - 7 mai 2014.
 Data de 23 mai a fost〱>, o zi extrem de 
importantă în faza de diseminare a proiectului, 
reprezentând ziua naţională a Aromânilor. Aşadar 
pe parcursul acest,,>,�ei zile participanţii proiectului 
împreună cu alţi voluntari din Râmnicu Sărat au 
susţinut activităţi de informare şi cunoaştere a 
culturii Vlahe din România dar şi din alte st,,>,�ate, 
cu informaţii dobândite în urma proiectului ce a 
avut loc. De asemenea participanţii proiectului au 
povestit despre interacţiunea lor cu cetăţenii de etnie 
vlahă, incluzând de asemenea Asociaţia Vlahilor din 
Tulcea şi faptul că sunt foarte uniţi. La sfârşitul 
zilei toţi participanţii acest,,>,�or activităţi au avut câte 
ceva de învăţat şi au fost〱>, încântaţi de organizarea 
activităţilor.

Vlachs
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Baciu Mădălin Daniel Ivana Atanasiu

Tatu Horaţiu Ştefan
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 The project which name was about Vlachs in 
Europe held in Tulcea city in Romania from 28th 
April to 7th May where the main objective was learning 
about Vlachs and their landmark. This  type  of projects 
are ve�>, useful, allowing participation of participants from 
different countries in order to inform them about the 
project , as well as learning about the different cultures, 
nations and languages. In this project participated 
participants from Albania, Romania and Macedonia, 
where their main task was research related to the 
authorities about Vlachs and their characteristics. For 
better underst,,>,�anding of the Vlach culture and tradition 
the activities which were used were : energizers, icebreakers, 
seminars, thematical worksophs, sharing traditions and 
language, cultural aspects and cust,,>,�oms common to the 
countries involved , role plays, round tables, interactive 
presentations, intercultural evenings, conferences, public or 
World café, evaluations of the learning process ( formal ) 
non – formal, based on youthpass competencies ) and final 
performance.  I like Vlach by nationality , have had the 
opportunity to be part of this project, and I’m glad 
because I have learned more about Vlachs, and not that I 
know in Macedonia, but also and their characteristics 
and benefits in Romania and Albania. On this way I’ve 
learned to improve my knowledge of Vlach origin, about 
their hist,,>,�orical, cultural, dance and word of Vlach origin. 
For better underst,,>,�anding of the Vlach origin, we were 
divided into three groups where through the activity named 
“World café” and later by playing the roles associated 
with some Vlach traditions, I and my group had a 
discussion for Vlachs and their culture, tradition and 
cust,,>,�oms. 
 After long discussion, each of us, had the freedom  
 to express our opinion. To preserve Vlach language,  
 culture, tradition and cust,,>,�oms, through its   
 recognition and acknowledgment of Vlachs as a   
 nation and a minority, not only in Macedonia,  
  but also in Romania and Albania, it is  
  important Vlach festival which is held on 
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the day of the Vlachs on 23th May  . On this day there 
are guest,,>,�s from Greece, Romania, Albania and 
Macedonia, where speech begins President of Vlachs, he 
talks about the hist,,>,�o�>, of the Vlachs, their language, Vlach 
nation ,as Vlach language evolved , and the reason why 
Vlachs should be united in one , by expressing pride in 
being Vlach , in order thus to continue this tradition by 
preserving the Vlach language. Eve�>, year after the speech 
of all holders of  Vlach nation , this event continues with 
a cocktail. So, our opinion is not having a festival only for 
the day of Vlachs, but to have at least〱>, an annual  festival 
who  will be dedicated to the children through children 
songs , which would lead to a result , children from a 
young age to learn Vlach language , and also use it. 
 Then, there can be and Vlach Village, including 
people who are Vlachs, where they can invite and their 
friends, and that would be with Vlach music, and teacher 
for children who will learn the children about Vlach 
language, than children who will sing Vlach songs. Here 
you can insert and exchange of children from other 
countries who would sit in Vlach families to explore the 
Vlach culture. 
 Talking about the Vlach culture, it is necessa�>, to 
have flyers with famous Vlach names, famous Vlach places to 
visit, phone contact from people who are willing to answer 
the questions for those who are interest,,>,�ed for the Vlach   

  culture  in order to have more days in the  
  year where there could be a gathering of  
 young Vlachs , and thus free bus service that would  
 be useful to share the events dedicated to the Vlach  
 culture. 
 This Youthpass form about Vlachs was ve�>, 
useful, which allowed to raise awareness for the 
preservation of the Vlach language, and thus to know about  
introduction of cultures, nations, and this should be just〱>, 
the beginning for this type of project, because it is of great 
importance, but also positive aspect to discover our origin 
and to obtain answers to questions which weren’t  clear 
enough , this project should be a signpost〱>, as to further 
reinvent themselves and have the will to participate in this 
type of projects, to educate, meet, explore and upgrade. 
 We mentioned also and virtual museum, it means 
to have museums in many countries across st,,>,�ates, museums 
themselves contain Vlach cost,,>,�umes, items that would have 
marked the Vlach tradition, inside the museum to have a 
quiet Vlach music, books from which any interest,,>,�ed ‘d 
learned about Vlachs, and to have wax figures of famous 
singers, like hist,,>,�orical figures, and lamb as the main symbol 
of cattle breeding to Vlachs. This museum can be open 
three days a week at specific times of day, to be free, or a 
minimal amount of donation which would mean having the 
opportunity to upgrade the sights Vlachs. 
 There can be Open Vlach day, which will be held 
eve�>, other month of the year, to have presenters who will 
speak about Vlachs, to be promoted new and old Vlach 
music accompanied by Vlach dances, to have books on Vlach 
language , prose and poet�>,, an animated film with some 
Vlach rites, and also to have food which will be a symbol 
of the Vlach tradition , including the Vlach famous pie 
named Placinta, where anyone can tast,,>,�e the food where 
should to have a recipe for preparing for eve�>, meal, for 
those who are interest,,>,�ed. 
 Theatre and cinema represent the section where 
can be the best〱>, presented Vlach cust,,>,�oms, Vlach cultue, 
Vlach language, and this can be achieved through the 
theater or cinema, that means, to aim for new movies and  
 theatres which will be presented once in three   
 months and would display the Vlachs and to   
 compensate for deficiencies. 
•  Exist,,>,�ence of Vlach st,,>,�ores or shops is great  
  idea to present Vlach cust,,>,�oms, Vlach items,  
  Vlach music, wool and wool clothing  and 

