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

Strângeţi piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde -
Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.
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fiind programate a se desfăşura în Municipiul Râm-
nicu Sărat, județul Buzău.
Tematica proiectului, ce vă sta la baza celor 8 zile de 
implementare a mobilităţii tinerilor, este reprezen-
tată de promovarea sportului de masă şi a unui stil de 
viaţă santos, în mod direct vizându-se crearea unei 
mai bune vizibilităţi a practicării sportului în aer 
liber (mediul public) alături de modelarea unor 
exemple de responsabilitate şi implicare pentru 
comunităţile partenere. 

 Proiectul EDU PERFORMING II – THE 
NEW GATE ON INLCUION a fost aprobat la cel 
de-al doilea termen al Programului ERASMUS+ 
obţinând locul al 8-lea în grila finanţărilor Acţiunii 
Cheie 1, cu un punctaj de 81 puncte. EDU PER-
FORMING II reprezintă un proiect integrat ce va 
reuni două activităţi majore: un curs de formare ce 
vizează crearea a 6 noi metode de educaţie non-for-
mală, derulat între 10-19 Noiembrie 2014 şi un 
schimb de tineri ce va avea loc între 06-14 Aprilie 
2015. Având perioada de implementare efectivă între 
01 august 2014 şi 01 iunie 2015 proiectul vizează 
implicarea a 7 parteneri provenind din: România, 
Spania, Italia, Grecia, Turcia, Croaţia şi Estonia.  
 Grupul ţintă al proiectului va fi compus din 
28 de Lucrători de tineret ce vor lua parte la curs la 
care se vor adăuga alţi 28 de tineri şi 7 lideri de grup 
pentru etapa schimbului de tineri. Ambele activităţi, 
de curs şi schimb, se vor derula în Râmnicu Sărat, 
România.

 Noul program Erasmus+ a venit în întâmpin-
area râmnicenilor cu proiectul “Choose Smart, 
Choose Art”, un semnal de alarmă tras 
de echipa F.O.R.T.E.S împotriva
consumului de droguri. Pornind
de la ideea că teatrul este cea
mai profundă expresie
a sufletului şi a
gândurilor
omeneşti,

proiectul nostru îşi propune să deschidă 
orizontul tinerilor către artă şi activităţi 
sportive, reducând în acest fel consumul 
de droguri şi alcool în rândul tinerilor. 
Proiectul se va implementa în perioada 
05.08.2014 – 05.10.2015 în comunităţile 
celor şase promotori din România, Turcia, 
Italia, Malta, Spania și Portugalia, iar 
activităţile se vor derula în Municipiul 
Râmnicu Sărat, România, astfel: vizita de 
planificare în avans: 03 – 05 octombrie 
2014 – cu participarea a 12 persoane şi 
schimb de tineri: 25 octombrie – 02 
noiembrie 2014.
 Grupul de participanţi în cadrul 
proiectului este format din şase partici-
panţi din fiecare ţară parteneră cu vârste 
cuprinse între 16 şi 19 ani (grup vulnera-
bil), însoţiţi de câte un lider de grup/pro-
motor. În grupul de 42 de tineri se vor 
selecta 12 participanţi (2/promotor), care 
se confruntă cu posibilităţi reduse 
economice și sociale. Astfel, prin activităţi 
culturale diversificate, susţinute într-un 
mediu non-formal, tinerilor li se va oferi o 
alternativă sănătoasă şi creativă pentru 
petrecerea timpului liber, precum şi opor-
tunitatea explorării laturii lor artistice. 
Utilizând metode şi instrumente non-for-
male, combinate cu activităţi artistice, ne 
propunem o analiză complexă a cauzelor 
generării consumului de droguri şi 
substanțe periculoase în rândul tinerilor, în 
încercarea de a găsi noi soluții în vederea 
eliminării acestora, să descoperim şi să 
analizăm motivele pentru care tinerii 
recurg la uzul de substanţe ilegale. De 
asemenea, vom promova un stil de viaţă 
sănătos prin practicarea sportului şi vom 
demonstra efectul distructiv al drogurilor. 
        Întâlnirea tinerilor provenind din 
medii sociale, culturale ori religioase 
diferite sub impactul implementării unor 
principii unificatoare precum: toleranţă, 
non-discriminare, egalitate, respect recip-
roc, incluziune, diversitate, comunicare 
interculturală, reprezintă modul efectiv în 
care Uniunea Europeană reuşeşte să se 
implice în oferirea de şanse de învăţare, 
dezvoltare, schimbul de experienţă fiind 
mijlocul adoptat.



Adresa: Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu nr. 20, jud. Buzău cod 125300
Telefon: 0763246068, E - mail:  o�ce@atcesr.ro

Site:  www.atcesr.ro, Blog: http://atcesr.wordpress.com

Asociația de Tineret
Cultură si Educație
Speranța

Râmniceană

Părinte spiritual: Alexei Mateevici
Coordonator: ATCE - Speranța Râmniceană

președinte Mateevici Volodea
Finanțator: Consiliul Local Municipal

Râmnicu Sarat
în baza Legii 350/2005Gra�că și Editare

Sorin Negraru

Parteneri Media: TV SAT 2002, Radio Boom,
Dugheana de printuri

Colaboratori:
Viorel Holban, primarul Municipiului Rm. Sărat,

Sorin Cîrjan, viceprimarul Municipiului Rm. Sărat,
Marius Neculae - Director Muzeul Municipal

Vîlcu Violeta - Director Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu”,
Ceparu Florin - Președinte ONIX,

Grigoraș Mariana - Director adjunct Școala nr. 1
Perianu Fănel - Președinte ASCE-PP

Ștefania Selegian - Președinte Unity in Values

Redactori:

Giorgiana Grozea, Cătălina Florentina Bucurică, Daniela Strîmbei,
Iacob Daiana, Teodora Ion, Baciu Ionuț, Nicolai Tăicuțu, Claudiu Ioniță,

Dragoș Gavrilă, Mădălin Olteanu, Maria Constantinescu,
Ioana Ionescu, David Ionuț-Alin, Petronela Coman. 

Micul Jurnalist, Nr. 47, August 2014Micul Jurnalist, Nr. 47, August 20142 Micul Jurnalist, Nr. 47, August 2014Micul Jurnalist, Nr. 47, August 2014 3

... şi pentru că
Şi pentru că proiecte 

 Râmnicu Sărat a spus prezent în grila noilor 
finanţări Erasmus+. Cultura, sportul, arta şi respons-
abilitatea civică îşi spun cuvântul în noile proiecte 
Erasmus Plus, ATCE - Speranța Râmniceană, A.T. 
Onix şi F.O.R.T.E.S. vin cu primele proiecte apro-
bate pentru vara anului 2014.

 Asociaţia de Tineret Cultură și Educaţie” 
Speranţa Râmniceană” va desfăşura pe o perioadă 
de 16 luni, în perioada 15 iulie 2014 – 15 noiembrie 
2015, activităţile aferente proiectului ” Learn to get 
involved, Volunteer în Europe” – LIVE, finanțat de 
Uniunea Europeană prin programul ERASMUS+, în 
cadrul acțiunii KA1 – proiecte de mobilitate de tiner-
et, cu suma de 20.305,00 euro. LIVE este un proiect 
de mobilităţi ale voluntarilor (SEV cu ţări ale 
programului), activitatea sa fiind un stagiu de volun-
tariat de 6 luni, implementat în perioada 1 noiembrie 
2014 – 1 mai 2015 (1 decembrie 2014 - 1 iunie 
2015), la Râmnicu Sărat, de un număr de 5 voluntari 
EVS din Turcia (e-Genclik Association) şi Italia 
(Eufemia Association). 
 Prin acest proiect vizăm să oferim un proces 
de învăţare experienţial pentru 5 voluntari EVS, din 
Turcia şi Italia, care pe parcursul unui stagiu de 6 
luni desfăşurat în Râmnicu Sărat, vor învăţa şi aplică 
un set de metode şi instrumente de educaţie non-for-
mală, în grădiniţele şi şcolile primare. În urma 
implementării acestui proiect cei 5 voluntari şi bene-
ficiarii vizaţi (copiii de grădiniţă şi elevii claselor 
I-IV), vor dezvolta noi competenţe, noi metode şi 
instrumente non-formale, într-o dimensiune de 
învăţare europeană şi interculturală. Voluntarii vor 
deprinde cunoştinţe şi abilităţi de comunicare în 
limba română, vor învăţa despre cultura românească 
şi îşi vor prezenta propria cultură, într-un proces de 
înţelegere interculturală, de toleranţă, respect, 
cetăţenie activă şi coeziune socială.

 Aprobat la termenul 24 Martie 2014, proiect-
ul BUILD EUROPE THROUGH SPORTS – 
BEST, al Asociaţiei de Tineret Onix, reprezintă o 
mobilitate a tinerilor la care vor lua parte 30 de tineri 

fiind programate a se desfăşura în Municipiul Râm-
nicu Sărat, județul Buzău.
Tematica proiectului, ce vă sta la baza celor 8 zile de 
implementare a mobilităţii tinerilor, este reprezen-
tată de promovarea sportului de masă şi a unui stil de 
viaţă santos, în mod direct vizându-se crearea unei 
mai bune vizibilităţi a practicării sportului în aer 
liber (mediul public) alături de modelarea unor 
exemple de responsabilitate şi implicare pentru 
comunităţile partenere. 

 Proiectul EDU PERFORMING II – THE 
NEW GATE ON INLCUION a fost aprobat la cel 
de-al doilea termen al Programului ERASMUS+ 
obţinând locul al 8-lea în grila finanţărilor Acţiunii 
Cheie 1, cu un punctaj de 81 puncte. EDU PER-
FORMING II reprezintă un proiect integrat ce va 
reuni două activităţi majore: un curs de formare ce 
vizează crearea a 6 noi metode de educaţie non-for-
mală, derulat între 10-19 Noiembrie 2014 şi un 
schimb de tineri ce va avea loc între 06-14 Aprilie 
2015. Având perioada de implementare efectivă între 
01 august 2014 şi 01 iunie 2015 proiectul vizează 
implicarea a 7 parteneri provenind din: România, 
Spania, Italia, Grecia, Turcia, Croaţia şi Estonia.  
 Grupul ţintă al proiectului va fi compus din 
28 de Lucrători de tineret ce vor lua parte la curs la 
care se vor adăuga alţi 28 de tineri şi 7 lideri de grup 
pentru etapa schimbului de tineri. Ambele activităţi, 
de curs şi schimb, se vor derula în Râmnicu Sărat, 
România.

