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Povești de impact ATCE-SR
Asociaţia de Tineret Cultură şi Educaţie “Speranţa Râmniceană” 
(ATCE Speranţa Râmniceană)

 Structuri proprii şi afilieri:
 Sucursala ATCE Speranţa Râmniceană Balta Albă, judeţul 
Buzău
 Membru fondator F.O.R.T.E.S

Scop:
„Scopul asociației este de a promova și a desfășura activitățile de 
tineret organizate cu și pentru tineri având rolul de a susține 
dezvoltarea lor personală, pregătirea profesională și acumularea de 
competențe în domeniile de referință: cultură, educație, voluntariat, 
civic, social, antreprenoriat și sport.”

Proiecte derulate în perioada 2007 – 2014:
 Proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acţiune
 - Educaţie ecologică prin teatru – acţiunea 1.1, schimb de tineri 
bilateral itinerant, România – Ungaria, tema fiind dezvoltarea unor 
comportamente pro-ecologice folosind teatrul ca instrument nonformal 
de comunicare (2009);
 - Cultural Heritage – International Passport – acţiunea 1.1, 
schimb de tineri multilateral, având ca promotori România, Bulgaria, 
Italia, Turcia, Polonia, Germania, Portugalia şi Franţa, tema fiind 
promovarea moştenirilor culturale şi acceptarea unei globalizări cultural 
bazate pe acceptarea diversităţii (2010); - Micul Jurnalist – acţiunea 1.2 iniţiative ale 

tinerilor, tematica proiectului a fost dezvoltarea în rândul 
tinerilor de competenţe gazetăreşti şi realizarea unei 
publicaţii a voluntarilor – Revista Micul Jurnalist, 
supliment de TiA(2010), revistă ce este tipărită de 4 ani şi 
poate fi accesată online pe blogul asociaţiei la următoarea 
adresă:
http://atcesr.wordpress.com/revista-micul-jurnalist-2;
 - Beyond Humor into Discrimination – acţiunea 
3.1a, schimb multilateral de tineri cu un parteneriat format 
din România, Italia, Turcia, Danemarca, Azerbaidjan şi 
Israel, având ca tematică discriminarea prin stend-up 
comedy (2010);

 - Latinity in Europe – acţiunea 3.1a, schimb multilateral de 
tineri, locul 1 cu cel mai mare punctaj/toate acţiunile şi cu cea mai mare 
finanţare pentru un schimb de tineri (37500 euro), cu un parteneriat 
format din toate ţările latine din UE: România, Italia, Malta, Spania, 
Portugalia, Franţa, Moldova, Serbia şi Macedonia, tematica fiind 
conştientizarea şi promovarea culturii latine comune. În cadrul acţiunii 
de diseminare a proiectului am stabilit data de 14 octombrie ca fiind 
“Ziua Europeană a Latinităţii” şi am dezvelit la Râmnicu Sărat statuia 
simbol al romanităţii “Lupa Capitolina” (2011);
 - Youth Build Legendary Europe (YBLE) – acţiunea 1.1, 
schimb multilateral de tineri cu un parteneriat format din România, 
Italia, Portugalia, Spania şi Turcia, tematica acestuia fiind promovarea 
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 Romania is the place where Choosing Smart means choosing Art. 
What a lovely experience spent in the town of Ramnicu Sarat, Romania.
 This trip started on Saturday 25th October when bunch of cool people 
from 6 different countries met to start this journey full of fun activities and 
workshops related to art. We were greeted by some snow, and for us Maltese 
who come from the center of the Mediterranean Sea was something 
spectacular as we do not have snow in Malta. 
 The journey to our lodging took around 3 hours, unfortunately we 
couldn't enjoy the panoramic view as it was already dark. 
 Portugal, Italy, Spain, Malta, Turkey and Romanian participants all 
under the same roof for dinner, for some it was easy to integrate, but for others 
more time was needed. 
 Throughout the first 3 days, the most talented and sweet coordinators 
prepared some great games to help us to get to know each other, and I must 
admit that they worked great. The programme was packed for the entirely stay, 
starting with breakfast at 8am finishing with some socialization until you drop!
 Usually one will also comment about the lovely food of the country, 
however this time round it is very difficult to do so, as chicken was the main 
item on the plate during lunch and dinner for about 6 times in 8 days. But this 
definitely did not kill the fun, on the contrary it was something which bound 
the group and joked about, such as, everyone wondering if we are having 
chicken / pollo (in Italian), pui (Romanian) to eat and all kind of jokes related 
to chicken.
 One cannot forget the famous intercultural evenings, where each 
group presented their own country. Obviously some presentations were more 
interesting than others, while some also offered tasty traditional food. 
The aim of the project was stated as from the very first day, and carried out 
throughout the whole project. The focus on helping the participants to evolve 
their artistic talents was of utmost important, and what I liked the most is the 
way the participants where allowed to experiment and feel free to discover 
their competence.  
 By the end of the project, all the participants could call themselves 
friends. The bond that was created among us is special, and new friendships 
where build. Such project makes this big world to seem so small, in a positive 
way ;). 

Melissa D’Amico

şi conservarea rădăcinilor culturilor moderne europene, născute din 
legende, cu modele demne de urmat, pentru clădirea unui viitor 
european în diversitate (2012);
 - Solidarity and Understanding between Neighbours (SUN) – 
acţiunea 3.1a, schimb multilateral de tineri cu un parteneriat format din 
România, Albania, Germania, Turcia Italia şi Moldova, având ca 
tematică dezvoltarea de atitudini tolerante şi eliminarea discriminării 
prin înţelegerea diversităţii în cadrul UE (2013 – 2014);
 - Vice-versa - youth mobility in the EU – acţiunea 1.1, schimb 
de tineri bilateral itinerant România – Turcia, ce are ca tematică 
stimularea şi dezvoltarea spiritului creativ, a spiritului antreprenorial şi 
mobilitatea tinerilor în spaţiul Uniunii Europene (2013 – 2014).
 - Learn to get Involved, Volunteer in Europe (LIVE) – Proiect 
ce se derulează în cadrul Programului Erasmus+, activitatea principală 
fiind un stagiu EVS de 6 luni, pentru 5 voluntari din Turcia și Italia. 
Proiectul se află în perioada de implementare a stagiului, tinerii 
voluntari EVS desfășurând activități de educație nonformală în 
grădinițele și școlile gimnaziale din mun. Rm. Sărat.

Proiecte de parteneriat european 
 - 70 proiecte Tineret în Acțiune 2010 – 2014 (cursuri de formare, schimburi de tineri, proiecte de democrație participativă, 
vizite de studiu, întâlniri de construire de parteneriate (PBA);
 - 12 proiecte Erasmus+ 2014 – 2015 (cursuri de formare, schimburi de tineri, SEV (Serviciul European de Voluntariat).
 - POS CCE 311, susţinerea accesului la internet şi la serviciile conexe:
 - Voluntariatul râmnicean promovat online la nivel local, naţional şi internaţional, achiziţii de echipamente IT, internet 
broadband şi site de promovare, www.atcesr.ro (2012).

Proiecte finanţate de Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat
 - Tinereţe fără tutun (2008);
 - Oraş curat viaţă sănătoasă (2009);
 - Vino cu noi fii voluntar (2010);
 - Eu voluntar în 2011;
 - Revista Micul Jurnalist follow-up 2011, 2012 şi 2013 - o 
continuare a proiectului Micul Jurnalist;
 - After school - Informaticianul de mâine (curs de grafică şi 
editare foto, audio, video) (2012);
 - Parteneriat cu AT VIA în implementarea proiectului 
CONVERDE – parcul tinerilor râmniceni, realizat în cartier Nicolae 
Bălcescu (2009);
 - Dezvelirea simbolului latinităţii la Râmnicu Sărat – Monument 
de for public Lupa Capitolina (2011).

Proiecte finanţate de Consiliul Judeţean Buzău
 - Zilele sportului râmnicean, realizarea unui turneu de fotbal de 
sală (2008);
 - Festivalul Dramaturgiei Buzoiene, ediţiile I – VI, un brand 
cultural al ATCE Speranţa Râmniceană, singurul festival de teatru din 
judeţul Buzău, dedicat elevilor liceelor buzoiene, scopul acestuia fiind 
dezvoltarea competenţelor teatrale şi de comunicare ale tinerilor 
buzoieni, precum şi realizarea unei cooperări continue şi eficiente între 
liceele buzoiene (2008 – 2013);

Proiecte finanţate de alte autorităţi finanţatoare sau 
iniţiative locale
- Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2009 – 2013;
- Săptămâna Europeană a Tineretului (2010 – 2013);
- Moş Crăciun în casele tinerilor (2007-2013);
- 4 Cursuri de scriere de proiecte TiA, organizate de 
ANPCDEFP cu sprijinul ATCE – SR (2010 – 2012);
- 2 cursuri de Metode şi instrumente de educaţie 
nonformală în context TiA, organizate de ANPCDEFP 
cu sprijinul ATCE – SR (2011 – 2012);
- 1 curs de Managementul voluntarilor în context TiA, 
organizate de ANPCDEFP cu sprijinul ATCE – SR 
(2012);
- Marşul de 1 Decembrie (2012, 2013);
- After scool pentru elevii din ultimul an de liceu – 
pregătire la istorie (prof. Marius Neculae) (2013);

- Campanii de întrajutorare a persoanelor bătrâne, copiilor/tinerilor 
defavorizaţi (2007 – 2013);
- Parteneriat cultural cu Casa Muzeu “Alexie Mateevici” – Zaim, 
Moldova.
- Lansări de carte ale scriitorilor râmniceni;
- Campanii anuale de prevenire antidrog, organizate în şcolile şi liceele 
râmnicene în parteneriat cu CPECA Buzău;
- Campanii anuale de prevenire a infracţionalităţii şi delicvenţei 
juvenile (furt, tâlhărie, trafic de persoane, vătămare corporală), 
organizate în şcolile şi liceele râmnicene în parteneriat cu IPJ Buzău, 
Compartimentul Analiza şi Prevenirea Infracţionalităţii.