wool bedding, that is the hallmark of a Vlach family. In 
this way, Vlachs will feel more closer and they will feel the 
experience of their nation and their rights as Vlachs. 
 And there should be Sto�>, books for children, 
st,,>,�arting from Vlach alphabet, basic words, st,,>,�ories about 
Vlachs, some important st,,>,�o�>,, as well as books for younger 
generation displayed through pictures, animations and 
hist,,>,�o�>, of eve汴day life. 
 Through all these opportunities that are lead to it 
to learn more about the Vlachs, we came to the conclusion 
that there really is interesting fact and myth about Vlachs, 
that eve汴one who is born as Vlach has the right to speak 
their native language, and for that are  need faith, work, 
persist,,>,�ence, research which will be enable it to continue 
Vlach tradition by preserving the Vlach culture and 
traditions, through conservation the Vlach wedding, then 
Flag named Hlambura as the main carrier and sign for 
the exist,,>,�ence of the same, to have young people who will be 
guided by the older generation through  Vlach folklore and 
to have more several organizations that will allow those who 
want to learn and to be part of them and to transmit from 
generation to generation. 
 At the end of these project, this will express my 
gratitude to this organization that has made this project, so, 
I as Vlach by nationality, could here in Macedonia, to 
show, express and tell that what I have seen and learned 
during 10daily companionship, and thus will give to me the 
incentive to st,,>,�art for a new project  which will bring greater 
success, and therefore to continue this tradition for Vlachs. 

Elena Nikolova
vlach participant in the Vlachs in Europe project
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 Casa voluntarilor râmniceni a fost〱>, din nou gazda 
emisiunii “Presa – liberă trecere” în data de 15 mai 2014. 
Moderatoarea emisiunii, Loredana Bălan a fost〱>, 
înconjurată de tinerii voluntari, elevi ai Colegiului 
Naţional “Alexandr;: Vlahuţă” alături de Volodea 
Mateevici şi Florin Cepar;:. Ne aflăm în Săptămâna 
Naţională a Voluntariatului (12-18 mai), eveniment 
naţional anual, menit să mobilizeze cât mai multe 
organizaţii şi voluntari; şi aşa a şi fost〱>,, la Râmnicu 
Sărat în această săptămână a fost〱>, sărbătorit 
voluntariatul. Rând pe rând participanţii la emisiune au 
luat cuvântul vorbind despre activitatea lor ca voluntari, 
fie cu experienţă, fie începători şi despre activităţile 
desfăşurate în această perioadă.
 Preşedintele ATCE Speranţa Râmniceană, 
Volodea Mateevici a fost〱>, cel care a făcut o scurtă 
prezentare a activităţilor ce au avut loc, o campania de 
informare din şcolile şi liceele râmnicene, o campanie de 
conştientizare privind protecţia mediului, o vizită la 
grădiniţă Orizont, o bibliotecă vie în cadrul Centrului de 
Tineret Fortes, iar Florin Cepar;:, preşedinte A.T.Onix 
a vorbit despre competiţia sportivă desfăşurată la Bella 
Italia. Maria Const,,>,�antinescu, voluntar cu “ştate vechi” 
a explicat în ce a const,,>,�at biblioteca vie din cadrul 
Centrului de Tineret:” voluntarii cu experienţă au devenit 
cărţi vii pentr;: cei nou veniţi în această familie”.
 Cartea proaspăt editată s-a numit proiectul 
“Vlachs in Europe”, iar Angela Ferar;:, lider de grup în 
acest〱>, proiect, a amintit faptul că timp de 10 zile tineri 
râmniceni împreună cu alţi tineri de etnie vlahă au 
învăţat despre originile poporului român şi despre fraţii 
românilor,” un proiect interesant din punct de vedere al 
oamenilor şi al locaţiei” cum a spus un participant. 
Activităţile desfăşurate în această săptămână au st,,>,�at sub 
sigla SNV-ului, dar fără sprijinul CLM Râmnicu 
Sărat acest,,>,�ea nu ar fi avut loc, menţionăm că toate   
 acţiunile desfăşurate acum au fost〱>, încadrate în   
 proiectul local “Ramnicu-Sarat – spaţiul   
 European al voluntariatului”.
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 Vorbind despre proiecte locale au fost〱>, amintite 
următoarele ce se vor desfăşura în acest〱>, an: 
 Prietenul necuvântător de lângă noi - Federaţia 
Organizaţilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport
 Râmnicu Sărat – spaţiul European al 
voluntariatului” - Asociaţia de Tineret Cultură şi 
Educaţie “Speranţa Râmniceană”
 Comitetul de acţiune al tinerilor, imaginea 
tinerilor râmniceni şi “Iubim şi câinii st,,>,�răzii - Asociaţia 
de Tineret Onix
 Promovăm sportul, promovăm sănătatea - 
Atletic Club Onix 2010
Pentr;: a fi în tandem cu nouă Strategie Europa 2020 
s-a vorbit despre noul Program ERASMUS+, 
despre corelarea st,,>,�rategiei organizaţiilor râmnicene cu noul 
program, despre proiectele depuse pe acest〱>, nou program, 
schimburi de tineri, cursuri de formare sau parteneriate 
st,,>,�rategice.
 Printre participanţii la emisiune s-au aflat şi 
olimpici la matematică, acest〱>, lucr;: oferind prilejul de a fi 
amintit şi concursul de matematică “Speranţe râmnicene” ce 
a avut loc în urmă cu câteva zile.
 Opiniile despre voluntariat pe care tinerii 
participanţi şi le-au făcut cunoscute au încheiat emisiunea 
într-o notă optimistă:” voluntariatul înseamnă a te 
dezvolta”,” şcoala pune bazele, iar voluntariatul 
const,,>,�ruieşte”, “voluntariatul şi şcoala trebuie împletite”.