 Noul program Erasmus+ a venit în întâmpin-
area râmnicenilor cu proiectul “Choose Smart, 
Choose Art”, un semnal de alarmă tras 
de echipa F.O.R.T.E.S împotriva
consumului de droguri. Pornind
de la ideea că teatrul este cea
mai profundă expresie
a sufletului şi a
gândurilor
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proiectul nostru îşi propune să deschidă 
orizontul tinerilor către artă şi activităţi 
sportive, reducând în acest fel consumul 
de droguri şi alcool în rândul tinerilor. 
Proiectul se va implementa în perioada 
05.08.2014 – 05.10.2015 în comunităţile 
celor şase promotori din România, Turcia, 
Italia, Malta, Spania și Portugalia, iar 
activităţile se vor derula în Municipiul 
Râmnicu Sărat, România, astfel: vizita de 
planificare în avans: 03 – 05 octombrie 
2014 – cu participarea a 12 persoane şi 
schimb de tineri: 25 octombrie – 02 
noiembrie 2014.
 Grupul de participanţi în cadrul 
proiectului este format din şase partici-
panţi din fiecare ţară parteneră cu vârste 
cuprinse între 16 şi 19 ani (grup vulnera-
bil), însoţiţi de câte un lider de grup/pro-
motor. În grupul de 42 de tineri se vor 
selecta 12 participanţi (2/promotor), care 
se confruntă cu posibilităţi reduse 
economice și sociale. Astfel, prin activităţi 
culturale diversificate, susţinute într-un 
mediu non-formal, tinerilor li se va oferi o 
alternativă sănătoasă şi creativă pentru 
petrecerea timpului liber, precum şi opor-
tunitatea explorării laturii lor artistice. 
Utilizând metode şi instrumente non-for-
male, combinate cu activităţi artistice, ne 
propunem o analiză complexă a cauzelor 
generării consumului de droguri şi 
substanțe periculoase în rândul tinerilor, în 
încercarea de a găsi noi soluții în vederea 
eliminării acestora, să descoperim şi să 
analizăm motivele pentru care tinerii 
recurg la uzul de substanţe ilegale. De 
asemenea, vom promova un stil de viaţă 
sănătos prin practicarea sportului şi vom 
demonstra efectul distructiv al drogurilor. 
        Întâlnirea tinerilor provenind din 
medii sociale, culturale ori religioase 
diferite sub impactul implementării unor 
principii unificatoare precum: toleranţă, 
non-discriminare, egalitate, respect recip-
roc, incluziune, diversitate, comunicare 
interculturală, reprezintă modul efectiv în 
care Uniunea Europeană reuşeşte să se 
implice în oferirea de şanse de învăţare, 
dezvoltare, schimbul de experienţă fiind 
mijlocul adoptat.
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proiectul nostru îşi propune să deschidă 
orizontul tinerilor către artă şi activităţi 
sportive, reducând în acest fel consumul 
de droguri şi alcool în rândul tinerilor. 
Proiectul se va implementa în perioada 
05.08.2014 – 05.10.2015 în comunităţile 
celor şase promotori din România, Turcia, 
Italia, Malta, Spania și Portugalia, iar 
activităţile se vor derula în Municipiul 
Râmnicu Sărat, România, astfel: vizita de 
planificare în avans: 03 – 05 octombrie 
2014 – cu participarea a 12 persoane şi 
schimb de tineri: 25 octombrie – 02 
noiembrie 2014.
 Grupul de participanţi în cadrul 
proiectului este format din şase partici-
panţi din fiecare ţară parteneră cu vârste 
cuprinse între 16 şi 19 ani (grup vulnera-
bil), însoţiţi de câte un lider de grup/pro-
motor. În grupul de 42 de tineri se vor 
selecta 12 participanţi (2/promotor), care 
se confruntă cu posibilităţi reduse 
economice și sociale. Astfel, prin activităţi 
culturale diversificate, susţinute într-un 
mediu non-formal, tinerilor li se va oferi o 
alternativă sănătoasă şi creativă pentru 
petrecerea timpului liber, precum şi opor-
tunitatea explorării laturii lor artistice. 
Utilizând metode şi instrumente non-for-
male, combinate cu activităţi artistice, ne 
propunem o analiză complexă a cauzelor 
generării consumului de droguri şi 
substanțe periculoase în rândul tinerilor, în 
încercarea de a găsi noi soluții în vederea 
eliminării acestora, să descoperim şi să 
analizăm motivele pentru care tinerii 
recurg la uzul de substanţe ilegale. De 
asemenea, vom promova un stil de viaţă 
sănătos prin practicarea sportului şi vom 
demonstra efectul distructiv al drogurilor. 
        Întâlnirea tinerilor provenind din 
medii sociale, culturale ori religioase 
diferite sub impactul implementării unor 
principii unificatoare precum: toleranţă, 
non-discriminare, egalitate, respect recip-
roc, incluziune, diversitate, comunicare 
interculturală, reprezintă modul efectiv în 
care Uniunea Europeană reuşeşte să se 
implice în oferirea de şanse de învăţare, 
dezvoltare, schimbul de experienţă fiind 
mijlocul adoptat.

- Pregătire practică şi logistică -- Pregătire practică şi logistică -

 Cea de a VII-a ediţie a Festivalului Dramaturgiei 
Buzoiene a fost pregătită de către echipa de proiect şi de către 
cei 20 de voluntari împreună cu preşedintele asociaţiei 
Speranţa Râmniceană. În această perioadă s-au asigurat 
resursele materiale, logistica necesară şi s-au conceput 
documentele cadru necesare bunei desfăşurări a 
concursurilor de teatru. Şedinţele de lucru ale echipei de 
proiect au fost săptămânale, încă începând din luna iunie, 
constând în punerea la punct a detaliilor 
administrativ-organizatorice şi logistice. Astfel pentru fiecare 
membru al echipei de proiect sau voluntar implicat în 
organizare şi coordonare s-au stabilit sarcini concrete 
evidenţiate în Contractul de voluntariat şi Fişa postului 
asumate prin semnătură.
 În cadrul acestor şedinţe de lucru, prin brainstorming 
s-au stabilit şi redactat documentaţia necesară bunei 
desfăşurări a proiectului. A fost elaborat Regulamentul de 
Ordine Interioară cu reguli şi măsuri de protecţie şi siguranţă 
ale participanţilor, a fost stabilită documentaţia dosarului de 
înscriere (cerere tip, formular de înscriere, regulamentul 
concursurilor de teatru), textul invitaţiilor către liceele din 
judeţ, s-au făcut referate de necesitate pentru achiziţionarea 
resurselor materiale cu respectarea legislaţiei în vigoare, a 
Ghidului Solicitantului şi a Ordonanţei 34/2006 privind 
achiziţiile publice.
 O altă activitate a echipei de tineri voluntari ai ATCE 
Speranţa Râmniceană a fost efectuată pe teren, aceştia 
mergând în judeţ, la fiecare liceu în parte şi înmânând 
directorilor invitaţiile la festival, tipizatele dosarelor de 
înscriere şi regulamentul de desfăşurare al concursurilor de 
teatru. Totodată apelul de înscriere a fost transmis pe emailul 
fiecărui liceu din judeţ şi prin mass-media locală şi judeţeană. 
În baza referatelor de necesitate s-au achiziţionat resursele 
materiale necesare şi s-au contractat furnizorii pentru 
serviciile necesare de către managerul de proiect sub 
monitorizarea preşedintelui asociaţiei.

Cătălina Florentina Bucurică
voluntar în proiect

Giorgiana Grozea

COMUNICAT DE PRESÃ DE LANSAREA PROIECTULUI

 Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret 
Educație și Sport, F.O.R.T.E.S, anunță lansarea oficială a 
proiectului Choose SMART, Choose ART, finanțat de 
Uniunea Europeană prin programul ERASMUS+, în 
cadrul acțiunii KA1 – mobilități ale tinerilor, cu suma de 
22.248,00 euro. Proiectul se va implementa în perioada 
05.08.2014 – 05.10.2015 în comunitățile celor șase 
promotori din România, Turcia, Italia, Malta, Spania și 
Portugalia, iar activitățile se vor derula în Municipiul 
Râmnicu Sărat, România, astfel:
 - Vizita de Planificare în Avans: 03 – 05 octombrie 
2014 – cu participarea a 12 persoane;
 - Schimb de tineri: 25 octombrie – 02 noiembrie 
2014.
 Grupul de participanți în cadrul proiectului este 
format din șase participanți din fiecare țară parteneră cu 
vârste cuprinse între 16 și 19 ani (grup vulnerabil), insoțiți 
de câte un lider de grup/promotor. În grupul de 42 de tineri 
se vor selecta 12 participanți (2/promotor), care se 
confruntă cu posibilități reduse economice și sociale.

 DETALII ALE PROIECTULUI:
 SCOP: Plecând de la ideea că arta dramatică este 
cea mai profundă expresie a creativității umane și având ca 
motto cuvintele lui Tolstoi „Arta este un mijloc indirect de 
comunicare!”, s-a dezvoltat proiectul Choose SMART, 
Choose ART, în scopul combaterii uzului de droguri, o 
problemă stringentă a zilelor noastre, prezentă în toată 
lumea în general, dar și în Europa și România în particular. 
Astfel, prin activități culturale diversificate, susținute 
într-un mediu non-formal, tinerilor li se va oferi o 
alternativă sănătoasă și creativă pentru petrecerea timpului 
liber, precum și oportunitatea explorării laturii lor artistice. 
Utilizând metode și instrumente non-formale, combinate 
cu activități artistice, ne propunem o analiză complexă a 
cauzelor generării consumului de droguri și substanțe 
periculoase în rândul tinerilor, în încercarea de a găsi noi 
soluții în vederea eliminării acestora, să descoperim și să 
analizăm motivele pentru care tinerii recurg la uzul de 
substanțe ilegale. De asemenea, vom promova un stil de 
viață sănătos prin practicarea sportului și vom demonstra 
efectul distructiv al drogurilor.
 Obiectiv 1. Creșterea gradului de conștientizare a 
grupului țintă, (42 de participanți – 7 din fiecare țară 
promotoare), asupra pericolului utilizării de substanțe 
ilegale, prin activități derulate cu ajutorul metodelor de 
educație nonformală, la Rm. Sărat pe o perioadă de 8 zile.

 Obiectiv 2. Creșterea nivelului de implicare al 
grupului țintă, (42 de participanți – 7 din fiecare țară 
promotoare), în activități artisitice ce vor avea ca finalitate 
crearea și punerea în scenă a unei piese de teatru „Arta nu 
drog”, pe perioada activităților.
 Obiectiv 3. Dezvoltarea abilităților sportive de 
înviorare și petrecerea timpului liber în mod sănătos prin 
sport – nu drog, de către grupul țintă, (42 de participanți – 
7 din fiecare țară promotoare), pe parcursul a 8 zile de 
activități de la Rm. Sărat (obiectiv subsidiar).
 Obiectiv 4. Dezvoltarea dialogului intercultural 
între cei 42 de participanți prin activitățile de la Rm. Sărat 
desfășurate pe o perioadă de 8 zile.
 Obiectivele noastre sunt în concordanță cu 
obiectivele și prioritățile Erasmus+ și urmăresc să 
contribuie la dezvoltarea tinerilor în conformitate cu 
Strategia Europa 2020.
 Activităţile propuse în cadrul schimbului de tineri 
provin din sfera educației nonformale și sunt următoarele:
 - teatru forum, workshop-uri de muzică, dans, 
tematice, energizere, jocuri de rol, prezentări etc;
 - activități sportive: fotbal, tenis, cros, înviorare;
 - activități culturale și educative;
 - seminarii tematice (informare asupra riscurilor 
cauzate de consumul de droguri);
 - vizite culturale și tematice în Rm. Sărat, Buzău 
(Centrul de Prevenire Evaluare Consiliere Antidrog 
Buzău);
 - seri interculturale și de socializare;
 - spectacol cultural artistic ”Artă nu drog”;

 Parteneri:
Organizația coordonatoare este F.O.R.T.E.S – România, 
Organizațiile partenere sunt: E-genclik – Turcia, H2O – 
Portugalia, Oportunidades Europeas – Spania, Nizza di 
Sicilia Municipality – Italia și Active Youth – Malta.  
 Pentru mai multe informații ne puteți scrie un e-mail la 
fortes@atcesr.ro, fortes.rms@gmail.com sau contacta prin persoanele 
de contact:
 Mateevici Volodea – președinte, tel. 0763246068, e-mail: 
volodeamateevici@gmail.com 
 Holban Laura – manager de proiect, tel. 0756190875, 
e-mail: laura@youthx.org  
 Grozea Giorgiana – responsabil de comunicare, tel. 
0769719386, e-mail: giorgiana.grozea@yahoo.com 
 Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii 
Europene prin Programul Erasmus+. Această comunicare reflectă 
doar vederile autorului, iar Uniunea Europeană nu poate fi făcută 
responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