 The project "Choose Smart, Choose 
Art" was held in Romania from the 25/10/2014 
to the 02/11/2014.
 The project, approved by the European Union 
with Erasmus Plus, was involved about 
seventeen guys from six different nationalities: 
Italy, Turkey, Spanish, Romania, Portugal and 
Malta. 
 The activities of the project were held 
for the most part in the Youth Centre 
F.O.R.T.E.S at Ramnicu Sarat, where all 
participants were able to socialize with the guys 
from the other countries.
 The youth were busy with different 
activities, like the creation of little theatrical 
dialogues, forum theatres, theatre workshops, 
round table, sports, and games. In the theatre 
workshop they proposed a problem that led to 
the use of drugs and subsequently they had to 
propose a solution. In fact, the purpose of the 
project was just: art and sports like alternative 
means to combat drugs amongst youngsters.
 The participants were very excited for 
the intercultural dinner, where each nationality 
presented the country, the tradition, the best 
places, and the traditional dance.  The evening 
was concluded with the taste of typical foods. I 
have to say that the youth were very happy with 
the Sicilian foods. 
 But, in particular the youth were 
excited for the final show "Art not drugs", 
where each participant was busy with dance, 
music or theatre workshop for the success of the 
event.
 In conclusion, I can say that all Italian 
guys like all the other participants were really 
pleased with this new experience that they 
lived, definitely positive, which helped them to 
be more open to different ideas and new 
comparisons.

Noemi Palella 
Italian group leader

Erasmul +
youth
excenge

25th October – 2nd November
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 Una dintre metodele de bază ale 
proiectului „Choose Smart, Choose Art” 
desfăşurat între 25 Octombrie-2 Noiembrie a 
fost TEATRU FORUM.
 Într-una din zilele proiectului ne-am 
împărţit în patru grupe în funcţie de cele patru 
licee din oraş şi a trebuit să realizăm o piesă de 
teatru forum pe tema „ Consumul de droguri”. 
 Teatru forum este o activitate a educaţiei 
nonformale care are la bază dezvoltarea unei 
probleme cu rezolvarea acesteia de către 
persoanele care vin din afara grupului care 

 Proiectul „Choose Smart, Choose Art”, derulat in 
perioada 25 Octombrie - 2 Noiembrie 2014 sub egida 
programului Erasmus+ a reprezentat semnalul de alarmă al 
tinerilor râmniceni împotriva consumului de droguri. Fiind o 
problemă atât de actuală, abordată prin tot felul de metode, 
ne-am gândit că educaţia non-formală ar fi cel mai potrivit 
mijloc de a ridica nişte semne de întrebare asupra acestui 
subiect. 
 Iar fiindcă teatrul este cea mai profundă expresie 
artistică, şi adaptabilă la nevoile de a înţelege a 
participanţilor, am convenit ca Teatru Forum şi-ar atinge cu 
siguranţă scopul într-un proiect multicultural ce tratează un 
subiect atât de sensibil.
 Să trecem puţin în revistă caracteristicile acestei 
metode. Teatru Forum prezintă o situaţie realistică, acoperind 
o întreagă tipologie de personaje precum: opresor, opresat, 
aliaţii ambelor părţi, personaje neutre sau personajele 
spectatori. Piesa poate fi structurată în 3-4 scene, având în 
total 15 minute, astfel încât poate prezenta toate aspectele 
situaţiei şi lăsa loc de intervenţie. Sfârşitul piesei nu trebuie 
să ofere o rezolvare situaţiei conflictuale puse în scenă, ci 
dimpotrivă. Ceea ce face această metodă într-adevăr specială 
este faptul că spectatorii au dreptul de a înlocui orice personaj 
(în afară de opresor), pentru a schimba cursul întâmplărilor. 
 Acestea fiind spuse, faptul că Teatru Forum ne oferă 
atâtea facilităţi chiar şi din punct de vedere al înţelegerii 
interculturale – teatrul în general fiind îmbinarea tuturor 
limbajelor – a reprezentat metoda ideală, aplicabilă în acest 
proiect, pentru a garanta îndeplinirea scopului.
 Alegerea s-a dovedit a fi perfectă. Să vă vorbesc 
puţin despre impactul metodei asupra grupului, un grup 
foarte numeros de altfel. Înainte de a explica metodologia 
Teatrului Forum, am implementat activităţi premergătoare, 
precum joc de rol sau exerciţii de imaginaţie. Am fost 
întâmpinată de un interes aprins din partea participanţilor, 
deoarece pentru toţi era prima oară când se familiarizau cu 
această metodă. Am insistat mult pe înţelegerea regulilor şi 
aplicabilitatea în viaţa de zi cu zi, fiindcă piesele de teatru 
rezultate în urma celor două zile de activităţi legate de Teatru 
Forum urmau să fie prezentate în faţa liceenilor din Râmnicu 
Sărat.
 Am fost uimită de gradul de implicare al 
participanţilor, 80% participând pentru prima oară într-un 
proiect European, unii dintre aceştia având dificultăţi în ceea 
ce priveşte limba engleză. Cu toate acestea, am depăşit 
barierele lingvistice şi culturale, şi am reuşit să pregătim 
piese de teatru reale, ce au tratat tematica drogurilor. 
Participanţii au atacat diverse situaţii conflictuale: influenţa 
grupului, impactul media, conflicte familiale, dezamăgiri 
personale sau consum experimental.
 Aşadar, am reuşit cu ajutorul acestei metode să ne 
atingem obiectivele şi să ridicăm nivelul de conştientizare al 
tinerilor asupra consumului de droguri. Cu siguranţă nu vom 
rezolva această problemă doar printr-un proiect European, 
dar odată întreprinse măsuri de educare în această direcţie, 
folosind metode non-formale ce nu agresează în nici un fel 
propriul mod de a gândi al tinerilor şi nu are o formă 
impunătoare, cu siguranţă este un pas înainte. Nu o să închei 
cu un slogan de tipul „Spuneţi NU drogurilor”, ci „Acordaţi 
mai multă răbdare cunoaşterii de sine, şi veţi găsi mai multe 
culori decât sub efectul oricărui drog.”.

Feraru Angela Mădălina

calea tinerilor de a spune
„NU” drogurilor„NU” drogurilor

TeatrulTeatrul Smart
Teatru Forum

Baciu Ionuţ-Robert

joacă. Teatru forumul implică astfel şi actorii precum şi publicul în soluţionarea unei probleme.
 Eu împreună cu echipa mea a trebuit să mergem la o clasă de elevi de a X-a de la Liceul „Ştefan cel 
Mare” pentru a pune în scenă ideea noastră pe care am gândit-o pe tema cerută. În prima etapă a trebuit să le 
aratăm elevilor ceea ce am pregătit noi.  Povestea jucată a început într-un orfelinat, iar unul din copii este 
îndrăgostit de o fată, care între timp începuse să se drogheze din cauza factorilor externi în care se afla. 
Aceasta, ştiind că este iubită de băiatul respectiv, l-a invitat să încerce şi el să se drogheze ca să scape astfel de 
toate grijile şi apăsările sufleteşti pe care le avea. Deşi era favorit de o pereche de părinţi , aceştia când l-au 
văzut că se droga au renunţat imediat la acesta, iar el a rămas singur şi ne iubit.
 A doua oară când am reînceput piesa, i-am rugat pe tinerii aflaţi în bănci ca atunci când simt că au ceva 
de spus, de schimbat să bată din palme şi să vină să înlocuiască personajul pe care ei l-ar fi dorit, cu excepţia 
agresorului şi a celui agresat, pentru a crea un final fericit acestei poveşti. Deşi la început fiind puţin mai 
timoraţi fiind cu persoane noi, au reuşit la un moment să bată din palme şi să vină să înlocuiască unul, ba chiar 
mai multe personaje. Ce-a urmat a fost de o adevărată bucurie pentru noi căci am văzut implicarea tânărului 
de azi şi-n activităţi de genul acesta şi nu doar cele distractive.
 La sfârşit am comentat şi dezbătut puţin situaţia legată de droguri şi de ce tinerii s-ar apuca de lucrul 
acesta. Am dezbătut de altfel şi tema tinerilor 
rromi care pot fi  integraţi şi pot face parte din 
grupul nostru de prieteni sau colegi, sau care pot 
fi ajutaţi în problemele educaţionale şi cele 
sociale.
 Activitatea pe care am desfăşurat-o s-a 
încheiat foarte bine, având un impact, dorit, 
asupra elevilor prezenţi pe care i-am invitat 
ulterior la spectacolul pe care l-am desfăşurat în 
data de 1 noiembrie la Casa de Cultură”Florica 
Cristoforeanu” urmând ca aceştia să vizioneze o 
altă muncă realizată de echipa noastră a 
proiectului Choose Smart, Choose Art.  
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 Cea de-a doua activitate din cadrul mobilităţii „Choose SMART, 
Choose ART” s-a desfăşurat între 25 Octombrie - 2 Noiembrie 2014, în 
localitatea Râmnicu Sărat, la centrul de tineret F.O.R.T.E.S. 
Scopul proiectului a fost de a trage un semnal de alarmă în legătură cu 
consumul de droguri şi alcool, oferind o alternativă sănătoasa şi creativă de 
petrecere a timpului liber şi dezvoltare personală: artă şi sport. Una dintre 
activităţile principale implementate de-a lungul celor 8 zile a fost teatrul, 
abordat în diferite forme ale sale: teatru forum, jocuri de rol, improvizaţie. 

