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 Asociația de Tineret Cultură și Educație” Speranța 
Râmniceană”, implementează în perioada 21 iunie – 15 noiembrie 
2014, cea de a VII-a ediție a Festivalului Dramaturgiei Buzoiene, 
concurs județean de teatru dedicat elevilor de liceu. Proiectul este 
susținut financiar de către Consiliul Județean Buzău în baza Legii 
350/2005 cu suma de 2.800,00 lei și are ca parteneri: Centrul Cultural” 
Florica Cristoforeanu”, Federația F.O.R.T.E.S, Primăria Municipiului 
Râmnicu Sărat, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, Dugheana de 
Printuri, iar ca parteneri media: TV Sat 2002, TV SudEst, Radio 
BOOM și Scurt pe 2.
 Scopul acestui festival este de a dezvolta o cooperare 
continuă și eficace între liceele din județul Buzău, în vederea 
promovării actului cultural teatral, ce conduce la acumularea de către 
elevi a competențelor de comunicare, înțelegere, toleranță, respect 
reciproc și pregătire socio – profesională.
 Grupul țintă și beneficiarii direcți ai proiectului sunt: 25 de 
tineri voluntari ce se vor ocupa de organizarea și coordonarea 
festivalului, trupele de teatru și actorii ce se vor înscrie la concursurile 
de teatru dezvoltate în cadrul Festivalului Dramaturgiei Buzoiene, 
ediția a VII-a 2014, prezentatorii evenimentului, profesorii 
coordonatori și juriul de specialitate. 
Beneficiarii indirecți ai festivalului sunt: Finanțatorul proiectului – 
Consiliul Județean Buzău la nivel de imagine, liceele din județul 
Buzău, elevii și profesorii acestora, administraţia publică locală, 
comunitatea râmniceană și județeană.
 Obiectivele urmărite prin implementarea acestui festival – 
concurs județean de teatru sunt:
• Creșterea nivelului de promovare a actului cultural în județul 
Buzău prin intermediul grupului țintă, folosind ca instrument de 
comunicare teatrul;
• Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de comunicare ale 
elevilor actori, participanți în concursurile festivalului, folosind arta 
teatrală;
• Fixarea cunoștințelor teatrale dobândite de participanți prin 
vizionarea unei piese de teatru cu actori profesioniști în cadrul 
festivalului;
• Lărgirea orizontului de cunoaștere culturală a elevilor clasați 
pe locul I la concursurile de teatru și a voluntarilor implicați în 
organizare, prin efectuarea unei vizite culturale în Piatra Neamț la 
finele proiectului.
Calendarul activităților Festivalului Dramaturgiei Buzoiene, ediția a 
VII-a 2014 este:
• vizibilitatea și promovarea proiectului și a imaginii 
Consiliului Județean Buzău, prin comunicat de presă de lansare a 
proiectului, publicat pe blog-ul www.atcesr.wordpres.com și pe grupul 
de facebook 
https://www.facebook.com/groups/FestivalulDramaturgieiBuzoiene/?f
ref=ts, campanii stradale, emisiune TV Sat, articole publicate în 
Revista Micul Jurnalist;
• pregătirea practică, logistică și organizatorică a festivalului 
(asigurarea resurselor, formarea juriului, înscrierea concurenților, 
amenajarea sălii de concurs etc);
• implementarea festivalului în Sala de spectacole a Centrului 
Cultural” Florica Cristoforeanu”, în luna octombrie, pe 
parcursul a 3 zile de concurs de teatru, secțiunile: trupe, 
monolog, teatru forum și dramaturgie scrisă;
• vizionarea unei piese de teatru cu actori profesioniști;
• festivitatea de premiere;
• efectuarea unei vizite de cercetare culturală în 
Municipiul Piatra Neamț;

Festivalul Dramaturgiei Buzoiene
Comunicat de presa

editia a VII-a 2014
• evaluare, diseminarea și multiplicarea rezultatelor 
obținute în proiect prin campanii stradale, articole publicate în 
Revista Micul Jurnalist și prin organizarea unui seminar de 
diseminare în amfiteatrul Colegiului Național Alexandru 
Vlahuță;
• comunicat de finalizare a proiectului, publicat pe 
blog-ul www.atcesr.wordpress.com și pe grupul de facebook 
https://www.facebook.com/groups/FestivalulDramaturgieiBuz
oiene/?fref=ts. 
Rezultatele estimate a se realiza în urma implementării 
festivalului sunt următoarele:
• voluntarii implicați în organizarea și coordonarea 
festivalului vor dezvolta competențe manageriale, 
antreprenoriale, practice și organizatorice în domeniul realizării 
de evenimente cultural – artistice și în managementul 
proiectului;
• concurenții vor dezvolta abilități de comunicare și îşi 
vor fixa cunoștințele în domeniul culturii și a artei teatrale, vor 
dezvolta competențe socio – profesionale, lucrul în echipă, 
orientare și atitudini civice;
 Impactul județean va fi reflectat în cooperarea dintre 
instituțiile de învățământ, transpusă în activități 
extracurriculare, ce vor avea efect în comunitățile locale, atât la 
nivel de vizibilitate, cât și la nivel de schimbare (atitudine, 
dezvoltare, competențe, viață socio-culturală, crescând astfel 
nivelul de promovare a actului cultural în județul Buzău.
 Documentația dosarelor de înscriere la Festivalul 
Dramaturgiei Buzoiene, ediția a VII-a 2014 va fi disponibilă 
începând cu data de 15 iulie 2014 la sediul ATCE Speranța 
Râmniceană: Strada Tudor Vladimirescu nr. 20, Centrul de 
Tineret F.O.R.T.E.S, Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, 
cod 125300, sau online pe blog-ul www.atcesr.wordpress.com. 
 Implementarea concursurilor de teatru secțiunile: 
trupe, monolog, teatru forum și dramaturgie scrisă va avea loc în 
luna octombrie 2014, pe o perioadă de trei zile, la o dată ce va fi 
comunicată ulterior pe blog-ul www.atcesr.wordpress.com și pe 
grupul de facebook al festivalului.

 Pentru mai multe informații, pentru înscrierile 
trupelor/actorilor în festival și pentru obținerea documentației 
dosarului de înscriere ne puteți contacta prin următoarele 
persoane de contact:
• Volodea Mateevici – președinte ATCE Speranța 
Râmniceană, e-mail office@atcesr.ro, 
volodeamateevici@gmail.com, telefon 0763246068, fax 
0238563169;
• Marius Neculae – vicepreședinte (manager de 
proiect), e-mail nmatao@yahoo.com, telefon 0761539848;
• Laurențiu Selegian – director programe, e-mail 
laurentiu_sel@yahoo.fr, telefon 0766109698.

Președinte ATCE Speranța Râmniceană
Volodea Mateevici
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 Educaţia non-formală şi dialogul susţinut 
între tinerii din comunitatea locală poate reprezenta 
resursa identificării de soluţii pentru analizarea 
corectă a situaţiei sociale în care tinerii se regăsesc 
şi în care un punct deosebit de important al 
dezvoltării lor este constituit de factorul: 
EDUCAŢIE. În acest sens, proiectul INVESTIM 
ÎN TINE (RI) ce va fi implementat de către 
Asociaţia de Tineret ONIX în perioada 16 iunie – 01 
decembrie 2014, cu sprijin financiar din partea 
Consiliului Judeţean Buzău doreşte a aborda 
diferite tematici de implicare comunitară prin 
intermediul unor metode de educaţie non-formală 
care să ofere tinerilor din Râmnicu Sărat şi 
localităţile învecinate, elevi în cadrul liceelor 
râmnicene, oportunitatea de a învăţa pe de o parte 
noi tehnici educaţionale şi pe de altă parte de a 
ocupa poziţii active în procesul de luare a deciziilor 
la nivel local şi judeţean. În acest sens, în calea 
învăţării tinerilor vor fi aplicate metode precum: 
Brainstorming, Workshop, Studiu de caz, Open 
space, Cafenea publică, Metoda Happy End, 
Photovoice, Teatru Forum, Dezbatere, metode ce 
vor aduce un plus de creativitate, dinamism alături 
de o serie de competenţe sociale şi de învăţare 
tematice care vor fi utilizate mai departe de către 
tineri pe de o parte în mediul şcolar şi pe de altă 
parte în viitoare proiecte de tineret finanţate în 
cadrul Programului Erasmus +.
 Proiectul va demară în perioada imediat 
următoare printr-o serie de activităţi ce vor face 
vizibile iniţiativele cursului de formare, scopul şi 
obiectivele acestuia pentru ca în luna iulie, urmare a 
unui apel ce va fi lansat în mediul online şi a 
finalizării procesului de selecţie a participanţilor, să 
fie desfăşurat în mod efectiv trainingul alături de un 
Formator acreditat CNFPA.
 Scopul cursului de formare este 
promovarea metodelor şi mijloacelor de 
educaţiei non formale ca modalitate de formare 

 Susţinerea sporturilor de masă reprezintă unul din 
cele mai importante obiective ale Asociaţiei de Tineret 
ONIX stabilite şi pentru anul 2014. De acest fapt au fost 
convinşi şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Buzău care 
au decis să acorde sprijinul lor în procesul de 
implementare a proiectului “Campionatele sportive ale 
tinerilor buzoieni – promovarea şi susţinerea sportului 
de masă în jud. Buzău”, ce va consta în organizarea unei 
serii de competiţii şi activităţi sportive în Râmnicu Sărat 
cu participarea tinerilor din municipiu şi din localităţile 
limitrofe. Proiectul îşi propune astfel continuarea viziunii 
promotoare a sportului asumată şi în anii anteriori şi 
respectarea statutului organizaţional ce va oferi unui 
număr de peste 500 de tineri ocazia de a se manifesta liber 
prin sport şi de a-şi etala ori îmbunătăţi competenţele de 
practicare a diferitelor sporturi propuse şi pe de altă parte 
de a fi implicate într-un mediu ce propune şi respectă o 
serie de principii şi priorităţi stabilite la nivel naţional şi 
European precum: respect, toleranţă, incluziune, egalitate, 
coeziune, fair-play, altruism, solidaritate. În mod tematic, 
proiectul este structurat pe baza a 9 întreceri sportive ce 
vor fi organizate în perioada iulie – noiembrie 2014 în 
Râmnicu Sărat vizând următoarele sporturi: futsal, tenis 
cu piciorul, ciclism, voley, role, fotbal juvenile, streetball. 
Fiecare competitive va avea la bază o echipă de organizare 
iar apelul de participare va fi lansat în prealabil atât în 
mediul online prin intermediul facebook-ului ori a 
site-ului organizaţiei Onix: 
www.atonix.sperantaramniceana.ro, ori offline prin 
derularea unor campanii de promovare ce va ajunge în 
contact direct cu tinerii din comunitatea locală. Grupul 
ţintă selectat pentru implementarea activităţilor în toate 
cele trei etape structurale: pregătire, competiţii, 
diseminare va fi compus din 20 de tineri în timp ce cadrul 
metodologic, logistic şi practice va fi asigurat de alţi cinci 
membri ai staff-ului proiectului.
 Scopul Proiectului: Promovarea sportului de 
masă în Râmnicu Sărat şi jud. Buzău prin intermediul 
desfăşurării unor competiţii sportive în perioadă mai – 

