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Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 20
Râmnicu Sărat, judeţul Buzău,
cod 125300, România

Telefon: +40763246068;
Fax: +40238563169
E-mail: o�ce@atcesr.ro 
Website: www.atcesr.ro
Blog: www.atcesr.wordpress.com 
Facebook page:
https://www.facebook.com/atcesr.ro 
Facebook group:
https://www.facebook.com/groups/ATCE.SperantaRamniceana
Youtube account:
http://www.youtube.com/user/ATCESR

- Sport as a lifestyle – acţiunea 1.1, schimb de tineri multilateral, cu un parteneriat format din 
România, Turcia, Bulgaria, Portugalia şi Italia, tema fiind dezvoltarea competenţelor sportive şi 
promovarea sporturilor de plajă în context european (2011);
- Voluntar la mine acasă – acţiunea 1.2 iniţiative ale tinerilor, tematica proiectului a fost dezvoltar-
ea spiritului civic şi de voluntariat, implicarea tinerilor în lucrul cu bătrânii şi copiii instituţional-
izaţi (2011);
- Street sports and media diversity – acţiunea 1.1, schimb de tineri multilateral, având ca promotori 
România, Turcia, Letonia şi Lituania, tema fiind promovarea sporturilor de stradă şi adoptarea 
unui stil de viaţă sănătos (2012);
- Viaţa la ţară – acţiunea 1.2, iniţiative ale tinerilor, tematica proiectului fiind promovarea şi 
conservarea tradiţiilor, obiceiurilor şi meseriilor româneşti din viaţa rurală (2012);
- Trăieşte poezia prin teatru, (TRUP) – acţiunea 3.1a, schimb bilateral de tineri, România – 
Moldova, promovarea poeziei, a procesului de creaţie poetică precum şi a competenţelor teatrale 
dezvoltate în context intercultural (2013);
- Edu Performing – acţiunea 3.1b, curs de formare pentru lucrătorii de tineret, cu un parteneriat 
format din România, Turcia, Italia, Slovenia, Lituania, Letonia, Bulgaria şi Azerbaidjan, obiectivul 
cursului fiind dezvoltarea competenţelor de utilizare a 8 metode de educaţie nonformală în 
contextul proiectelor de tineret (2013);

Povesti in
miscare

Asociaţia de Tineret ONIX
(A.T. ONIX)

Asociaţia de Tineret ONIX
(A.T. ONIX)

Date de contact:
 Anul înfiinţării: 2010
 Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 20, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, 
cod 125300, România
 Telefon/fax: +40762659525/+40238563169
 E-mail: asociatiaonix@gmail
 WebSite/Blog: http://sperantaramniceana.ro/atonix/
   www.euramnicean.blogspot.com 
 Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCIproMmOrlQBW-
DrYT8mVQpQ?feature=watch 

Scop:
 „Promovarea şi susţinerea 
activităţilor de tineret, a voluntariatu-
lui, pentru dezvoltarea competenţelor 
tinerilor, spre a le asigura un climat 
sănătos de educaţie, pregătire 
socio-profesională şi participare 
activă la viaţa democratică”.

Proiecte derulate în perioada 2011 – 2014:Proiecte finanţate de
Comisia Europeană

prin programul 
Tineret în Acţiune

Proiecte finanţate de
Comisia Europeană

prin programul 
Tineret în Acţiune

- Membru F.O.R.T.E.S
- Membru fondator al Clubului de fotbal “Atletic Club ONIX 2010”

- Youth trotter – jurnal pe bicicletă – acţiunea 1.2, iniţiative ale tinerilor, scopul 
acestuia fiind promovarea sportului pe bicicletă în rândul tinerilor și în cadrul comu-
nității locale, precum și de promovare a patrimoniului cultural și spiritual specific 
zonei Râmnicu Sărat prin activități tematice ce vor viza identificarea celor mai 
relevante obiective generatoare de istorie, cultură, interes (2013);
- Energy Management – acţiunea 1.1, schimb de tineri multilateral, cu un parteneriat 
format din România, Bulgaria, Slovenia, Turcia, Letonia şi Lituania, ce are ca temat-
ică dezvoltarea unor comportamente pro-ecologice, protejarea mediului înconjurător 
şi conştientizarea folosirii unor energii alternative regenerabile (2013 - 2014).
- Build Europe Through Sport (BEST)– proiect finanțat în cadrul Programului 
Erasmus Plus (2014)
- Edu Performing II – The new gate on Inclusion - proiect finanţat în cadrul 
Programului Erasmus Plus (2014)

Structuri proprii şi afilieri:
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- Săptămâna Naţională a Voluntariatului 
2009 – 2013;
- Săptămâna Europeană a Tineretului 
(2010 – 2013);
- Dăruieşte-i Crăciunul (2010 – 2013);
- Proiect ASSOCLICK – Dotarea cu, 
calculatoare recondiţionate (2011)
- 1 curs de scriere de proiecte în context 
Erasmus+, organizate de ANPCDEFP cu 
sprijinul AT ONIX (decembrie 2013);
- Campanii de întrajutorare a 
persoanelor bătrâne, copiilor/tinerilor 
defavorizaţi;
- „Cupa Moş Crăciun la fotbal” – 
Iniţiativă locală (2011)
- „Cupa Cartierelor la fotbal” - 
Iniţiativă locală (2012)
- „Cupa Cartierelor pentru copii la 
fotbal” - Iniţiativă locală (2012)
- „Voley Christmas Cup” (voley) - 
Iniţiativă locală (2012)
- “Căsătorii pentru o zi – 
Valentine’s Day” - Iniţiativă locală (2011)
- “Cupa Instituţiilor la fotbal” - 
Iniţiativă locală (2011)
- “Givova Futsal Cup” - 
Iniţiativă locală (2011)
- "Marşul de 1 decembrie 2011" (2011)
- "Concert de colinde Corul Evloghia al 
Patriarhiei Române" (2011)