Președinte F.O.R.T.E.S, Volodea MATEEVICI
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 Asociaţia de Tineret ONIX are deosebită plăcere de 
a vă comunica faptul că proiectul EDU PERFORMING II – 
THE NEW GATE ON INLCUION (Proiect nr. 
2014-2-RO01-KA105-002449) a fost aprobat la cel de-al 
doilea termen al Programului ERASMUS+ obţinând locul 
al 8-lea în grila finanţărilor Acţiunii Cheie 1, cu un punctaj 
de 81 puncte.
 EDU PERFORMING II reprezintă un proiect 
integrat ce va reuni două activităţi majore: un curs de 
formare ce vizează crearea a 6 noi metode de educaţie 
non-formală, derulat între 10-19 Noiembrie 2014 şi un 
schimb de tineri ce va avea loc între 06-14 Aprilie 2015. 
Având perioada de implementare efectivă între 01 august 
2014 şi 01 iunie 2015 proiectul vizează implicarea a 7 
parteneri provenind din: România, Spania, Italia, Grecia, 
Turcia, Croaţia şi Estonia. Grupul ţintă al proiectului va fi 
compus din 28 de Lucrători de tineret ce vor lua parte la 
curs la care se vor adăuga alţi 28 de tineri şi 7 lideri de grup 
pentru etapa schimbului de tineri. Ambele activităţi, de curs 
şi schimb, se vor derula în Râmnicu Sărat, România.
 Obiectivele setate petru proiectul nostru sunt 
următoarele:
 1. Dezvoltarea competenţelor practice de lucru cu 
noi metode de educaţie non – formală a celor 63 de partici-
panţi din 7 state, prin implicarea lor în organizarea, 
programarea, îmbunătăţirea şi aplicarea metodelor create în 
Râmnicu Sărat, într-o perioadă de 10 luni.
 2. Creşterea gradului de conştientizare a celor 63 
participanţi din 7 state cu privire la importanţa luării de 
iniţiativă prin implicarea lor în utilizarea de metode de 
educaţie non formală în vederea oferirii de soluţii de com-
batere a problemelor cu care clasele sociale dezavantajate 
se confruntă, în Râmnicu Sărat, într-o perioadă de 10 luni.
 3. Creşterea numărului de lucrători de tineret care 
să utilizeze metode şi instrumente non – formale pentru 
îmbunătăţirea sistemelor educaţionale, eliminarea rasismu-
lui, discriminării şi a oricărui fel de discriminare umană, în 
Râmnicu Sărat, jud. Buzău, într-o perioadă de 10 luni.
 4. Creşterea gradului de aplicabilitate a metodelor 
şi instrumentelor de educaţie non – formală utilizate de 
către cei 63 participanţi prin implementarea acestora în 
instituţii şi medii ce lucrează cu persoanele dezavantajate, 
în Râmnicu Sărat, într-o perioadă de 10 luni.
 5. Dezvoltarea comunicării interculturale a celor 
63 de participanţi din cele 7 state partenere în proiect prin 
activităţi bazate pe respectarea principiilor: diversităţii, 
respectului reciproc, toleranţei, solidarităţii, cetăţeniei 

 Proiectul "Learn to get involved, Volunteer in Europe"-Live, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul 
Erasmus+ în cadrul acţiunii K1 a fost conceput ca un serviciu de învăţare de lungă durată a 5 voluntari EVS ce vor veni 
într-un stagiu de voluntariat de 6 luni la Râmnicu-Sărat, România, în perioada 1 octombrie 2014 – 1 aprilie 2015. Princi-
pala activitate este stagiul de voluntariat, însă proiectul este fundamentat pe cele 3 etape principale de implementare a 
unui proiect, cu o durată totală de 16 luni, în perioada 15.07.2014 – 15.11.2015.
 Etapa de pregătire a stagiului şi voluntarilor, vizibilitatea şi promovarea proiectului şi a Progrmului Erasmus+ 
are loc în perioada 15 iulie - 1 octombrie 2014. Într-o primă perioadă a acestei etape s-a realizat un grup al proiectului 
pe facebook (https://www.facebook.com/groups/live.evs/), s-a postat un banner online pe acest grup, s-a postat comuni-
catul de presă de lansare a proiectului pe blogul asociației ATCE Speranța Râmniceană și pe pagina/grupurile de 
facebook, (https://atcesr.wordpress.com/2014/07/16/comunicat-de-lansare-proiect-live/) şi s-a  participat la emisiunea 
TV SAT moderată de Loredana Bălan, ”Presa liberă trecere”. În perioada următoare se vor dezvolta o serie de campanii 
de promovare în comunitățile promotoare, campanii ce vor consta în distribuirea de flyere, pliante, postarea de afişe, 
scrierea de articole etc.
 Lansarea proiectului s-a făcut printr-o conferinţă de presă la care au fost invitaţi diferiţi actori sociali. Toţi 
promotorii au postat în mediul online informaţii şi date relevante despre proiect, apeluri de selecţie de voluntari, faptul 
că proiectul beneficiază de finanţare din partea Uniunii Europene prin programul Erasmus+, sigla programului alături de 
cele ale organizaţiilor. A urmat apoi procesul de selecţia voluntarilor, apelurile de selecţie acoperind mediul online atât 
în Turcia şi Italia, cât şi în România, procedura implementându-se cu respectarea universalităţii SEV. După finalizarea 
selecţiei tinerii voluntari vor trece printr-o perioadă de pregătire a stagiului, activităţile fiind de formare în tematica 
stagiului, de pregătire a activităţilor, de familiarizare cu metodele şi instrumentele non-formale ce se vor aplica grupului 
de beneficiari (copii de la grădiniţele râmnicene şi elevii şcolilor primare), dar şi de pregătire a aspectelor interculturale 
şi de pregătire a voluntarilor pentru şederea de lungă durată într-o ţară străină.

fiind programate a se desfăşura în Municipiul Râm-
nicu Sărat, județul Buzău.
Tematica proiectului, ce vă sta la baza celor 8 zile de 
implementare a mobilităţii tinerilor, este reprezen-
tată de promovarea sportului de masă şi a unui stil de 
viaţă santos, în mod direct vizându-se crearea unei 
mai bune vizibilităţi a practicării sportului în aer 
liber (mediul public) alături de modelarea unor 
exemple de responsabilitate şi implicare pentru 
comunităţile partenere. 

 Proiectul EDU PERFORMING II – THE 
NEW GATE ON INLCUION a fost aprobat la cel 
de-al doilea termen al Programului ERASMUS+ 
obţinând locul al 8-lea în grila finanţărilor Acţiunii 
Cheie 1, cu un punctaj de 81 puncte. EDU PER-
FORMING II reprezintă un proiect integrat ce va 
reuni două activităţi majore: un curs de formare ce 
vizează crearea a 6 noi metode de educaţie non-for-
mală, derulat între 10-19 Noiembrie 2014 şi un 
schimb de tineri ce va avea loc între 06-14 Aprilie 
2015. Având perioada de implementare efectivă între 
01 august 2014 şi 01 iunie 2015 proiectul vizează 
implicarea a 7 parteneri provenind din: România, 
Spania, Italia, Grecia, Turcia, Croaţia şi Estonia.  
 Grupul ţintă al proiectului va fi compus din 
28 de Lucrători de tineret ce vor lua parte la curs la 
care se vor adăuga alţi 28 de tineri şi 7 lideri de grup 
pentru etapa schimbului de tineri. Ambele activităţi, 
de curs şi schimb, se vor derula în Râmnicu Sărat, 
România.

 Noul program Erasmus+ a venit în întâmpin-
area râmnicenilor cu proiectul “Choose Smart, 
Choose Art”, un semnal de alarmă tras 
de echipa F.O.R.T.E.S împotriva
consumului de droguri. Pornind
de la ideea că teatrul este cea
mai profundă expresie
a sufletului şi a
gândurilor
omeneşti,

proiectul nostru îşi propune să deschidă 
orizontul tinerilor către artă şi activităţi 
sportive, reducând în acest fel consumul 
de droguri şi alcool în rândul tinerilor. 
Proiectul se va implementa în perioada 
05.08.2014 – 05.10.2015 în comunităţile 
celor şase promotori din România, Turcia, 
Italia, Malta, Spania și Portugalia, iar 
activităţile se vor derula în Municipiul 
Râmnicu Sărat, România, astfel: vizita de 
planificare în avans: 03 – 05 octombrie 
2014 – cu participarea a 12 persoane şi 
schimb de tineri: 25 octombrie – 02 
noiembrie 2014.
 Grupul de participanţi în cadrul 
proiectului este format din şase partici-
panţi din fiecare ţară parteneră cu vârste 
cuprinse între 16 şi 19 ani (grup vulnera-
bil), însoţiţi de câte un lider de grup/pro-
motor. În grupul de 42 de tineri se vor 
selecta 12 participanţi (2/promotor), care 
se confruntă cu posibilităţi reduse 
economice și sociale. Astfel, prin activităţi 
culturale diversificate, susţinute într-un 
mediu non-formal, tinerilor li se va oferi o 
alternativă sănătoasă şi creativă pentru 
petrecerea timpului liber, precum şi opor-
tunitatea explorării laturii lor artistice. 
Utilizând metode şi instrumente non-for-
male, combinate cu activităţi artistice, ne 
propunem o analiză complexă a cauzelor 
generării consumului de droguri şi 
substanțe periculoase în rândul tinerilor, în 
încercarea de a găsi noi soluții în vederea 
eliminării acestora, să descoperim şi să 
analizăm motivele pentru care tinerii 
recurg la uzul de substanţe ilegale. De 
asemenea, vom promova un stil de viaţă 
sănătos prin practicarea sportului şi vom 
demonstra efectul distructiv al drogurilor. 
        Întâlnirea tinerilor provenind din 
medii sociale, culturale ori religioase 
diferite sub impactul implementării unor 
principii unificatoare precum: toleranţă, 
non-discriminare, egalitate, respect recip-
roc, incluziune, diversitate, comunicare 
interculturală, reprezintă modul efectiv în 
care Uniunea Europeană reuşeşte să se 
implice în oferirea de şanse de învăţare, 
dezvoltare, schimbul de experienţă fiind 
mijlocul adoptat.

THE NEW GATE ON INCLUSION
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active şi europene, valorilor multiculturalităţii, în Râmnicu 
Sărat, jud. Buzău, într-o perioadă de 10 luni.
 Obiectivele proiectului vor fi atinse în urma imple-
mentării celor două activităţi de curs şi schimb în care vor 
fi utilizate următoarele metode: sesiuni de formare, work-
shop, prezentare, debriefing şi masă rotundă, teambuilding, 
brainstorming, evaluări intermediare şi finale, Youthpass 
Reflection, Evaluare finală, seri interculturale, jocuri de 
cunoaştere, socializare, comunicare şi includere, alături de 
metodele nou create: Picture Method, The Happy End 
Method, Dreamer Method, Reality Check Method, The 
Circle of Trust Method, Truth or Lie Method, The cost of 
living Method.
 Activităţile ce vor fi implementate vor fi susţinute 
pe baza metodelor şi instrumentelor de educaţie non-for-
mală ce vor viza pe de o parte formarea de lucrători de 
tineret pregătiţi pentru a utiliza noi metodologii în relaţia cu 
tinerii şi copiii dezavantajaţi şi pe de altă parte de a crearea 
unor echipe de lucru funcţionale care să susţină implicarea 
organizaţiilor de voluntariat şi a structurilor de tineret în 
procesul incluziunii sociale. În acest sens, cursul de 
formare va fi organizat pe baza unor activităţi de training 
zilnice ce vor porni de la prezentarea celor 6 metode la 
nivelul iniţial existent, vor continua prin alcătuirea a câte 4 
echipe diferite în care Lucrătorii vor participa la worksho-
puri în care vor avea sarcina de a crea scenarii de lucru şi 
implementare aplicabile mai departe pe parcursul schimbu-
lui de tineri. Activitatea următoare va fi constituită de prez-
entarea scenariilor în mod consecutiv de către fiecare 
echipă pentru ca în final să fie evaluat nivelul de aplicabili-
tate al metodelor, alături de formatori.
 Activitatea de final a cursului va fi crearea Broşurii 
de metode EDU PERFORMING II, care va fi diseminată în 
comunităţile promotoare şi aplicate în cadrul structurilor şi 
comunităţilor partenere. Activităţile schimbului de tineri 
vor fi coordonate de către liderii de grup ai celor 7 promoto-
ri după ce în perioada pregătitoare vor fi distribuite 
responsabilităţi pentru fiecare tânăr şi partener. Dacă pe 
perioada cursului de formare, lucrătorii de tineret vor prez-
enta metodele în cadrul: Şcolii Gimnaziale nr. 2, L.T. 
Ştefan cel Mare, C.N. Al. Vlahuţă şi Grădiniţei Orizont, 
aplicabilitatea schimbului îi va reuni pe participanţi în 
activităţi comune cu: Centrul de Bătrâni din Râmnicu Sărat 
şi cele 5 Centre de Tip Familial din Rm. Sărat.