Gavrilă Gabriela Aurelia

3 în 1

Mădălina Bicu

 Duminică, 11 mai 2014, Unity in Values 
Interconfessional Association a organizat în Parcul Central 
Râmnicu Sărat un eveniment cu caracter informal menit să 
marcheze „la pachet”, atât „Ziua Europei”, „Ziua 
Independenței României” cât și „Ziua Tatălui”.
 Menționăm că în ziua de 9 mai 1950 s-a făcut primul 
pas în direcţia creării Uniunii Europene de astăzi. În acea zi, 
la Paris, pe fundalul pericolului izbucnirii unui al treilea 
război mondial în Europa, ministrul francez al Afacerilor 
Externe, Robert Schuman, a citit în faţa presei internaţionale 
o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi alte state 
europene să-şi pună în comun producţiile de cărbune şi oţel, 
aşezând astfel piatra de temelie a unei federaţii europene. De 
fapt, ministrul francez a propus crearea unei instituţii 
europene supranaţionale, care să gestioneze industria 
cărbunelui şi oţelului - sector care constituia baza întregii 
puteri militare. Iar ţările cărora le fusese adresat apelul 
aproape că se distruseseră reciproc într-un conflict ce a lăsat 
în urma sa pagube materiale imense şi un sentiment de 
dezolare. Prin urmare, totul a început în acea zi. Iată de ce, în 
1985, liderii UE întruniţi la summitul de la Milano au decis 
ca la data de 9 mai să fie sărbătorită Ziua Europei.
 Cu o multiplă semnificaţie, ziua de 10 mai s-a impus 
în perioada modernă drept cea mai bună alegere pentru Ziua 
Naţională a României, fiind sărbătorită din 1867 până în 
1947. 10 mai este o zi încărcată de istorie: la 10 mai 1866, 
prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen depunea 
jurâmântul ca domnitor al României, cu numele de Carol I; 
la 10 mai 1877, acelaşi Carol promulga „Declaraţia de 
Independenţă" a ţării; la 10 mai 1881, tot Carol I a fost 
încoronat ca prim rege al noului regat al României. În data de 
14 martie / 26 martie 1881 camerele reunite ale 
Parlamentului au votat transformarea țării din principat în 
Regatul României. Pentru a marca evenimentul, ziua 
națională sărbătorită pe 10 mai 1881 a fost una din cele mai 
spectaculoase serbări din istoria României
 Ziua Tatălui a fost sărbătorită oficial, pentru prima 
dată în România, în data de 9 mai de 2010 (în a doua 
duminică a lunii mai). Anul acesta ziua tatălui se sărbătorește 
în 11 mai 2014. 
Reunind peste 150 de elevi din școlile și liceele râmnicene, 
proiectul marca Unity in Values a constat în organizarea unui 
concurs de desene şi mozaic pe asfalt; organizarea unei 
expoziţii de pictură şi derularea unei campanii de informare 
a cetăţenilor cu privire la semnificația celor 3 zile la care am 
făcut referire (9, 10 și 11 mai 2914).
 Partenerii proiectului au fost: S.C. Hadrian Impex 
S.R.L.; F.O.R.T.E.S.; Subfiliala de Cruce Roşie Râmnicu 
Sărat; Casele de Tip Familial & Centrul de zi Piticii; Centrul 
After School Râmnicu Sărat.
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 În data de 10 mai 2014 a 
avut loc în incinta Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 din Râmnicu 
Sărat, concursul de matematică 
"Speranţe Râmnicene", organizat 
de Societatea de Matematică Filiala 
Rm. Sărat, condusă de domnul 
profesor de matematică Ambrinoc 
Costică, director al Colegiului 
Național Alexandru Vlahuță, în 
parteneriat cu ATCE Speranţa 
Râmniceană şi Primăria Rm. Sărat. 
Cei mai buni elevi matematicieni 
din judeţele Buzău, Galaţi şi Brăila 
au participat la a paisprezecea 
ediţie a acestui concurs regional.
 Susţinut anul acesta ca şi 
activitate a proiectului "Râmnicu 
Sărat – spaţiul european al 
voluntariatului", finanţat de 
Consiliul Local Municipal Rm. 
Sărat, în baza Legii 350/2005, 
concursul de matematică a reunit, 
ca în fiecare an peste 150 de 
concurenți, atât elevi ai şcolilor 
gimnaziale începând de la clasa a 
IV-a, cât şi elevi de liceu. 
 Festivitatea de premiere a 
avut loc în Amfiteatrul Colegiului 
Naţional Alexandru Vlahuţă, iar 
printre elevii premiaţi se regăsesc şi 
voluntari ai organizaţiilor 
râmnicene de tineret (Silviu 
Troscot, Lucian Perju, Cristian 
Tudor). Câştigătorii concursului au 
fost răsplătiţi cu diplome și premii 
în bani. Toate concursurile 
stimulează spiritul de iniţiativă, 
abilităţile sociale şi de comunicare, 
imaginaţia şi le oferă concurenților 
o nouă oportunitate de a asimila 
cunoştinţe.
 Pentru a participa la aceste 
concursuri există o motivația 
interioară a fiecărui elev conștient 
că trăieşte într-o societate a 
competiției, pentru a căpăta 
experiență, pentru a întâlni alți 
colegi, sau pentru a-și depăşi 
propriile rezultate.

Ioniță Claudiu, voluntar AC ONIX 2010

 Atletic Club Onix 2010 este o structură 
sportivă având ca obiectiv promovarea sportului 
de masă în rândul tinerilor râmniceni pentru o 
dezvoltare armonioasă şi sănătoasă a minţii şi 
corpului. Scopul propus la înfiinţarea acestui 
club, de dezvoltare a abilităţilor sportive, a 
spiritului de fair-play şi promovarea valorilor 
sportului în rândul tinerilor, stă la baza organizării 
fiecărui eveniment.
 Astfel, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat și Clubul de Dans 
Sportiv ”Accent – Dance”, am organizat prima 
activitate a proiectului Promovăm sportul, 
promovăm sănătatea, în primăvara acestui an și 
anume: „Cupa Primăverii - Râmnicu Sărat” ediţia 
a V-a 2014, la dans sportiv, competiţie naţională 
ce s-a desfăşurat în Sala Municipală de Sport din 
Râmnicu Sărat în parteneriat cu Primăria 
Râmnicu Sărat şi Clubul de Dans Sportiv „Accent 
– Dance”. În cadrul acestei activităţi, A.C. Onix 
2010 a asigurat cadrul organizatoric prin 
voluntarii săi, premiile oferite (cupe, medalii, 
trofee, insigne), vizibilitatea activității, 
cateringul, masa festivă şi o parte din logistica 
necesară implementării cu succes a competiţiei.
 Râmnicu Sărat a devenit astfel pentru o zi, 
capitala dansului sportiv, peste 200 de concurenţi 
ne-au oferit o lecţie de eleganţă şi graţie. Sala a 
răsunat de ritmuri de dans, de la vals, tango, până 
la rumba sau cha-cha. Emoţiile au fost maxime, 
dar în acelaşi timp concurenţii s-au simţit 
excelent, savurând din plin momentele petrecute 
pe ring şi în afara acestuia. 
 Atmosfera din timpul concursului, 
talentul, eleganţa şi rafinamentul perechilor, 
fair-play-ul, precum şi prestigiul arbitrajului au 
făcut ca ediţia 2014 a concursului de dans sportiv 
”Cupa Primăverii” să fie o adevărată reuşită.
 Câștigătorii au primit cu emoții și bucurie 
simbolurile recunoașterii meritelor artistice și 
sportive, sentimente ce au fost prinse cu măiestrie 
de camerele foto. Concurență și fair-play sportiv 
sunt cele două caracteristici ce au marcat 
desfășurarea cupei, iar echipa AC ONIX 2010 
felicită toți participanții și le ureaza mult succes în 
activitate și în viitoarele competiții! 
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Promovăm sportul – promovăm sănătatea!Promovăm sportul – promovăm sănătatea!
Cupa Primăverii – Râmnicu Sărat, ediția a V-a 2014