COMUNICAT DE PRESĂ DE LANSARE A PROIECTULUI

“INVESTIM ÎN TINE (RI) 3”“INVESTIM ÎN TINE (RI) 3”

a lucrătorului de tineret, persoană resursă în 
procesul de dezvoltare profesională a tinerilor. 
Scopul proiectului, supus intereselor de dezvoltare 
ale tinerilor va conduce la crearea de lucrători de 
tineret în instituţiile de învăţământ din Râmnicu 
Sărat, care să producă într-o perioadă scurtă, 
viitoare, de timp efecte ale îmbunătăţirii actului 
profesoral şi al comunicării dintre elev şi profesor.
   Obiectivele Proiectului: 
 1. Creşterea nivelului de cunoştinţe a celor 
20 de participanţi în proiect prin asimilarea de 
informaţii specifice despre metode ale educaţiei 
non – formale, în Râmnicu Sărat, jud. Buzău, într-o 
perioadă de 5 luni de activităţi.
 2. Dezvoltarea abilităţilor practice de a lucra 
cu metode ale educaţiei non – formale ale celor 20 
de participanţi în proiect, în Râmnicu Sărat, jud. 
Buzău, într-o perioadă de 5 luni de activităţi.
 3. Creşterea numărului de lucrători de 
tineret prin intermediul celor 20 de tineri ce 
alcătuiesc grupul ţintă, care să utilizeze metode şi 
instrumente non – formale pentru îmbunătăţirea 
sistemelor educaţionale, eliminarea rasismului, 
discriminării şi a oricărui fel de discriminare 
umană, în Râmnicu Sărat, jud. Buzău, într-o 
perioadă de 5 luni de activităţi.
 Pentru detalii suplimentare privitoare la 
derularea proiectului, apelul de participare precum 
şi alte componenţe structurale, îi invităm pe toţi cei 
interesaţi să urmărească pagina Asociaţiei ONIX: 
www.atonix.sperantaramniceana.ro, precum şi 
pagina de facebook a organizaţiei ce poartă acelaşi 
nume.
 Menţionăm faptul că INVESTIM ÎN 
TINE (RI) a fost şi în anul 2013 finanţat de 
Consiliul Judeţean Buzău, aprobarea proiectului 
de anul acesta, fiind o declaraţie de susţinere a 
continuităţii voluntariatului şi a atenţiei pe care 
formarea tinerilor o reprezintă în aria de 
responsabilitate a prezenţei instituţii. 

Florin Ceparu - Manager de proiect
-promovarea şi susţinerea sportului de masă în jud. Buzău--promovarea şi susţinerea sportului de masă în jud. Buzău-
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septembrie 2014 în Râmnicu Sărat de susţinere egalitare a 
implicării unui număr cât mai ridicat de tineri în activităţi 
bazate pe: fotbal, tenis cu piciorul, streetball, volei, futsal, 
tenis de masă, cross, ciclism şi role.
 Obiectivele Proiectului:
 1. Creşterea gradului de participare la derularea 
unor competiţii sportive de abordare a 9 discipline 
sportive a unui număr de peste 1000 de tineri din Râmnicu 
Sărat şi localităţile învecinate într-o perioadă de 6 luni de 
zile;
 2. Creşterea nivelului de informare şi 
conştientizare a unui număr de peste 4000 de tineri şi alţi 
cetăţeni ai Mun. Râmnicu Sărat şi judeţului Buzău cu 
privire la importanţa promovării şi susţinerii sportului de 
masă în Jud. Buzău, prin activităţi derulate în Râmnicu 
Sărat şi susţinute atât în mediul online cât şi offline, într-o 
perioadă de 6 luni de zile;
 3. Dezvoltarea capacităţii de management 
sportive a celor 20 de tineri ce compun grupul ţintă al 
proiectului, a celor 5 tineri ce alcătuiesc echipa de proiect 
alături membrilor şi voluntarilor organizaţiei în vederea 
implementării unor competiţii sportive de promovare a 
sportului de masă care să ofere perspective multiplicatoare 
la nivelul jud. Buzău, într-o perioadă de 6 luni de zile;
 4. Creşterea gradului de promovare a Asociaţiei 
de Tineret ONIX şi a Consiliului Judeţean Buzău prin 
derularea de activităţi de vizibilitate şi diseminare a 
rezultatelor şi impactului proiectului, în Râmnicu Sărat, 
atât prin resurse online cât şi offline, într-o perioadă de 6 
luni de zile;
 Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt 
reprezentate de o apropiere a tinerilor către activităţile 
outdoor, o reîntoarcere la valorile practicării sportului de 
masă alături de crearea unor grupuri de responsabilizare 
socială în rândul comunităţii tinerilor din Râmnicu Sărat, 
fapt care să susţină fenomenul sportiv şi să ofere 
perspective încurajatoare de multiplicare a impactului 
generat la finalul perioadei de implementare.

Florin Ceparu
Preşedinte A.T. ONIX
Florin Ceparu
Preşedinte A.T. ONIX
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 The project called “Vlachs in Europe” was a youth exchange which was held in Tulcea, Romania, 
from 28th of April until the 6th of May 2014. As the title implies, the project was about the Vlachs, an 
endangered ethnic minority, and the subjects of the exchange were the culture, language and traditions of Vlachs, 
and how these can be preserved. It was organised by F.O.R.T.E.S. from Romania. The Association for 
Progress, Education and Lobbying was the partner organisation from Macedonia, and there were also 
participants from Albania, from the organisation Beyond Barriers. These countries were chosen on purpose, 
as all of them have a significant population of Vlachs.
 There were eight representatives from Macedonia, and two of us were Vlachs, therefore we had a 
special interest〱>, on the subject. The youth exchange was held in a villa in the city of Tulcea on the Danube 
delta. We had many activities concerning the cultural and linguistic realities of Vlachs and the countries they 
live in. We also had one day per each count�>, to present the situation of Vlachs in our countries individually 
(which finished with an intercultural presentation of each count�>, in the evening). 
 Apart from the activities in the villa, we also had a planned visit to the Vlach community in 
Tulcea, the ethnological museum (where among other things the life of the Vlachs in the area was represented), 
and we also visited Vlachs who live in a nearby village and learned about their lives, cust,,���oms and traditions – 
and even made friends with them! At the end of the youth exchange, we had a final performance divided in 
three groups: a song group, where participants sang Vlach songs, a dance group with traditional dances, and a 
drama group about Vlach traditions, which used improvised theatre plays to demonst,,���rate Vlach traditions such as 
wedding and new year. 

 Vlachs in Europe" project, held in Tulcea, Romania was a great  opportunity for the participants to 
learn about vlachs hist,,���o�>, and culture, to  accept them as a minority, to live among them. As far as I'm 
concerned, I enjoyed the time spent in Tulcea with the other participants from Albania and Macedonia.
 These people are so friendly, funny, intelligent and I'm glad I've met them.
Thanks to the project, I've found out a lot of information about vlachs  culture and hist,,���o�>,, as I sad. I had 
the occasion to meet many vlachs people, some of them were  participants of the project, and the rest〱>, I've met 
were local people from Tulcea, due to our visits in town. They are ve�>,  talkative, kind and generous persons.
 I'm truly happy that I had the chance to be a part of this beautiful project.

 “Vlachs in Europe” was a multicultural youth exchange, which was held in the count�>, of Tulcea, 
Romania. The project took place from 28th April until 7th of May, with a partnership consisting in 
three countries with Vlachs roots: Romania, Macedonia and Albania. As you can underst,,���and, the thematic 
of this project was about Vlach community, a minority with a culture endangered. The main goals were to learn 
more about Vlachs cost,,���umes and traditions, to exchange information regarding the evolution in time and space 
of this community, to preserve and promote the Vlachs cultural heritage along with the other European cultures.
 In order to accomplish all of them we followed a daily agenda rich with different activities such as 
workshops, seminars, free-discussions, brain st,,���orming, intercultural nights, games, energizers, role plays ect. Apart 
of this activities we visited the Vlach community in the Tulcea branch, the ethnological museum and we also 
visited Vlachs who live in a nearby village, in the area of Dobrogea and learned more about their lives. We 
also had the honor to introduce and talk with several Vlach representatives, including the President of Vlach 
Organization, who live and work in Tulcea. 
 Eve汴body was so friendly with us and that made this project more successful. We not only reached 
the goals of the project but we also had an amazing experience, that for eve汴body is hard to forget. I had the 
opportunity to cooperate with people from different backgrounds and I am glad I have met them! I am really 
happy to have been part of this project!

During the project I've developed a lot of 
important information, the exact ones that I 
expected to accumulate before the project. An 
important st,,���ep in this development was the way 
the activities were organized but also the 
friendly compact group that was created.