Florin Ceparu
Manager de proiect EDU PERFORMING II

 După această serie de activităţi vor urma altele ce ţin de pregătirea proiectului: pregătirea protocoalelor de 
colaborare, a participanţilor şi a echipei de management. Stagiul de voluntariat propus va implică 3 voluntari din Turcia 
(doi dintre aceştia confruntându-se cu oportunităţi reduse economice și geografice) și 2 voluntari din Italia în activităţi 
de creşterea vizibilităţii, de creşterea aplicabilităţii şi de promovare a educaţiei non-formale în grădiniţele şi şcolile 
gimnaziale (clasele primare I-IV), din Municipiul Râmnicu Sărat. 
 Pe parcursul celor 6 luni voluntarii EVS vor implementa împreună cu beneficiarii stagiului, copiii din 
grădiniţele şi şcolile râmnicene, metode şi instrumente de educaţie non-formală ca: teatru, teatru forum, bibliotecă vie, 
cafenea publică, flashmob, animaţie stradală. 
 Voluntarii vor deprinde cunoştinţe și abilităţi de comunicare în limba română, vor învăţa despre cultura 
românească şi îşi vor prezenta propria cultură, într-un proces de înţelegere interculturală, de toleranţă, respect, cetăţenie 
activă şi coeziune socială.

Daniela Strîmbei,
manager de proiect

Learn to get Involved, Volunteer in Europe – LIVE

Noul program al Uniunii Europene în domeniul tineretului, 
Educaţiei şi formării profesionale, Erasmus+  vizibil în

Râmnicu Sărat prin proiectul
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  “Vlachs in Europe” a fost�>, ultimul proiect european 
T.i.A (Tineret în Acţiune), ce a const,,>,�at într-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). Tinerii participanţi la proiect s-au implicat în 
toate fazele acest,,>,�uia începând de la scriere, până la implementare 
şi diseminare. Organizaţi în echipe de lucr;:, tinerii au participat 
activ la planificare, implementare şi evaluarea activităţilor, a 
procesului de învăţare şi a organizării practice, pentr;: ca 
rezultatele să fie cele scontate, iar impactul în comunitate să fie 
maxim.
 Diseminarea şi multiplicarea rezultatelor a fost�>, 
realizată tot de grupul ţintă bazându-se efectiv pe rezultatele 
muncii lor şi a competenţelor dobândite la nivel personal de-a 
lungul implementării proiectului. Ei au fost�>, cei care au selectat, 
realizat şi dist,,>,�ribuit materiale în timpul campaniilor st,,>,�radale. 
Aşa s-a întâmplat şi în cursul lunii august�>, 2014, tineri 
participanţi în cadrul proiectului "Vlachs in Europe" au desfăşurat 
o campanie de informare st,,>,�radală ce a avut ca tematică 
rezultatele obţinute în urma desfăşurării schimbului de tineri şi 
promovarea culturii vlahe.
 Cu acest�>, prilej tinerii voluntari au împărţit cărţi 
poştale, pliante şi deasemenea au avut loc discuţii libere cu 
cetăţenii. Înarmaţi cu mult entuziasm şi o căldură sufletească 
caracteristică vârst,,>,�ei, tinerii au interacţionat cu cetăţenii, s-au 
pozat, au glumit au adus voia bună şi zâmbetul pe faţa acest,,>,�ora 
şi totodată s-au asigurat că informaţia transmisă a fost�>, 
percepută bine. În urma desfăşurării acest,,>,�ei acţiuni, beneficiari nu 
au fost�>, doar participanţii direcţi ai proiectului ci şi celelalte 
persoane care au intrat în contat cu proiectul, într-un impact 
comunitar bine definit.
 Proiectul "Vlachs in Europe" a deschis apetitul cultural 
al participanţilor şi i-a îndemnat să împărtăşească şi altora ceea 
ce au învăţat. Acest�>, proiect est,,>,�e dovada faptului că interesul   
 pentr;: ist,,>,�orie, cultură şi artă est,,>,�e debordant în rândul   
 tinerilor noştri!

 Proiectul BUILD EUROPE THROUGH SPORTS 
– BEST aşa cum şi denumirea o afirmă se doreşte a fi o 
reconstruire a valorilor Uniunii Europene pornind de la 
centura unitară reprezentată de sportul de masă, ca modali-
tate de coagulare a unor viziuni comune, a unor modele 
pozitive pentru crearea de noi mentalităţi. Astfel, BEST va 
reuni un număr de 36 de tineri provenind din România, 
Turcia, Italia, Grecia, Polonia şi Slovenia care pe o perio-
adă de 8 zile de activităţi vor oferi soluţii viabile prin activ-
ităţi de voluntariat şi educaţie non – formală într-un cadru 
non – formal, implicării prin sport pentru îndepărtarea 
tuturor efectelor negative cu care comunităţile partenere se 
confruntă.
 Astfel, motivaţia implementării proiectului vine 
din identificarea cauzelor existente şi anume: atitudini 
anti-sportive, un stil de viaţă nesănătos, vicios, afectat de 
multitudinea de atracţii negative pe care mediul social le 
pune în calea acestora: consumul de droguri, ori alte 
substanţe, alcool, grupuri afectate, atitudini discriminatorii, 
toate acestea producând deja în prezent efecte deosebit de 
negative precum: discriminare, sedentarism, dependenţă, 

Iacob Daiana

BEST
ÎN CONTEXT!VIZIUNEA 

ȘIȘI

reacţii sociale individuale sau de masă, toate acestea 
conducând către identificarea uneia dintre cele mai impor-
tante probleme şi anume: slaba practicare a sportului. 
Situaţia în care de asemenea în şcoli, orele de sport sunt din 
ce în ce mai reduse, tinerii nemaifiind îndrumaţi să practice 
sportul nici pentru timpul liber, preţurile mari la închirierea 
sălilor de sport, alături de lipsa/desfiinţarea terenurilor 
publice de sport unde ar fi putut fi practicate sporturi de 
masă, toate acestea reprezintă baza motivaţională pe care o 
utilizăm în vederea pozitivizării situaţiei existente şi oferi-
rii de soluţii viabile problemelor, într-un cadru multicultur-
al. Toate aceste cauze conduc către problema pe care o vom 
aborda aceea a slabei practicări a sportului de masă pe 
fundamentul unor oportunităţi vicioase de petrecere a 
timpului liber precum şi a unor atitudini de excludere.
În specific aşadar, pozitivizând, scopul proiectului BEST 
este reprezentat de dezvoltarea competenţelor de practicare 
a sporturilor de masă în aer liber într-un cadru multicultur-
al, alături de promovarea unor atitudini pro-sociale bazate 
pe fair play, nediscriminare, respect reciproc, egalitate, 
solidaritatea, egalitate, toleranţă, coeziune.

 Rezultatele aşteptate sunt: creşterea numărului de 
practicanţi ai sporturilor de masă; îmbunătăţirea imaginii 
sportului; mentalităţi mult mai dinamice şi tineri mai impli-
caţi; noi oportunităţi de petrecere a timpului liber şi noi 
grupuri de manifestare benefice comunităţilor partenere; 
crearea de modele comunitare;
 DE CE ERASMUS PLUS?
 O întrebare la care, de altfel, răspunsul vine tocmai 
din componenta sa unitară şi din valorile susţinute la nivel 
european. Programul Erasmus Plus ca şi continuator al 
acţiunilor/proiectelor derulate în cadrul Programului Tiner-
et în Acţiune reprezintă oportunitatea perfectă de valorifi-
care a şanselor de dezvoltare a tinerilor în context european 
şi sub apropiata lupă a standardelor de evoluţie impuse în 
cadrul Uniunii Europene în care o valoare aparte este 
oferită implementării unor principii, atitudini, responsabil-
ităţi care să vină în sprijinul implicării tinerilor, a egalizării 
şanselor şi a facilitării participării acestora la procesul de 
luare a deciziilor. În acest context, ERASMUS PLUS trans-
feră în fapt dreptul la implicare, mobilitate europeană, 
iniţiativă către beneficiari selectaţi în baza unor proiecte 
oportune, bine concepute şi structurate, astfel încât toate 
aceste principii, teme şi valori ce pornesc în esenţă de la 

tineri, să fie concretizate, valorificate, puse în practică.
 De ce mobilitate a tinerilor? Deoarece mobilitatea 
reprezintă spiritul tinerilor, crează valori şi susţine schim-
bul de experienţă, toate contribuind la o bună înţelegere a 
diversităţii la nivel european. Toate problemele existente în 
prezent, situaţiile de necesitate, abordate integrat prin 
normele mobilităţii şi a „exchange-ului” constituie măsuri 
viabile adoptate în slujba pozitivizării situaţiilor existente 
şi un pas major către realizarea acestor deziderate. Întâlni-
rea tinerilor provenind din medii sociale, culturale ori 
religioase diferite sub impactul implementării unor 
principii unificatoare precum: toleranţă, non-discriminare, 
egalitate, respect reciproc, incluziune, diversitate, comuni-
care interculturală, reprezintă modul efectiv în care UNI-
UNEA EUROPEANĂ reuşeşte să se implice în oferirea de 
şanse de învăţare, dezvoltare, schimbul de experienţă fiind 
mijlocul adoptat.

Florin Ceparu
Manager de proiect

 Articol realizat în cadrul proiectului BUILD EUROPE 
THROUGH SPORTS derulat cu sprijin financiar din partea 
Uniunii Europene în cadrul Programului ERASMUS PLUS, 
Acţiunea cheie 1 – Mobilităţi ale tinerilor.



 Perioada 11-19 august 2014 a consemnat pentru municipiul 
Râmnicu Sărat poate unul din cele mai importante evenimente ale 
anului, un mix intercultural fundamentat pe ideea promovării sportu-
rilor de masă şi a împărtăşirii într-un cadru unitar a valorilor cultura-
le ale celor 36 de participanţi provenind din România, Turcia, Slove-
nia, Polonia, Italia şi Grecia.
 Având o tematică activă, un scop şi obiective îndrăzneţe în 
complexitatea lor, schimbul de tineri a inclus în derularea să o triplă 
dimensiune abordată: pe de o parte a fost vorba despre promovarea 
sportului de masă, pornind în acest sens pe o dublă direcţie: pe de o 
parte prezentarea şi dezvoltarea principiilor ce stau la baza bunei 
înţelegeri a acţiunii umane în sport: fair-play, comunicare, respect 
reciproc, responsabilitate, profesionalism, egalitate şi non-discrimin-
are, nerenunţare, încredere de sine ori altruism şi pe de altă parte 
practicarea efectivă a sporturilor de masă comune pentru fiecare din 
promotorii implicaţi, aşa cum a fost cazul unor sporturi precum: 
fotbal, baschet, handbal, volei, tenis cu piciorul, darts, badminton, 
atletism, bodybuilding sau aerobic. Pentru derularea tuturor acestor 
activităţi echipa organizatoare a planificat din timp şi asigurat pe 
perioada schimbului terenurile de joc, modul de organizare, perioad-
ele de timp aferente, fiind distribuite sarcini şi responsabilităţi în 
rândul fiecăruia dintre grupuri în vederea asigurării unei implicări 
egal proporţionate a grupurilor atât în procesul organizării, coor-
donării cât şi participării.
 În acest sens, activităţile au avut loc în locaţii precum: Com-
plexul Sportiv Bella Italia, Sala Municipală de Sport Râmnicu Sărat, 
Sala de bodybuilding şi aerobic “Terminator”, Parcul Municipal şi 
stadionul Victoria. Modul de organizare a activităţilor a ţinut cont de 
realizarea unui mix intercultural continuu, de împărţirea în echipe 
multiculturale şi de derularea activităţilor într-un cadru non-formal 
participative care a oferit tuturor tinerilor posibilitatea de a lua parte 
la un proces de management amplu ce şi-a derulat paşii pe baza unui 
program de activităţi asumat în etapă pregătitoare ce iniţial a fost 
dezvoltat şi programat temeinic.
 Etapa de implementare efectivă a schimbului de tineri s-a 
remarcat printr-o atenţie sporită dimensiunii de reflectare asupra 
rezultatelor obţinute, având în vedere faptul că în component grupu-
lui intercultural au luat parte tineri proveniţi din medii sociale şi 
culturale diferite, unii pasionaţi de sport în timp ce alţii venind în 
proiect din dorinţa de a-şi dezvolta competenţe solide şi valori în 
ceea ce priveşte adoptarea unui stil de viaţă sănătos. Atât pentru 
valorificarea competenţelor cu care participanţii au venit în proiect 
cât şi pentru dezvoltarea competenţelor existente la nivelul fiecărui 
participant, proiectul BEST a oferit soluţii viabile, activităţi dinam-
ice şi continuu dătătoare de noi perspective pe baza cărora a fost 
fundamentată o relaţie de comunicare şi colaborare exemplară a 
participanţilor şi a liderilor fără a fi nevoie de reguli deosebite ori 
condiţii aparte în afara ariei non-formalului.
 Cea de-a doua dimensiune abordată prin proiect a fost cea 
socială având în vedere faptul că mixul informaţional existent sub 
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 Proiectul "Learn to get involved, Volunteer in Europe"-Live, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul 
Erasmus+ în cadrul acţiunii K1 a fost conceput ca un serviciu de învăţare de lungă durată a 5 voluntari EVS ce vor veni 
într-un stagiu de voluntariat de 6 luni la Râmnicu-Sărat, România, în perioada 1 octombrie 2014 – 1 aprilie 2015. Princi-
pala activitate este stagiul de voluntariat, însă proiectul este fundamentat pe cele 3 etape principale de implementare a 
unui proiect, cu o durată totală de 16 luni, în perioada 15.07.2014 – 15.11.2015.
 Etapa de pregătire a stagiului şi voluntarilor, vizibilitatea şi promovarea proiectului şi a Progrmului Erasmus+ 
are loc în perioada 15 iulie - 1 octombrie 2014. Într-o primă perioadă a acestei etape s-a realizat un grup al proiectului 
pe facebook (https://www.facebook.com/groups/live.evs/), s-a postat un banner online pe acest grup, s-a postat comuni-
catul de presă de lansare a proiectului pe blogul asociației ATCE Speranța Râmniceană și pe pagina/grupurile de 
facebook, (https://atcesr.wordpress.com/2014/07/16/comunicat-de-lansare-proiect-live/) şi s-a  participat la emisiunea 
TV SAT moderată de Loredana Bălan, ”Presa liberă trecere”. În perioada următoare se vor dezvolta o serie de campanii 
de promovare în comunitățile promotoare, campanii ce vor consta în distribuirea de flyere, pliante, postarea de afişe, 
scrierea de articole etc.
 Lansarea proiectului s-a făcut printr-o conferinţă de presă la care au fost invitaţi diferiţi actori sociali. Toţi 
promotorii au postat în mediul online informaţii şi date relevante despre proiect, apeluri de selecţie de voluntari, faptul 
că proiectul beneficiază de finanţare din partea Uniunii Europene prin programul Erasmus+, sigla programului alături de 
cele ale organizaţiilor. A urmat apoi procesul de selecţia voluntarilor, apelurile de selecţie acoperind mediul online atât 
în Turcia şi Italia, cât şi în România, procedura implementându-se cu respectarea universalităţii SEV. După finalizarea 
selecţiei tinerii voluntari vor trece printr-o perioadă de pregătire a stagiului, activităţile fiind de formare în tematica 
stagiului, de pregătire a activităţilor, de familiarizare cu metodele şi instrumentele non-formale ce se vor aplica grupului 
de beneficiari (copii de la grădiniţele râmnicene şi elevii şcolilor primare), dar şi de pregătire a aspectelor interculturale 
şi de pregătire a voluntarilor pentru şederea de lungă durată într-o ţară străină.