Dans sportiv
Concursul național de matematică

“Speranţe Râmnicene”

Enică Ștefan

Râmnicu Sărat – spaţiul European al voluntariatului
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 Sub umbrela PROVOBIS, Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului a adus împreună şi la Râmnicu Sărat, copiii, 
adolescenţii şi adulţii, ca în toate oraşele României. Sub 
coordonarea ATCE Speranța Râmniceană, cu sprijinul 
administrației publice locale și în parteneriat cu instituțiile 
de învățământ Râmnicul s-a recreeat prin voluntariat! 
Chiar dacă vremea nu prea a ţinut cu noi, tot am dus la 
capăt cu succes ceea ce ne-am propus pentru acea 
săptămână. La unele dintre activităţi ne-au fost alături şi 
cei de la Poliţia Locală, domnul director Burlacu Stelian 
Emilian şi domnişoara Milea Alina, dar şi domnul comisar 
șef Anghel Viorel de la IPJ Buzău şi Claudia Isacof de la 
CPECA Buzău, care le-au vorbit tinerilor din liceele şi şcolile 
gimnaziale râmnicene despre delincvenţa juvenilă, tâlharii, 
consecinţele consumului de droguri/etnobotanice, 
protecţia mediului şi nu numai. 
 Au fost demarate campanii de prevenire şi 
conştientizare în şcolile gimnaziale şi în liceele 
municipiului nostru, elevii fiind foarte receptivi la 
explicaţiile invitaţilor sus amintiţi. Deşi cadrul era aparent 
formal, elevii fiind receptori ai informaţiilor obţinute, echipa 
de voluntari prezenţi la eveniment a “spart gheaţa” 
invitând pe cei prezenţi la o serie de energizere şi jocuri 
de socializare. 
 Cu cei mai mici, picii de la grădiniţă ORIZONT, 
activităţile au fost pe măsura vârstei lor, începând de la 
diverse joculeţe, până la desene făcute chiar de pitici. 
Tinerii voluntari au interacţionat cu micuţii, au plantat flori, 
au pregătit sucuri naturale, au apreciat desenele şi 
picturile şi i-au implicat într-o serie de energizere precum: 
prietenul imaginar, plasa de păianjen, hipodromul etc.
 O altă activitate importantă a săptămânii a fost 
Biblioteca Vie – spațiul european al voluntariatului, 
organizată la Centrul de Tineret FORTES, cu participarea 
voluntarilor cu experiență în proiecte interneționale de 
tineret, având ca invitați elevi ai Colegiului Național 
Alexandru Vlahuță și ai Liceului Teoretic Ștefan cel Mare. 
Totodată menționăm că ne-am bucurat și de prezența 
domnului director al CN Al. Vlahuță, prof. Ambrinoc Costică, 
căruia îi mulțumim de sprijin.
 Ca săptămâna voluntariatului să fie una completă, 
echipa TVSAT 2002, împreună cu Loredana Bălan, gazda 
emisiunii Presa Liberă Trecere, a trecut pragul casei 
noastre, a Centrului de Tineret FORTES, într-o emisiune de 
promovare a muncii voluntarilor, dar şi de diseminarea 
proiectului “Vlachs în Europe”, finanţat de Comisia 
Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, proiect ce 
şi-a desfăşurat activităţile de curând.
 Săptămâna Naţională a Voluntariatului s-a 
încheiat cu o serie de energizere în faţa primăriei, urmate 
de lansarea mai multor lampioane, care au dat lumină 
voluntariatului din oraşul nostru. Tot în ultima seară, la 
Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" a avut loc şi 
"Noaptea muzeelor", unde tinerii şi cei mai în vârstă au 
admirat expoziţia de armament şi echipament militar. La 
sfârşitul serii, toţi cei prezenţi au primit diplome de 
voluntari.

 În perioada 12-18 mai 2014 a avut loc cea de-a 
treisprezecea ediţie a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului. 
SNV-ul este un eveniment naţional anual menit să mobilizeze 
cât mai multe organizaţii şi voluntari, implicându-i pentru a 
sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul 
comunităţii şi pentru a recunoaşte public activitatea 
voluntarilor.
 Sub deviza “Recrează-te prin voluntariat” sub umbrela 
Centrului Naţional de Resurse pentru Voluntariat - PROVOBIS, 
ATCE Speranţa Râmniceană în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Râmnicu Sărat, școlile gimnaziale, liceele 
râmnicene, Poliția Locală Rm. Sărat, IPJ Buzău, CPECA Buzău, 
Centrul Cultural Florica Cristoforeanu și Muzeul Municipal a 
desfăşurat multiple activităţi în cadrul SNV-ului, ca parte a 
proiectului Râmnicu Sărat – spaţiul european al voluntariatului, 
finanţat de CLM Rm. Sărat în baza Legii 350/2005. 
 La Râmnicu Sărat "SNV 2014" a început în forţă! Prima zi 
de activităţi a constat într-o campanie de vizibilitate, în care 
voluntari ai ATCE Speranţa Râmniceană au distribuit flyere şi 
au lipit afişele SNV în centrul oraşului şi în parcul central.
 În zilele de 12, 13, 14 şi 15 mai 2014 voluntarii asociaţiei 
însoţiţi de preşedintele acesteia au vizitat şcolile râmnicene 
promovând voluntariatul şi dezvoltând o amplă campanie de 
prevenire a delincvenţei juvenile, a violenţelor, tâlhăriilor, 
precum şi de conştientizare a efectelor negative provocate de 
consumul de substanţe interzise. Bineînţeles grupul ţintă şi-a 
desfăşurat activităţile din cadrul SNV alături de poliţia locală, 
poliţia judeţeană (IPJ Buzău) şi CPECA Buzău. Elevii au primit din 
partea voluntarilor flyere cu informaţii privind măsurile de 
prevenire, informaţii explicate pe larg şi de către invitaţii din 
partea instituţiilor abilitate şi anume: Comisar şef Anghel Viorel 
din partea IPJ Buzău, Isacof Claudia din partea CPECA Buzău, 
director Emilian Burlacu şi Alina Milea din partea Poliţiei Locale 
Rm. Sărat. Activităţile au avut un caracter nonformal, elevii fiind 
angrenaţi şi în câteva energizere şi jocuri de socializare la 
finalul prezentării.
 Apropierea dintre voluntari şi colegii lor de la Colegiul 
Naţional Alexandru Vlahuţă s-a realizat prin intermediul unei 
biblioteci vii cu tematica” Voluntariatul râmnicean promovat la 
nivel european”, activitate la care a fost prezent şi domnul 
director al colegiului, prof. Ambrinoc Costică. În cadrul acestei 
activităţi” cărţile” şi-au dezvăluit experienţele acumulate în 
cadrul participării la proiecte europene de tineret, atât în ţară, 
cât şi în peste 30 de state europene.
 Finalul săptămânii SNV a fost marcat într-un mod 
inedit, prin lansarea în fața primăriei a unui număr de 100 de 
lampioane, sub deviza ”să dăm lumină voluntariatului”. Și 
pentru că momentul recunoașterii nu putea gasi un prilej mai 
bun, toți voluntarii au primit diplome SNV în cadrul expoziției de 
echipament militar organizată de Muzeul Municipal Rm. Sărat în 
”noaptea muzeelor”.