Proiecte de parteneriat european: 11 proiecte de parteneriat

- Perspective râmnicene (2010)
- Sportul fără vârste (2011)
- Nu etnobotanicelor (2011)
- Râmnicu Sărat de ieri şi de azi (2012)
- Lideri pentru comunitate (2012)
- Promovarea scriitorilor râmniceni – proiect finanţat de 
Consiliul Local al Mun. Rm. Sărat (2013)

Proiecte finanţate de
Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat

Proiecte finanţate de
Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat

Proiecte finanţate de
Consiliul Judeţean Buzău

- Investim în tineri – curs de formare pe 
metode şi instrumente de educaţie nonfor-
mală (2013 si 2014);
- Campionatele sportive ale tinerilor râmni-
ceni – concursuri sportive.

Proiecte finanţate de
alte autorităţi finanţatoare
sau iniţiative locale

nobil la Râmnicu Sărat!

UnUn

 Aleși de familia regală spre a fi parte din 
istoria acestei zile, având alături mai bine de 1000 
de tineri râmniceni ce au luat parte la Marșul 
destinat zilei și alte câteva sute de de râmniceni ce 
au întâmpinat trenul regal din care au coborât 
oaspeți de seamă pentru orașul nostru, Râmnicu 
Sărat a respirat astăzi un aer nobil ce a însuflețit 
clipe unice în istoria sa recentă.
 La invitația administrației locale și 
Federației FORTES, un număr impresionant de 
tineri avându-și alături părinții ori profesorii 
devotați evenimentului, desfășurând 10 drapeluri 
uriașe (10m / 4m), cu mândre cocarde în piept și 
stegulețe în mâini, au ținut să pornească de pe 
platoul din zona centrală a Municipiului într-un 
Marș de solidaritate și responsabilitate față de 
valorile de neam, românești, de însemnătatea zilei 
de 1 Decembrie, arătând într-un suflu unic faptul că 
sunt parte a aceleiași povești ce a început la 1918 și 
se continuă cu fast an de an.
 Odată ajunși în Piațeta Primăriei, pe 
fundalul cântărilor închinate zilei, tinerii au reușit 
să creeze din organizarea drapelurilor adevărate 
raze de patriotism ce i-au regăsit în mijlocul lor pe 
toți cei care au simțit și trăit românește.
 Cu o emoție aparte, după repetate Hore la 
care au luat parte toți cei prezenți, momentul de 
maximă atracție a fost constituit de primirea 
Familiei Regale în Gara Municipală, aici unde 
râmnicenii au ținut să transmită un strop din căldura 
lor celor sosiți, ce nu au ezitat să strângă mâinile 
gazdelor, să-i salute pe cei prezenți, sărbătorind 
împreună o zi cu fast, o zi istorică.
 Toate aprecierile zilei de astăzi merg către 
profesorii și Directorii școlilor și liceelor râmnicene 
care și-au mobilizat exemplar elevii spre a lua parte 
la evenimentele zilei, cei care au pregătiti alături de 
copiii/tinerii lor momente memorabile prezentate 
pe scena din fața Primăriei, voluntarilor precum și 
celor ce au facilitat, sprijinit sau organizat 
evenimentele: Primăria, Poliția Locală și 
Jandarmeria.
 La finalul unei zile memorabile, plină de 
culoare și însemnământ, cu zâmbete pe buze și 
iubire în suflet față de neam și oameni, împărtășim 
aceeași urare:
 LA MULȚI ANI ROMÂNIA!
  La Mulți ani Români!
    Florin Ceparu
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Gânduri însirate!,
 1 Decembrie 1918 şi amintirile cu evenimentele şcolare 
pe durata cărora ne îngrămădeam în parcul central, în curtea şcolii 
sau în alte spații care oricum nu aveau importanță, tremuram, 
cântam imnul şi nu prea înțelegeam mare lucru din toate acestea. 
A trecut ceva timp de atunci şi acum am învățat importanța 
istorică, socială a evenimentului şi a celor care au urmat şi care au 
conturat traseul României până în anul 1989, când m-am născut, 
şi după aceea. Am învățat şi să vorbesc la persoana întâi de atunci 
şi să îmi asum ceea ce declar. 
 Evenimentele istorice care au marcat dezvoltarea 
României au fost generate de oameni cu inițiativă, curaj, 
implicare şi obiective. Sărbătorim istoria şi imi place să cred că şi 
noi acum scriem istorie. Cred că putem alege să o scriem sau să o 
trăim potrivit scrierilor şi deciziilor altora. Am avut oportunitatea 
să lucrez cu sute, poate mii de tineri din şi în Râmnicu Sărat care 
s-au implicat. Aceste eforturi continuă şi rezultatele se văd. 
Educația creează generații care pot dezvolta, inova, îmbunătăți pe 
sine şi comunitatea, fie ea locală sau internațională. 
 La mulți ani România! 
 Sunt în Malaesia acum. Călătoresc - un mare păcat 
potrivit unora care cred ca doar prin a ne lega definitiv de un loc 
anume putem avea rezultate şi putem ajuta. Călătoresc, muncesc, 
trăiesc o viață care are impact asupra comunității în care sunt 
acum (aşa cum poate a avut şi în comunitatea mea natală). 
 Trebuie să ne creştem pe noi ca să putem creşte 
comunități apoi. Călătorind mă ajută să înțeleg şi mai mult cultura 
din care vin, să o apreciez alături de toate culturile minunate şi 
diverse ale lumii. Totodată, înțeleg mai bine şi problemele cu care 
ne confruntăm, care nu sunt nici pe departe unice şi fără soluție, 
valorile pe care ne educăm copiii şi cum acestea influențează 
viitorul lor şi al societății si multe altele. 
 Călătoresc, lucrez, învăț, creez, ajut, dau mai departe, 
traiesc şi mă puteți acuza de toate acestea oricând şi le voi 
recunoaşte. Cred că este la fel de ger în parcul central. Cele 34 de 
grade din satul in care sunt acum nu mă împiedică să simt vibrația 
sărbătorii. 
 La mulți ani, români!
 Random thoughts. 
 December the 1st 1918 and all the memories of school 
events when we would cram in the central park, in the school yard 
or somewhere else because the place did not matter anyway, 
shivering in the freezing cold, singing the national anthem and not 
understanding much of any of these. It’s been a while since then 
and I’ve learnt the historical and social importance of the event 
and of the many more that came after and shaped Romania’s 
evolution until 1989, when I was born, and after that. I’ve also 
learnt to speak in first person and to take responsibility for my 
own words. The historical events that triggered the country’s 
growth were set up by people with initiative, courage, 
involvement and objectives. 
 We celebrate history and I like to believe we are also 
writing a piece of history right now. I believe we can choose of to 