 The dissemination of BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS proj-
ect passed this weekend a very import-
ant stage of the moment consisting in a 
foot tennis tournament organized in 
front of Râmnicu Sărat Municipality 
building. With the participation of 8 
teams of 2 players passionate of sport 
and foot tennis and beneficiating of a 
good outside weather and in the same 
time with the presence of Râmnicu 
Sărat vice-mayor, Mr. Sorin Cirjan, a 
strong fan of this sport and one of the 
best players in the region considering 
his profession of Sports Education 
Teacher, the tournament was a real 
success of involvement and a wonder-
ful proof of availability together 
coming from ONIX organization and 
local public administration. For this 
event the street situated in front of the 
municipality building and also around 
it was blocked, this being a perfect 
opportunity also for rollers, skaters, 
cyclers to come and enjoy the atmo-
sphere, creating in this way a common 
image guided by a new and dynamic 
spirit at Râmnicu Sărat.
 This action organized between 
23-24 august 2014 was only the first 
meeting of all those who love practing 
sport in Râmnicu Sărat, the next activi-
ty being planned for the next weekend 
when will be organized a inside foot-
ball competition opened for all the 
youngsters coming from Râmnicu 
Sărat and neighbor communities.

Florin Ceparu
Manager de proiect

 Articol realizat in cadrul proiect-
ului BUILD EUROPE THROUGH 
SPORTS derulat cu sprijin financiar din 
partea Uniunii Europene in cadrul 
Programului ERASMUS PLUS, Acţiunea 
cheie 1 – Mobilităţi ale tinerilor.

 După această serie de activităţi vor urma altele ce ţin de pregătirea proiectului: pregătirea protocoalelor de 
colaborare, a participanţilor şi a echipei de management. Stagiul de voluntariat propus va implică 3 voluntari din Turcia 
(doi dintre aceştia confruntându-se cu oportunităţi reduse economice și geografice) și 2 voluntari din Italia în activităţi 
de creşterea vizibilităţii, de creşterea aplicabilităţii şi de promovare a educaţiei non-formale în grădiniţele şi şcolile 
gimnaziale (clasele primare I-IV), din Municipiul Râmnicu Sărat. 
 Pe parcursul celor 6 luni voluntarii EVS vor implementa împreună cu beneficiarii stagiului, copiii din 
grădiniţele şi şcolile râmnicene, metode şi instrumente de educaţie non-formală ca: teatru, teatru forum, bibliotecă vie, 
cafenea publică, flashmob, animaţie stradală. 
 Voluntarii vor deprinde cunoştinţe și abilităţi de comunicare în limba română, vor învăţa despre cultura 
românească şi îşi vor prezenta propria cultură, într-un proces de înţelegere interculturală, de toleranţă, respect, cetăţenie 
activă şi coeziune socială.

Daniela Strîmbei,
manager de proiect

BEST FOOT-TENNIS CUP
A successful tournament

developed in Râmnicu Sărat!
DISSEMINATION PERIOD

HAS STARTED!

BUILD EUROPE
Proiectul 

 aflat la finalul schimbului!
THROUGHSPORTS

influenţa faptului că tinerii au îmbrăţişat un 
bagaj informaţional amplu şi o dorinţă deosebită 
de a împărtăşi din propria experienţă, au fost 
aspecte apreciate şi valorificate atât pe perioada 
activităţilor cât şi a timpului liber. Într-o strânsă 
legătură cu valorile culturale transmise vine ce-a 
de-a treia dimensiune BEST şi anume aceea de 
promovare a comunicării interculturale dezvol-
tată în special prin intermediul serilor cu specific 
tradiţional, a serilor interculturale şi tematice. 
Împărtăşind acelaşi spaţiu, plini de subiecte de 
interes comune atât din aria sporturilor şi jocu-
rilor sportive cât şi din apartenenţa la valorile 
unui neam, tinerii au realizat un mix intercultur-
al valoros, liber-exprimat, programat şi organi-
zat prin propriile forţe până la târzii ore ale 
nopţii. De remarcat în acest sens serile tradiţio-
nale, în care au fost grupaţi câte doi promotori, 
atunci când, de fiecare dată comunicarea inter-
culturală realizată prin prezentări, dansuri, 
muzică, scenete, quiz-uri, jocuri tematice, 
mâncăruri şi băuturi tradiţionale depăşeau 
limitele temporare iniţial stabilite, sub impactul 
dorinţei de valorificare a fiecărui moment din 
cadrul proiectului.

 Aflaţi la finalul schimbului condus pe 
baza unor activităţi şi metode de educaţie 
non-formală precum workshop, prezentare 
motivaţională, Youthpass reflection, conferinţă 
de presă, Misiune imposibilă, teambuilding, 
Evaluări intermediare, finale şi întâlniri ale 
liderilor, putem afirma cu succes că proiectul 
BUILD EUROPE THROUGH SPORT, una din 
primele mobilităţi ale tinerilor derulate în cadrul 
UNIUNII EUROPENE pe Programul ERAS-

MUS PLUS a consemnat un succes declarant al relaţiei parteneriale 
dintre cei 6 promotori, un exemplu de succes în ceea ce priveşte comuni-
carea dintre parteneri, participarea la procesul de management şi impli-
carea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel European. Final-
izarea schimbului de tineri nu reprezintă însă şi finalul proiectului având 
în vedere faptul că perioada următoare pregăteşte o serie nouă de activi-
tăţi de educaţie non-formală ce vor fi organizate sub atenta promovare a 
idealului de dezvoltare a fenomenului sportiv şi a atenţiei pe care organi-
zaţiile promotoare trebuie să o dezvolte în domeniul promovării sportului 
de masă. Rezultatele proiectului coincid în mod efectiv cu rezultatul 
sprijinului oferit de către UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul 
ERASMUS PLUS, iar Programul ERASMUS PLUS a reuşit prin facili-
Tarea proiectului BEST să ofere un exemplu de bună organizare/partici-
pare şi management având în vedere perioada scurtă în care echipa orga-
nizatoare, AT ONIX a reuşit să pornească şiş a finalizeze demersurile de 
organizare şi derulare efectivă a activităţilor în cadrul proiectului (mai 
puţin de o lună).

Florin Ceparu
Manager de proiect

 Articol realizat în 
cadrul proiectului BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS 
derulat cu sprijin financiar din 
partea Uniunii Europene în 
cadrul Programului ERASMUS 
PLUS, Acţiunea cheie 1 – Mobil-
ităţi ale tinerilor.
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 As we planned, at the end of September, between 26 – 
28, Youth Center from Ramnicu Sarat was the place where 20 
youngsters decided to start a valuable learning process together 
with specific trainers, youth workers or simple volunteers in 
BEST project. One of the most important steps followed by the 
training was to capitalize the opportunity to give to the partici-
pants the chance to be creative, to use their knowledge, their 
experiences and dynamic spirit in order to understand and be 
part of a different kind of learning through, also, different tools 
and methods used, all coming from non-formal education. 
Starting with a dialogue from which we tried to make them be 
aware about the differences between formal and non-formal, 
after a work on teams, the training course succeeded to be a 
good promoter of a new way of learning structured and build 
on ERASMUS PLUS principles and guided to new future proj-
ects in which the participants of the training will be involved. 
In this way the training wanted to be a valuable investment in 
participants education and preparation, considering their moti-
vation for participating in future projects in which all these 
experiences to be capitalized. 
 For that, the training was built each day on two sessions 
of learning each one being composed of two sub-sessions. The 
first part of each session was represented by the training 
process in which the trainers tried to teach the youngsters new 
tools and methods of non-formal education as: Brainstorming, 
Workshop, Photovoice, Public Café, Open Space, Teambuild-
ing, Debate, Energizers, Storytelling, Know each other games 
and Case study. The most important part of the training process 
after a complete presentation for each method was to applica-
tion of the method. For that, the participants were divided in 
teams or motivated individually in order to complete different 
tasks which helped for a better understanding of the methods. 
For the training course, they were prepared application forms 
and a selection process for which each participant applied, the 
selection being made after a motivational interview in which 
the most important argument was the motivation to multiply 
the knowledge and experiences gained in new future ERAS-
MUS PLUS Projects. Also, an important part of the training 
was reserved to present ERASMUS PLUS Program, it’s princi-
ples and the importance of non-formal language, Youthpass 
and competences in each participant development. 
 “INVEST IN YOUTH” training course, at the end of 
the process, as the evaluation appreciates was a full learning 
process, one which for this moment created a new team of 
youth ready to be part of new mobility projects (especially), 
continuing in this way the collaboration started in BUILD 
EUROPE THROUGH SPORT project.