 The first time I heard about a 
play inside the youth-project, i got 
so excited, because, well, that is my 
thing. I love the stage. The people 
were just AWESOME. I could talk 
so much to them about so many 
different things, I can't believe. 
About the main purpose of the 
project..brilliant! It gave me the 
opportunity to express myself doing 
what I love the most. Playing on 
stage. 
The last play got us all united. We 
were like a family, all but brothers 
and siters. Everybody was so open 
minded-like..wow...I mean, Amy 
Winehouse and almost all about her 
drug-addicted life and the solution 
for that. In conclusion, I want to 
thank everyone for taking part in 
this project, and for leaving me with 
such wonderfull memories. 
Thank you. 

(PEUNUL) 
Mihai Păun – participant FORTES

Art not drugsArt not drugs

Arta
nu
drog!

 Prima zi am dedicat-o aspectelor administrative, a iniţierii 
participanţilor în atmosfera interculturală, prin prezentarea ONG-urilor din 
care fac parte şi alocarea de timp liber pentru socializare. Astfel că 26 
Octombrie a debutat cu activităţi mai specifice: energizere, jocuri de 
cunoaştere, prezentarea proiectului cu scopul şi obiectivele specifice, 
prezentarea programului Erasmus+ printr-o metodă foarte creativă ce atinge 
totodată familiarizarea participanţilor unul cu celălalt şi abilitatea de a lucra în 
echipă (obiectivele Erasmus+ au fost expuse sub formă de puzzle iar 
participanţii împărţiţi intercultural au avut sarcina de a descoperi singuri 
obiectivele). De asemenea am folosit metoda copacului, pentru expunerea 
grafică a temerilor, aşteptărilor şi contribuţiilor fiecăruia. Aceste lucruri de 
familiarizare fiind realizate, am trecut la abordarea tematicii proiectului, cu 
ajutorul jocului de rol. Astfel că participanţii au fost împărţiţi în echipe 
multiculturale şi le-a fost dată câte o situaţie reală aferentă consumului de 
droguri pe care să o expună în cadrul activităţii. 
 Tinerii s-au mobilizat, s-au dovedit a fi inovativi şi au depăşit bariera 
lingvistică, reuşind să redea scenete în concordanţă cu tematica, urmând 
scopul presupus - de a propune în cadrul scenetelor şi soluţii. Şi fiindcă 
majoritatea participanţilor s-au aflat la primul lor proiect, iar instrumentul 
Youthpass reprezintă certificarea competenţelor dezvoltate de aceştia de-a 
lungul schimbului, am pus mare accent pe înţelegerea metodei şi am realizat o 
broşură în care tinerii să poată ţină evidenţa celor învăţate zilnic. Evaluarea am 
realizat-o non-formal, prin discuţii libere şi open circle. 
 Folosind experienţa zilei anterioare, 27 Octombrie debutează cu 
jocuri teatrale, de stimulare a imaginaţiei şi a capacităţii narative, astfel încât 
imediat după asta am introdus metoda teatru forum. După prezentarea folosind 
flipchart-ul, participanţii au fost împărţiţi în patru echipe şi au avut la 
dispoziţie 2 ore pentru a-şi pregăti scenariul, a-şi distribui rolurile şi a repeta. 
Am acordat o deosebită atenţie înţelegerii acestei metode, tinerii având pentru 
prima dată ocazia de a învăţa regulile acestei forme de teatru. După finalizarea 
pieselor, primele două echipe au prezentat şi au interacţionat cu spectatorii – 
ceilalţi participanţi – conform regulilor metodei. Tematica pieselor a fost 
bineînţeles consumul de droguri. Am realizat apoi evaluarea, insistând pe 
discutarea interpretării pieselor de teatru şi analiza zilelor anterioare, folosind 
metoda „cartoful fierbinte” şi discuţiile libere. La finalul zilei, tinerii au avut 
oportunitatea de a-şi prezenta propria cultură, specialităţi gastronomice, 
dansuri, cu ocazia serii interculturale pregătite de Malta şi Portugalia.
 Cea de-a patra zi a continuat în aceeaşi manieră, iar celelalte două 
echipe şi-au prezentat piesele din cadrul activităţii teatru-forum. Următorul pas 
a fost să analizăm cu atenţie rezultatele pieselor de teatru, şi eficienţa metodei, 

fiindcă după prânz fiecare echipă a trebuit să aplice aceeaşi 
metodă în liceele din Râmnicu Sărat. Aşadar, fiecare din cele 
patru echipe a mers la câte un liceu, vizând în mod special elevii 
de clasa a 9-a şi a 10-a – cei ce sunt predispuşi în mod special la 
droguri. Bineînţeles că unii elevi au receptat mai uşor metodă, 
alţii mai greu, acest lucru datorându-se doar nivelului de 
deschidere către alte culturi şi socializare al fiecărui liceu, 
nicidecum dăruirii participanţilor. 
 Am luat în considerare prezenţa cel puţin a unui 
participant din România în fiecare echipă, astfel încât 
comunicarea în limba engleză să nu prezinte un obstacol. La 
sfârşitul reprezentaţiilor din licee, participanţii au iniţiat jocuri 
non-formale cu elevii şi au încercat o evaluare a metodei 
aplicate cu aceştia, instigându-i la comunicare. Aflându-ne la 
mijlocul implementării activităţilor, am realizat evaluarea 
formală a participanţilor prin chestionare feed-back şi evaluarea 
non-formală prin metoda open space. La sfârşitul zilei Italia şi 
Turcia ne-au pregătit seara interculturală.
 29 Octombrie s-a desfăşurat în afara centrului de 
tineret, la Buzău, la sediul Centrului de Prevenire Evaluare şi 
Consiliere Antidrog (CPECA). Reprezentanţii departamentului 
antidrog au susţinut un seminar de conştientizare asupra 
riscurilor şi consecinţelor consumului de droguri. Participanţii 
au interacţionat, au participat activ la discuţie punând întrebări 
referitoare la starea tinerilor dependenţi, situaţia drogurilor pe 
piaţa din România şi au făcut o analiză comparativă cu cea din 
ţările lor. Odată ce această activitate a luat sfârşit, tinerii au avut 
ocazia de a vizita oraşul şi de a se bucura de timpul lor liber. 
Evaluarea a avut loc la întoarcerea în Râmnic, sub forma unor 
discuţii libere, urmată de o seară de socializare în centrul 
oraşului.
 Dimineaţa următoarei zile a început cu încălzirea, la 
sala municipală a sporturilor. Activitatea a fost coordonată de 
Lilliana, liderul de grup al Portugaliei, de profesie antrenor de 
atleţi. Însoţiţi de voluntari locali, participanţii noştri au derulat 
un marş anti-drog prin oraş, promovând sportul drept alternativă 
sănătoasă de petrecere a timpului liber. În cea de-a doua parte a 
zilei am început a plănui activitatea finală a proiectului, „Art not 
Drugs”. Tinerii au fost împărţiţi în patru echipe, la propria 
alegere, după cele ce urmează: teatru, muzică, dans şi media. De 
îndată ce s-a stabilit componenţa echipelor, participanţii au 
început să propună idei în interiorul workshop-urilor. Evaluarea 
s-a concentrat asupra analizei competenţelor Youthpass, astfel 
încât să fie mai uşor de realizat progresul, întâi la nivel colectiv, 
apoi individual. Dezvoltarea dialogului intercultural în 
contextul serilor s-a continuat cu România şi Spania, cu 
prezentări interactive, quiz-uri, dansuri şi specialităţi 
gastronomice.

 Ziua şapte - pregătiri intense pentru spectacolul final. 
Fiecare echipă lucrează în interiorul workshop-urilor, 
dezvoltându-şi ideile care s-au dovedit a fi destul de comune. 
Toată ziua a decurs în această manieră, iar înainte de evaluare 
toate echipele au colaborat pentru a întregi spectacolul, astfel că 
tematica drogurilor a fost respectată de fiecare. Iar fiindcă 
Halloween-ul era chiar în acea seară am propus a organiza o 
paradă a costumelor, iar tinerii au fost foarte creativi, decorând 
chiar şi încăperile hotelului.
 Ultima zi de activităţi a fost dedicată spectacolului 
final, plănuit în cele mai detaliate aspecte. După repetiţia finală 

tinerii au promovat spectacolul şi au împărţit invitaţii 
cetăţenilor, de asemenea au promovat evenimentul online, 
pentru a strânge cât mai mulţi spectatori. Spectacolul final 
intitulat „Art not Drugs” a avut loc la Casa municipală de 
cultură „Florica Cristoforeanu” şi a fost prezentat sub forma 
unui show, debutând cu un număr de dans realizat pe fundalul 
melodiei faimoasei cântăreţe Amy Winehouse care a murit în 
urma unei supradoze de droguri. Piesa de teatru a fost împărţită 
în două acte, ilustrând chiar viaţa cântăreţei. În timpul derulării 
piese de teatru am înserat şi câteva momente muzicale, piese de 
ale artistei, iar întreg show-ul s-a încheiat cu un ultim număr de 
dans. Echipa media s-a ocupat de înregistrarea spectacolului şi 
captarea imaginilor de efect.

 Evaluarea zilei dar şi evaluarea finală au avut loc la 
centrul de tineret, prin completarea chestionarelor de feed-back 
dar şi prin metode non-formale precum speed dating sau metoda 
pizza. Totodată participanţii au finalizat şi completarea 
certificatelor Youthpass.
 În ziua plecărilor am colectat toate materialele 
foto-video şi am încheiat într-o notă non-formală, având 
ultimele discuţii libere asupra întregii săptămâni. Am constatat 
cu încântare că deşi fiind la primul proiect, tinerii au reuşit să se 
integreze cu succes, şi au depăşit barierele culturale şi 
lingvistice. Au reuşit să plece cu păreri obiective despre 
consumul de droguri şi conştienţi de existenţa altor alternative 
precum artă sau sportul. 
 Deşi majoritatea au fost puşi pentru prima oară în 
situaţia de a juca teatru, au asimilat metodele cu uşurinţă şi le-au 
aplicat cu succes.