write it or to live it according to 
other people’s writings and 
decisions. I had the chance to work 
with hundreds or even thousands of 
young people from or in Râmnicu 
Sărat who got involved. 
 These efforts continue and 
the results are visible. Education 
creates generations that can develop, 
innovate, improve themselves and 
the community, be it local or 
international. 
 Happy National Day, 
Romania! 
 I am in Malaysia now. I 
travel- a great sin according to some 
who think that only by binding us for 
ever to a place we can have results 
and contribute. 
 I travel, work, live a life that 
has impact on my current local 
community (as it might have had before 
on my hometown). We must invest in 
our own growth so that we are able to 
grow communities after. Traveling helps 
me understand more the culture I come 
from, to value it alongside with all the 
wonderful and diverse cultures of the 
world. Furthermore, I get a better 
understanding on the issues we face, 
which are not even by far unique or 
hopeless, the values that we raise our 
children on and how these shape their 
future and the one of the society and 
many other topics. 
 I travel, I work, learn, create, 
help, pay it forward, I live and you can 
accuse me of these any given time and I 
shall admit them. I imagine it is freezing 
cold in the central park. The 340 C in the 
village I am in now do not stop me to 
share the vibration of the procession. 
 Happy National Day, 
Romanians! 
 PS: A huge thanks to the EVS 
volonteers who were brave enough to 
leave the comfort of their homes in 
exchange for a teaching/learning 
experience in my hometown. Cheers to 
you all, guys, and may you have an 
amazing time!
 La mulți ani, râmniceni!

Daniela Strâmbei
vicepreședinte ATCE Speranța 

Râmniceană

 Pentru unii, puțini la număr, o zi ca toate celelalte, pentru alții zi 
de sărbătoare și motiv de mândrie că sunt români! Cu ruşine spun că 
abia zilele trecute am realizat importanţa acestui moment. Dar mai bine 
mai târziu decât niciodată.

 Am avut onoarea să cunosc persoane deosebite şi asta m-a ajutat 
să văd lumea cu alți ochi. Când oameni de alte naționalități apreciază 
devotamentul românilor pentru ţară, tu nu poţi rămâne indiferent. În 
toiul sărbătorii am auzit o remarcă venită de la un prieten turc, care suna 
cam aşa: "în Turcia, pe o vreme ca asta, nimeni nu ar fi stat afară să 
sărbătorească aniversarea țării! Românii sunt nebuni!" 
 Cum să nu te pună aşa ceva pe gânduri?!

 Oricâte poveşti ar exista despre români, nimeni nu poate nega un 
fapt: ne iubim ţară! Revenind, 1 Decembrie este ziua noastră. Am putea 
să ne asemuim cu acei copii care își așteaptă aniversarea pentru a primi 
cadouri, pentru a fi în centrul atenției. Aşa au fost Râmnicenii, niște 
copii plini de entuziasm, dornici să petreacă şi să lase în urmă un 
moment memorabil de care toți să-şi amintească cu drag!

 Şi ca de obicei, patriotismul a dat răspuns oricărei situații; s-au 
încins hore, astfel că nici frigul nu mai era aşa puternic. Fie că se cunoș-
teau sau nu, locuitorii acestui mic orășel s-au unit la hora mare, au fost 
fericiţi, bucuroși şi mai ales au fost români!