 Râmnicu Sărat a spus din nou prezent în grila finanţărilor Erasmus+. 
Cultura, sportul, arta şi responsabilitatea civică au devenit cuvintele de ordine în 
noul proiect al FORTES, denumit Choose SMART, Choose ART, finanţat de 
Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, la termenul aprilie 2014. Şi asta 
pe fondul informării şi a promovării tot mai accentuate în ceea ce priveşte 
eliminarea consumului de droguri în rândul tinerilor.
 Proiectul se va implementa în perioada 05.08.2014 – 05.10.2015 în 
comunităţile celor şase promotori din România, Turcia, Italia, Malta, Spania și 
Portugalia, iar activităţile se vor derula în Municipiul Râmnicu Sărat, România
 Prin activităţi culturale diversificate, susţinute într-un mediu non-formal, 
tinerilor li se va oferi o alternativă sănătoasă şi creativă pentru petrecerea 
timpului liber, precum şi oportunitatea explorării laturii lor artistice.
 Utilizând metode şi instrumente non-formale, combinate cu activităţi 
artistice prin acest proiect se propune o analiză complexă a cauzelor generării 
consumului de droguri şi substanţe periculoase în rândul tinerilor, în încercarea 
de a găsi noi soluţii în vederea eliminării acestora, descoperirea şi analiza 
motivelor pentru care tinerii recurg la uzul de substanţe ilegale. De asemenea, va 
fi promovat un stil de viaţă sănătos prin practicarea sportului şi vor fi demonstrate 
efectele distructive ale drogurilor.
 Proiectul a demarat printr-o conferinţa şi un comunicat de presă în revista 
Micul Jurnalist şi pe blogul ATCE Speranţa Râmniceană, la următoarea adresă: 
http://atcesr.wordpress.com/2014/08/09/comunicat-de-prsa-de-lansarea-proiectu
lui-choose-smart-choose-art/. 
 A fost realizat un grup de facebook al proiectului: 
https://www.facebook.com/groups/ChooseSmartChooseArt/, în scopul realizării 
acţiunilor de vizibilitate şi promovare a proiectului şi a programului Erasmus+, a 
imaginii Uniunii Europene, autoritatea finanţatoare a prezentului proiect. Ca 
element de promovare grupul de facebook beneficiază de identitate vizuală prin 
amplasarea ca şi imagine de copertă (cover) a unui banner online, cu elemente 
distinctive ale proiectului, ale Uniunii Europene şi ale programului Erasmus+. În 
cadrul acestui grup vor fi postate/distribuite articole, fotografii din diferitele 
etape ale implementării, impresii, comentarii ale participanţilor şi bineînţeles 
informaţii din activităţile/proiectele derulate individual de toţi partenerii.

Teodora ION

WE INVEST IN YOUTH
TRAINING COURSE

an important dissemination and
multiplication of non-formal 

learning among Romanian participants!

 Articol realizat in cadrul proiectului BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS derulat cu sprijin 
financiar din partea Uniunii Europene in cadrul 
Programului ERASMUS PLUS, Actiunea cheie 1 – 
Mobilitati ale tinerilor.

Florin Ceparu
Manager de proiect

 Articol realizat in cadrul proiectului BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS derulat cu sprijin 
financiar din partea Uniunii Europene in cadrul 
Programului ERASMUS PLUS, Actiunea cheie 1 – 
Mobilitati ale tinerilor.

Florin Ceparu
Manager de proiect

SM
Artă nu drog!Artă nu drog!

Schimbând vieţi,
deschizând minţi!
Schimbând vieţi,

deschizând minţi!
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 The dissemination of BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS proj-
ect passed this weekend a very import-
ant stage of the moment consisting in a 
foot tennis tournament organized in 
front of Râmnicu Sărat Municipality 
building. With the participation of 8 
teams of 2 players passionate of sport 
and foot tennis and beneficiating of a 
good outside weather and in the same 
time with the presence of Râmnicu 
Sărat vice-mayor, Mr. Sorin Cirjan, a 
strong fan of this sport and one of the 
best players in the region considering 
his profession of Sports Education 
Teacher, the tournament was a real 
success of involvement and a wonder-
ful proof of availability together 
coming from ONIX organization and 
local public administration. For this 
event the street situated in front of the 
municipality building and also around 
it was blocked, this being a perfect 
opportunity also for rollers, skaters, 
cyclers to come and enjoy the atmo-
sphere, creating in this way a common 
image guided by a new and dynamic 
spirit at Râmnicu Sărat.
 This action organized between 
23-24 august 2014 was only the first 
meeting of all those who love practing 
sport in Râmnicu Sărat, the next activi-
ty being planned for the next weekend 
when will be organized a inside foot-
ball competition opened for all the 
youngsters coming from Râmnicu 
Sărat and neighbor communities.

Florin Ceparu
Manager de proiect

 Articol realizat in cadrul proiect-
ului BUILD EUROPE THROUGH 
SPORTS derulat cu sprijin financiar din 
partea Uniunii Europene in cadrul 
Programului ERASMUS PLUS, Acţiunea 
cheie 1 – Mobilităţi ale tinerilor.

 În perioada 15 – 17 august 2014 Municipiul Râmnicu 
Sărat s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare. Ca în fiecare an orga-
nizaţiile râmnicene de tineret au fost foarte active şi implicate 
în toate evenimentele ce s-au derulat, atât ca parteneri, cât şi ca 
organizatori. Startul activităţilor a fost dat de evenimentele 
culturale ce s-au derulat la Centrul de Tineret FORTES în care 
s-au diseminat rezultatele proiectului european “Vlachs în 
Europe” şi s-a lansat cartea poetului Nicolai Tăicuțu “Poema 
Râmniceană”. Ambele evenimente au fost interactive şi au 
beneficiat de un număr mare de voluntari, profesori şi oameni 
de cultură, atât din Râmnicu Sărat, cât şi invitaţi din judeţul 
Buzău şi municipiul Focşani. Invitaţii şi voluntarii s-au relaxat 
apoi în acordurile de chitară oferite de Cornel Tudose, un artist 
de seamă din Râmnicu Sărat în materie de muzică folk, artizan-
ul “Festivalului Folk-sărat”.
 Au urmat apoi o serie de activităţi sportive de masă şi 
de petrecere a timpului liber, organizate de Asociaţia de Tineret 
ONIX în cadrul proiectului judeţean “Campionatele sportive 
ale tinerilor buzoieni, dar şi activităţi sportive de masă organi-
zate de Atletic Club Onix 2010 în cadrul proiectului local “Pro-
movăm sportul, promovăm sănătatea”, finanţat de CLM Rm. 
Sărat în baza Legii 350/2005. Amintim aici întrecerile la crosul 
râmnicenilor pentru copiii de şcoală gimnazială susţinut în 
parcul municipal, campionatul de streetbool susţinut în piaţeta 
din spatele primăriei, întrecerile de tenis cu piciorul realizate în 
zona accesului rutier dintre parc şi primărie, campionatul de 
minifotbal organizat în Sala Municipală de sport, cupa râmni-
ceană la volei pe plajă, susţinută în parcul central unde a fost 
amenajată o arie specială cu nisip, turul oraşului la ciclism. 
Toate aceste întreceri au fost susţinute sub directă îndrumare a 
domnului prof. Mădălin Olteanu, desemnat coordonator din 
partea AC ONIX 2010 pentru activităţile dedicate zilelor 
râmnicului. În cadrul acestor concursuri sportive s-au acordat 
diplome şi cupe câştigătorilor.
 La Râmnicu Sărat evenimentele culturale sunt din ce în 
ce mai numeroase şi mai diversificate. Aşa că anul acesta 
râmnicenii s-au bucurat de o frumoasă paradă militară medie-
vală, susţinută de asociaţia Societas MILITES GETAE, paradă 
susţinută şi de demonstraţii de luptă medievală, cât şi de câteva 
reprezentaţii de tras cu arcul, reprezentaţii de care au beneficiat 
toţi cei care au dorit să îşi arate măiestria de a înfige săgeata în 
centrul ţintei. A urmat apoi un frumos spectacol de muzică 
uşoară şi populară, pe toată perioada sărbătorilor, spectacol 
susţinut de artişti locali şi judeţeni, dar şi de artişti consacraţi 
precum Provincialii şi Benone Sinulescu.
 Atmosfera de sărbătoare şi aceea de orăşel-târg au fost 
asigurate de forfotă cetăţenilor prezenţi la eveniment şi de 
sfârâitul grătarelor cu mici şi friptură. Astfel putem concluziona 
că şi în acest an Râmnicu Sărat s-a dovedit un oraş viu, un oraş 
care ştie să îşi păstreze şi promoveze identitatea, un oraş în care 
noi voluntarii trăim, ne dezvoltăm, plecăm la studii şi ne 
întoarcem să clădim.

 Lansare de carte cu prieteni. Poetul 
Nicolai Tăicuțu a prezentat publicului, joi 14 
august 2014 cel mai recent volum al său, 
"Aripi de ploaie". Evenimentul intitulat 
"Poema Râmiceană" găzduit de Centrul de 
Tineret Fortes a reunit numeroşi oameni de 
cultură, dar şi tineri elevi cu toţii vorbind în 
termeni elogioşi despre cartea lansată. Eveni-
mentul a marcat deschiderea "Zilelor Râmni-
cului 2014", o sărbătoare de tradiţie la Râm-
nicu-Sărat. Vizibil emoţionat, autorul a măr-
turisit că preferă să lase poeziile să vorbească 
în locul său, referindu-se la simbolurile abor-
date în cel mai recent volum.
 „Este o carte de o nouă factură, poate 
cea mai bună carte a sa. Poemele sunt meta-
forizate. Cartea este scrisă cu acurateţe, are o 
frazare foarte bună, toate poemele fiind unele 
picturale. Trebuie să citeşti cartea lui Nicolai 
Tăicuțu nu la veioză, în tumultul oraşului, 
ascultând sirenele din intersecţii, ci în liniştea 
de la ţară. În peisajul liricii buzoiene, autorul 
se evidenţiază drept poetul spaţiilor largi, în 
care privirea poate aluneca liberă până dinco-
lo de linia orizontului”, a declarat unul din 
invitaţi.
 Datorită atmosferei din Centrul de 
Tineret, una a non-formalului, dar şi a fapului 
că la acest eveniment s-au auzit sunetele 
chitarei lui Cornel Tudose, acest eveniment a 
îmbrăcat haine de tinereţe. Asemeni autorului 
fermecat de-a dreptul de tot ceea ce îl încon-
joară, absorbit de natură, cu toate fibrele 
fiinţei sale, aşa au fost şi invitaţii fermecaţi de 
spiritul prezent în Centrul de Tineret. "Nico-
lai Taicutu poate fi considerat un poet al 
pământului pe care calcă, al pomilor pe sub 
care se plimbă (sau este plimbat de viaţă), al 
ierburilor în care se simte cu adevărat fericit, 
dar şi al furtunilor devastatoare, al căldurilor 
sufocante, al geologicului din care se reven-
dică cu tărie, fără ostentaţie."

- un oraş în haine de sărbătoare -
Zilele Râmnicului 2014

- Poema Râmniceană -
Zilele Râmnicului 2014

Giorgiana Grozea

Pe unde am umblat
Am lăsat cât o părere
Să mă rostească umbra:

- O lacrimă scăpată la 
izvor
Rouă să fie spre binecu-
vântare

- Un fir de iarbă unduind 
cărarea
Sens adierii să găsească

- Un bună-dimineaţa 
către mine
Doamne, singur să nu fiu 
la bine

- O punere de mână pe 
după umeri

- Un drum urcat în fapte 
de seară
Foc să iau de la stea 
căzătoare

- Un clopoţel de nea să fie
Limbă de clopot de 
biserică

Şi-acea risipire de praf fin
Sesizabil doar între oglinzi
Din care, acum, la 
întoarcere
Încerc să mă adun.