 Short paragraph about the project Vlachs in Europe held on 28.04-07.05 2014 year
 This project held in Tulcea, Romania, where the main objective were Vlachs in Europe, 
showed positive results, given that participants were leaders from Romania, Albania and 
Macedonia, and all of them had one common motto – to learn about Vlachs, their cust,,���oms, culture, 
language and their lifest,,���yle. 
 Although we were from different countries, but the friendship and the interest〱>, to learn and 
learn something new, wasn’t obst,,���acle for us to met each other, socialize, and also to explore, to ask 
questions, to give answers using the plays, presentations, through songs, to achieve that which associated 
us in this project.  This project and organizers themselves had a good plan and a good organization 
for the participants as well as how to push themselves to explore. 
 Eve汴day activities through Key competences were a guide and how to get to the issues which 
were topics of interest〱>, for the project, as well as familiarizing themselves with Vlachs cust,,���oms which were 
presented by representatives in Tulcea, t汴ing on the best〱>, way to show their origin. All days until 
the end of the project we had daily agenda consist,,���ed of games, workshops, energizer, and the best〱>, of 
all was the presentation of Vlachs cust,,���oms through role plays, whose themes were related to the Vlach 
traditional wedding where the biggest〱>, impression left among participants was to find out more about 
Vlach flag named Hlambura, then cust,,���oms for East,,���er, and for the pie named Placinta, and in the 
end to finish with traditional Vlach music accompanied by dances and songs. 
 The best〱>, key to introduce about Vlachs were workshops, where division into groups and our 
role inside was helpful  for us to be more responsible to finish our duties where all of us had the 
opportunity to express their opinion, than we exchanged what we had learn, and on that way to helped 
us to find out more about Vlachs. It was our honor and pleasure to introduce and talk with several 
Vlach representatives, including the President of Vlach Organization, who live and work in Tulcea, 
they told us more about Vlachs hist,,���o�>, where their main objective is to fight to be recognized as a 
minority and to have some rights and benefits which are supposed to posses as Vlachs, that is not case 
in Macedonia, because here Vlachs are recognized as a minority where they have big advantages in 
education and work.
In order to express what we had learn, we had that opportunity to give our suggestions which is the 
best〱>, way to present the Vlachs people, which will be the most〱>, appropriate way to learn Vlach language, 
culture and tradition. On this way we made a difference about Vlachs in Romania, Albania and 
Macedonia and their way on life. This project was a great challenge and a great experience, because 
in this way we had that opportunity to express our opinion, ideas, to know more about ourselves, about 
other people, about meeting with them, and not only about Vlachs, but in all areas in all over the 
world. 

Vlachs
in

Europe

Vlachs
in

Europe

Impressions Vlachs in Europe

Nikola Shteriov 
Macedonia

 It was a great project where we learned a lot of things we didn’t know about the Vlachs as a people, and discussed about many ways 
how to improve their position and preserve them as a minority. We also made a lot of friends with the participants from Romania and 
Albania - but also with the local population – and we are sure we will meet these friends again somewhere!

Besia Flaka
Albania

Tatu Horațiu Ștefan
Romania

Pleștiu Mihaela
(Miki)

Elena Nikolova
Macedonia
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 About 2kg flour placed in the pan, this pan of flour to 
be empty around a finger returns flour in plastic plate to bake with 
a little salt, 2 past,,����>,, 1/2 butter, 1kg sugar and bake in 1L oil 
and 1/2 liter mineral water. To bake longer, switches to the table 
and dragging knead dough with fingers a bit of side to side. This 
procedure is repeated 9 times, collect the dough together and placed 
No. 32 in the pot, but the pot should not be coated with anything. 
         Bake at 200 degrees about 2h, checking with a toothpick 
and finally we covered with powdered sugar. Before you bake cut 
in the form of baklava and each piece is clip thumb and forefinger 
to decorations and bake pour and dust〱>, with sugar.

Elena Nikolova

 Cinstirea marilor noştri înaintaşi- multă vreme 
îngrădită de către cei ce ne-au „controlat destinele”- a intrat de 
câţiva ani buni în preocuparea de zi cu zi a românilor de pe cele 
două maluri ale Prutului şi nu numai.
 Aşa se face că în frumoasă zi de 29 Mai, la bustul 
aşezat încă din 1926 în cimitirul bucureştean SFÂNTA VINERI  
pe cripta unde se odihneşte întru vecie Vasile STROESCU, 
Primul Preşedinte al Parlamentului ROMÂNIEI MARI (1919), 
reprezentanţii Asociaţiei Obşteşti Vasile STROESCU din 
Comuna Brânzeni (Republica Moldova), locul de baştină al 
Marelui Român, împreună cu reprezentanţi ai Ligii Culturale 
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, ai Filialei Râmnicu 
Sărat a „Ligii”, ai organizaţiei Platforma Civică „Acţiunea 
2012” din Chişinău şi Bucureşti, au organizat o înălţătoare 
acţiune de comemorare.
  La această acţiune de suflet şi de profundă simţire 
românească, ne-au fost alături Eugen TOMAC -(Deputat în 
Parlamentul României), E.S. Mircea DRUC- Fost Premier al 
Republicii Moldova, Dr. Ioan MAXIM Ambasador- 
reprezentant personal al Ministrului Român al Afacerilor 
Externe Titus CORLATEAN.
 Au rostit alocuţiuni Ştefan D. POPA- Vicepreşedinte al 
„Ligii”, Eugen TOMAC- Deputat, Mircea DRUC- Fost Premier, 
Ioan MAXIM- Ambasador, Cristi POPOVICI- Secretar al 
Filialei Râmnicu Sărat a „Ligii”, Maria ANDRONACHI- 
Preşedinte, Asociaţia Obştească Vasile STROESCU- Branzeni 
(Rep. Moldova).
 Vorbitorii au subliniat cu respect şi recunoştinţa 
realizările înaintaşului nostru Vasile STROESCU,  personalitate 
de primă mărime a vremii sale care, a contribuit cu mintea şi cu 
banii săi la ctitorirea  multor biserici, şcoli, spitale, acordarea de 
burse pentru studenţi în străinătate menţinând astfel viu şi treaz 
spiritul românesc, în special în provinciile nedrept şi samavolnic 
ocupate de statele neprietene nouă- avem în vedere Rusia şi 
Imperiul Austro Ungar.
 A fost menţionată de asemeni profesiunea de credinţă 
care exprimă succint dar elocvent crezul nestrămutat a lui Vasile 
STROESCU în viitorul naţiunii române şi propăşirea acesteia, 
rămas pentru posteritate în citatul pe care îl redăm: „Carte şi iar 
carte! Şcoli şi iară şcoli! Biserici şi iar biserici! Prin ele ne vom 
ridica sufletul şi vom fi stăpâni pe cunoştinţe... Eu îs cu totul la 
dispoziţiunea ţării mele cu mintea cât mi-a dat Dumnezeu, cu 
toată inima şi cu toată averea mea...Eu ţin la folosul naţiunii, nu 
la fala mea...”.
 A fost de asemenea subliniată poziţia lui Vasile 
STROESCU ca fiind unul dintre cei mai de seamă părinţi ai 
Statului Naţional Unitar Român despre care generaţiile ce i-au 
urmat- datorită terorii de tip stalinist instaurată după 1944, pe 
care a trebuit să o suporte- au aflat foarte puţin sau deloc.
 Suntem întru totul alături de vorbitori dar şi de ceilalţi 
participanţi în a spune că în manualele şcolare va trebui să 
înscriem şi să informăm pe cei ce vin după noi că oameni ca 
Vasile STROESCU, Ion BUZDUGAN, Gherman PANTEA, 
Elena ALISTAR, Ioan PELIVAN, Pantelimon HALIPA, 
Dumitru MÂRZA ale căror nume au fost citate cu evlavie în 
această zi de Înălţare a Domnului precum şi de comemorare a 
EROILOR cunoscuţi şi necunoscuţi care s-au jertfit în numele şi 

Traditional Vlach Pie

 ATCE Speranţa Râmniceană va 
implementa începând cu data de 15 iulie 2014 
proiectul LIVE – “Learn to get Involved, Volunteer 
în Europe”, primul proiect al organizaţiei, finanţat 
de Comisia Europeană prin noul program 
ERASMU+. Aşa cum deja v-am obişnuit, ATCE 
Speranţa Râmniceană vine în faţa voastră, a 
voluntarilor, a tinerilor râmniceni, cu noi şi noi 
provocări. 
 Particularitatea LIVE constă în faptul că 
este primul proiect european, finanţat la Rm. Sărat, 
ce derulează activităţi de lungă durată (un stagiu de 
voluntariat de 6 luni) în cadrul Serviciului 
European de Voluntariat, ATCE Speranţa 
Râmniceană fiind singura organizaţie locală 
acreditată SEV.
 Aşadar, începând cu data de 1 octombrie 
2014 şi până la 1 aprilie 2015, timp de şase luni, 

cinci voluntari EVS din Turcia şi Italia vor 
desfăşura activităţi bazate pe metode şi instrumente 
de educaţie nonformală (teatru, teatru forum, 
cafenea publică, bibliotecă vie, animaţie stradală 
etc), angrenând în aceste activităţi copiii 
grădiniţelor şi elevii claselor I-IV din şcolile 
gimnaziale râmnicene.
 ATCE Speranţa Râmniceană va lansa în 
curând un apel de selecţie către tinerii din Râmnicu 
Sărat, dornici de implicare, pentru a întregi echipa 
de management aferentă proiectului.
Fiţi cu ochii pe pagina noastră de facebook 
www.facebook.com/atcesr.ro, pe blogul asociaţiei 
www.atcesr.wordpress.com unde vă aşteptam să 
completaţi aplicaţiile, să fiţi selectaţi, iar apoi să vă 
implicaţi.
 Implică-te, fii voluntar!... EVS
   Echipa EVS – LIVE
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VASILE STROESCUDE SFÂNTÃ ZI A ÎNÃLTRII
NE-AM RUGAT SI PENTRU

pentru acest popor care a suferit mult prea mult.
 Slujba de pomenire de la care nu au lipsit coliva şi 
colacii pregătiţi cu migală şi dăruire de gospodinele din 
Brânzeni a fost oficiată cu har şi dăruire de Preotul Gheorghe 
TĂNASE din Comuna Tărtăşeşti, Parohia SFÂNTA TREIME, 
Sat Gulia, un bun român, sprijinitor al Ligii Culturale pentru 
Unitatea Românilor de Pretutindeni.
Printre participanţii la această manifestare semnalăm prezenţa 
Dr. Eugen NICOLAU- Medic Primar la Spitalul Universitar 
Floreasca din Bucureşti, Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Râmnicu Sărat înfrăţit cu Oraşul Edineţ din Republica Moldova, 
Ing. Cristian ŞTEFĂNESCU- Membru al „Ligii”, Veronica 
Masnicu ZGARBORE- refugiată în România din Brânzeni, 
Constantin CODREANU- Preşedinte Platforma Civică 
„Acţiunea 2012”- Chişinău, George SIMION- Platforma Civică 
„Acţiunea 2012”- Bucureşti, Ion IAŞAN- Vicepreşedinte 
Asociaţia Vasile STROESCU- Brânzeni , Anatol MARCU- 
Descendent al familiei STROESCU- Brânzeni , Maestrul 
Constantin SINESCU- Sculptor, Claudia GHIŢULESCU- 
Profesor, Elena Andronache (Bucureşti), Ana Maria PIRONEA 
(USER Bucureşti).
 Cu spijinul Deputatului Eugen TOMAC- delegaţia 
Asociaţiei Obşteşti Vasile STROESCU a vizitat în aceeaşi zi 
Palatul Parlamentului României având posibiliatea să viziteze şi 
sala care poartă numele Marelui nostru înaintaş Vasile 
STROESCU. Nu ne reţinem în a menţiona că la dedicarea 
numelui lui Vasile STROESCU pentru această sală, o 
contribuţie importantă a avut Deputatul Eugen TOMAC.