 Cătălina Istudor

Ce este 1 Decembrie?
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 Aleși de familia regală spre a fi parte din 
istoria acestei zile, având alături mai bine de 1000 
de tineri râmniceni ce au luat parte la Marșul 
destinat zilei și alte câteva sute de de râmniceni ce 
au întâmpinat trenul regal din care au coborât 
oaspeți de seamă pentru orașul nostru, Râmnicu 
Sărat a respirat astăzi un aer nobil ce a însuflețit 
clipe unice în istoria sa recentă.
 La invitația administrației locale și 
Federației FORTES, un număr impresionant de 
tineri avându-și alături părinții ori profesorii 
devotați evenimentului, desfășurând 10 drapeluri 
uriașe (10m / 4m), cu mândre cocarde în piept și 
stegulețe în mâini, au ținut să pornească de pe 
platoul din zona centrală a Municipiului într-un 
Marș de solidaritate și responsabilitate față de 
valorile de neam, românești, de însemnătatea zilei 
de 1 Decembrie, arătând într-un suflu unic faptul că 
sunt parte a aceleiași povești ce a început la 1918 și 
se continuă cu fast an de an.
 Odată ajunși în Piațeta Primăriei, pe 
fundalul cântărilor închinate zilei, tinerii au reușit 
să creeze din organizarea drapelurilor adevărate 
raze de patriotism ce i-au regăsit în mijlocul lor pe 
toți cei care au simțit și trăit românește.
 Cu o emoție aparte, după repetate Hore la 
care au luat parte toți cei prezenți, momentul de 
maximă atracție a fost constituit de primirea 
Familiei Regale în Gara Municipală, aici unde 
râmnicenii au ținut să transmită un strop din căldura 
lor celor sosiți, ce nu au ezitat să strângă mâinile 
gazdelor, să-i salute pe cei prezenți, sărbătorind 
împreună o zi cu fast, o zi istorică.
 Toate aprecierile zilei de astăzi merg către 
profesorii și Directorii școlilor și liceelor râmnicene 
care și-au mobilizat exemplar elevii spre a lua parte 
la evenimentele zilei, cei care au pregătiti alături de 
copiii/tinerii lor momente memorabile prezentate 
pe scena din fața Primăriei, voluntarilor precum și 
celor ce au facilitat, sprijinit sau organizat 
evenimentele: Primăria, Poliția Locală și 
Jandarmeria.
 La finalul unei zile memorabile, plină de 
culoare și însemnământ, cu zâmbete pe buze și 
iubire în suflet față de neam și oameni, împărtășim 
aceeași urare:
 LA MULȚI ANI ROMÂNIA!
  La Mulți ani Români!
    Florin Ceparu

Voluntarii FORTES
au împÅrit stegulee
Íi cocarde tricolore!

Voluntarii FORTES
au împÅrit stegulee
Íi cocarde tricolore!

 Ziua Naţională a României a însem-
nat pentru voluntarii râmniceni pe lângă 
ocazia manifestării bucuriei de a fi Român şi 
o bună ocazie de a împărtăşi, de a dărui şi 
sărbători împreună, alături râmnicenilor care 
la primele ore ale dimineţii se regăseau în 
zona centrală a oraşului.
 Împărţind steguleţe şi cocarde trico-
lore, zâmbind şi salutând prin mândre mesaje 
specifice importanţei zilei de 1 Decembrie, 
voluntarii râmniceni şi-au afirmat credinţă 
faţă de neam, iubirea faţă de tricolor alături 
de faptul că înţeleg şi îndeplinesc rolul lor în 
menţinerea unei Românii unite în valori şi 
istorie în care unele din cele mai semnifica-
tive funcţii le revine tocmai lor. Nu doar 
astăzi, ci în fiecare zi!
 La mulţi ani România!

Teodora Ion

 A venit 1 Decembrie şi oraşul nostru se îmbracă de 
sărbătoare. Fiecare dintre noi are un gând de bine chiar dacă unii 
dintre noi n-au avut timp să participe la evenimentele organizate cu 
acest prilej. Important este să simţi că eşti român şi că faci parte 
dintr-o ţara frumoasă. 
 Pornind de la această idee, noi, cei de la ONG-ul “Porţi 
Deschise” ne-am gândit că ar fi bine să luăm iniţiativa şi să organizăm 
ceva deosebit cu această ocazie.
 Cu ajutorul partenerilor noştri, Fortes, administraţia locală, 
şcolile gimnaziale nr. 1 şi nr. 5 am organizat evenimentul “1 Decem-
brie în şcoală” prin care sunt premiaţi elevii model ai oraşului nostru.
Credem că prin această iniţiativă încurajăm sentimentul naţional, 
aducem un omagiu celor care au înfăptuit visul poporului nostru şi 
promovăm cultura şi valorile constructive în rândul tinerilor şi 
elevilor din oraşul nostru. Totodată, se are în vedere creşterea gradului 
de conştientizare în rândul comunităţii noastre în ceea ce priveşte 
promovarea tinerilor cu rezultate deosebite.
 În spiritul ideii “dacă fiecare zi de şcoală este o treaptă 
dintr-o scară a cunoaşterii, atunci cât de departe urcăm depinde doar 
de noi”, 10 profesori şi 40 de elevi s-au implicat în activităţile noastre 
cu lucrări pe tema “Ce înseamnă 1 Decembrie pentru tine”. La finalul 
festivităţii toţi participanţii au primit diplome şi cadouri de la volunta-
rii din asociaţia noastră.
 Mai multe informaţii, poze şi noutăţi se găsesc pe grupul 
nostru facebook: ZiuaDrapelului – PortiDeschise (https://www.face-
book.com/groups/753857261367256/?ref=ts&fref=ts) sau pe pagina 
noastră de facebook «Asociaţia de Tineret “Porţi Deschise”».