Nicolai Tăicuțu

Fiindcă veni vorba

Baciu Ionuț
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 În lumea contemporană problemele cu care se confruntă tinerii 
sunt din cele mai diverse: de la incapacitatea de a se adapta într-un grup, 
până la probleme de înţelegere a lumii exterioare, de acceptare a 
normelor sociale. În acest context, indiferenţa este cel mai des întâlnit 
sentiment din partea tinerilor şi tinde să devină o „stare generală” a 
acestei societăţi. Pentru a combate această situaţie, pentru a ajuta tinerii 
să se integreze într-un grup, să înţeleagă problemele societăţii în care 
trăim şi chiar să ajute în încercarea de a le înfrunta, considerăm că este 
mai mult decât benefică implicarea lor în activităţi de tineret cultural-ar-
tistice. Nu doar că vor ajuta la clădirea unor activităţi deosebite pentru 
comunitatea locală, dar se vor ajuta pe ei înşişi, prin aceste activităţi, 
participând la acţiuni de voluntariat diferite îşi vor dezvolta competenţe 
şi aptitudini necesare pentru dezvoltarea lor personală şi profesională.
 Aşa s-a întâmplat cu voluntarii ATCE Speranţa Râmniceană, 
care au participat la o serie de activităţi din sfera non-formalului, dar şi 
cea cultural-artistică ce au avut loc în cadrul Zilelor Râmnicului din 
perioada 16-17 august 2014. Prin promovarea conceptului de voluntari-
at în cadrul unor acţiuni locale, naţionale şi europene de voluntariat şi 
tineret se obţine dezvoltarea societăţii civile pe plan local.
 Sărbătoarea oraşului a reprezentat pentru tinerii voluntari motiv 
de a se reuni într-o singură voce şi un singur mesaj: Râmnicu-Sărat 
poate fi un loc mai frumos pentru noi toţi dacă alegem să ne implicăm. 
Ediţia de acest an a fost una specială numărul mare de voluntari care au 
ales să se implice este demn de o ediţie de nota 10. Acţiunile cultural-ar-
tistice desfăşurate în zilele de 16-17 august 2014, fie că au fost lansări 
de carte, spectacole de dans şi muzică au dat dovadă de creativitate a 
activităţilor în care au fost implicaţi voluntarii în această ediţie, cât şi 
deschiderea tot mai mare către toate categoriile sociale şi de vârstă defa-
vorizate. 
 Nu în ultimul rând, efervescenţa pe care am remarcat-o în acest 
an pe reţelele sociale, în rândul voluntarilor, simpatizanţilor şi organi-
zaţiilor care sprijină voluntariatul, este un semn că micul nostru oraş 
tinde să devină un model de implicare şi de acţiune.

 În contextul actual tinerii nu mai sunt pasionaţi de 
practicarea sportului şi a mişcării pentru a-şi menţine 
sănătatea, preferă să îmbrăţişeze sedentarismul, dar şi 
obiceiuri nocive datorită unor anturaje rele, prin petrecerea 
timpului liber în faţa calculatorului pe jocuri, messenger 
sau Facebook, ori, şi mai grav prin cluburi şi consumând 
anumite substanţe interzise precum alcool, etnobotanice 
sau chiar droguri. De aceea implicarea tinerilor în cât mai 
multe activităţi sportiv-recreative pentru a le da un instru-
ment de a-şi canaliza energia către activităţi pozitive de 
voluntariat şi în special către practicarea sportului ca alter-
nativă sănătoasă pentru mintea şi corpul uman, a devenit o 
necesitate şi la Râmnicu Sărat. 
 De aceea în perioada 15 – 17 august 2014, cu prile-
jul Zilelor Râmnicului au avut loc în Sala Municipală de 
Sport, în Parcul Municipal, în piațeta din spatele primăriei 
şi în centrul localităţii diverse întreceri sportive. În cadrul 
evenimentului au fost organizate întreceri sportive specifice 
pentru toţi cetăţenii râmniceni, indiferent de vârstă şi stare 
constând în atletism, cros, maraton, fotbal de sală, volei, 
handbal, baschet şi înot la piscina Bazei sportive Bella.
 În activităţile de organizare, planificare, manage-
ment a fost implicat şi clubul A.C. Onix alături de Primăria 
Râmnicu Sărat, Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" şi 
Muzeul Municipal. Clubul A.C. Onix beneficiază de o 
echipă tânără alcătuită din antrenori specializaţi, voluntari 
implicaţi în activităţi practice, reprezentanţi media, man-
ageri sportivi, responsabili de promovare şi de relaţia cu 
entităţile exterioare. Toate aceste activităţi au avut loc în 
cadrul proiectului: “Promovăm sportul, promovăm 
sănătatea”, proiect finanțat de Consiliul Local Municipal 
Râmnicu Sărat în baza Legii 350/2205, ce a avut ca scop 
promovarea sportului de masă în rândul tinerilor râmniceni 
pentru o dezvoltare armonioasă şi sănătoasă a minţii şi 
corpului. De asemenea obiectivele proiectului au constat în 
creşterea nivelului de implicare a 50 de tineri râmniceni, dar 
şi în dezvoltarea activităţilor sportive de masă la Râmnicu 
Sărat cu ajutorul grupului ţintă pe parcursul implementării 
proiectului cu prilejul diferitelor evenimente derulate la 
Ramnicu-Sarat (Concursul Naţional de Dans Sportiv 2014 
– Cupa Râmnicu Sărat ediţia a V-a, Cupa voluntarului la 
cros, Cupa tineretului la volei, Cupa baschetbalistul râmni-
cean, Campionatul râmnicean de fotbal de sală, Cupa A.C. 
Onix, întreceri sportive multiple organizate cu prilejul zilei 
de 1 Iunie, întreceri sportive organizate cu prilejul zilelor 
Râmnicului).

Voluntarii FORTES au spus prezent
în toate acțiunile dedicate 

Zilellor Râmnicului 2014

Tu ce faci de zilele Râmnicului?
 Pentru cei care nu ştiu... în perioada 16-18 august 2014 se 
desfăşoară ca în fiecare an “Zilele Municipiului Râmnicu Sărat”. Cu ocazia 
asta ne-am gândit că e un prilej să ne adunăm şi să sărbătorim şi noi în felul 
nostru. În oraş, clasicele tonete cu bere şi mici. Pe scenă, muzică pentru toţi.
 O astfel de sărbătoare merită salutată pentru că mai rupe monotonia 
cu care ne-am obişnuit cu toţii. Noi, cei de la Asociaţia de Tineret “Porţi 
Deschise” susţinem astfel de iniţiative ori de câte ori apar pentru că aduc o 
nouă lumină în oraşul nostru. Şi cu această ocazie salutăm administraţia 
locală pentru că au luat o iniţiativă de acest gen. Credem că în Râmnic este 
nevoie de mai multe evenimente care să ne apropie unii de ceilalţi într-o 
lume tot mai diversă şi mai dinamică.
 În acest context, ne-am gândit că ar fi bine să ne implicăm şi noi în 
viaţa oraşului printr-o serie de mici proiecte care să dea contur comunităţii 
noastre şi să fim mândri că trăim în oraşul Râmnicu Sărat.
Acestea fiind spuse vă dorim să nu rataţi o ieşire în oraş pentru că se merită. 
 Distracţie plăcută! Dragoş Gavrilet

Claudiu Ioniță

Activităţi sportive cu prilejul
Zilelor Râmnicului

Mădălin Olteanu
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 Printre elevii de clasa a XII-a care au susţinut examenul de bacalaureat se numără şi voluntarii Centru-
lui de Tineret Fortes. Calitatea de voluntar nu i-a împiedicat să obţină rezultate bune şi foarte bune. Contrar 
unor opinii examenul maturităţii desfăşurat în vara anului 2014 a demonstrat încă o dată, dacă era nevoie că 
voluntariatul a oferit experienţe, tinerii au învăţat să se descopere atât pe sine, cât şi comunitatea din care fac 
parte. Experienţa de voluntar i-a ajutat să fie mereu la zi cu temele, cu proiectele, au devenit mai activi şi mai 
deschişi. „Le recomand voluntariatul mai ales colegilor timizi şi cred că asta îi va putea ajuta şi să decidă la ce 
facultate vor să meargă” spunea un voluntar. Schimbările pot fi extraordinare, aşa că voluntariatul trebuie 
încercat, dar trebuie făcut până la capăt.
 Bacalaureatul a oferit garanţia că ceea ce au învăţat în activităţile de voluntariat a fost cu folos. Un alt 
plus este acela că au ajuns să cunoască oameni ce au mai multă experienţă, de la care au învăţat foarte multe 
şi şi-au creat relaţii de prietenie ce s-au dovedit foarte constructive.

Despre începuturile
Tricolorului

Despre începuturile
Tricolorului

 Istoria tricolorului a început de pe vremea lui Alexandru D. 
Ghica Vodă în momentul când a obţinut de la otomani învoirea „de a 
pune steag românesc corăbiilor negustorești și oștirii"; astfel că steagul 
destinat corăbiilor avea două culori (galben și roșu), iar cel atribuit 
armatei era compus din trei (roșu, galben și albastru) și un vultur la 
mijloc.
 O informație despre începuturile drapelului naţional o 
descoperim printre mărturiile unui francmason Jean Alexandre Vaillant, 
potrivit căruia tricolorul ar fi fluturat pentru prima dată în 1839, pe 
muntele Pleșuva (zona Comarnic – jud. Prahova). Astfel, arborarea de 
către Vaillant a tricolorului ca drapel al Principatelor este, poate, cea mai 
veche atestare documentară a acestui fapt. 
 La 1848, atât în Transilvania, cât şi în Tara Românească, s-a 
arborat steagul tricolor având lozinca: Frăția”: „Dreptate – Frăție”, sub 
denumirea de „stindard al libertății”. Culorile au fost dispuse vertical în 
ordinea următoare: „lângă lemn vine albastru, apoi galben și apoi roșu 
fâlfâind “.
Potrivit unei alte ipoteze tricolorul se impune că drapel național în 1859, 
odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, culorile steagului 
fiind dispuse însă pe orizontală. Primul drapel din 1859, aflat în uz până 
în 1862, a avut fâşia albastră plasată sus, urmând ca, în a doua parte a 
domniei lui Cuza, fâşia roșie să fie dispusă pe partea superioară. După 
venirea lui Carol I, steagurile vor avea benzile dispuse pe verticală, 
România aliniindu-se astfel regulilor respectate de steagurile europene.
 Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 
26 iunie 1848, când Guvernul revoluționar a decretat că Tricolorul - 
roșu, galben și albastru - să reprezinte steagul național al tuturor 
românilor.
 Cele trei culori împărțite în mod egal reprezintă principiul 
egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, iar cifra trei 
este numărul perfect.

Dragoş Gavrileț

Voluntarii
organizaţiilor
râmnicene
de tineret

Voluntarii
organizaţiilor
râmnicene
de tineretexamenul de bacalaureat

Fruntaşi la
F.O.R.T.E.S.

 Există întrebarea oare cum a ajutat voluntariatul un tânăr ce a susţinut examenul de bacalaureat? Este 
foarte simplu de argumentat: experienţa unei activităţi de voluntariat educă şi formează un tânăr devenind mai 
punctual, descoperind că timpul este preţios şi că nimeni nu este dispus să aştepte prea mult; profesorii nu mai 
trebuie să îşi consume nervii cu întârziaţii, prietenii nu mai sunt nevoiţi să reproşeze că nu există punctualitate. 
Tânărul voluntar a învăţat să respecte părerile celor din jurul său, şi că fiecare personalitate trebuie să iasă în 
lumină, că are dreptul să îşi exprime opinia şi mai ales, să fie ascultat.
 Privind din alt punct de vedere tânărul voluntar este foarte ordonat şi în viaţa de zi cu zi, ştie care îi sunt 
nevoile şi cum să îşi seteze priorităţile ştie că ziuă nu se măsoară în ore, ci în numărul de activităţi pe care le 
poate realiza, ceea ce înseamnă că agendă şi calendarul sunt sfinte pentru el. 
Este minunat să vezi cum pe lângă cunoştinţele pe care le poartă în traistă la fiecare pas, se mai găsesc şi creati-
vitatea, dinamismul, respectul faţă de ceilalţi, punctualitatea şi multe alte trăsături care mai întâi te umanizează 
și mai apoi contribuie la realizarea profilului omului aflat la început de carieră.
 Aşadar, a fi voluntar înseamnă a fi, mai presus de orice altceva, OM!

Maria Constantinescu



Micul Jurnalist, Nr. 47, August 2014Micul Jurnalist, Nr. 47, August 201420 Micul Jurnalist, Nr. 47, August 2014Micul Jurnalist, Nr. 47, August 2014 21

Bună, mă numesc Ioana Ionescu, am 17 ani şi sunt elevă la 
Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare”.

   Am ales să fiu voluntar pentru a-i ajuta pe cei din jur şi pentru a-mi 
îmbunătăţi abilităţile în comunicare şi lucru în echipă. Nu am o experienţă vastă în materie de 

voluntariat, dar m-am implicat în câteva activităţi la centrul de tineret: fac parte din Comi-
tetul de Acţiune al tinerilor din Primărie (C.A.P.), ATCE Speranţa Râmniceană şi din 

marea familie F.O.R.T.E.S.
  Împreună cu ceilalţi voluntari din cadrul C.A.P. am organizat activi-

tatea ‘’Earth hour” care pot să spun că a fost un mare succes, datorită număru-
lui mare de persoane care au participat. În centrul oraşului am aprins cande-

le şi am cântat diferite melodii, iar după aceasta am lansat lampioane. 
Foarte motivantă a fost munca din spate pentru noi voluntarii. Provo-

carea a venit atunci când a trebuit să ne confecţionăm bannerele şi 
pancartele cu mesaje despre utilizarea responsabilă a 

resurselor.
  Ca voluntar la F.O.R.T.E.S. am învăţat că 

noi, tânăra generaţie, avem puterea de a face o schim-
bare.