Angela Mădălina FERARU
 Articol realizat în cadrul proiectului Choose SMART, 
Choose ART, derulat cu sprijin financiar din partea Uniunii 
Europene în cadrul Programului ERASMUS PLUS, Acţiunea 
cheie 1 – Mobilităţi ale tinerilor
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 Întrebarea care apare, în mod inevitabil, după o 
întreprindere de genul festivalului de teatru din 15-17 
Octombrie 2014 de la Râmnicu Sărat este legată de măsura în 
care a fost sau nu o performanţă...
 Şi acest aspect poate fi privit din cel puţin 2 puncte de 
vedere:
 - Primul ţine de evoluţia acestei iniţiative aflate acum 
la ce-a de-a 7-a ediţie;
 - Al doilea, de o mare nevoie a Râmnicului Sărat, 
anume aceea de a promova cultura şi prin Teatru în rândul 
comunităţii tinere şi adulte.
 Este uşor de intuit, că această nevoie, conştientizată 
până la fapte de către Râmniceni, a născut iniţiativa ce se 
numeşte Festivalul Dramaturgiei Buzoiene... de la Râmnicu 
Sărat... de la Centrul Cultural FLORICA CRISTOFOREANU!
 Dacă ne-am fi întâlnit doar ca să ne simţim bine, chiar 
şi numai ca să ne bucurăm unii de ceilalţi pe un pretext teatral, 
cuvintele prezente aici ar fi pălit de la primele rânduri...
 Dar iată cât de importanţi devin organizatorii unui 
festival, în acest caz, Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educaţie - 
Speranţa Râmniceană, care au maturitatea de a se angaja şi a 
înfăptui ce-şi propun, de a înfrunta o provocare dată de lipsa a 
ceva ce alte oraşe apropiate au constant: Teatrul.
 Ei da, dânşii ştiu că, într-o asemenea situaţie, cea mai 
bună alegere este activarea Tineretului; şi iată că minunea s-a 
produs: Teatru cu şi pentru Tineri.

Restul a venit de la sine!... Numai aşa avem parte de minuni în 
viaţă, când vine de la sine:
- O deschidere cu INTENDENTUL, prezentată de Compania 

 Această experiență a avut asupra mea o 
influență mai mare decât mi-aș fi închipuit că va avea. 
Până acum, nu am fost încurajată prea mult în ceea ce 
privește actoria, iar participarea la acest festival m-a 
făcut să am mult mai multă încredere în mine. 
 Probabil e clișeic ce spun acum, dar am vrut să 
particip numai de dragul de a participa, din iubire 
pentru teatru, scopul meu nu a fost – neapărat – un 
premiu. Așadar, bineînțeles că titlul de “cea mai bună 
actriță” a fost o surpriză destul de plăcută.
 În același timp, festivalul a fost și un strigăt de 
trezire la realitate. Am realizat cât de multe mai am de 
învățat….
…dar mi-am și reamintit cât de bine este să 
construiești, sub privirile spectatorilor, un personaj cu 
totul nou, imprevizibil, fascinant, personajul al cărui 
creator ești numai tu.

Ruxandra Popa 

Impresiile Preşedintelui juriului despre
cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Dramaturgiei Buzoiene

Parerea unui profesionist!Parerea unui profesionist!

Impresii la final de festival

Teatrală Sigma-Art din Bucureşti în care performanţă a fost 
dată de efervescenţa sălii ticsită de tineri şi profesori; 
 Foarte apreciat publicul Râmnicean de către cei care 
au jucat în INTENDENTUL: - Un viu şi cald partener de joc!... 
care a născut la finalul spectacolului controverse aprinse atât pe 
tema/subiectul spectacolului prezentat, cât şi vis-a-vis de stilul 
de joc al trupei de actori; ei da, asta îşi doreşte orice echipă de 
histrioni: Să mişte publicul!
 - Festivalul-concurs?! A pornit cu o vizibilă prudenţă 
din partea elevilor-actori, care, cel puţin la această ediţie, s-au 
prezentat în faţa unui juriu necunoscut, ne-autohton/ne-local (4 
din 5 membri ai juriului, oameni de teatru experimentaţi din 
Bucureşti); apoi, jucătorii s-au încins... 
 Important este de remarcat, din partea juriului, ca ceea 
ce a impresionat şi emoţionat în prestaţia atât a actorilor-elevi 
cât şi a profesorilor-coordonatori a fost, nu vizarea unui 
veleitarism scenic de interpretare, ci o acurateţe şi o prospeţime 
vizibilă dată:
 - Atât de calitatea relaţionării dintre aceştia prin 
lejeritate şi încredere în lucru pentru abordarea actului scenic.
 - Cat şi de preţul, interesul şi sufletul puse în alegerea 
textul dramatic.

Un festival de la care nu v-aţi dori să lipsiţi!:)

Cristian Dumitrescu - regizor
Președintele Juriului de specialitate

 Asociația de Tineret Cultură și Educație” Speranța 
Râmniceană”, a implementat 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 a fost susținut financiar de către 
Consiliul Județean Buzău în baza Legii 350/2005 și de Centrul 
Cultural ”Florica Cristoforeanu”. 
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.
Partenerii implicați în derularea proiectului au fost: Federația 
F.O.R.T.E.S, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, Muzeul 
Municipal Râmnicu Sărat, Dugheana de Printuri, Oriflame 
România, iar ca parteneri media: TV Sat 2002, TV SudEst, 
Radio BOOM și Scurt pe 2.
Grupul țintă și beneficiarii direcți ai acestei ediții a festivalului 
au fost: 10 tineri voluntari ce s-au ocupat de organizarea și 
coordonarea festivalului, prezentatoarea evenimentului, juriul 
de specialitate, profesorii coordonatori, trupele de teatru și 
actorii ce au evoluat în concursurile de teatru din partea 
următoarelor entități culturale și de învățământ: Teatrul 
Evreiesc de Stat, Clubul de Teatru Independent ”Mofturi”, 
Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu”, Liceul Teoretic 
”Ștefan cel Mare”, Liceul Tehnologic Economic ”Elina Matei 
Basarab”, Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Soter”, 
Colegiul Național ”Alexandru Vlahuță”, Colegiul Național 
”Mihai Eminescu” și Liceul Teoretic ”Alexandru 
Marghiloman”.
Beneficiarii indirecți ai festivalului au fost: Finanțatorii 
proiectului: Consiliul Județean Buzău și Centrul Cultural 
”Florica Cristoforeanu” – la nivel de imagine, liceele din 
județul Buzău, elevii și profesorii acestora, administraţia 
publică locală, partenerii programului, comunitatea 
râmniceană și buzoiană.
 Obiectivele atinse prin implementarea acestui festival 
– concurs județean de teatru au fost:
O1. Creșterea nivelului de promovare a actului cultural în 
județul Buzău prin intermediul grupului țintă, folosind ca 
instrument de comunicare teatrul;
O2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de comunicare ale 
elevilor actori, participanți în concursurile festivalului, 
folosind arta teatrală;

proiect �nanțat de Consiliul Județean Buzău în baza Legii 350/2005
și de Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu” Rm. Sărat

Comunicat de presă de finalizare a 

Festivalulului Dramaturgiei Buzoiene
editia a VII-a 2014

O3. Fixarea cunoștințelor teatrale dobândite de participanți 
prin vizionarea unei piese de teatru cu actori profesioniști în 
cadrul festivalului;
O4. 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.
 Premiile acordate în cadrul ediției din acest an au 
constat în plachete pentru locul I, DVD-playere, DVD-uri cu 
piese de teatru, tricouri, cărți, cosmetice Oriflame. 
Câștigătorii acestei ediții a festivalului, pe secțiuni, sunt:
- Secțiunea Trupe: Trupa Mofturi, Piesa – Ultimul Godot, 
C.T.I. Mofturi;
- Secțiunea Monolog: Narcisa Vasilache, Piesa – La tribunal, 
C.T.I. Mofturi
- Secțiunea Teatru forum: Trupa Implicații, Tematica – 
Violența în școală, C.T.I. Mofturi
- Cel mai bun actor: Mihai Păun, C.T.I. Mofturi
- Cea mai bună actriță: Ruxandra Popa, Centrul Cultural 
”Florica Cristoforeanu”
- Cea mai bună regie: Stoica Valentina, C.T.I. Mofturi 

Președinte ATCE Speranța Râmniceană
Volodea Mateevici
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 I graduated at the University of Sakarya then ı decided to come 
Romania for EVS. Actually that was my third time which ı had been in 
Romania so I got used to easily this beatiful country.
 At the beginning of EVS we visited primary schools, kinder-
gardens,high schools. We met a lot of kind people in Ramnicu Sarat. People 
so open-minded and talkative with us even that Ramnicu Sarat isnt  big 
region.On the other I have to say that Romania is very cold Country. I will 
see how to survive in here within 6 Months :)
 I had been on arrival tranning course in Predeal on 23-29 Novem-
ber. All of Volunteers joined this tranning course where doing an EVS in 
Romania.We were 40  volunteer. I met interesting people there and I 
discovered city of Predeal, it was full of fun with snowball and laughing  a 
lot.
 I arrived Predeal by train and that was almost 4 hours Ramnicu 
Sarat to Predeal but we train wasnt going directly so ı had a chance to visit 
Ploesti city for 1hour. Anyway ı had an incredible week.  It was great to 
meet other volunteers from all Europe. We learned a lot about the EVS,Axa 
insurance, Non-Formal methods, Romania and cultures of each other. We 
worked, played and danced together every night. And National agency had 
a surprize to us day of four with palinka.
 We had a outdoor activty how we are doing trekking so We saw a 
magnificent view from the top. Snow was shining, walking was amazing 
between the trees with ice and snow. I think Everyone have to see that place 
in their life. 
 So Tranning course gave me a lot of experinces and made a new 
friendship. I’m sure that ı will use which i learnt here. I am more excited to 
learn new things, get new experiences, explore the country.