La Râmnicu Sărat ne-am
Recreat prin Voluntariat!

Bucurică Florentina Cătălina Claudiu Ioniță 
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Fii FORTES,
fii ECO!

Chirițoiu Miruna

 Săptămâna Naţională a Voluntariatului 
2014 a reprezentat o serie de acţiuni deschise 
tuturor, respectiv persoanelor care au crezut că 
prin fapte mici pot schimba ceva în mai bine. Pe 
aceeaşi linie s-au înscris şi organizaţiile râm-
nicene de tineret ce au desfăşurat diverse acţiuni 
de voluntariat, oferind o modalitate sănătoasă de 
petrecere a timpului liber tinerilor, o alternativă la 
„stradă – club”, ajutându-i pe aceştia să lege noi 
prietenii, să acumuleze noi experienţe, să îşi 
promoveze propriile idei şi să se implice activ în 
viaţa comunităţii.
 În data de 13 mai 2014 voluntarii 
FORTES au demarat o campanie de 
conştientizare privind protecţia mediului, o 
conştientizare ce duce la depăşirea stadiului de a 
fi preocupaţi de mediu doar cu gândul, de a FACE 
concret ceva pentru viitorul nostru, să trecem 
peste comoditate, rutina zilnică şi să nu ne oprim 
doar la a vrea să protejăm mediul, ci să ne 
implicăm activ în comunitate.
 Acest lucru au făcut voluntarii FORTES 
în aceste zile, au arătat că numai implicându-ne 
putem rezolva probleme. În acest sens, aceştia 
s-au aflat în preajma micuţilor de la grădiniţă 
ORIZONT. Micuţii au pregătit sucuri naturale, au 
răsădit flori, au desenat, au pictat şi s-au jucat şi 
au învăţat cum pot trăi frumos şi sănătos. Copiii 
i-au primit cu emoţie pe voluntari şi au fost 
fascinaţi de modul cum au decurs întâlnirile. 
Voluntarii au îmbinat jocurile de animaţie cu 
poveşti despre voluntariat, oferindu-le copiilor 
altă perspectivă asupra voluntariatului, 
stârnindu-le interesul pentru acest gen de 
activităţi. 
 Folosindu-se de metode ale educaţiei 
non-formale, voluntarii au reuşit să facă ziuă mai 
bună tuturor celor care le-au ieșit în cale, cu 
emoţii de ambele parți, cu multe zâmbete, dar şi 
cu multe informaţii.
 SNV este un eveniment în plină creştere, 
construit pe convingerea că în România există 
foarte mulţi oameni care au potenţialul de a 
contribui la soluţionarea creativă a problemelor 
comunităţii, dar nu ştiu cum să se implice. 
 Administraţia publică locală, în 
parteneriat cu organizaţiile râmnicene de tineret, 
oferă, în plan local, un cadru pentru 
recunoaşterea şi aprecierea publică a voluntarilor 
şi a muncii acestora, demonstrând importanţa 
contribuţiei acestora la soluţionarea problemelor 
comunităţii. 

CUPA BELLA ITALIA LA FOTBAL,
Un recital fotbalistic al tinerilor din liceele râmnicene

CUPA BELLA ITALIA LA FOTBAL,
Un recital fotbalistic al tinerilor din liceele râmnicene

Programul jocurilor:Programul jocurilor:

 Perioada 12 – 14 mai a reprezentat ocazia 
organizării CUPEI BELLA ITALIA la fotbal, aflată 
la ediţia a II-a, ca şi activitate în cadrul Săptămânii 
Naţionale a Voluntariatului 2014, un eveniment 
destinat voluntariatului la nivel naţional şi totodată 
prilej utilizat şi la Râmnicu Sărat pentru a aduce în 
prim plan sportul şi activităţile în aer liber ca 
mijloace de practicare a voluntariatului. Aşadar, 
întins pe o perioadă de trei zile, turneul a reunit la 
start toate cele 5 licee râmnicene într-o întrecere ce 
nu de puţine ori a atras scântei fotbalistice, orgolii şi 
dorinţe de victorie.
 După ce în primele două zile spectacolul 
creat şi rezultatele obţinute de fiecare dintre echipe 
au păstrat suspansul la limitele maxime, ultima zi a 
adus cireaşa de pe tort, 3 meciuri de o intensitate şi 
miza majoră în urma cărora, a fost decis atât 
podiumul cât şi distincţiile individuale oferite celor 

mai valoroşi jucători ai competiţiei. Aşadar, în mod 
particular am putut remarca faptul că în ciuda 
situaţiei în care Liceul Agricol a deschis scorul în 
fiecare din cele 3 jocuri disputate, de fiecare dată 
echipa a trebuit să se declare învinsă (componenţa 
lotului fiind una inferioară ca vârstă). În acelaşi 
context, având „primul 6” deplasat la Buzău pentru a 
lua parte la Cupa Coca Cola la fotbal (unde au 
terminat pe locul 3), Liceul Victor Frunză a ocupat 
doar locul patru în clasament.
 Bătălia pentru titlu, dusă până în ultima zi a 
implicat Colegiul Vlahuţă, Economicul şi Ștefanul, 
aceasta fiind finalizată abia în ultimele 10 minute ale 
ultimei întâlniri, dintre Vlahuţă şi Ştefan, astfel: 1-0 
pentru Vlahuţă şi 1-1 la final, după un joc în care 
ploaia torenţială a făcut ca jocul să devină unul 
incendiar. Egalarea Ștefanului a stabilit echipa 
câştigătoare, o poziţie pe deplin muncită şi meritată!