  Tot ce pot să vă mai spun este că 
trebuie să încercaţi experienţa de voluntariat, 

să vă implicaţi în cât mai multe activităţi 
pentru că astfel vă veţi dezvolta 

abilităţile în comunicarea în limba 
engleză şi veţi rămâne cu multe 

amintiri frumoase făcute 
împreună cu oameni 

minunaţi.

Ioana Ionescu David Ionuț-Alin
 
  Mă numesc David 
Ionuț-Alin, am 15 ani, şi sunt voluntar la ATCE Speranţa Râmniceană. Am o 
experienţă relativ mică în voluntariat, aproximativ 5 luni, însă vreau să merg mai departe în acest domeniu şi să ajut 
comunitatea să evolueze prin idei, sfaturi şi implicarea în diverse proiecte şi activităţi. Fratele meu mai mare, 
Daniel, a făcut parte dintr-o generaţie mai veche de voluntari, iar pe el acest lucru l-a ajutat destul de mult. Şi-a 
dezvoltat simţul civic şi a învăţat cum să se descurce pe cont propriu în situaţii ce necesitau multă atenţie. 
La îndrumarea lui am început şi eu să vin la centrul de tineret F.O.R.T.E.S. şi să mă implic în activităţi 
bazate pe educaţie nonformală.
  Sunt foarte bucuros de faptul că în Râmnicul Sărat există un centru de tineret unde 
adolescenţi pot socializa şi pot să înveţe lucruri noi. Îmi place foarte mult la viaţa de voluntar 
faptul că înveţi să fii mai bun pe zi ce trece ajutându-i pe cei din jurul tău. Desfăşurând activi-
tăţi cu voluntari străini poţi cunoaşte oameni diferiţi şi poţi să înţelegi mai uşor anumite 
culturi şi religii. Coordonaţi de preşedintele ATCE Speranţa Râmniceană, Mateevici 
Volodea, şi de preşedintele Asociaţiei de tineret ONIX, Florin Ceparu, evoluăm şi ne 
schimbăm în bine de la o zi la alta.
  Pot spune că atunci când am început să vin pe la centrul de tineret 
F.O.R.T.E.S. eram oarecum timid, deoarece nu cunoşteam multe persoane de 
acolo, însă acum fac parte dintr-o mare familie şi sunt mândru de asta. Dar 
cum nu este posibil ca situaţia să fie una pozitivă tot timpul, la sfârşitul 
verii centrul de tineret s-a inundat datorită ploilor excesive. Deşi 
situaţia era una critică, noi, voluntarii râmniceni nu am stat să ne 
plângem de milă şi ne-am unit pentru a-l reface. În prima fază am 
fost puţin speriat deoarece nu ştiam cât au să dureze 
reparaţiile. Nu a fost ceva uşor, apa făcuse ravagii, însă 
după două săptămâni de muncă totul arată că înainte.   
  Pot spune că tot timpul şi efortul 
depus au meritat, iar dacă se va mai întâmplă ceva 
noi vom fi pregătiţi. Cele două lozinci ale organi-
zaţiilor râmnicene de tineret mi-au schimbat 
viaţa:
“Implică-te, fii voluntar!”
“Un tânăr implicat este un tânăr 
bogat!”
  Vino şi tu şi 
gustă din plăcerea de a fi 
voluntar, din plăcerea de a 
face ceva util pentru 
semenii tăi, pentru 
comunitatea în care 
trăieşti.
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Comunicat de presă de finalizare a proiectului

Un comportament civilizat
pentru un mediu curat

 Asociaţia Socială Culturală şi Educaţională pentru Prosperitate a desfăşurat în perioada 15 
iulie 2014 - 31 august 2014 proiectul "Un comportament civilizat pentru un mediu curat". Acest 
proiect a fost finanţat de către Consiliul Judeţean Buzău în baza prevederilor Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de 
interes general.
 Proiectul s-a desfăşurat conform calendarului stabilit în prealabil cuprinzând mai multe 
activităţi:
 - Prima activitate a constat în întâlniri şi dezbateri privind grafica materialelor, identificarea 
grupului ţintă de 25 voluntari, tineri care au dorit să participe la acţiuni specifice proiectului.
 - A doua activitate a cuprins activităţi de prezentare a materialelor de către echipa proiectului 
(Perianu Fănel, Negoiţă Victoria, Popescu Cătălina, Turcu Viorica, Muşat Ştefan, Măcărescu Ioana, 
Curea Laura, Coman Eugenia), voluntarilor pentru a putea fi pregătiţi să promoveze proiectul în 
discuţiile purtate cu tinerii.
 Am mers pe străzi, în parcuri şi zona pieţei centrale unde am discutat cu cetăţeni despre 
scopul şi obiectivele proiectului, am oferit materiale promoţionale şi de propagandă şi la scurt timp 
am avut plăcerea să fim contactaţi şi întrebaţi de parcul unde facem curăţenie pentru a ni se alătura 
şi dumnealor. Au urmat activităţile de ecologizare în parcul situat în Costieni care s-au derulat pe 
parcursul lunii august. La prima activitate am fost vizitaţi de către echipa postului de televiziune 
"TV-SUD EST:, care au realizat şi difuzat în ziua de 04.08.2014 un material intitulat "Amplă acţiune 
de ecologizare la Râmnicu Sărat" care a avut un impact puternic asupra comunităţii locale pentru că 
ni s au alăturat mulţi cetăţeni în activităţile următoare de ecologizare.
 Au fost apreciate foarte mult activităţile noastre de către localnici şi ne au sugerat să mai desfăşurăm 
astfel de proiecte şi în alte parcuri din oraş. Au fost premiaţi cu diplome şi tricouri 25 de tineri 
voluntari care au constituit grupul ţintă dar şi 10 cetăţeni care ni s au alăturat ulterior activităţilor de 
ecologizare.
  Prin acest proiect "Un comportament civilizat pentru un mediu curat", noi considerăm că ne 
am atins scopul şi anume acela de a conştientiza tinerii şi comunitatea locală privind necesitatea 
implicării în protejarea mediului şi a menţinerii curăţeniei în municipiul nostru prin activităţi de 
educaţie civică şi de ecologizare. De asemeni rezultatele scontate de noi au fost realizate şi anume:
 - Formarea şi dezvoltarea deprinderilor tinerilor de a proteja mediul înconjurător;
 - Creşterea interesului tinerilor pentru realizarea de programe extracurriculare;
 - Atragerea cetăţenilor către către activităţi ecologice prin exemplul nostru personal de a face 
curăţenie în parcuri;
 - Reducerea numărului de cetăţeni care nu respectă regulile elementare civice de a păstra 
curăţenia.
 În urma sugestiilor oferite de cetăţeni, asociaţia noastră îşi propune să desfăşoare astfel de 
proiecte şi pe viitor.

  Preşedinte A.S.C.E - P.P 
Perianu Fănel

D’ale voluntarilor...
  Am fost întrebată de ce scriu. Dacă fac asta de dragul de a “pălăvrăgi” pe hârtie sau pentru că vreau 
să transmit un mesaj.
 Cu toate că aveam pregătit în minte răspunsul la această întrebare, am considerat că înainte să îi dau 
viu grai să reflectez asupra lui.
 Pot să încep prin a mărturisi că nu scriu, pentru că am prea mult timp liber şi nu stiu cum să îl fructific 
sau, deoarece mă plictisesc îngrozitor şi simt nevoia să ies din această stare.
Scriu, fiindcă acesta este singurul mod în care mă pot exprima fără reţinere, fără să îmi pese că în secunda 
următoare cuvintele îmi vor fi contestate. De asemenea, aştern înşiruiri de litere pe hârtia electronică, pentru 
că doar aşa mă pot elibera de priviri îndoielnice, gesturi neînţelese şi vorbe cu dublu sens atunci când vreau să 
îmi exprim opinia.
 Multumesc Constituţiei României că adăposteşte într-un paragraf ideea despre libera exprimare. 
Opiniile ne aparţin, dreptul de a fi contestate este inutil şi nefolositor. Nu poţi schimba mentalitatea unui om din 
clipa în care acesta şi-a definit clar concepţiile şi modul de a acţiona şi de a gândi. E ca şi cum ai încerca să 
aduci lumină într-o peşteră în care nu pătrunde nimic.
 Omul se adaptează oricărui mediu şi oricărei posturi în care l-ai aşeza. Învaţă să aprecieze puţinul şi 
să ignore inutilul. 
 Eu învăţ în fiecare zi că alegerile ne aparţin. Acestea devin impenetrabile atunci când pornim către 
destinaţia propusă. Suntem conştienţi de ceea ce ne dorim, de riscurile care pot surveni şi de sublimul simţit în 
momentul împlinirii ţelului propus.
 Consider că o idee transmisă prin scris cu o încărcătură sentimentală puternică poate conduce la 
minimum un minut de reflecţie şi introspecţie.
 Nu am încercat niciodată să atrag atenţia nimănui prin gesturi şi activităţi pompoase. Mereu am vrut 
să fiu eu însămi şi să fiu sinceră cu cei ce mă înconjoară. Dacă am fost percepută altfel şi modul de a acţiona 
mi-a fost înţeles greşit, înseamnă că fie m-am străduit prea mult să fiu eu însămi ori prea puţin. 
 Viaţa e un bol plin cu alegeri. Fie greşite care ne conduc către o uşă închisă, fie la fel de greşite, dar 
care ne direcţionează către o uşă închisă cu o cheie sub preş. Depinde de starea momentului şi de principiul 
sincerităţii ce vrem să facem. Dacă scuturăm preşul şi luăm cheia sau ne întoarcem înapoi.
 Frumosul stă în faptul că avem oportunitatea unei secunde şanse. Păcat că ne îmbătăm cu visuri şi o 
irosim aiurea.
 Am fost întrebată dacă scriu cu scopul de a răvăşi minţi şi a induce idei. La ce m-ar ajuta să fac asta? 
Abia dacă ma pot conduce pe mine însămi, dar să şi pătrund în minţi închise cu lacăte de complexitate.
 Percep omul ca o floare îmbobocită, dar care cuprins de bruma dimineţii, o brumă asociată cu frica de 
a crede în vis şi a face visul posibil, preferă să rămână neînflorit dacă asta înseamnă siguranţa proprie.
 Îţi depăşeşti limitele atunci când îţi accepţi punctele slabe. Devii puternic atunci când crezi în 
materialul tău genetic. Visezi iubind şi trăieşti visând atunci când realizezi că viaţa este o alegere. Nu una care 
aparţine prietenului din dreapta ori duşmanului din stânga. O alegere care îţi revine doar ţie. Faptul că te laşi 
influenţat de opiniile celorlalţi, nu înseamnă că eşti slab şi că renunţi la ceea ce vrei pentru tine, ci reflectă 
faptul că încă nu ai învăţat cum să fii stăpân pe ceea ce îţi doreşti şi pe drumul pe care ţi-l clădeşti în faţa 
ochilor.
 De aceea, scriu. 
 Pentru că mă regăsesc în toţi şi în nimeni. Nu sunt individual compusă din materie permanentă, ci 
dintr-o confuzie de sinapse efemere. Mă identific cu omul pe care îl văd zilnic, dar mereu diferit. Mă asemăn cu 
cel care renunţă, cade şi se ridică. Sunt la fel cu cel care e încăpăţânat şi pierdut pe căi cu sens unic.
Am o mulţime de gânduri pe care le-aş împărtaşi, am şi aer în plămâni şi o inimă care bate. O familie şi o lume 
greu de înţeles oriunde aş privi. Poate că nu am exact ceea ce vreau, dar am strict ceea ce îmi trebuie. Posibil 
că mă pierd în idei, dar mă regăsesc în cuvinte.
 Şi, de aceea, scriu.

Petronela Coman