A consemnat,
 Dipl. Ec. Ştefan D. POPA- BAC Member
 Vicepreşedinte al Ligii 
 Ing. Iurie GUŢU- Filiala Chişinău a Ligii
02.06.2014
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 Short paragraph about the project Vlachs in Europe held on 28.04-07.05 2014 year
 This project held in Tulcea, Romania, where the main objective were Vlachs in Europe, 
showed positive results, given that participants were leaders from Romania, Albania and 
Macedonia, and all of them had one common motto – to learn about Vlachs, their cust,,���oms, culture, 
language and their lifest,,���yle. 
 Although we were from different countries, but the friendship and the interest〱>, to learn and 
learn something new, wasn’t obst,,���acle for us to met each other, socialize, and also to explore, to ask 
questions, to give answers using the plays, presentations, through songs, to achieve that which associated 
us in this project.  This project and organizers themselves had a good plan and a good organization 
for the participants as well as how to push themselves to explore. 
 Eve汴day activities through Key competences were a guide and how to get to the issues which 
were topics of interest〱>, for the project, as well as familiarizing themselves with Vlachs cust,,���oms which were 
presented by representatives in Tulcea, t汴ing on the best〱>, way to show their origin. All days until 
the end of the project we had daily agenda consist,,���ed of games, workshops, energizer, and the best〱>, of 
all was the presentation of Vlachs cust,,���oms through role plays, whose themes were related to the Vlach 
traditional wedding where the biggest〱>, impression left among participants was to find out more about 
Vlach flag named Hlambura, then cust,,���oms for East,,���er, and for the pie named Placinta, and in the 
end to finish with traditional Vlach music accompanied by dances and songs. 
 The best〱>, key to introduce about Vlachs were workshops, where division into groups and our 
role inside was helpful  for us to be more responsible to finish our duties where all of us had the 
opportunity to express their opinion, than we exchanged what we had learn, and on that way to helped 
us to find out more about Vlachs. It was our honor and pleasure to introduce and talk with several 
Vlach representatives, including the President of Vlach Organization, who live and work in Tulcea, 
they told us more about Vlachs hist,,���o�>, where their main objective is to fight to be recognized as a 
minority and to have some rights and benefits which are supposed to posses as Vlachs, that is not case 
in Macedonia, because here Vlachs are recognized as a minority where they have big advantages in 
education and work.
In order to express what we had learn, we had that opportunity to give our suggestions which is the 
best〱>, way to present the Vlachs people, which will be the most〱>, appropriate way to learn Vlach language, 
culture and tradition. On this way we made a difference about Vlachs in Romania, Albania and 
Macedonia and their way on life. This project was a great challenge and a great experience, because 
in this way we had that opportunity to express our opinion, ideas, to know more about ourselves, about 
other people, about meeting with them, and not only about Vlachs, but in all areas in all over the 
world. 

A.C. Onix Implicarea tinerilor în activităţi 
sportiv-recreative a devenit o prioritate a A. C. Onix. 

Oferirea unui instrument pentru a canaliza energia către 
activităţi pozitive de voluntariat şi în special către 

practicarea sportului ca alternativă sănătoasă pentru 
mintea şi corpul uman reprezintă unul din obiectivele 

clubului. În contextul actual tinerii nu mai sunt 
pasionaţi de practicarea sportului şi a mişcării pentru 

a-şi menţine sănătatea. Mai degrabă îmbrăţişarea 
sedentarismului şi a obiceiurilor nocive datorită unor 

anturaje rele, prin petrecerea timpului liber în faţa 
calculatorului pe jocuri sau facebook, ori şi mai grav 
prin cluburi şi consumând anumite substanţe interzise 

precum alcool, etnobotanice sau chiar droguri.
În acest scop, pentru combaterea sedentarismului s-au 
organizat de către A.C.Onix, în perioada 28 mai – 1 
iunie 2014, o serie de manifestări sportiv-recreative:

„Cupa voluntarului la cros”
„Cupa tineretului la volei”

„Campionatul râmnicean de fotbal în sală”
„Cupa A.C.Onix la şah”

 Aceste acţiuni s-au desfăşurat în cadrul 
proiectului „Promovăm sportul, promovăm sănătatea”, 
proiect finanţat de Consiliul Local. Rm Sărat în baza 

Legii 350/2005.
 Tot în cadrul acestui proiect s-au desfăşurat o 
serie de activităţi sportive cu prilejul zilei de 1 Iunie – 
ziua copilului, în Sala Municipală de Sport, în Parcul 

Municipal şi în centrul localităţii. În cadrul 
evenimentului au avut loc întreceri sportive specifice 

pentru copii de grădiniţă (concurs de 
triciclete/biciclete, minicros, ştafetă) şi pentru elevii 

şcolilor generale (cros, ştafetă, maraton, ciclism, fotbal 
de sală). Tinerii participanţi s-au bucurat de atmosfera 
creată special pentru ei, de vremea prietenoasă şi de ce 

nu de dulciurile primite de la organizatori. 
 Am uitat pentru moment de probleme şi ne-am 

bucurat alături de cei mici, ne-am reamintit de 
copilărie, „căci ea singură este veselă şi nevinovată”, 

cum spunea Ion Creangă, „drept vorbind, acesta-i 
adevărul. Ce-i pasă copilului când mama şi tata se 

gândesc la neajunsurile vieţii, la ce poate să le aducă 
ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de 

îngrijire. Copilul, încălecat pe băţul său, gândeşte că se 
află călare pe un cal de cei mai straşnici, pe care 

aleargă, cu voie bună, şi-l bate cu biciul şi-l struneşte 
cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ţi 
ia auzul; şi de cade jos, crede că l-a trântit calul, şi pe 
băţ îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului...”

Claudiu Ioniţă

alături de copii râmniceni

 Ziua internațională a copilului a fost 
sărbătorită activ și la Râmnicu Sărat de către 
voluntarii ATCE Speranța Râmniceană, angrenând 
în activități copiii de la grădinițele și școlile 
râmnicene. Timp de câteva ore tinerii voluntari au 
desfășurat activități de socializare, energizere, 
jocuri de rol, și diverse activități sportive, 
non-formalul fiind și de această dată baza realizării 
coeziunii de grup și a bunei dispoziții. 
 Printre activitățile susținute și coordonate 
de către voluntarii râmniceni, enumerăm: cros, 
întreceri non-formale, ciclism, fotbal de sală și 
volei. Ca de fiecare dată, în cadrul manifestărilor de 
acest fel, non-formalul a fot la el acasă, 
socializarea, incluziunea au devenit principii ale 
funcţionării grupurilor de voluntari şi a celor atraşi 
în activităţile acestora. Promovarea mişcării fizice 
nu a fost uitată nici de această dată, prin sport tinerii 
şi copii având posibilitatea să devină mult mai 
sănătoşi, dar şi mai organizaţi, mai cooperanţi şi 
deschişi către tot ceea ce înseamnă educaţie. 
Încurajând copiii şi tinerii să participe la 
manifestări educativ-sportive formăm viitoarele 

generaţii de adulţi ce vor fi capabili să se adapteze 
în orice situaţie şi să rezolve diverse sarcini, dar şi 
să se implice şi să aibă iniţiativa.
Copiii de grădiniţă au participat la mini curse de 
triciclete, de alergări, dar s-au bucurat realizând şi 
desene pe asfalt şi bineînţeles primind dulciuri. 
Elevii din şcolile gimnaziale au fost implicaţi în 
activităţi sportive alături de profesorii de educaţie 
fizică, aceste activităţi desfăşurându-se atât în 
cadrul şcolilor cât şi în Sala de Sport Municipală. 
Beneficiind în acelaşi timp şi de sprijinul 
autorităţilor locale ATCE Speranţa Râmniceană a 
susţinut şi va susţine în continuare desfăşurarea 
unor astfel de manifestări dedicate copiilor şi 
tinerilor.
 Sărbătoarea copilăriei a devenit sărbătoarea 
unui întreg oraş, frenezia şi bucuria au cuprins nu 
numai copiii ci şi părinţii, profesorii şi educatorii, 
inocenţa copilăriei a luminat chipurile tuturor.” 
Dragi oameni mari” învăţaţi de la copiii de lângă 
voi să vă bucuraţi de tot ceea ce vă înconjoară, de 
tot ceea ce este frumos.

Denisa Mateevici

1 Iunie1 Iunie
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 “Sigur merg şi eu”? 
Emoţionată, având anumite reţineri m-am 
hotărât să merg într-un proiect european.De 
ce proiect? Pentru că îmi doream foarte mult 
să revăd Turcia. De ce Turcia? Pentru că 
sunt îndrăgostită de această ţară şi în 
principiu de Istanbul, acolo unde îmi găsesc 
liniştea sufletească chiar şi pe cea mai 
aglomerată stradă. Era Iulie, eu eram 
nerăbdătoare auzind că poate fi un proiect de 
câţiva oameni în Turcia. Oameni de diferite 
vârste nu elevi, de subliniat. Puteam să mă 
integrez foarte repede sau nu. Cert era că îmi 
doream foarte mult la 14 ani să ajung să 
petrec ceva timp pe pământul ţării iubite. Şi 
cum aşteptam eu entuziasmată prin telefon 
se aude ‘’Dania nu mai poate veni’’. Sufletul 
meu de copil ce avea aşteptări nu atât de 
măreţe dar importante, a fost parcă distrus. 
Acum realizez că dramatizam totul. După 
ceva timp primesc un alt telefon că aş putea 
pleca în Bulgaria într-un alt proiect.
 Nu îmi doream atât de mult să merg, 
însă având timpul liber m-am decis să plec. 
La acest proiect participau elevi care, spre 
norocul meu făceau parte majoritatea, din 
liceul la care urma să merg, deci uşor 
puteam păstra şi legătura. Am cunoscut nişte 
copii frumoşi ce i-am cunoscut în 
microbuzul spre Smolyan, un drum foarte 
lung de 12 ore, ultimele fiind prin munţii 
Bulgariei. Multă vorbărie, râsete, chicote 
spre finalul drumului începând să 
interacţionăm din ce în ce mai mult. Am 
interacţionat foarte bine şi următoarele 10 
zile şi nu numai, devenind un proiect reuşit 
datorită oamenilor ce-l formau.
 Şi uite aşa am prins eu dragoste faţă 
de proiectele europene. 20 August 2013, o zi 
frumoasă semnificaţia e cea a noului 
început.