Dragoș Gavrileț

1 Decembrie
Începuturi

1 Decembrie
Începuturi

 Alegerea oraşului Alba Iulia nu a fost întâmplătoare.
El devenise oraşul simbol al luptei românilor pentru unitate şi 
dreptate. Albă Iulia a fost unul dintre cele mai înfloritoare oraşe 
ale Daciei Romane. Totodată amintea de unirea înfăptuită de 
Mihai Viteazul 1600, care-şi stabilise reşedinţa aici, de martiriul 
lui Horea, Cloşca şi Crişan, de detenţia lui Avram Iancu, figuri 
legendare ale poporului român.
În documentul privind convocarea Adunării Naţionale se făcea 
precizarea că prin Adunarea Naţională naţiunea română “are 
să-şi spună cuvântul hotărâtor asupra sorţii sale”, care va fi 
respectat de lumea întreagă.
 Erau stabiliţi cei care urmau să participe la acest mare 
for democratic. În acest fel se asigura participarea tuturor 
“păturilor sociale ale naţiunii” la Marea Adunare Naţională, 
care avea de hotărât soarta neamului nostru.
 În zilele următoare în toate judeţele locuite de români 
s-a desfăşurat o amplă activitate vizând alegerea sau 
desemnarea delegaţiilor pentru Adunarea Naţională din 1 
decembrie 1918. Într-o atmosferă de mare vibraţie patriotică se 
organizau alegeri, la care luau cuvântul numeroşi participanţi, 
care-şi exprimau hotărârea de a contribui la făurirea unirii. Cei 
aleşi primeau împuterniciri speciale “credenţionale”, 
exprimând voinţa tuturor cetăţenilor din circumscripţia 
respectivă.
 Cu organizarea alegerilor s-a ocupat o comisie centrală 
condusă de Ioan Suciu, care lucra sub îndrumarea Consiliului 
Naţional Român Central în frunte cu Ştefan Cicio-Pop. A fost o 
muncă grea, plină de răspundere, deoarece niciunul din cei 
îndreptăţiţi nu trebuia să fie absent sau împiedicat să ajungă la 
Alba Iulia.
 Paralel cu desfăşurarea alegerilor şi desemnarea 
deputaţilor, au fost adresate călduroase apeluri către populaţie 
de a participa în număr cât mai mare la festivităţile din 1 
decembrie 1918 din Alba Iulia. Un astfel de apel cerea 
locuitorilor Transilvaniei să vină la Alba Iulia “cu miile, cu 
zecile de mii” pentru a jura “că nedespărţiţi vom fi şi uniţi 
rămânem de aici înainte cu fraţii noştri de pe tot cuprinsul 
pământului românesc sub una şi nedespărţită cârmuire.”
 În timp ce ardelenii porneau spre Alba Iulia, la 28 
noiembrie (15 noiembrie stil vechi), în Cernăuţi se întrunea 
Congresul General al Bucovinei, care, “în numele suveranităţii 
naţionale, hotărăşte Unirea necondiţionată” şi pentru vecie a 
Bucovinei cu regatul României”. Vestea a fost primită cu 
entuziasm de întregul popor care, prin manifestaţii de stradă, 
telegrame adresate fruntaşilor bucovineni, articole în presă etc., 
îşi exprimă bucuria că lupta desfăşurată timp de un secol şi 
jumătate pentru reunirea părţii de nord a Moldovei cu patria 
mamă se încheia cu succes. Se realiza ce-a de-a treia etapă 
(după cea dobrogeană şi cea basarabeană) pe calea făuririi 
statului naţional unitar român.

Dragoş Gavrileț
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 Firtsly, we want the talk about national day. We'll 
totally surprised about the people and celebration because 
even its too cold everyone doesn't care that and continue 
their celebrate... We walked together with local volunteer 
and meet the people of Ramnicu Sarat after that we walked 
together to municipality. In there we started to celebrate. 
A lot of things are different for us, for example your tradi-
tional dances and your songs. They too different and too 
nice.. We went to train staion for welcome to royal family of 
Romania. After this we came back the municipality and we 
danced with local people in traditional way.. We ate “fasole” 
or something like that, it was delicious because its too simi-
lar our food which is making with beans and of course we 
drank some hot wine that day, its too helpful for cold. 
At least celebrations continue during the day and we stayed 
in youth centre and hanged with local volunteer.

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

 On the first class; first of i asked what 
had you done last time with us? Then 
students said that we played games and 
turkish words. 
 Then i asked what did u learn and then 
they said some turkish words which 
remembered last time. After that i played 
'signal game' and students and teacher had 
fun. After this game i asked students how the 
game was and how were the impressions 
about game. 
They answered me that game was funny and 
good .They said that team work is important 
and everyone trusts each other’s.

Ümran Saraç 
LIVE volunteer

1 decebber1 decebber
National Day in Romania

I joined two classes.
Today.

LIVE

STARTUL ACTIVITÃTILOR
STAGIULUI DE VOLUNTARIAT

ÎN PROIECTUL "LIVE"

,

 ATCE Speranţa Râmniceană derulează în 
perioada 15.07.2014 - 15.11.2015 proiectul Learn 
to get Involved, Volunteer in Europe (LIVE), 
finanţat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus+. În cadrul acestui proiect, timp de 6 luni, 
5 voluntari europeni din Turcia şi Italia vor dezvol-
ta un stagiu de voluntariat european, implementând 
activităţi cu metode şi instrumente de educaţie 
nonformală, în grădiniţele şi şcolile râmnicene.
 Primii doi voluntari EVS ajunşi la Râmni-
cu Sărat, Selim Durmaz şi Semih Kaya s-au întâlnit 
la începutul lunii noiembrie 2014 la Centrul de 
Tineret FORTES cu echipa de voluntari de suport 
din partea ATCE Speranţa Râmniceană. În cadrul 
primei întâlniri s-au purtat discuţii pe marginea 
agendei de activităţi aferente stagiului, s-au derulat 
activităţi de cunoaştere şi socializare, s-au derulat 
activităţi de promovare şi vizibilitate a proiectului, 
a imaginii Uniunii Europene şi a programului Eras-
mus+.
 Etapa de integrare în comunitate a 
tinerilor voluntari EVS a fost una 
uşoară şi plăcută datorită 
echipei de suport ce s-a 
implicat total în această 
perioadă. În cadrul primei 
întâlniri de integrare cei doi 
voluntari au participat la un 
eveniment cultural deosebit, 
o lansare de carte "Confesi-
uni Literare" la Şcoala Gim-
nazială "Vasile Cristoforea-
nu", după care şi-au continuat 
vizita la Şcoala Gimnazială nr. 
2. Startul activităţilor stagiului 
de voluntariat SEV a avut loc la 
Grădiniţă ORIZONT.
 Cei doi voluntari EVS, 
Selim Durmaz şi Semih Kaya au 
devenit rapid prietenii celor mici.  