12 mai 2014
Liceul Teoretic Ştefan cel Mare - Liceul Economic   3-1
C.N. "Al. Vlahuţă" - Lic. Tehnologic "Victor Frunză"   3-2
Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" - Grup Şcolar Agricol  6-1

13 mai 2014
L.TEH. ECONOMIC - G.S. AGRICOL   5-2
L.T. ŞTEFAN CEL MARE - L.ŢEH. “VICTOR FRUNZĂ”  3-1
C.N. “AL. VLAHUŢĂ” - G.S. AGRICOL    5-2

14 mai 2014
Lic. Economic - C.N. "Al. Vlahuţă"    3-2
Lic. Tehnol. "Victor Frunză" - Grupul Şcolar Agricol   3-2
Lic. Teoretic "Ştefan cel Mare" - C.N. "Al. Vlahuţă"   1-1

Distincţii individuale:
Cel mai bun jucător al competiţiei: BANU EDUARD - L.T. Ştefan cel Mare
Cel mai bun portar - BARBU SORIN - L.T. Ştefan cel Mare
Golgeterul competiţiei - MĂCRINEANU MIHAI - C.N. "Al. Vlahuţă"

Clasament final:
1. Lic. Teoretic "Ştefan cel Mare"   10p/13-4
2. Lic. Economic      9p/14-8
3. C.N. "Al. Vlahuţă"     7p/11-8

Foto: Iulian Grigoraş
Organizatori:
Florin Ceparu - A.T. ONIX
Laura Holban - Pizzeria Bella Italia şi A.T. Youth Xperience

Mulţumim partenerilor:
- Complexul Sportiv şi Pizzeria Bella Italia
- A.T. Youth Xperience
- Celor 5 licee care au fost prezente;
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 A fost o săptămână frumoasă, plină 
de activităţi şi implicare activă, însă seara 
de sâmbătă a fost superbă! Ajunşi în faţa 
primăriei tinerii voluntari s-au manifestat 
aşa cum era şi firesc prin implicare şi voie 
bună.

 Finalul Săptămânii Naţionale a Vol-
untariatului la Râmnicu Sărat a debutat 
printr-o serie de energizere în faţa 
primăriei, menite să conducă la coeziunea 
de grup şi la integrarea tuturor celor 
prezenţi în contextul SNV. În această seară 
tinerii, prietenii lor, rudele şi părinţii au 
demonstrat că ştiu să solidarizeze cu 
mişcarea naţională de voluntariat şi dau 
dovadă de implicare pentru un Râmnic 
european.

 Seara a continuat cu lansarea de 
lampioane, toţi cei prezenţi şi-au pus 
speranţa în realizarea dorinţelor înălţate 
la cer şi au "dat lumină voluntariatului 
râmnicean", într-un demers de 
recunoaştere europeană a oraşului natal, 
un oraş ce se schimbă, ce se dezvoltă zi de 
zi. Şi pentru că nu întâmplător în această 
seară se serbează şi "Noaptea muzeelor", 
voluntarii nu puteau lipsi de la acest eve-
niment, aşa că, ne-am deplasat cu toţii în 
foaierul Centrului Cultural "Florica Cristo-
foreanu", gazda din acest an a Muzeului 
Municipal Rm. Sărat, unde am vizualizat o 
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frumoasă expoziţie de armament şi echi-
pament militar.

 O săptămână plină de activităţi de 
voluntariat a ajuns la momentul 
recunoaşterii şi al recompensării efortului 
depus, aşa că fiecare voluntar a primit o 
diplomă SNV. Deoarece ne-am dorit să 
credem şi credem cu tărie şi convingere că 
în fiecare ins se regăseşte un voluntar, în 
această seară au primit diplome toţi cei 
prezenţi, adică aproximativ 150 de per-
soane.

 La final de SNV dorim să mulţumim 
tuturor voluntarilor pentru implicarea şi 
devotamentul de care au dat dovadă şi îi 
asigurăm că munca lor nu este în zadar, 
Râmnicul Sărat se mişcă, se transformă şi 
se transformă cu paşi mărunţi şi siguri 
într-un oraş european, un oraş plin de 
culturalitate şi spirit civic.

 Încă odată mulţumim administraţiei 
publice locale că sprijină voluntariatul şi 
crede în forţa tinerilor de a moderniza 
oraşul!

frumoasă expoziţie de armament şi echi-
pament militar.

 O săptămână plină de activităţi de 
voluntariat a ajuns la momentul 
recunoaşterii şi al recompensării efortului 
depus, aşa că fiecare voluntar a primit o 
diplomă SNV. Deoarece ne-am dorit să 
credem şi credem cu tărie şi convingere că 
în fiecare ins se regăseşte un voluntar, în 
această seară au primit diplome toţi cei 
prezenţi, adică aproximativ 150 de per-
soane.

 La final de SNV dorim să mulţumim 
tuturor voluntarilor pentru implicarea şi 
devotamentul de care au dat dovadă şi îi 
asigurăm că munca lor nu este în zadar, 
Râmnicul Sărat se mişcă, se transformă şi 
se transformă cu paşi mărunţi şi siguri 
într-un oraş european, un oraş plin de 
culturalitate şi spirit civic.

 Încă odată mulţumim administraţiei 
publice locale că sprijină voluntariatul şi 
crede în forţa tinerilor de a moderniza 
oraşul!

Volodea Mateevici,
preşedinte ATCE Speranţa Râmniceană
şi FORTES
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preşedinte ATCE Speranţa Râmniceană
şi FORTES
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Comunicat de presa
de finalizare a proiectului

 Proiectul RUReality al Primăriei Podgoria, ce a 
beneficiat de finanţare din partea Comisiei Europene prin 
Programul Tineret în Acţiune, acţiunea 1.1., a reprezentat 
un schimb multilateral de tineri ce a reunit 30 de 
participanţi din România, Turcia, Bulgaria şi Italia în 
Râmnicu Sărat şi Comună Podgoria, beneficiarul 
proiectului fiind însăşi Comuna Podgoria.
 