Dania Aida Mahagna

Aproape s-a împlinit anul!  He He.. ION
GHIŢULESCU

50 de ani de carieră artistică

 Plecat de pe meleaguri râmnicene, mai precis din 
satul Homești, comuna Grebănu, jud. Buzău Ion 
Ghiţulescu a reuşit timp de 50 ani prin glasul timbrat şi 
cald în acelaşi timp, prin carisma şi felul lui de a fi, să 
aibă succes la public şi să se impună ca un mare artist al 
folclorului gorjean dar şi al văii Râmnicului. Activând 
din 1979 la Ansamblul “Doina Gorjului”, Ion Ghiţulescu 
a reuşit să se impună mai ales prin cântece lăutăreşti 
vechi. Acest Barbu Lăutaru' al zilelor noastre este 
recunoscut între puţinii valorificatori ai cântecului 
lăutăresc românesc.
 Despre Ion Ghițulescu vorbește muzica sa. 
Cântecele vechi lăutăreşti strălucesc peste ani graţie 
interpretării pe care acesta le-a adus-o, Ion Ghiţulescu 
fiind recunoscut pentru talentul său de a reconstitui 
atmosfera vremurilor de altădată. Cu aceeaşi naturaleţe 
interpretează cântecul popular şi romanţele, fiind deschis 
tuturor provocărilor muzicale. În calitate de director 
artistic al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului”, Ion Ghiţulescu a semnat regia artistică a 
nenumărate spectacole tematice, bucurându-se de 
aprecierea specialiştilor și a publicului larg.
 În onoarea acestui mare interpret, la începutul 
lunii iunie 2014 a avut loc un eveniment de amploare la 
Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgu-Jiu. Acest 
eveniment a fost dedicat împlinirii a 50 de ani de carieră 
artistică a maestrului Ion Ghiţulescu. La această 
manifestare artistică, reprezentând locurilor natale ale 
interpretului, au fost prezenţi şi Gheorghe Petcu, Volodea 
Mateevici şi Dumitru Hangu. Prezenţa celor trei a venit 
ca o încununare a celor spuse de către acesta despre 
copilăria sa “acolo am trăit o parte frumoasă a vieţii mele, 
acolo este o picătură din sufletul şi munca mea, locul 
naşterii este dătător de gânduri, este dătător de 
veşnicie...” Simţind alături graiul muntenesc din zona 
Râmnicului maestrul Ghiţulescu a reuşit să transmită, în 
aceste momente unice, şi mai multă sensibilitate şi 
căldură, perioada copilăriei reprezentând pentru fiecare 
dintre noi un moment unic ce îşi pune amprenta asupra 
vieţii viitoare.

    Elena Denisa Mateevici
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 Şanlıurfa Mayor Celallettin Güvenç the 
European Union Education and Youth Programs 
within the framework of Hope Seeds (Seeds Of 
Hope) from the project with the Sanliurfa from 32 
foreign students with the Metropolitan 
Municipality Meeting Hall met Şanlıurfa Mayor 
Celallettin Güvenç the European Union Education 
and Youth Programs within the framework of Hope 
Seeds (Seeds Of Hope) from the project with the 
Sanliurfa from 32 foreign students with the 
Metropolitan Municipality Meeting Hall met. 
 President Güvenç chatter with students, 
speaking English with foreign students, Turkey 
received information about the visits and 
impressions. As a municipal youth projects that 
they support the President stating Güvenç chat 
after the Sanliurfa visiting foreign students 
Şanlıurfa's historical, cultural and socio-economic 
structure, explaining \"the Bible, Torah and 
Koran-Quran mentioned in the 11 prophets 
Sanliurfa who lived in. Again, the world's oldest 
temple in Şanlıurfa's still the world's most 
important dams Ataturk Dam's. Ataturk Dam, the 
world's most important five dams is one. Halfeti 
when you go to the inundated villages and Birecik 
dam insatiable beauty you will see. Harran when 
you go to the desert feel the warmth of our 
geography that temperature despite the protected 
old houses you will see. Economics matter of 132 
thousand hectares of irrigable prime agricultural 
land, \"he said.
 Of Sanliurfa different cultures, one of the 
well at night about the transfer of information 
President Güvenç\"Music culture are most 
advanced ild culture fused as're a city. Every week 
are collected in a house. Sanliurfa in Turkey is the 
maximum samples. In these meetings, listened to 
music and made several chats, problems are 
spoken. It would be a political agenda, \"he said.
 Providing information about the project 
coordinator Serhat Sezgin, \"This project youth 
project of the European Union. The aim of this 
project abroad entrepreneurship entrepreneurship 
in our country compare with what needs to be done 
and the efforts to ensure that our country and the 
introduction of Sanliurfa is. 32 participants from 4 
countries visited our friend Şanlıurfa Municipality 
receive information about our president, \"he said. 
The other hand, among the students who visited 
Sanliurfa, Malta, Poland, Italy and young people 
from Romania took place.
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 Cam aşa mi-aş începe un discurs în cadrul unui meci 
de dezbateri deci pentru a ne familiariza cu situaţia cred că aşa 
ar trebui să înceapă şi acest articol. Pentru a încerca să vă fac 
să înţelegeţi cam pe unde mă situez eu în această lume relativ 
necunoscută pentru cetăţeanul de rând cred că ar fi bine să ne 
întoarcem puţin în timp.
 Am ajuns la clubul de dezbateri al Colegiului Naţional 
Alexandru Vlahuţă poate pentru că prietenul meu Ştefan nu se 
mai oprea să mă sâcâie cu activitatea aceasta “super 
interesantă” pe care o făcea el, poate pentru că mă săturasem 
ca atunci când vorbeam cu prietenii singurul argument pe care 
îl aveam sau pe care îl primeam era “Eu ştiu/Eu sunt deştept şi 
tu nu”, oricum ar fi ideea e că ceea ce s-a întâmplat după nu a 
mai fost deloc întâmplător. Deşi primele şedinţe “de instruire” 
au fost relativ plictisitoare ceea ce s-a întâmplat după primul 
meci pe care l-am jucat a fost incredibil. Pur şi simplu tot 
drumul m-am gândit la discursul pe care l-am avut, la diverse 
argumente, la faptul că reuşisem să vorbesc 8 minute pe o 
temă destul de nouă şi simţeam o dorinţă uriaşă să retrăiesc 
acele momente în care ceea ce spuneam chiar conta. Ajuns 
acasă le-am spus alor mei că am descoperit ceva ce vreau să 
mai fac; şi nu pentru o săptămână, două; vroiam să profit cât 
mai mult de dezbateri, de avantajele pe care ţi le oferă, dar mai Cosmin Icătoiu

Doamnelor şi domnilor...

ales de sentimentele acelea unice pe care le trăieşti în timpul unui meci. 
 Şi dacă la club mi se părea că meciurile sunt foarte palpitante şi le trăiam la intensitate maximă, 
adevărata revelaţie a venit la prima mea competiţie dezbateri Saint George City of Debate 2013. Fiind norocos 
că primisem votul de încredere de la doi dintre cei mai buni membri ai clubului, Ştefan şi Maria, am pornit 
destul de încrezător spre o nouă experienţă. Deşi obişnuit cu concursurile de matematică, ceea ce am găsit la 
Sfântu Gheorghe a fost de-a dreptul uimitor. Sutele de oameni care respirau aceleaşi dorinţe ca ale mele care 
se hrăneau cu informaţii pe teme ce par inabordabile pentru vârsta lor m-au făcut să înţeleg importanţa acelui 
moment. Cu toate acestea când se apropia rândul meu în primul meci al competiţiei simţeam că toată presiunea 
lumii apăsă pe umerii mei, că nu trebuie să îmi dezamăgesc colegii şi că am cea mai grea sarcină din lume. Şi 
apoi ca şi când m-aş fi teleportat în timp m-am trezit aşezându-mă în bancă şi întrebându-i pe ceilalţi cum a 
fost. Emoţia momentului cumulată cu dorinţa mea de a spune cât mai multe lucruri care să îmi ajute echipa şi 
cu faptul că tot acel cadru mă făcea să simt că ceea ce spuneam chiar avea relevanţă şi că eu eram cel mai 
important om al acelei “lumi” au făcut cele 8 minute de discurs să se evaporeze.
 De atunci până în prezent au trecut vreo 7-8 competiţii, zeci poate sute de discursuri date, mii de minute 
de concentrare şi analiză cât puteam eu de amănunţită în acea presiune maximă a momentului; am trecut peste 
momente de fericire maximă când reuşeam să intrăm în eliminatorii, peste moment de tristeţe maximă când 
din 2 meciuri ce puteau să ne ducă mai departe nu reuşeam să câştigăm niciunul. Da, am reuşit cu adevărat să 
îmi schimb gândirea, cred că am reuşit şi să progresez în acest sport al minţii dovadă fiind chiar ultimele 
competiţii unde am înregistrat alături de colegii mei cele mai bune rezultate ale noastre, dar peste toate aceste 
lucruri pomenite ceva a rămas la fel: dorinţa mea că în fiecare weekend să vin şi să trăiesc iar şi iar aceste 
momente de care nu te poţi plictisi sub niciun chip, momente de discurs argumentat cu colegii tăi la fel de 
pasionaţi, momente eterne pentru amintirea mea.
 Aşa că, Doamnelor şi Domnilor, la finalul zilei pot să vă spun că la dezbateri nu m-am dus ca să mă 
dezvolt sau ca să învăţ ceva dar acest lucru este de-a dreptul inevitabil pentru că ceea ce fac dezbaterile din 
orice om este să îl facă un om mai structurat, un om mai implicat, un om mai bun pentru societate şi “sper” că 
poate aceste lucruri mă vor ajuta în viaţă.