 A urmat apoi activităţi la Grădiniţă "Muguraşii". 
Prima săptămână a fost una plină pentru cei doi voluntari EVS 
care au trecut de la faza de acomodare la faza de implementare 
a stagiului. Fiind o primă săptămână de muncă în cadrul stagi-
ului, tinerii voluntari au derulat activităţi de 
cunoaştere, energizere, joculeţe.
 Cei doi voluntari au luat 
contact cu diverse aspecte ale 
cultu- rii româneşti, prin 

intermediul facilitator-
ului Marius Neculae, 

director al Muzeului Municipal, tinerii au fost introduşi 
treptat în contextul cultural românesc, au aflat despre istoria, 
geografia şi tradiţiile româneşti. Alături de Selim şi Semith a 
venit la Rm. Sărat la finalul lunii noiembrie şi tânăra Umran 
Sarac, voluntar EVS din partea asociaţiei E-Genclik, Turcia, 
care va desfăşura un stagiu de voluntariat de 6 luni, imple-
mentând activităţi de educaţie nonformală cu micuţii de la 
grădiniţele şi şcolile râmnicene.
 Alin David

voluntar de suport
 Articol realizat în cadrul proiectului LIVE, finanţat 
de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, acţiunea 
KA1 – mobilităţi ale tinerilor.
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ON arrival training in Predeal
For me, Training was too hard but as much again was very good six 
days for me. The most hardest part was the education language which 
is in English even if I’m understand just a little bit I was not talk about 
myself totally. Also we were 3 Turkish people in there and the others 
was same like me but after one point we over this problem cause 
friends and trainers always helped us.
The best part of training course was the meeting and be friend people 
who are coming from another counties of world. Like Egypt, Jordan, 
Germany, France, Italy, Spain, Estonia, Latvia, Moldova, Georgia, 
Hungary, Ireland... And also I had to chance to meet their culture. In 
the same time Training Course helped and gives chance to me- in the 
future travel all around the Romania and also visits your 
friends.
 In the training course, our trainers 
talk everything about EVS and we 
made some workshops.

“DO IT AND YOU’LL BE HAPPY”

 Well .... my name is Francesco, 
i'm 21 years old, and one life lived 
everywhere even if i'm only at the 
beginning. until few days ago i was 
working in italy even if not everyday 
and not with a regularity that can give 
you a good future, and i was living my 
life, enjoying my free time when it was 
possible. Now i'm here; well, you'll 
wonder where??? Ramnicu Sarat, 
Romania, A Nation totally unknown for me 
until last month, when luckly I took part in 
a European project "Choose Smart, choose 
Art that made me totally change opinion 
about this nation and especially people who 
live here. 
 As Italians in our thinking we have many, 
perhaps too many prejudices about life in the 
Eastern Europe, and especially when it comes 
to Romania, Albania, Serbia, Bugaria, 
Moldova, we think of states totally out of the 
world, where people still live like 50 years ago 
and where they are all gypsies or so. Well, 
believe me, this is one of lots of things That I 
hate about Italian people (including me), 
Because You cannot speak or discuss about 
different State or different People if you haven't 
had a direct contact with them.
 Thanks to those 10 days in Romania now 
I can write you from here. Until last month I also 
had the classic Italian Prejudice about this nation, 
but not now..:)..: here i found kind, fantastica and 
amazing people,  ready to help you and always 
there if you need something. In any situation they 
give more than 100% ; Yes, I said well, more than 
100% because they put love in everything they do. 
From the beginning I had very good relations with 
all guys that i met and knew here in the city, 
fantastic, kind and polite people that I would never 
have believed it possible to find in Romania, and 
instead I had to reverse my thinking and retrace my 
steps. 
 The organization who they have respect 
in Italy is one of the things that most impressed 
me: a winning team made up of volunteers aged 17 