Thanks!         Selim Durmaz/TURKEY/
 EVS volunteer in LIVE project, funded of European Union 
throught Erasmus+ programme

  Trăiesc într-un oraş mic. Oraşul meu nu 
iese în evidenţă din punct de vedere economic sau 
alte domenii pragmatice. Iese în evidenţă cu oamenii 
lui şi mai ales cu tinerii. De câţiva ani încoace a 
apărut noţiunea de „voluntariat”. Prin el tinerii 
oraşului ajută oamenii nevoiaşi, îi bucură, îşi petrec 
timpul într-un mod constructiv, îşi dezvoltă anumite 
competenţe şi cel mai plăcut, spun eu, călătoresc ca 
voluntari în diferite ţări europene (cunosc locuri şi 
oameni noi, tradiţii, culturi, îşi dezvoltă competenţa 
de a comunica în lb. Engleză).
 De la sfârşitul anului 2014 şi până la mijloc-
ul lui 2015 oraşul nostru are în gazdă 5 voluntari 
EVS, în cadrul unui proiect (LIVE), prin care sunt 
implicaţi copiii de la grădiniţe şi şcolile gimnaziale 
în activităţi de educaţie nonformală. 5 voluntari ce 
vin din Italia şi Turcia. Rolul lor este de a se integra 
cât mai bine în comunitatea noastră, de a-şi dezvolta 
anumite competenţe în interacţiunea cu cei mici de la 
grădiniţe şi şcolile gimnaziale, de a putea înţelege 
limba, cultura, tradiţiile şi obiceiurile – un adevărat 
serviciu de învăţare experienţial.
 Programul lor este bine stabilit în conformi-
tate cu toate unităţile de învăţământ. Încă de la 
început ei s-au adaptat printre noi datorită ospital-
ităţii şi dorinţei noastre de a interacţiona cu oameni 
noi. Încă de la început au mers la câteva grădiniţe din 
oraş, unde s-au distrat de minune cu cei mici, fiind 
foarte entuziasmaţi (la venirea lor copilaşii de la 
grădiniţe cu entuziasm stâlceau cuvinte în lb. 
Engleză ceea ce reprezenta o practică necesară 
pentru orele de engleză), au fost şi la alte instituţii 
importante ale oraşului pentru a le fi prezentate şi a 
se acomoda cu comunitatea în care trebuie să stea 
pentru luni bune, 6 luni de fiecare voluntar european.
 Totodată au beneficiat şi de câteva şedinţe 
de formare şi introducere în comunitatea locală, 
cursuri susţinute de liderii organizaţiei, mentori, 
persoane şi voluntari de suport. În cadrul acestor 
„traininguri” au primit informaţii practico-logistice 
despre stagiu, au analizat programul de activităţi, au 
fost informaţi în legătură cu certificatul youthpass, 
au dezvoltat activităţi cu metode şi instrumente de 
educaţie nonformală, au socializat cu voluntarii 
râmniceni, au cunoscut lectorii, formatorii, mentorii, 
administraţia locală, profesorii şi cel mai important 
au avut interacţiuni foarte bine asimilate cu benefi-
ciarii serviciului de învăţare EVS (copiii de la 
grădiniţe şi şcoli, educatori şi profesori, conducerea 
şcolilor).
 Voluntarii EVS sunt deja buni prieteni cu 
voluntarii asociaţiei noastre de tineret, aceştia din 
urmă având rolul de ai face să se simtă ca acasă. Au 
reuşit! Chiar tinerii străini au spus-o că se simt ca 
într-o familie şi de aceea noi considerăm că ne 
atingem scopul în „LIVE”. Progresele în cunoaşterea 
limbii române au apărut după primele două 
săptămâni şi totodată mulţumirea noastră, a tuturor 
celor implicaţi în acest prim proiect de voluntariat 
european EVS.

Dania Aida Mahagna
voluntar de suport

 During the last month, my and Selim did a lot of things. Umran's 
13th day in Ramnicu and like us she already did a lot of things. In the first 
week we visited the all schools of Ramnicu and met with the students. Also 
we met local police, vice major, teachers, local people.
 After 2 week we are like from Ramnicu because when we were 
walking in the streets people say "Salut" to us... Also high school students 
are so polite and interest to us. Last week we organized a meeting and we 
talked with them some questions and then we played football with boys. 
 Everything in Ramnicu Sarat is too wonderful. Last month we 
travelled all Ramnicu Sarat and now we can find our ways when we lost :) 
In addition we visit a museum and 3 churches and one synagogue. We 
already start our activities in kindergartens and primary schools. In the first 
times we just played some games. But now we are using some methods in 
classes. 
 Sometimes it can be hard for us in kindergartens because we cannot 
communicate with them, they cannot speak English also their teachers. But 
when a child comes to you for hug, every problem is solving :) In primary 
schools everything’s are so good, we used to the children and they are also 
to us. For sure we have to thanks for Volodea because during the stage he 
always with as and he fixed every problem.

Semih Kaya
 EVS Volunteer in LIVE project, funded by European Union through 
Erasmus+ programme.

 Start stage in
Ramnicu Sarat,

Romania for
2 Turkish

volunteers

LIVE – EVS
is ready!

project funded of European Union through Erasmus+
programme, KA 1 Action -  youth mobilities,
European Voluntary Service

Salut Romania! On arrival
EVS Traning
in Predeal
Learn to get Involved, Volunteer in Europe

Learn to get Involved, Volunteer in Europe

Venirea
tinerilor
străini
în primul
nostru EVS
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Learn to get Involved, Volunteer in Europe

La momentul
acomodării şi

includerii
voluntarilor în

comunitatea locală

Teodora ION
voluntar de suport

 Articol realizat în cadrul proiectului Learn 
to get Involved, Volunteer in Europe, finanțat de 
Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, 
acțiunea KA1 – mobilități ale tinerilor.

Stagiul EVS
de la Râmnicu Sărat

 Luna octombrie 2014 a însemnat pentru echipa de management şi 
voluntarii de suport implicaţi în stagiul EVS aferent proiectului LIVE, 
finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, o lună plină de 
activităţi de pregătire. Astfel, pe de o parte echipe de voluntari au mers şi au 
promovat proiectul în comunitate, iar pe de cealaltă parte echipa de 
management s-a preocupat de aspectele practice şi logistice, de optimizarea 
sosirii celor doi voluntari din Turcia, Semih Kaya şi Selim Durmaz, primii 
din seria celor 5 voluntari EVS implicaţi în proiect.
 Sosirea acestora în data de 2 noiembrie 2014 a fost aşteptată cu 
nerăbdare de întreaga echipă ATCE Speranţa Râmniceană, emoţiile fiind 
amplificate şi de noutatea programului pentru care am aplicat, primul SEV la 
Râmnicu Sărat.
Prima săptămână a fost extrem de grea, eram la început de drum, dar lucrul în 
echipă a făcut ca rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor. Însoţiţi de o echipă 
de voluntari locali, Selim şi Semih au au avut parte încă din prima zi de un 
proces de acomodare intens, proces ce a constat în:
 - Prezentarea condiţiilor de acomodare în Hotel Milion (cazare, 
masă, aspecte administrative, aspecte gospodăreşti, reguli ale locaţiei, 
serviciile de care beneficiază etc);
 - Prezentarea regulamentului de ordine interioară şi a regulilor 
specifice stagiului;
 - Prezentarea aspectelor privind transportul local şi a 
rutelor/traseelor autobuzelor TUC;
 - Au primit cartele de telefon cu numere de România pentru a înlesni 
comunicarea cu echipa de management şi voluntarii de suport;
 - Au efectuat vizite la toate grădiniţele, şcolile şi liceele din oraş, 
unde va fi efectuat stagiul celor 5 voluntari EVS;
 - Au vizitat instituţiile publice şi au făcut cunoştinţă cu membrii 
comunităţii;
 - Au trecut printr-un intens stagiu de formare la sosire constând în 
întâlniri cu echipa de management, mentori, profesorii de limba romană şi 
engleză, lectorii şi psihologul echipei, li s-a prezentat certificatul youthpass;
 - Au beneficiat de traininguri de formare în utilizarea de metode şi 
instrumente nonformale aplicabile în grădiniţe şi în şcolile gimnaziale;
 - Li s-a prezentat Centrul de Tineret şi oportunităţile de pregătire şi 
formare, sprijin logistic şi tehnologic de care pot beneficia pe perioada 
stagiului;
 - Au avut parte de spaţii de reflectare youthpass şi de sprijin logistic 
în pregătirea activităţilor etc.;
 - Au beneficiat de formare pe managementul conflictelor şi pe cel al 
riscurilor şi de gestionare a situaţiilor de criză, managementul timpului şi al 
resurselor;
 - Au beneficiat de cursuri tehnice (foto, video, montaje, design, etc)
 - Au discutat, analizat şi optimizat agenda de activităţi a stagiului în 
funcţie de nevoia de învăţare şi formare personală şi profesională etc.
 Perioada de pregătire şi formare, de includere în cultura locală 
râmniceană, a durat aproximativ 2 săptămâni, perioadă în care au socializat 
cu grupurile de beneficiari, cu tinerii râmniceni, cu profesorii şi educatorii 
implicaţi, în cea de a doua vineri a stagiului realizându-se şi primul 
performing la Şcoala Gimnazială nr. 1, unde au montat o piesă de teatru ce 
reprezenta o zi obişnuită din timpul sărbătorii turceşti “Ramadan”. 
 În ceea ce priveşte pregătirea interculturală, voluntarii râmniceni au 
fost excepţional de activi, socializând cu cei doi voluntari din Turcia, 
“invitându-i la o cafea”, organizând petreceri surpriză, seri de vizionare de 
film, karaoke la Centrul de Tineret FORTES, asigurând tot timpul un climat 
benefic cunoaşterii interculturale.
 Prin asigurarea unui climat intercultural, prin implicarea activă în 
sprijinul aspectelor administrative, de comunicare cu beneficiarii şi 
comunitatea râmniceană, prin implicarea în facilitarea activităţilor stagiului, 
voluntarii râmniceni, dar şi alţi tineri din comunitate, i-au ţinut activi şi 
motivaţi pe cei doi voluntari din Turcia, facilitând astfel o asimilare culturală 
mult mai uşoară. 