Şanlıurfa
Turcia
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 Orice activitate  sau dorinţă care iniţial pare irealizabilă 
sau se crede că nu ar fi pentru noi, se poate transforma în ceva real, 
posibil, dacă îţi doreşti cu adevărat, pentru tine şi pentru cei care 
contează pentru tine, dacă vrei să schimbi ceva, dacă eşti tenace, 
perseverent şi cel mai important dacă crezi că ceea ce faci, o faci 
cu un scop nobil,  acela de a deschide orizonturi noi copiilor şi 
pentru a-i face să trăiască ce nu au mai trăit vreodată. 
 Pornind de la aceste concepte în anul 2011 am iniţiat şi am 
participat  la un mare proiect european Leonardo da Vinci, cu 14 
elevi, proiect desfăşurat în Portugalia pentru trei săptămâni. Copiii 
au spus că a fost cel mai frumos lucru care li s-a întâmplat în viaţă 
pâna atunci şi că au învăţat multe lucruri pe care nu le puteau 
învăţa în România. 
 Acestă experienţă m-a făcut să pornesc într-un alt proiect 
EUROPEAN CUSSINE, programul „Tineret în acţiune - Schimb 
de tineri”. La proiect am participat împreună cu 5 tineri din şcoala 
noastră, curajoşi, dornici de aventură şi de a cunoaşte alte 
tărâmuri, alţi oameni cu altă cultură, de a lega prietenii. Este vorba 
de Mădălina Susanu,  Mădălin Ciobotaru, Bogdan Bîrlă, Cosmin 
Ştefănescu şi Dragoş Neagu.
  Cei 5 elevi  au derulat un stagiu de zece zile în 
Turcia-Gaziantep, localitatea Nudrgachi, localitate aflată la graniţa 
cu Siria, perioadă în care au avut ocazia să îşi dezvolte abilităţile 
de comunicare în limba engleză, să dobândească noi cunoştinţe, 
să-şi dezvolte noi abilităţi în domeniul gastronomiei şi nu numai.  
În cadrul proiectelor CUSSINE, programul “Tineret în acţiune - 
Schimb de tineri” este un proiect în care tinerii lucrează şi locuiesc 
împreună într-un grup internaţional pentru un anumit timp, în 
cazul nostru 10 zile. Programul conţine pregătire, implementare şi 
activităţi de grup. Pe durata proiectului tinerii interprind un 
program comun de activităţi cu scopuri şi obiective 
specifice.Tineri din diferite ţări şi medii cooperează unul cu altul 
susţinuţi de tineri cu experienţă şi lideri. Ei dezvoltă competenţe 
personale, profesionale şi interculturale.  Programul “Schimbul de 
tineri„ încurajează  participarea tinerilor europeni la mobilităţi, 
încurajează iniţiativa şi creativitatea tinerilor, facilitează 
participarea lor activă în cadrul proiectului şi le oferă o experienţă 
de învăţare interculturală.
 Printre multele actvităţi derulate, fiecare ţară trebuia să 
organizeze o seară, cu gastronomie, muzică şi dans specific ţării 
respective. În seara rezervată Spaniei am învăţat să pregătim 
Tortillia pe ritmurile muzicii spaniole, ne-am distrat grozav.
 Reprezentanţii Italiei ne-au arătat cum se pregăteşte Pizza 
pe muzica lui Toto Cutunio. Băieţii noştri s-au implicat serios. 
 Noi, reprezentanţii României am pregătit o seară specială 
pentru spanioli, italieni şi turci; am pregătit Tochitura şi i-am 
învăţat să danseze Periniţa. A fost o seară de neuitat pentru toţi şi 
în special pentru participanţii din celelalte ţări, deoarece au 

După LEONARDO da VINCI...

Material realizat de prof. Bîrlă Maria coordonatorul proiectuluiEUROPEAN CUSSINE

mâncat, spre amuzamentul nostru, mămăliguţă cu 
pâine, au fost fascinaţi de costumele populare pe 
care le-au îmbrăcat pe rând toţi, au dansat apoi 
Periniţa şi Braşoveanca până dimineaţă. Am 
prezentat în acea seară România, ţinuturile şi 
legenda Vrancei, Colegiul nostru şi revista Mozaic.
Turcii ne-au arătat şi ne-au antrenat pe toţi în 
pregătirea mâncărurilor tradiţionale, direct acasă la 
ei, respectiv acasă la Mustafa, unde mama lui o 
gospodină desăvârşită ne-a “pus la treabă” la modul 
cel mai serios, la pregătirea bucatelor.
 În ultima seară au pregătit o petrecere 
specifică turcilor din acea zonă, unde am mâncat 
mâncăruri specifice, am dansat, am cântat, am  făcut 
poze şi am primit certificatele de participare 
Youthpass într-un cadru festiv.
 Proiectul a fost dezvoltat şi implementat în 
cooperare cu următorii parteneri: Islahiye Geneçlik 
Turcia, Asociation Cultural Ingalicia, Italian 
Cultural Association, Asociaţia de Tineret Cultură şi 
Educaţie „Speranţa Râmniceană” Be ACTIVE 
GROUP. Tinerii între 16 şi 25 de ani participanţi la 

proiect, elevi, studenţi, profesori, medici, muzicieni  
au fost din 4 ţări, şi anume:
 SPANIA- Alexandre Antunes Carvalho, 
arhitect şi liderul grupului, o persoană de care elevii 
noştri s-au ataşat din prima zi.
 Frumoasa Ksenija Strbac, profesoară de 
engleză cu studii în America, de la care am învăţat 
cu toţii corectitudinea pronunţiei în limba engleză şi 
ţinuta de “clasă”.
 Mario Diaz- Rullo Calvo, era iniţiatorul 
activităţilor, cel care făcea tot posibilul ca toată 
lumea să se simtă bine şi care i-a oferit Mădălinei 
un “tort„ i-a cântat “Happy Birthday to You” doar 
pentru a o pune în evidenţă şi a o dezinhiba. Tânărul 
medic Victor Gallagher, tăcut, care avea ca pasiune 
muzica şi spiritul de organizare, toţi profitând de 
aceste calităţi ale lui. Copilăroasa şi inocenta 
Raquel Perez Miguez, studentă la chimie, în 
prezenţa căreia nu puteai să fii decât vesel, bine 
dispus şi plin de energie. Prietenosul Esteban 
Gonzales muzician, student la facultatea de 
mecanică, dar şi cu calităţi de coregraf, realizând 
coregrafia la unul din concusurile de dans pentru 
echipa din care făcea parte. Se poate spune că 
spaniolii aveau experienţă, mai participaseră la 
astfel de proiecte de aceea au avut în permanenţă 
grijă ca toată lumea să se simtă bine şi să se 
evidenţieze.
 Italia- Allesia Martini, liderul grupului, o 
persoană cu inima mare, de care s-a ataşat Mădălin 
şi de la care cu toţii am învăţat că viaţa trebuie trăită 
la maximum alături de prieteni. Din grupul nostru 
Mădălin încă mai ţine legătura cu ea. Matteo 
Nicolardi, profesor de informatică însoţit de doi 
elevi “năzdrăvani”, Fabio De Giussepe şi Giuseppe 
Frascaro. Ei formau un trio care ne amuzau în 
permanenţă. În grupul italienilor mai era o 
persoană. Aceasta este cocheta, frumuşica şi 
permanent îndrăgostita Marilinia D ׳Aquino, 
studentă la relaţii internaţionale.
 Turcia- Deniz Yayla, responsabilul 
proiectului, persoana care ştia să danseze 
Braşoveanca, Bora Akince căruia îi plăcea să 
manânce şi care era fascinat de mâncărurile 
tradiţionale ale fiecărei ţări participante. Mustafa 
Tuncer şi vărul său Ismail Güzelkaza care au făcut 
tot posibilul să nu ne lipsească nimic şi să ne simţim 
bine. Locaţia în care s-au desfăşurat toate 
activităţile a fost de vis, într-un  mic castel cu 
grădini şi parcuri frumos amenajate.
 România- Grupul nostru s-a format în 
aproximativ trei zile, cu tineri hotărâţi care au luat 
decizia de a pleca în Turcia chiar şi cu 24 de ore 
înainte. Aceştia au fost: Mădălin Ciobotaru - un 
comunicator desavârşit şi prietenul fetelor din 
Spania şi Italia, Mădălina  Susanu o fată sensibilă 

dar hotărâtă, Bogdan Bîrlă, în preajma căruia simţeai că totul este 
în regulă, nu ai de ce să îţi faci probleme, Dragoş Neagu, cel care 
ajuta pe toată lumea mai ales pe Allesia la pregătit Tortilia şi 
“marele” Cosmin Ştefănescu, care aduce voie bună în jurul lui şi 
care a învăţat cu  Marillinia cum să folosescă Narghileaua. Tinerii 
noştri s-au adaptat repede şi bine participând activ la toate 
activităţile desfăşurate, aducându-şi contribuţii importante.Toţi 
participanţii au fost impresionaţi de prestaţia noastră,de portul 
nostru popular, de dansurile şi de bucatele noastre tradiţionale. 
Nu s-au putut abţine de a le încerca pe toate inclusiv costumele 
populare.
 De fapt scopul principal al proiectelor European Cussine 
este de a sparge bariera prejudecăţilor şi de a cunoaşte culturi noi,  
de a realiza dialog intercultural. Obiectivul  principal  a fost de a 
acorda  atenţie stilului de viaţă şi de a preveni problema obezităţii 
în lume. Principalele activităţi ale proiectului au fost jocuri de 
grup, jocuri de încredere, energizante, mersul pe jos, vizitarea 
unor instituţii publice ,cultura alimentaţiei în lume, problema 
obezităţii în lume, Workshop-alimentaţia turcă, românească, 
spaniolă, italiană. A fost o organizare de excepţie.