and older, coordinated by experienced and qualified persons that always manage 
to find the right solution for every kind of problem. A winning organization that 
doesn't receive anything but simply " GIVES ", something that in Italy and 
especially in my region I didn't found recently, and i’m sure that it will be hard 
to find in the future. 
 I would say that these are the main reasons that led me to decide to do 
my EVS (European Voluntary Service) here in Romania and especially here in 
Ramnicu Sarat with this AMAZING PEOPLE.
 In town, I'm the only Italian, but I'm doing my EVS with 3 Guys from 
Turkey (2 boys and 1 girl). I'm really happy here. I can always learn something 
more and at the same time I can also teach something about my culture and my 
traditions. I was very impressed that all the guys I've met (90%) until now speak 
English perfectly, or almost, and for me this is and has been really helpful 
because my English level is very low, but step- by-step I can improve it and 
everyday I realize it. During the week they offer us  few hours of Romanian 
language lessons, because after January we will begin to implement in primary 
schools a "non-formal education",  and in kindergartens various recreational 
activities like games and etc. with the children. At the same time we have the 
opportunity to participate in any class of native language or foreign language in 
primary, middle or high schools, so we can learn or improve one language or 
more from elementary level until you get to a level that i would call advanced 
English or French in high schools.
 That said I would not overturn the prejudices generalizing everything in 
positive; also Here there are similar problems or sometimes worse than those that 
can be found in Italy, But in this small town (about 40 tousands people) there is 
a fantastic "environment", the facilities are excellent and innovative, and above 
all there are so many young volunteers , lovely people and true with which you  
can establish good relations, from the exchange of views on their culture, to 
share time for coffee at the bar.
 This is just the beginning of this "trip" that will see me here in Romania 
for six months and I'm sure that leave my job in Italy and choose to do this EVS, 
this give without receiving, and i'm sure that this path of medium term in a 
country like Romania, will be the best decision that I never did before  in my life. 
And in the same time i will be able to understand what to do with my life when 
i'll be back in Italy. I left italy  because I had, and I need a place where i can think 
in peace and without problems about what to do with my life before take a new 
or different way. Meanwhile I enjoy 
the Volunteer and these fantastic 
people.... for now,that's it!
 I’ve forgot just onr thing: DO 
IT BECAUSE IT’S IN YOUR HEART 
AND NOT BECAUSE YOU WANT 
SOMETHING IN RETURN…
 Buonanotte & COME to 
ROMANIA… <3. 

Francesco Lo Giudice
LIVE volunteer

 

When 
w e 
b o r e d 
or our 
energy 
w a s 
low, the 
energizer 
w h i c h 
was made 
by trainers 
helps us to 
t a k e 
concentrate 
again. It 
was not just a training course; it’s also a chance for meeting and know-
ing Romanian Culture.

Ümran Saraç – LIVE volunteer
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 Data de 5 Decembrie a însemnat pentru volunta-
rii râmniceni un adevărat maraton al sărbătorii, o zi 
plină de activitate de bilanț, dar și de planificare a 
colaborării active organizații – voluntari - profesori. 
 Revenind la imagini mai călduroase, Centrul de 
Tineret FORTES a fost gazda unei întâlniri de planifi-
care între reprezentanţii FORTES şi Directoratul C.N. 
Al. Vlahuţă, alături de o bună parte din elevii cu iniţiati-
va ai Colegiului, întâlnire prilejuită de celebrarea Zilei 
Internaţionale a Voluntarului 2014.
 Cu această ocazie au fost atinse dimensiuni 
importante ale contextului de colaborare între mediul 
formal şi non-formal, discutându-se totodată despre 
modalităţile de facilitare a îmbinării celor două cadre 
într-un mod care să aducă o valoare adăugată dublă, 
atât instituţiei liceale cât şi elevilor.
 Totodată s-a stabilit ca pentru anul 2015 relaţia 
dintre voluntariat şi Colegiu să pornească de la un 
parteneriat cadru a cărui structură va fi stabilită la 
începutul anului 2015.
O întâlnire plină de învăţăminte şi noi idei în finalul 
căreia principalii beneficiari vor fi voluntarii/elevii.

Back to
Romania

 People say “you should 
never come back to the place you 
were once happy”, I say 
yeah…unless it’s Romania.
 Fortunately enough life 
gave me another chance to visit the 
country where I once spent 10 
amazing months, this time on a 
different place in a different project, 
and only for 9 days. One very special 
and intense week and a half I must 
say, but first the reason that took me 
to Râmnicu Sărat, a small city of 
almost 40.000 people, located in the 
southeast between Bucharest and 
Galați.
Centrul de Tineret Fortes 
Organization is an association who 
has an active role in what concerns 
the future of Râmnicu Sărat’s 
youngsters, by providing them with 
culture, education, volunteering, 
civic spirit, social, entrepreneurship 
and sport, and having been involved 
with more than 2000 youngsters 
throughout their existence. This 
association took the initiative to 
organize a youth exchange, in order 
to complement their own 14 months 
duration project named Choose 
Smart Choose Art, which aimed to 
prevent youngsters about the use of 
drugs by nonformal education, 
namely music, theater and dance.
 And this is where I 
alongside 4 other Portuguese 
comrades (from H20 association), 
joined members from other 
European sending organizations 
from Italy, Spain, Malta and Turkey.
 A unique group so diverse 
and multicultural, and yet we all 
managed to go on so well like we 
were part of the same country, 
without any language, cultural or 
religious barriers. Something that 
should somehow be credited to both 
our moderators, lovely Gi and 
beautiful Angie who were the 
“architects” of this group union, by 
always making the best efforts for 
everyone to feel integrated both 
during and outside activities. From 
the card games of the beginnings, to 
the long parties or intercultural 

evenings, I think we all get to learn a 
little something about each other’s 
personalities and countries.
 All our activities were made of 
course to a specific goal, that being the 
final show. The ice breakers for 
example served their purpose of 
making people more at ease and 
relaxed, the same way our expedition 
to the town or Buzău strengthened the 
group’s dynamic and complicity. 
Among these activities I should have 
to highlight the forum theater 
presentation at schools. This was the 
first time we actually get a glimpse of 
how relevant this project can be to 
youngsters, and how much it can mark 
their lives. Through Forum Theater we 
managed to present our drug-themed 
play, and interact with them, triggering 
a very interesting debate about how 
much drugs have affected the lives of 
people they know, or what do they 
think it’s the provenance of said 
substances, and the sort of people 
involved in that.
 Finally the great output or the 