 Prin derularea proiectului "LIVE" Asociaţia de Tineret, Cultură 
şi Educaţie - Speranţa Râmniceană urmăreşte crearea „unui teren de 
învăţare nonformal” pentru copiii, tinerii şi voluntarii implicaţi, în care 
împreună vor învăţa să relaţioneze, să lucreze în echipă, să îi înţeleagă 
pe ceilalţi – educaţional şi cultural, promovând astfel voluntariatul şi 
cetăţenia activă, fiecare având capacitatea de a schimba ceva în comuni-
tate, de a promova apartenenţa la o Europă a înţelegerii, cooperării, 
toleranţei, solidarităţii şi incluziunii. În acest sens cei doi voluntari din 
Turcia, Selim Durmaz şi Semih Kaya au promovat proiectul LIVE atât 
la Râmnicu Sărat în momentul sosirii în stagiu, cât şi la Predeal, în 
cadrul trainingului susţinut de Agenţia Naţională ANPCDEFP pentru 
acomodarea şi instruirea voluntarilor EVS ce vor derula stagii de volun-
tariat pe teritoriul României.
 Serviciul European de Voluntariat (SEV sau EVS – European 
Voluntary Service) este cel ce sprijină serviciul de voluntariat trans-
naţional al tinerilor. SEV aspiră la dezvoltarea coeziunii sociale, a 
solidarităţii, toleranţei şi înţelegerii reciproce între tinerii europeni, 
totodată promovând cetăţenia activă. Dincolo de participarea la proiecte 
venite în sprijinul comunităţilor locale din ţările gazdă, SEV este în 
primul rând un serviciu de învăţare adresat tinerilor europeni: prin inter-
mediul experienţelor de învăţare non-formală, aceştia îşi îmbunătăţesc 
sau capătă competenţe pentru dezvoltarea lor personală, educaţională şi 
profesională, cât şi pentru mai bună lor integrare socială. 
Făcând cunoscut proiectul în medii cât mai diverse, cei doi voluntarii 
şi-au făcut cunoscute aşteptările referitoare la stagiul EVS, 
îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză, asimilarea de noi compe-
tenţe de comunicare în limba română, dezvoltarea de aptitudini şi com-
petenţe în munca cu copiii şi tinerii, o mai bună autocunoaştere şi auton-
omie, experimentarea de situaţii noi.
 Astfel încă din prima zi de stagiu, după “o adevărată cercetare a 
locurilor” prin vizitele în grădiniţe şi şcoli, cei doi voluntari EVS, 
însoţiţi de voluntari de suport ai ATCE Speranţa Râmniceană, au mers şi 
au promovat proiectul în centrul oraşului. Cu această ocazie au postat 
postere, au distribuit flyere şi pliante, au dat dimensiune şi imagine 
proiectului şi programului Erasmus+ prin îmbrăcarea tricourilor 
“LIVE”.
 Pe durata desfăşurării tuturor acţiunilor de vizibilitate din cadrul 
proiectului "LIVE" au fost promovate permanent, ca un laitmotiv obiec-
tivele acestuia:
- Creşterea nivelului de pregătire a 5 voluntari EVS provenind din 
Turcia şi Italia în metode şi instrumente de educaţie nonformală cu 
aplicabilitate în grădiniţele şi şcolile primare, în perioada stagiului de 6 
luni de la Râmnicu Sărat.
 - Dezvoltarea de competenţe Youthpass pentru cei 5 voluntari 
EVS, prin efectuarea stagiului de la Râmnicu Sărat.
 - Creşterea gradului de aplicabilitate a metodelor şi instrumen-
telor de educaţie nonformală în grădiniţe şi şcoli primare cu ajutorul 
celor 5 voluntari EVS, în vederea dezvoltării ofertei educaționale pentru 
întreg ciclul de studiu, într-o perioadă de 6 luni de activităţi.
 - Dezvoltarea solidarităţii prin cunoaştere interculturală între cei 
5 voluntari EVS și comunitatea râmniceană, în sensul schimbului de 
valori culturale (limbă, tradiţii, obiceiuri etc), pe perioada stagiului de 
voluntariat. Realizarea unei bune vizibilităţi va conduce cu siguranţă la 
obţinerea rezultatelor scontate pentru toate părţile participante în 
proiect.

Alin Ionuţ David
voluntar de suport

Promovat de
primii voluntari
EVS sosiţi la
Râmnicu Sărat

Proiectul
LIVE
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 Diseminarea rezultatelor proiectului "Vlachs in Europe" est,,>,�e 
foarte importantă atât pentr;: a transmite în comunitate faptul că s-a 
derulat un schimb de tineri prin Programul Tineret în Acţiune, cu 
sprijin financiar din partea Comisiei Europene, dar şi ca dimensiune 
culturală şi europeană a tematicii, aceea de promovare şi conservare a 
unei culturi înrudite cu cea romană care se află în situaţie de risc de 
dispariţie. Din acest�>, motiv toţi promotorii au derulat acţiuni de 
vizibilitate şi de diseminare a rezultatelor centrate pe latura culturală a 
proiectului, pe latura promovării minorităţilor vlahe din ţările Europei 
Centrale şi Balcani.
 Pentr;: ca acest�>, proiect şi implicit Programul Tineret în 
Acţiune să aibă un efect de amploare, o transmitere corectă a 
informaţiilor despre rezultatele obţinute în comunităţile locale ale 
promotorilor, s-au derulat o serie de activităţi de diseminare şi exploatare 
a rezultatelor, de multiplicare şi follow-up, create special pentr;: 
promovarea cunoştinţelor dobândite în urma derulării acest,,>,�ui proiect, în 
urma desfăşurării acest,,>,�ui proiect beneficiari nu au fost�>, doar participanţii 
direcţi, ci şi celelalte persoane care au intrat în contact cu proiectul, 
într-un impact comunitar bine definit.
 După desfăşurarea multor alte acţiuni de diseminare (crearea 
unei pagini online a proiectului, dist,,>,�ribuirea de materiale de rezultat 
CD-uri cu prezentări despre vlahi, DVD-uri cu filmuleţul proiectului 
şi a activităţilor tematice, realizarea unei campanii st,,>,�radale cu tematica 
rezultatele obţinute în urma desfăşurării schimbului de tineri şi 
promovarea culturii vlahe) a avut loc în cursul lunii noiembrie 2014 o 
campanie iniţiată de toţi promotorii în licee, cu scopul prezentării 
rezultatelor proiectului şi a promovării noului Program Erasmus+.
Cu acest�>, prilej tinerii participanţi au transmis propriile experienţe trăite, 
competenţele acumulate şi rezultatele obţinute pentr;: conservarea culturii 
vlahe.
 Elevii râmniceni au primit cu interes materialele de vizibilitate şi 
diseminare, precum şi informațiile despre proiect, unii dorind chiar să ajute 
la colectarea de informaţii despre vlahi, mai cu seamă că în oraşul nost,,>,�r;: 
au locuit două familii de vlahi, familii ce au făcut cinst,,>,�e localităţii 
râmnicene: CHIRCU și IARCA. 
Plusvaloarea proiectului şi a programului a venit din însăşi încercarea 
noast,,>,�ră de atrage un semnal de alarmă asupra culturilor pe cale de 
dispariţie.

 ANPCDEFP organizează anual o Conferinţă de 
valorizare a celor mai de impact proiecte şi evenimente susţinute 
pe parcursul unui an. Anul acesta această Conferinţă s-a vrut a fi 
altfel decât ediţiile anterioare. Aşadar pentru valorizarea de anul 
acesta, întrucât programul Tineret în Acţiune s-a încheiat, 
ANPCDEFP a propus să se analizeze activitatea integrată a 
organizaţiilor ce au avut un impact sustenabil pe toată plajă de 
activitate. Cu acest prilej a lansat în luna septembrie 2014 un 
concurs de "poveşti în mişcare" privind cea mai frumoasă 
experienţă de mobilitate. Concursul s-a desfăşurat pe mai multe 
secţiuni, fiind eligibile doar poveştile privind mobilităţi finanţate 
prin Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi Programul 
Tineret în Acţiune. În paralel cu acest concurs, 16 organizaţii 
active în cadrul programelor sus amintite au fost invitate să-şi 
prezinte raportul de activitate şi realizările obţinute în ultimii ani. 
Printre cele 16 organizaţii (Licee, Colegii, Inspectorate şi 
ONG-uri) s-a numărat şi FORTES.
 În cadrul galei desfăşurate la sfârşitul lunii octombrie, 
Federaţiei Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport 
i s-a acordat "Diplomă de impact la nivel instituţional", o nouă 
recunoaştere şi apreciere a meritelor voluntarilor râmniceni. 
Secţiunea de impact la nivel instituţional a analizat proiecte 
desfăşurate pe întreaga durată de derulare a Programului Tineret 
în Acţiune.
 Constanta participării la proiecte europene în ultimii ani, 
dar şi impactul produs în comunitatea râmniceană asupra 
cetăţenilor şi autorităţilor, precum şi parteneriatele avute cu 
instituţiile locale, judeţene şi naţionale au fost criteriile pe baza 
cărora voluntariatului râmnicean i s-au recunoscut meritele. 
Dovadă a impactului produs a fost şi faptul că reprezentanţii 
FORTES, Volodea Mateevici şi Florin Ceparu au diseminat 
rezultatele obţinute în cadrul unei noi emisiuni TV SAT "Presa - 
Liberă Trecere". 
 Obţinerea acestei diplome datorită participării la proiecte 
de mobilitate, dar şi argumentarea acestei experienţe a constituit 
tema emisiunii din 3 noiembrie 2014 moderată de Loredana 
Bălan. Ca întotdeauna televiziunea râmniceană (devenită între 
timp televiziune regională pentru zona de sud-est a României) a 
tratat cu foarte multă seriozitate problema voluntariatului 
râmnicean.
 Cu această ocazie s-a vorbit despre proiectele anului 
2014, desfăşurate sub noul Program Erasmus+: "Build Europe 
Through Sports", "Choose Smart, Choose Art", "Learn to get 
Involved, Volunteer in Europe", despre ultimul proiect Tineret în 
Acţiune "Vlachs in Europe", dar şi despre proiectele finanţate de 
Consiliul Local Ramnicu-Sarat, precum şi de "Festivalul 
Dramaturgiei Buzoiene" ajuns la cea de-a şaptea ediţie.
 Totalitatea acţiunilor desfăşurate pentru realizarea 
vizibilităţii şi diseminării proiectelor nu pot constitui decât baza 
de lansare pentru obţinerea recunoaşterii meritelor unei 
organizaţii sau unei persoane, recunoaşterea meritelor fiind o 
etapă importantă a managementului voluntarilor, un semn al 
profesionalismului organizaţiei, dar şi atingerea obiectivelor pe 
care aceasta şi le-a stabilit.