 Tematica schimbului de tineri a fost 
reprezentată de abordarea oportunităţilor antreprenoriale 
ale tinerilor din mediul rural, alături de valorificarea 
posibilităţilor de manifestare ale tinerilor în domeniile: 
educaţie, cultură, sport, tineret şi antreprenoriat. În acest 
sens, proiectul a fost construit pe o gamă amplă de 
metode şi instrumente de educaţie non-formală de tip: 
cafenea publică, workshop, teambuilding, seri 
tradiţionale şi interculturale, vizite tematice, open space, 
seminarii şi prezentări alături de activităţi de evaluare 
iniţială, intermediară şi finală, acesta fiind construit pe 
baza implicării unitare în procesul de organizare şi 
management a echipei multiculturale de tineri, 
coordonate de către 4 lideri (câte 1 pentru fiecare 
partener) alături de un manager de proiect şi un staff. 
Proiectul a demarat printr-o perioadă de pregătire în care 
tinerii s-au organizat pentru a pune la punct întreg cadrul 
metodologic, practic şi logistic de implementare, 
ocupându-se totodată şi de asigurarea vizibilităţii 
proiectului în fiecare din cele 4 comunităţi partenere. Mai 
departe, a urmat vizita de planificare în avans derulată în 
perioada 16 – 18 august cu participarea liderilor de grup 
din partea fiecărui promotor, pentru ca mai apoi să aibă 
loc schimbul efectiv de tineri, derulat în perioada 02- 09 
septembrie 2013. Perioada de diseminare ce a urmat 
finalizării schimbului, alături de asigurarea unui 
follow-up de calitate, a multiplicat rezultatele şi impactul 
proiectului în fiecare din comunităţile promotoare 
asigurându-se de fixarea rezultatelor pentru fiecare 
promotor.

 Obiectivele proiectului au fost următoarele:

 Creştea nivelului de implicare a 30 participanţi 
din 4 ţări în utilizarea metodelor şi mijloacelor 
educaţiei non-formale, a modalităţilor în care aceasta 
poate influenţa incluziunea socială, nediscriminarea 
alături de dobândirea de noţiuni antreprenoriale, pe 
parcursul schimbului ce a avut loc la Râmnicu Sărat şi 
comună Podgoria pe perioada 2-9 septembrie 2013.

 Dezvoltarea competenţelor non – formale a 
celor 30 de tineri din grupul ţintă de avea un rol activ 
antreprenorial în comunitatea lor pe parcursul 
implementării schimbului internaţional de tineri ce a 
avut loc la Râmnicu Sărat şi comună Podgoria pe 
perioada 2-9 septembrie 2013.

 Dezvoltarea comunicării interculturale a celor 
30 de tineri din grupul ţintă prin desfăşurarea de 
activităţi de educaţie non – formală în promovarea 
unor principii precum: toleranţă, solidaritate, respect 
reciproc, egalitate, coeziune, incluziunea, unitate, în 
Râmnicu Sărat şi Comuna Podgoria, pe perioada 2-9 
septembrie 2013.

 Proiectul RUReality a avut ca perioadă de 
implementare: 05 mai 2013 – 05 mai 2014, perioadă în 
care Comună Podgoria a trăit un aer european, 
beneficiind de impactul unui proiect care a construit 
tineri pentru comunitate, a deschis porţi şi a realizat o 
comuniune deosebită cu mediul urban, ca modalitate 
de unificare a oportunităţilor de dezvoltare a tinerilor 
din cele două medii geografice.

Rotea Emilian
Lider de grup România
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 Numele meu este Teodora şi sunt 
elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional 
Al. Vlahuţă.
 Sunt o persoană prietenoasă, 
organizată, timidă, dar destul de activă. 
Îmi place să particip la diverse activităţi, 
să mă implic în tot ceea ce este benefic 
atât pentru mine, cât şi pentru cei din 
jur, pentru oraşul în care trăiesc.
 Am ajuns în organizaţia Fortes la 
început din pură curiozitate, să văd ce 
se întâmplă de fapt în spatele acestui 
nume, iar acum vin din plăcere şi din 
dragoste.
 Tot ce se întâmplă aici este pe 
placul meu. Sunt activităţi care mă 
pasionează, mi-am făcut mulţi prieteni, 
am avut multe experienţe, la care poate 
doar visam înainte.
 Îmi place foarte mult, pentru că la 
fiecare eveniment învăţ ceva nou, nu 
există monotonie, întâlnesc doar oameni 
talentaţi, deştepţi, activi, dedicaţi şi de 
la care pot învăţa multe lucruri.
 Când mă gândesc la Fortes, mă 
gândesc la prietenie, bucurie, entuziasm.
 Pentru mine Fortes este o echipă, 
o familie mare unde pot învăţa ce este 
responsabilitatea. Iubesc tot ceea ce fac 
aici. Voluntariatul pentru mine este în 
primul rând compasiune, solidaritate. 
Aici simt că este locul unde scap de 
stres, unde uit de tot ceea ce este urât, 
de toate problemele, şi este locul unde 
mă simt bine alături de ceilalţi colegi.
 Să fii voluntar, înseamnă în 
primul rând să faci bine, să te faci util, 
să-i ajuţi pe cei mai puţin norocoşi.
Şi tu poţi fi voluntar! Totul este să vrei!

 Salut!
 Numele meu e Dumitru Dragoş, sunt 
elev în clasa a XI-a în cadrul Liceului Teoretic 
„Ştefan cel Mare”. Începând din acest an pot 
vorbi despre mine ca despre „un mic 
voluntar”, şi aceasta datorită Săptămânii 
Naţionale a Voluntariatului la care am 
participat alături de colegii mei. Mi-a plăcut 
ce am făcut şi sigur voi continua, mi-a plăcut 
atmosfera creată, dar şi oamenii cu care am 
intrat în contact. Am învăţat să comunic cu 
ceilalţi mult mai uşor, şi aceasta datorită 
implicării mele în activităţi non-formale, 
constructive şi educative.În concepţia mea a fi 
voluntar înseamnă a te implica în 
comunitatea ta, a-ţi face cunoscute ideile tale 
despre schimbarea ce o doreşti, a încerca să-i 
ajuţi pe ceilalţi şi totodată a te ajuta pe tine 
însuţi. Oamenii alături de care am început să 
învăţ despre voluntariat sunt oameni deschişi, 
optimişti şi dornici de a realiza lucruri mari, 
adevărate modele de urmat pentru tinerii 
voluntari.
 Voluntariatul nu trebuie privit ca o 
obligaţie pe care societatea ţi-o dă, ci ca un 
drept şi un privilegiu. Îmbinarea utilului cu 
plăcutul, dar şi a formalului cu non-formalul 
este secretul reuşitei în voluntariat.
Mergând în şcoli, comunicând cu tineri de 
vârsta mea, dar şi cu oameni de diferite 
vârste din comunitatea râmniceană am 
descoperit că-mi place să dialoghez, să 
socializez şi să descopăr aspecte ale vieţii 
neştiute până acum. Cunoscând alţi oameni 
din diferite categorii sociale mi-am oferit un 
prilej de autocunoaştere, ce nu l-aşi fi avut 
dacă nu participam la aceste activităţi.
        Consider că am pornit cu dreptul pe noul 
drum şi sigur îmi va place ce voi descoperi!