 Am vizitat în Gaziantep câteva obiective principale cum 
ar fi: Piaţa Centrală a oraşului Gaziantep, muzeul de mozaic, 
muzeul culinar, turnul meteo  de unde se observa zi şi noapte dacă 
ia foc vegetaţia din împrejurimi. Yeni han cafe, tugra sedefcilik 
(magazine de suveniruri), Güllüoglu Baklava ( unde am mâncat 
cea mai bună baklava şi am băut cafea turcească), grădina 
zoologică din Gaziantep, alaudddevle camii ( moscheea centrală), 
Zincirli Berdesten (bazarul). În oraşul Nudragi am fost oaspeţi de 
seamă la primărie unde am stat de vorbă cu primarul, cu directori 
de şcoli, cu reprezentantul învăţământului din regiune şi cu presa. 
În urma derulării acestui proiect, participanţii au obţinut certificat 
YOUTHPASS/EUROPASS care atestă stagiul derulat in Turcia 
cu toate activităţile, competenţele şi ţările participante. Am putut 
cunoaşte şi învăţa  din gastronomia spaniolă, italiană şi turcă. Am 
fost impresionaţi de faptul că organizatorii s-au gândit să ne ducă 
in casele turcilor, să vedem cum trăiesc, cum gătesc, cum primesc 
oaspeţii. Turcia este un obiectiv turistic ce nu trebuie ratat. 
Regiunea Gaziantep situată în partea asiatică a Turciei aproape de 
graniţa cu Siria este ceva diferit de partea europeană. Acolo, 
respectiv în oraselul Nudragi unde am stat, încă se mai păstrează 
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sau se crede că nu ar fi pentru noi, se poate transforma în ceva real, 
posibil, dacă îţi doreşti cu adevărat, pentru tine şi pentru cei care 
contează pentru tine, dacă vrei să schimbi ceva, dacă eşti tenace, 
perseverent şi cel mai important dacă crezi că ceea ce faci, o faci 
cu un scop nobil,  acela de a deschide orizonturi noi copiilor şi 
pentru a-i face să trăiască ce nu au mai trăit vreodată. 
 Pornind de la aceste concepte în anul 2011 am iniţiat şi am 
participat  la un mare proiect european Leonardo da Vinci, cu 14 
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tărâmuri, alţi oameni cu altă cultură, de a lega prietenii. Este vorba 
de Mădălina Susanu,  Mădălin Ciobotaru, Bogdan Bîrlă, Cosmin 
Ştefănescu şi Dragoş Neagu.
  Cei 5 elevi  au derulat un stagiu de zece zile în 
Turcia-Gaziantep, localitatea Nudrgachi, localitate aflată la graniţa 
cu Siria, perioadă în care au avut ocazia să îşi dezvolte abilităţile 
de comunicare în limba engleză, să dobândească noi cunoştinţe, 
să-şi dezvolte noi abilităţi în domeniul gastronomiei şi nu numai.  
În cadrul proiectelor CUSSINE, programul “Tineret în acţiune - 
Schimb de tineri” este un proiect în care tinerii lucrează şi locuiesc 
împreună într-un grup internaţional pentru un anumit timp, în 
cazul nostru 10 zile. Programul conţine pregătire, implementare şi 
activităţi de grup. Pe durata proiectului tinerii interprind un 
program comun de activităţi cu scopuri şi obiective 
specifice.Tineri din diferite ţări şi medii cooperează unul cu altul 
susţinuţi de tineri cu experienţă şi lideri. Ei dezvoltă competenţe 
personale, profesionale şi interculturale.  Programul “Schimbul de 
tineri„ încurajează  participarea tinerilor europeni la mobilităţi, 
încurajează iniţiativa şi creativitatea tinerilor, facilitează 
participarea lor activă în cadrul proiectului şi le oferă o experienţă 
de învăţare interculturală.
 Printre multele actvităţi derulate, fiecare ţară trebuia să 
organizeze o seară, cu gastronomie, muzică şi dans specific ţării 
respective. În seara rezervată Spaniei am învăţat să pregătim 
Tortillia pe ritmurile muzicii spaniole, ne-am distrat grozav.
 Reprezentanţii Italiei ne-au arătat cum se pregăteşte Pizza 
pe muzica lui Toto Cutunio. Băieţii noştri s-au implicat serios. 
 Noi, reprezentanţii României am pregătit o seară specială 
pentru spanioli, italieni şi turci; am pregătit Tochitura şi i-am 
învăţat să danseze Periniţa. A fost o seară de neuitat pentru toţi şi 
în special pentru participanţii din celelalte ţări, deoarece au 

mâncat, spre amuzamentul nostru, mămăliguţă cu 
pâine, au fost fascinaţi de costumele populare pe 
care le-au îmbrăcat pe rând toţi, au dansat apoi 
Periniţa şi Braşoveanca până dimineaţă. Am 
prezentat în acea seară România, ţinuturile şi 
legenda Vrancei, Colegiul nostru şi revista Mozaic.
Turcii ne-au arătat şi ne-au antrenat pe toţi în 
pregătirea mâncărurilor tradiţionale, direct acasă la 
ei, respectiv acasă la Mustafa, unde mama lui o 
gospodină desăvârşită ne-a “pus la treabă” la modul 
cel mai serios, la pregătirea bucatelor.
 În ultima seară au pregătit o petrecere 
specifică turcilor din acea zonă, unde am mâncat 
mâncăruri specifice, am dansat, am cântat, am  făcut 
poze şi am primit certificatele de participare 
Youthpass într-un cadru festiv.
 Proiectul a fost dezvoltat şi implementat în 
cooperare cu următorii parteneri: Islahiye Geneçlik 
Turcia, Asociation Cultural Ingalicia, Italian 
Cultural Association, Asociaţia de Tineret Cultură şi 
Educaţie „Speranţa Râmniceană” Be ACTIVE 
GROUP. Tinerii între 16 şi 25 de ani participanţi la 

obiceiurile, portul, cultura aproape intacte. Încă odată m-am 
convins că Turcia, este o ţară încântătoare, cu oameni deschişi, ce 
au mereu zâmbetul pe buze, cu o arhitectură fascinantă, cu 
preparate ce te îmbie să încerci gastronomia turcă. Este o ţară 
minunată, cu moschee si castele, oraşe superbe, în care domina 
respectul si ospitalitatea,  în care ne-au fascinat şi emoţionat 
acordurile muzicii orientale, cântate de Mustafa la castel  în 
fiecare seară. Mădălina a încercat alături de Mustafa să înveţe 
câteva acorduri pe care nu cred că le-a uitat.
 Consider că orice proiect finanţat de Comisia Europeană 
oferă o şansă unică tuturor factorilor implicaţi, atât in privinţa 
laturii profesionale, dar mai ales în ceea ce priveşte deschiderea 
spre un alt orizont, spre o altă cultură, spre alte valori. Proiectul a 
fost un real succes, elevii noştri au fost lăudaţi, au fost încurajaţi, 
au format o familie cu spaniolii, italienii şi turcii.

 Am rămas cu multe amintiri de neuitat dupa experienţa 
din Turcia!
   In primul rand,nu mă aşteptam să fim primiţi atât de bine, 
ca la noi acasă, încât puteai să le ceri aproape orice. Faptul că am 
comunicat cu alţi oameni din ţări diferite m-a ajutat să îmi 
perfecţionez limba engleză. Este altfel atunci cand  vorbeşti faţă 
in faţă, chiar dacă te mai incurci. Jocurile la care am partcipat 
împreună cu ceilalţi au avut rolul de a mă relaxa, de a mă distra şi 
de a comunica cu celalalte persoane. Tema proiectului, şi anume 
gastronomia, mi-au dezvoltat abilităţile în acest domeniu şi m-au 
făcut să îmi placă prepararea mesei şi in acelaşi timp gătitul.
   Sper că in viitor să mai am parte de astfel de experienţe, 
peste  hotare, cu cât mai mulţi tineri în perspectivă să îmi fac cât 
mai mulţi prieteni!                                                                                                                             
      Dragoș Neagu 

 Nu am suficiente cuvinte să spun cât de 
mult mi-a plăcut dar pot spune că m-am simţit 
extraordinar, am văzut locuri superbe şi am întâlnit 
persoane pe care le voi considera mereu prietenii 
mei. Am rămas cu o părere foarte bună despre 
oamenii de acolo, sunt foarte primitori, draguţi si 
chiar păstrez legatura cu doi turci care m-au invitat 
sa mă mut acolo definitiv, ba mai mult unul dintre 
ei m-a intrebat dacă vreau sa mă căsătoresc cu el, 
lucru care m-a amuzat teribil. Mi-au plăcut toate 
activităţile de acolo, începusem să mă obişnuiesc 
cu acea viaţă încât acum sincer imi lipsesc toate 
persoanele, lucrurile care le făceam împreună, 
oraşelul Nurdagi şi toate peisajele de acolo. Cât 
despre noi, cei care am reprezentat România, 
m-am simţit ca în familie. Am constatat că toţi 
sunteţi nişte persoane minunate încât pot spune că 
am câştigat o mămică şi patru fraţi de care sunt 
foarte mândră. Deci sunt foarte fericită că am 
participat la acest proiect datorită căruia am învăţat 
foarte multe lucruri şi sunt sigură că îmi voi aminti 
mereu cu bucurie de toate întâmplările de acolo, 
iar dacă voi mai avea ocazia să traiesc astfel de 
experienţe nu voi ezita să o fac. 
             Mădălina Susanu

 A fost o experienţă foarte frumoasă.
Am mai fost acum 6 ani în Turcia, ştiam că Turcia 
este fascinantă, dar acum  mi s-a parut mai 
frumoasă, mai interesantă, deoarece  am văzut 
efectiv cum trăiesc musulmanii şi i-am putut 
cunoaşte îndeaproape. Am cunoscut: oameni noi, o 
cultură nouă, o altă civilizatie. Această parte a 
Turciei este cu totul altceva faţă de ce am văzut eu 
prima dată când am vizitat-o.
 Organizarea acestui proiect a fost una 
excepţională, am învăţat dansuri, jocuri, un pic 
limba turcă, gastronomia spaniolă, italiană, 
delicatesele turceşti, dar mai ales cultura lor.
În acest proiect am  comunicat  cu persoane din 
afara ţării, am încercat să împărtăşim cultura şi 
obiceiurile româneşti şi să le promovăm şi peste 
graniţă. Cred că am reuşit cu succes acest lucru.
A fost o experienţă de neuitat. Am luat contact cu o 
cultură nouă, cu oameni prietenoşi şi primitori.   