Giorgiana Grozea

Diseminare
VLACHS IN EUROPE

Dayana Iacob - participant

în casele voluntarilor

Despre Sinergii,
diseminări şi
impact instituţional



Micul Jurnalist, Nr. 50, Noiembrie 2014Micul Jurnalist, Nr. 50, Noiembrie 201418 Micul Jurnalist, Nr. 50, Noiembrie 2014Micul Jurnalist, Nr. 50, Noiembrie 2014 19

 Structurat sub forma unui proiect strategic, EDU PERFORMING II – 
THE NEW GATE ON INCLUSION reprezintă într-o bună măsură imaginea 
idealurilor de îmbunătăţire a procesului educaţional prin utilizarea unor noi metode 
şi instrumente de educaţie non-formală care să faciliteze învăţarea experienţială a 
tinerilor prin metoda “învaţă să înveţi”.
Contextul proiectului, acela al oportunităţii de valorificare a unor competenţe ale 
tinerilor slab accesate în mediul formal pe fundalul situaţiilor de necesitate ori 
oportunitate redusă pe care nu de puţine ori mediul formal le tratează insuficient 
ori pentru care nu are timp ori resurse a reprezentat motivaţia implementării 
prezentului proiect ce vizează mai presus de toate preluarea unor metode de 
învăţare, îmbunătăţirea şi adaptarea acestora şi în final aplicarea şi re aplicarea 
metodelor în vederea identificării capacităţii de a produce rezultate viabile la 
nivelul comunităţilor partenere şi a Uniunii Europene în ansamblul său.
 Prima activitate a proiectului, la care au luat parte 28 de lucrători de 
tineret din 7 state europene: Turcia, Italia, Spania, Grecia, Croaţia, Slovenia şi 
România a avut ca scop realizarea unui proces de formare în tainele a 6 noi metode 
de educaţie non-formală create sub formă de draft în 2013 atunci când 24 de 
lucrători din 8 state, pornind de la abordarea a 10 metode educaţionale non-formale 
des aplicate au reuşit să creeze 6 noi metode într-o formă care să permită asumarea 
unor viziuni viitoare. Acestea au fost valorificate prin scrierea şi mai apoi 
aprobarea unui nou proiect. EDU PERFORMING II, despre care este vorba, 
reprezintă aşadar un efect de continuare şi multiplicare a rezultatelor, viabil, de 
impact şi oportunitate ce şi-a început implementarea prin intermediul unui curs de 
formare European în cadrul căruia au fost alcătuite echipele de susţinere a 
dezideratelor de continuare a efectelor şi totodată formaţi lucrători de tineret 
capabili să ducă mai departe în propriile comunităţi noi metode de învăţare şi mai 
apoi să le aplice.
 Trainingul început în data de 10 Noiembrie prin sosirea participanţilor, 
lucrători de tineret cu experienţă în procesul de management al proiectului alături 
de lucrători ce au provenit din instituţii/medii cu legătura cu tinerii ce vor putea 
aşadar multiplica rezultatele proiectului.
 Cursul de formare a oferit şansa lucrătorilor de a fi treinuiți în 6 metode 
de educaţie non-formală, total atipice, proces ce a pornit de la prezentarea 
metodelor, a continuat cu îmbunătăţirea acestora şi a fost concretizat în aplicarea 
metodelor, mai departe atât în cadrul echipelor mixte create în grupul ţintă cât şi în 
instituţiile şcolare râmnicene. Utilizând limba engleză şi adaptând metodele la o 
comunicare multiculturală, lucrătorii au reuşit la finalul celor 8 zile de activităţi să 
creeze un mediu de învăţare bazat pe profesionalism, implicare şi responsabilitate, 
rezultatul activităţilor menţinându-le atenţia şi interesul şi axându-se pe indicatori 
reali, valabili.
 Realizând acţiunile de formare în cadrul C.T. FORTES şi aplicarea în 
locaţii diferite/instituţii şcolare proiectul s-a dovedit până în prezent a fi un 
important factor de testare a calităţii metodelor de educaţie non-formală 
contribuind la îmbunătăţirea procesului de cercetare şi implicare în maximizarea 
rezultatelor prin mecanisme non-formale. Mai mult decât atât relaţia cu instituţiile 
partenere în implementarea proiectului a contribuit la asigurarea ariei de 
aplicabilitate, în acest sens sprijinind disponibilitatea instituţiilor în a fi parte din 
prezentul proiect pilot.

THE NEW GATE ON INCLUSION

EDUEDUEDUUn pas spre
valorificarea
unor noi metode
de educaţie
non-formală!

 Perioada următoare va fi destinată 
diseminării rezultatelor cursului, pentru ca în 
scurt timp, în intervalul 12-14 Decembrie 2014, 
să aibă loc o altă activităţi importantă şi anume 
Vizita de Planificare în Avans la care vor lua 
parte 7 lucrători de tineret ce vor contribui în 
calitate de Lideri de grup la implementarea 
schimbului de tineri ce va fi organizat în luna 
aprilie, de asemenea în Râmnicu Sărat.
 EDU 2 continuă, iar multiplicarea 
rezultatelor cursului alături de aplicarea 
metodelor nou dezvoltate reprezintă prioritatea 
ce va fi abordată în perioada imediat următoare 
atât în mediul online cât şi în mediul offline.

Florin Ceparu

ajunge
în liceele

râmnicene!

 Prima oprire a fost reprezentată de Colegiul Național 
Al. Vlahuță în cadrul unei acțiuni organizate în cadrul 
Centrului de Tineret FORTES în data de 27 Noiembrie, ocazie 
cu care mai bine de 30 de tineri ai Colegiului au avut ocazia de 
a diseminare rezultatele împreună cu echipa de organizare a 
cursului din România. 
 Alături de discuții referitoare la metodele de educație 
non-formală abordate în cadrul cursului de formare au stat 
întrebări ce au vizat în principal: identificarea diferențelor între 
componentele conceptului de educație: formal, informal, 
non-formal, identificarea motivației pentru care un tânăr 
trebuie să se implice în activitățile de voluntariat la modul 
general și în proiectele finanțate de Uniunea Europeană prin 
Programul Erasmus Plus, în mod particular, 
rezultatele/beneficiile/competențele ce pot fi dobândite alături 
de aria de aplicabilitate a acestora în avantajul fiecărui tânăr ce 
își pune activitatea în slujba voluntariatului. 
 Un subiect de interes abordat a fost constituit de 
analizarea materialelor rezultate ca urmare a implementării 
activităților care, în bună măsură, au fost expuse în cadrul 
Centrului de Tineret FORTES, acestea fiind prezentate și 
discutate în mod individual fapt ce a reușit o includere a 
tinerilor în specificul proiectului precum și înțelegerea 
rezultatelor individuale ale cursului.
Un rol important în asigurarea cadrului motivațional l-au 
deținut Dna. Profesor de Limba și Literatura Română, Andreiu 
Mihaela alături de Silviu Troscot, staff support în derularea 
cursului de formare.
 Printre rezultatele întânirii de diseminare menționăm 
promovarea unei bune imagini a contextului Programului 
ERASMUS PLUS, conștientizarea importanței activității de 
voluntariat în slujba atingerii dezideratului de incluziune 
socială, alături de promovarea conceptului de educație 
non-formală ca parte componentă a sistemului educațional 
românesc și european, în egală măsura creatoare de 
competențe, informații însă mai ales de valorificare a 
experiențelor și inițiativei persoanle a tinerilor.