Profil de
voluntarTeodora Ion
Dumitru Dragoş
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 Proiectul, pe tema „Youth 
unemployment”, (Lipsa locurilor de muncă în 
rândul tinerilor) desfășurat în localitate Isparta 
din vestul Turciei, în perioada 16-21 mai 2014, 
a plecat de la ideea că tinerii se integrează în 
societate şi dobândesc identitate şi statut social, 
când dețin un loc de muncă. Lipsa acestuia, le 
limitează adaptarea în societate şi de asemenea, 
cauzează dezamăgire şi suferință tânărului în 
această situație. Statisticile realizate recent, au 
arătat că șomajul în rândul tinerilor, se află în 
creștere, în toată Europa, în unele ţări ajungând 
la nivelul alarmant de peste 40%. În spatele 
acestei probleme, stau mai mulți factori, cum ar 
fi: lipsa unor anumite deprinderi, sistemul 
educațional neadaptat, nepotriviri între 
educația dobândită şi necesitățile pieței muncii, 
lipsa respectului de sine etc.
 Deoarece tinerii au nevoie să fie 
sprijiniți în perioada șomajului, acest 
parteneriat, sub numele „Facts and dreams” şi 
tema „Youth unemployment”, a adunat tineri şi 
adulți din Europa şi ţări ca, România, Polonia, 
Slovacia, Slovenia, Anglia, Lituania şi Turcia 
şi a urmărit să îi ajute, să dobândească 
încredere în sine prin creșterea motivării şi 
ajutarea lor să fie mai activi în societate. S-a 
dorit înarmarea acestora cu cunoștințele 
necesare adaptării eficiente a deprinderilor şi 
preferințelor în ceea ce privește obținerea unui 
loc de muncă la condițiile reale şi fortificarea 
spiritului lor întreprinzător. Organizaţia 
promotoare din România a fost ATCE Speranţa 
Râmniceană, iar grupul român de participanţi a 
fost: Sbîrnea Iulian, Sbîrnea Liliana, Datcu 
Fănel şi Datcu Alina.
 Cursul a urmărit de asemenea, sporirea 
nivelului de recunoaștere a muncii voluntare ca 
experiență de muncă. Am determinat cu toții, 
ca participanți, printr-o serie de activități, că 
problema șomajului în rândul tinerilor nu este 
una națională, ci privește întreaga Europă. Am 

Facts and dreams,
Isparta 2014

lucrat împreună, am ajuns la același numitor comun, luând 
parte activ la întâlniri interculturale, cu tineri din diferite 
medii şi culturi, fără vreun fel de discriminare.
 Proiectul a organizat de asemenea, evenimente 
culturale, excursii, expoziții şi foarte bine planificate, 
activități în aer liber.
 Acest curs ne-a oferit posibilitatea de a lucra 
împreună, de a dezvolta o comunicare prin schimburi 
interculturale şi poate cel mai important, de a ne consolida 
în propriile minți, concepția de cetățeni ai Uniunii 
Europene.

Datcu Fănel, participant
Reprezentant ATCE Speranţa Râmniceană - ROMÂNIA

D’ale voluntarilor...

 Acest nou pas cum spun eu, şi cum ar 
spune alţii, a început de la cotidianul licean fără a 
avea acea săptămână de acomodare. Eram 
implicată într-un proiect european de suflet în 
prima mea săptămână de liceu. Fiind atât de 
ataşată de acele zile, am hotărât ca prima mea 
săptămână de liceu să fie în cea de-a doua a noilor 
mei colegi. Lucrurile au decurs neobişnuit de 
repede. Prima mea zi de liceu a fost atât de 
obositoare din cauza stresului acumulat şi în 
acelaşi timp a bucuriei, încât aş fi dat aproape 
orice pentru câteva ore odihnitoare de somn. Am 
intrat ţintă în clasă, m-am aşezat în prima bancă la 
perete. În acea bancă stătea fosta colegă de bancă 
din generală. Deja intrasem într-o lume nouă, un 
nou început şi ştiam că trebuie să mă acomodez 
cât mai repede ca sfârşitul anului să însemne 
satisfacţie. Stând în bancă, rând pe rând au venit 
să mi se prezinte noii mei colegi. Am încercat să le 
zâmbesc tuturor elegant şi cu interes. Chipul meu 
nu ştiu cât a redat din bucurie din cauza oboselii, 
dar a trecut. Şi acum, la sfârşitul anului prietenele 
mele descriu imaginea intrării mele în clasă” fata 
cu părul creţ, ce parcă se arăta a fi mai presus 
luând în calcul şi naţionalitatea diferită”. Am 
reuşit să ne înţelegem atât de bine reuşind să ne 
cunoaştem dincolo de o primă aparenţă.
            Integrarea mea în clasă, între colegi s-a 

An de liceu

întâmplat destul de rapid cât şi cunoaşterea 
profesorilor ce urma să-i am alături încă 4 ani. 
Obişnuitul “nu-mi dau seama cât de repede au 
trecut cei 4 ani de liceu” sigur va fi spus şi de mine 
peste următorii trei ani. Acum, nu pot percepe cât 
de repede a trecut clasa a 9-a. Primul meu an de 
liceu, alături de profesori noi, colectiv nou, în 
principiu o nouă atmosferă cotidiană. A fost un an 
ce a trecut frumos. Pe parcursul orelor de curs am 
fost în proiecte internaţionale pe o perioadă mai 
lungă de timp şi, am descoperit dezbaterile, am 
plecat în competiţii, am fost implicată în diferite 
activităţi interesante şi cu toate acestea am 
încercat să mă ţin pe poziţie în rândul colegilor 
buni la învăţătură, aceasta fiind pe primul plan. 
Chiar dacă nu am avut mediile de peste 9,80 din 
fiecare an, am avut una destul de satisfăcătoare 
pentru ceea ce am acumulat în acest an ce a ajutat 
la dezvoltarea mea personală, din mediul formal şi 
nonformal.
           Morala anului acesta este ca următorul an 
de liceu să fie unul mai organizat, finalul lui să 
cuprindă o bucurie şi mai mare.

Dania Aida Mahagna