 Pentru ei, am observat ca păstrarea intactă 
a istoriei şi trecutului este foarte importantă, dat 
fiind faptul ca toate monumentele sunt foarte bine 
ingrijite. Am devenit în timpul celor zece zile mult 
mai deschis unor lucruri noi. Cred că am devenit 
mai înţelegător, am învăţat sa ascult oamenii şi să-i 
inteleg. Cred că am devenit mai dezinvolt, mai 
curajos în a-mi expune ideile şi părerile personale.
       După părerea mea, acest proiect este o 
experienţă unică, iar dacă în viitor vor exista astfel 
de proiecte, o să particip fără ezitare.
                                                                                                                                     
   Alexandru Bogdan Bîrlă

          Pentru mine, cele zece zile petrecute în 
Turcia, au fost foarte importante, deoarece am 
câştigat mai multă încredere în forţele proprii, mai 
mult curaj şi, nu în ultimul rând, mi-am făcut noi 
prieteni. Contactul cu o nouă cultură şi un alt mod 
de gândire m-a făcut să cred că sunt o persoană 
care are un caracter mult mai puternic decât 
credeam. Toţi participanţii la proiect, indiferent 
din ce ţară ar fi fost,  m-au făcut să mă simt mai 
important, să mă preţuiesc mai mult, să am mai 
multă încredere în mine şi în ceea ce fac. A fost o 
experienţă de vis.
                                                                                                                                       
   Cosmin Ștefănescu

 Turcia! Podul dintre Orient si Occident; tranziţia dintre 
tradiţional şi modern. Unul din minunatele locuri ale omenirii. 
Am avut ocazia să "experimentez", ca să zic aşa, această 
minunată ţară în urma unui proiect organizat la noi în şcoală de 
doamna profesoară  Mariana Bîrlă: European Cussine. Un 
proiect internaţional a cărui bază era gătitul. Pot să zic că am 
trait cele mai frumoase zile ale vieţii mele, 10 in total! Am 
cunoscut prin intermediul participării la acest proiect o 
multime de oameni frumoşi, la trup şi suflet, oameni care au 
reuşit să trezească în mine emoţii şi trăiri pe care nu le voi putea 
uita vreodată!
 Începând de la amuzanţii coordonatori turci, Bora şi 
Deniz, până la ceilalţi participanţi, spanioli şi italieni. 
Bunătatea poporului turc a reuşit să ne transpună într-o 
continuă stare de optimism, simţindu-ne ca în propria noastră 
ţară. Dovada de profesionalism şi corectitudine în conduită 
ne-a oferit încredere şi siguranţă, asigurând o bună comunicare 
şi relaţionare.
 Multele învăţături "furate" din multitudinea 
activităţilor realizate, sper, că mă vor ajuta în viaţă.
 În final aş vrea să spun  doar atat: O experienţă pe care 
nu am să o regret şi pe care aş repeta-o la nesfârşit! 
                                                                                                                                       
     Mădălin Ciobotaru
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 Voluntariatul este o activitate 
desfăşurată din propria iniţiativă de orice 
persoană în folosul altora. Să fii voluntar 
înseamnă, la modul cel mai simplist poate, să 
faci bine, însă chiar şi pentru a face bine, e 
nevoie să ştii ce poţi face bine. Calităţile 
esenţiale din punctul meu de vedere ar fi: 
interesul, motivaţia şi cunoaşterea de sine.
 Odată ce ajungi să te cunoşti, ştii ce poţi 
oferi altora. Şi, astfel, reuşeşti şi tu să te dezvolţi 
şi să evoluezi.
 Pe lângă aceste calităţi cred că este 
necesară pasiunea pentru cauza pe care vrei să 
o susţii. Din acestea se desprind şi alte 
caracteristici, precum dedicarea, răbdarea 
(deoarece rezultatele pot să nu aibă un efect 
imediat) o atitudine pozitivă, capacitatea de 
lucru în echipă şi punctualitatea (deoarece 
există oameni care se bazează pe tine)
 Când devii voluntar vrei să îi ajuţi pe 
ceilalţi sau să susţii o cauză. Dar în acelaşi 
timp, poate fără să realizezi imediat, îţi aduci 
beneficii şi ţie însuţi deoarece eşti mai 
mulţumit, te simţi bine când faci ceva valoros 
cu timpul tău, când ştii că ai avut o contribuţie 
la atingerea unui obiectiv.
 De asemenea, poţi să ai satisfacţia de a 
ştii că faci parte dintr-un grup de oameni cu 
care ai o perspectivă comună asupra unei 
cauze pe care o susţii.
Mi-am dorit foarte mult să fiu voluntar 
A.T.C.E. Speranţa Râmniceană deoarece mi 
s-a părut o organizaţie foarte diferită faţă de 
celelalte.
 Mulţi tineri sunt în căutarea unei cauze 
căreia să se dedice şi uneori aleg să fie 
voluntari în mai multe organizaţii simultan. 
Este însă important să creadă în ceea ce fac şi 
să îşi dorească să facă parte dintr-o organizaţie 
pentru a susţine cauza, nu doar pentru a-şi 
ocupa timpul cu ceva sau pentru a avea ce scrie 
în CV.

Miruna Chirițoiu

 Bună. 
 Numele meu este Toia 
Mădălina-Andreea și sunt elevă în 
cls a XI- la liceul Teoretic Ștefan cel 
Mare. Sunt o persoană prietenoasă, 
timidă dar foarte activă. Îmi place să 
mă implic în fel de fel de activităţi 
care au rezultate benefice pentru 
mine cât şi pentru cei din jurul meu, 
dar în special pentru oraşul în care 
trăiesc.
 Am ajuns în organizaţia 
Fortes din pură curiozitate şi vroiam 
să văd ce se întâmplă în spatele 
acestui nume. În momentul de faţă 
vin de plăcere la toate activităţile 
non-formale. Îmi place foarte mult, 
pentru că din fiecare activitate care 
are loc învăţ câte ceva nou care îmi 
este de folos.
 Voluntariatul nu trebuie privit 
ca o obligaţie pe care societatea ţi-o 
dă ci ca un privilegiu. Mergând la 
diferite activităţi, cunoscând diferiţi 
oameni, din diferite categorii 
sociale, mi-a oferit prilejul de 
autocunoaştere ce nu l-aşi fi avut 
dacă nu participăm la activităţile 
asociaţiei.
 Pentru mine Fortes este o 
echipă, o familie unde am învăţat ce 
este responsabilitatea. Voluntariatul 
pentru mine este activitatea 
desfăşurată din propria iniţiative, 
prin care o persoană fizică îşi oferă 
timpul său liber, talentul şi energia 
în sprijinul altora fără o recompensă 
financiară. Impulsul de a se orienta 
spre satisfacerea nevoilor celorlalţi.
 Şi tu poţi să fi voluntar! Totul 
este să vrei!

Mădălina Andreea Toia
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EA
Un zâmbet fad pe-un chip tăcut
Un om cu glasul tremurând
Într-un decor calm pastelat
Privind la visul așteptat.

O fire caldă, liniștită
Iubindu-și inima uimită
De jocul micilor priviri
Ce fug și vin fără opriri. 

Cheamă în șoaptă glasul tăcut
Și mâna omului pierdut
În imagini conturate
De versuri stinse, înșirate.

Pictează țeluri cu fiecare ceas
În locul golului rămas
La depărtarea șoaptei stinse
Țesând cărări spre porți Închise.

Strângând la piept speranța lină
Din privirea ei senină
Închide ochii cei sublimi
Și taci s-asculți și să admiri.

Renunțând la căutări
O vezi atunci din depărtări
Și-ncerci cu pasul domolit
Să-i prinzi fiorul rătăcit.

În goana după chipul ei
Alergi și-acum fără să vrei
Dar ce păcat că ai uitat
Timpul nu iartă, totu-i schimbat. 

Iubește-acum altă sclipire
Dintr-o frumoasă întâlnire
Și păstrează într-o ramă
Atingerea ce n-o mai cheamă.

Rămâne aceeași și acum
Călătorind pe un alt drum
Într-un decor calm pastelat
Trăind visul de mult sperat.

Petronela Coman

 Asociaţia Socială, Culturală şi Educaţională pentru Prosperitate desfăşoară în 
perioada 15.06.2014 - 16.09.2014, proiectul "FĂ SPORT, VÂRSTA NU CONTEAZĂ, 
SĂNĂTATEA ARE PRIORITATE", finanţat de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat 
în baza Legii 350/2005. Acest proiect are ca scop informarea locuitorilor Municipiului 
Râmnicu Sărat, în ceea ce priveşte importanţa exerciţiului fizic şi a beneficiilor aduse de 
sport asupra sănătăţii fiecăruia dintre noi, indiferent de vârstă.
 Obiectivele proiectului sunt:
 - Fortificarea organismului şi sporirea capacităţii de muncă, fizică şi intelectuală a 
persoanelor vârstnice;
 - Satisfacerea dragostei pentru mişcare şi sport;
 - Dezvoltarea trăsăturilor pozitive, ale caracterului şi personalităţii cetăţenilor.
 Proiectul se adresează cetăţenilor trecuţi de vârstă de peste 40 de ani.
 Ideea desfăşurării acestui proiect ne a fost propusă de cetăţeni de vârsta a doua, în 
timpul campaniei de desfăşurare a altor proiecte pe care asociaţia noastră le a derulat dea 
lungul timpului.
 Acest proiect este finanţat în proporţie de 60% de Consiliul Local Municipal 
Râmnicu Sărat.
        Preşedinte ASCE-PP, Fănel Perianu

 De asemeni ASCE-PP va desfăşura în 
perioada 15.07.2014 - 31.08.2014, un proiect 
finanţat de Consiliul Judeţean Buzău în baza Legii 
350/2005, "UN COMPORTAMENT CIVILIZAT 
PENTRU UN MEDIU CURAT", având ca scop 
conştientizarea tinerilor şi a comunităţii locale 
privind necesitatea implicării acestora în 
protejarea mediului înconjurător şi a menţinerii 
curăţeniei municipiului nostru şi în locaţiile în 
care se deplasează, prin activităţi de educaţie 
fizică şi de ecologizare.
 Obiectivele proiectului sunt:
 - Dezvoltarea deprinderilor tinerilor de a 
păstra mediul curat.
- Formarea deprinderilor tinerilor şi a cetăţenilor 
de a practica activităţi ecologice.
 - Crearea unor exemple de bună practică 
prin implicarea grupului ţintă în activităţile 
proiectului.
 Beneficiarii acestui proiect vor fi cetăţenii 
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Municipiului Râmnicu Sărat.
 Ca rezultate ne dorim creşterea interesului 
tinerilor pentru realizarea de programe extra 
curriculare, formarea şi dezvoltarea deprinderilor 
tinerilor de protejare a mediului înconjurător, 
atragerea cetăţenilor către activităţi ecologice prin 
exemplul nostru personal de a face şi menţine 
curăţenia în unul dintre parcurile din Costieni.
Preconizăm un impact foarte important în cadrul 
comunităţii locale, pentru că am văzut foarte mulţi 
cetăţeni nemulţumiţi de faptul că mai sunt încă 
persoane necivilizate care fac mizerie, aruncă 
gunoiul pe unde apucă, distrug coşul de gunoi, 
băncuţe şi alte obiecte.
 Prin aceste proiecte ne dorim să atragem 
un număr cât mai mare de tineri atât în campania 
de promovare a proiectelor cât şi în desfăşurarea 
lor.

 Preşedinte ASCE-PP, Fănel Perianu

D’ale voluntarilor...