EDU
PERFORMING II

Florin Ceparu
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 O dilemă pentru toți tinerii care nu au încercat 
niciodată să se implice în altceva util, în afară de școală, 
sau... în propriul spațiu cu un confort sporit. Se pune 
întrebarea... de ce să îmi pierd timpul și să mă implic în 
ceva ce nu îmi aduce nici un folos material? De ce să ajut 
pe alții? Pe mine cine mă ajută?!
 O luptă interioară așa cum s-a dat în sufletul meu 
de adolescent, cred că se dă permanent în fiecare dintre 
noi tinerii. Pentru mine rațiunea de a face și altceva util 
societății a învins. Și iată că am pășit, la început destul de 
timid, în casa voluntarilor râmniceni, în Centrul de 
Tineret FORTES.
 Primul contact cu organizațiile râmnicene ce 
derulează anual foarte multe proiecte de tineret, despre 
care sincer auzisem doar de pe facebook, a fost ca 
participant al Festivalului Dramaturgiei Buzoiene, un 
proiect susținut de ATCE Speranța Râmniceană. 
Rezultatele muncii nu au întârziat să apară și în cadrul 
secțiunii trupe, cu piesa Ultimul Godot, sub sigla 
Clubului de Teatru Independent” Mofturi” am luat 
premiul cel mare, locul I. O altă realizare obținută în 
cadrul aceluiași festival de teatru a fost premiul personal” 
Cel mai bun actor”. 
 Asta m-a motivat și mi-a dat încredere să mă 
implic în voluntariat, să mă implic în proiecte europene 
de tineret și am aplicat pentru proiectul Erasmus+, 
Choose SMART, Choose ART, fiind și selectat, acesta 
având ca tematică combaterea consumului de droguri în 
rândul tinerilor, având ca alternativă implicarea în artă, în 
teatru. Vedeți voi că tematica proiectului se leagă de ceea 
ce făcusem până acum – teatrul.
 Fiind implicat în primul meu proiect ca și 
voluntar, nu pot decât să îmi prezint aşteptările, să afirm 
cu tărie și convingere că am făcut alegerea potrivită când 
am decis să mă implic în voluntariat, în proiecte de 
tineret, în educația nonformală. M-a încântat deosebit de 
mult ideea de a fi parte din echipa F.O.R.T.E.S, de a face 
parte dintr-un schimb de tineri internațional, în care am 
interacționat cu tineri asemeni mie, cu aceleași 
convingeri, aceleași aspirații, aceleași obiceiuri și aceștia 
sosind tocmai în Rm. Sărat, micuțul și cochetul nostru 
orășel, din Turcia, Portugalia, Malta, Italia și Portugalia.
 În concluzie avem nevoie să “creștem”, să ne 
dezvoltăm, în afara rutinei cu care am fost învățați până 
acum. Recomand cu încredere colegilor mei să se implice 
în voluntariat, să se implice în activități civice, să se 
implice în viața culturală a orașului, să transforme 
Râmnicul prin învățare.

Implică-te! Fii voluntar! Doar TU poți schimba lumea!

 Nu știu de unde să încep... Să vă spun cum 
mă numesc? Nu, nu are rost, o să îmi găsiți 
numele mai jos. Aș vrea să vă vorbesc despre 
voluntariat, aș vrea să vă scriu pagini întregi, însă 
experiența mea în acest domeniu nu este încă atât 
de vastă încât să îmi perimt să înșirui cuvinte la 
infinit, o să mă limitez la cât știu.   
 Care este primul lucru care îți vine în 
minte când auzi cuvântul "voluntariat"? Gata, 
te-ai gândit? Păi, hai să vedem, eu mă gândesc în 
primul rând la mine, iar acum tu te întrebi proba-
bil ce vreau să zic prin asta. Consider că voluntar-
iatul nu este doar despre cei din jurul tău, 
deoarece te ajuți în primul rând pe tine, te 
dezvolți ca persoană interacționând cu oameni 
diverși și socializând, implicându-te în diferite 
activități sau lucrând în echipă. 
 La Centrul de tineret F.O.R.T.E.S. am 
întâlnit o mulțime de oameni implicați trup și 
suflet în ceea ce fac, oameni veseli, prietenoși, 
într-un cuvânt oameni FRUMOȘI pe care sunt 
mândră că am avut ocazia să îi cunosc și cărora 
vreau să le mulțumesc pentru tot ceea ce fac 
pentru mine, pentru ține și pentru orașul nostru, 
iar de asemenea mă bucur să pot spune că de 
acum mă aflu printre ei. 
 Aș vrea să îți spun mai multe, însă mi-aș 
dori ca restul să descoperi de unul singur și sper 
că ți-am stârnit curiozitatea. 
 Poate nu mă pricep eu la scris, însă, dacă 
tu ești un cititor bun, sunt sigură că ai înțeles 
mesajul meu. Deci, ce mai aștepți? Nu ai nimic de 
pierdut.

 Implică-te! Fii voluntar!

 Și nu uită niciodată: "You must be the 
change you wish to see în the world."                                 

A fi,
sau a nu fi!
Voluntar...

Mihai PăunCojoacă Andreea Cătălina 

You must be
the change

you wish to see
în the world.
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 Anual Agenția Națională cu rezonanță, ANPCDEFP, cea care 
gestionează programele europene de tineret, organizează o Conferință de 
valorizare, conferință în care sunt evidențiate rezultatele naționale aferente 
proiectelor educaționale și de tineret. Dacă în anii anteriori această conferință 
era dedicată celor mai de succes proiecte ale anului, de data aceasta, la 
Conferința de Valorizare – Învață și dă mai departe – au fost selectate 16 
organizații și instituții educaționale – promotoare de bune practici la nivel 
european, să prezinte rapoarte de activitate integrată pentru proiectele derulate 
în ultimii 4 ani de Tineret în Acțiune și Programul de Învăţare pe tot parcursul 
vieţii, totul sub sloganul “Transformăm România prin învățare”. Mare ne-a fost 
surpriza când Andrei Popescu, coordonatorul programului Tineret în Acțiune 
ne-a contactat telefonic și ne-a invitat să participăm la Gala Povești în Mișcare, 
să ne prezentăm activitatea, să fim parte din cele 16 organizații promotoare de 
bune practici la nivel național și european. 
 Încărcați de emoții și materiale de promovare, cu roll-up-ul Centrului 
de Tineret FORTES (cum era subsolul Casei de Cultură și cum arată astăzi 
renovat și pus la dispoziția tinerilor râmniceni), noi, Volodea și Florin am 
promovat F.O.R.T.E.S, am promovat rând pe rând organizațiile membre (ATCE 
Speranța Râmniceană, AT ONIX, AT VIA, AT Youth Xperience, Unity in 
Values) cucerind auditoriul.
 La finalul unei pauze de cafea, atelierele reunite ale Conferinței, toți 
participanții, reprezentând asociații de tineret, colegii și licee, inspectorate 
școlare și consilii judeţene, s-au delectat cu un recital jazz/rock de calitate, după 
care doamna Monica Calotă – director al ANPCDEFP a deschis Gala Povești în 
Mișcare premiind toate cele 16 entități ce și-au prezentat” poveștile de impact”. 
 Emoții puternice am resimțit în momentul în care vocea doamnei 
Calotă s-a auzit în microfon:” Se acordă diplomă pentru Impact la nivel 
instituțional Federației Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și Sport”, 
recunoașterea meritelor a 4 ani de activitate pusă în slujba tinerilor râmniceni, 
ani în care serii întregi de tineri voluntari au crescut, s-au dezvoltat și au 
promovat Râmnicul peste tot în Europa.

Gala
Povești

în mișcare

Gala
Povești

în mișcare

Râmnicu Sărat
spune PREZENT la

Volodea Mateevici,
președinte F.O.R.T.E.S

Concursul de desene
„Ziua Europei”  2014

Mariana Angelica GRIGORAȘ

 Aflat la cea de a cincea ediție, concursul de desene 
„Ziua Europei” a urmărit prin tematica propusă educația 
pentru cetățenie europeană prin valorile culturale comune 
tuturor țărilor din Uniunea Europeană: libertate, democrație, 
stat de drept, respect pentru drepturile omului.
 Organizat în perioada 1 mai – 10 iunie 2014, 
concursul s-a desfășurat la nivel național și s-a adresat elevilor 
din ciclul primar și gimnazial, în cadrul campaniei „Europa, 
casa noastră”.
 Putem spune, cu mândrie, că printre cele 60 de lucrări 
finaliste selectate de către Reprezentanța Comisiei Europene 
în România, dintr-un număr total de 402 desene înscrise la 
ciclul primar și 278 de creații la cel gimnazial, s-au numărat și 
cele realizate de elevele Școlii Gimnaziale Nr. 1 Rm. Sărat sub 
îndrumarea doamnei profesoare Constanța Mustățea:
- „Călătorie în culori” – premiul I – Andreea Florentina 
CONSTANTINESCU (8D) 
- „Maraton prin Europa” – Mențiune pentru mesaj – Raluca 
Daniela OPREA (8D) 
- „Comunicare fără bariere” – Andreea Ștefania 
CIURUMELEA (8D) 
- „Călătorind prin Europa” – Ștefania LUNGU (8D) 
 Tema propusă, „Mobilitatea cetățenilor europeni în 
cadrul Uniunii Europene”, a fost ilustrată cu originalitate și 
măiestrie de către elevele noastre, care au reușit să 
impresioneze juriul. Festivitatea de premiere a avut loc la 
sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România în luna 
noiembrie.
 Sperăm ca și la ediția din 2015 a concursului de 
desene „Ziua Europei” să ne aflăm printre finaliști și să 
obținem premii.  Felicitări!

Miroase a tine , în toamnă, în mahalaua bucureșteană,
pe caldarâmul ros de picioarele plozilor desculți,
mânjit de calicia cerșetorilor care cer cu ambele mâini
orbilor ce calcă-n cadență cu picioarele pe gânduri.
Miroase-a tine-n maidane pline cu moloz,
pe sub streșinile caselor și-n tinda peticită cu pământ galben de gârlă,
printre zidurile de paiantă ce stau să se surpe
sub ochii mirați ai țâncilor cu cămăși gălbenite de timp
și glezne murdare. 

Și nu mai sunt a mea de când de te am-
iubesc prin tine, respir prin tine
și gândul meu începe-a cuvânta prin tine;
iubesc și ochii tăi și gura ta
și parfumul tău
și pasul tău,
iubesc prezența ta și îmbrățișarea ta,
iubesc tot ceea ce doar eu știu din tine.

La pas prin mahalaua bucureșteanăLa pas prin mahalaua bucureșteană

Lasă-mi-teLasă-mi-te

Ana Maria BarbuAna Maria Barbu

Ana Maria BarbuAna Maria Barbu

D-ale voluntarilor...D-ale voluntarilor...