final show which took place at Florica 
Cristoforeanu House of Culture. 
Inspired by the life of singer Amy 
Winehouse, we carried out a very 
intense and ambitious project in the 
form of theatre, dance and music. The 
actors, guided by our Spanish director 
Alfonso Garzas displayed an 
alternative view of Amy’s life, 
consisting in the first part of an 
interpretation of her life and actions 
while on drugs, and a second one of 
what would have been Amy had her 
rehab worked, paving the way to a 
sober life that would prevent her from 
meeting such tragic ending. I had the 
chance to play her cunning and 
ruthless manager, which I enjoyed a 
lot. In between the show the audience 
had the pleasure of hearing some of 
our youth exchangers making 
interpretations with only vocals and 
guitar, which sent shivers down 
everyone’s spine, as well as some 
energetic dances. All in all a moment 
of great joy in which everyone had a 
great time performing, and for the end 
a sad and gentle piano piece named 
Back to Life played by Italian 
exchanger Fabiano Gentile, and 
originally written by Giovanni Allevi.
 All in all it was a “week” to 
remember. For sure not everything was 
perfect (the food and hostel conditions 
were probably the only downsides that 
come to my mind), but everything else 

was much enjoyable. And more than anything, 
just to have another opportunity to experience 
Romania, made up for any minor 
inconveniences that may have happened.  The 
sensations of asking for a “Covrigi”, going to 
eat “Shaorma” with friends or just speaking 
Romanian with the locals, triggered all sort of 
memoires from my previous EVS experience. 
Also I felt that this event made me more at ease 
to express my feelings, especially thanks to our 
theatre moments, which I never thought I 
would enjoy so much.
 At the end new memories and some 
things I hope will never forget:
 - The tiring yet funny trips and room 
sharing with my Portuguese country mates, I 
felt we were like a real family during those 
days.
 - The joy of being among the Sicilians 
with their ever happiness and good spirit, 
having shared gifts with my secret friends, the 
amazing brothers Maria Luisa and Michele 
Bongiorno.
 - The amazing conversations with my 
Spanish “brothers and sisters”.
- The exoticism and true friendship of Osman 
and his Turkish horde, which also gave us some 
magical music moments.
 - The “healthy” craziness of the 
Maltese girls
 - And last but not least, the Romanians 
who hosted us physically and emotionally in a 
perfect way, always making us feel like home.
At the end a special wish of good fortune to 
everyone but especially for Youth Centre Fortes 
Organization who are now hosting their first 
ever EVS volunteers, which I am sure will 
bring a great contribution not only to the 
community but also to the organization itself.
 For those who are not aware of how 
forum theatre works, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Forum_theatre

António Salazar Antunes, Portugal

F.O.R.T.E.S. și C.N. "Al. Vlahuță"
după 4 ani de implicare!

Florin Ceparu



RUPE LANȚUL CORUPȚIEI
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 Semnată de România la data de 9 decembrie 
2003, la Merida (Mexic) şi ratificată prin Legea nr. 365 
din 15 septembrie 2004, Convenţia Organizaţiei Naţi-
unilor Unite împotriva Corupţiei este primul tratat cu 
vocaţie universală în domeniul combaterii corupţiei. 
 ATCE Speranța Râmniceană, prin unul din 
obiectivele statutare, susține combaterea și prevenirea 
delincvenței juvenile și a faptelor antisociale, susținând 
în egală măsură și dezvoltarea unor atitudini civice în 
rândul tinerilor râmniceni, în sensul respectării legii.
 Prin prisma parteneriatului activ, încheiat între 
ATCE Speranța Râmniceană și Inspectoratul de Poliție 
Județean Buzău (suntem singura organizație de tineret 
ce are parteneriat cu IPJ), anual am desfășurat campanii 
de informare în școlile și liceele județene, cu privire la 
următoarele teme de interes: prevenirea delincvenței 
juvenile, a tâlhăriilor și furturilor, a traficului de 
persoane, combaterea consumului de substanțe interzise 
și o campanie de informare anticorupție realizată în luna 
decembrie 2013. Aceasta a constat în distribuirea de 
către voluntari a unor flyere de informare. 
 Anul acesta Centrul de Tineret FORTES din 
Râmnicu Sărat a fost gazda seminarului de informare și 
conștientizare a luptei anticorupție, realizat cu prilejul 
zilei de 9 decembrie,” Ziua Internațională Anti-
corupție”. 
 La eveniment au fost prezenți atât voluntari și 
membri ai FORTES, directorii CN Alexandru Vlahuță și 
LT Ștefan cel Mare, Ambrinoc Costică și Neculăiasa 
Vasilică, reprezentanți ai administrației publice locale, 
domnul viceprimar Sorin Cîrjan, cât și un reprezentant 
al DGA - Serviciul județean Anticorupție Buzău, comis-
arul șef Ilie Gabriel.
 Prezentarea susținută în fața audienței de către 
domnul comisar șef Ilie Gabriel a fost foarte interesantă, 
tinerii prezenți fiind informați ce înseamnă corupția: 
dare și luare de mită, vânzare și cumpărare de influență 
și cum pot interveni sau ajuta autoritățile când sesizează 
asemenea fapte.

 În anul 1985 Organizația Națiunilor Unite a 
declarat ziua de 5 decembrie” Ziua Internațională a 
Voluntarilor”, sărbătorită de atunci în întreaga lume. 
În România pentru prima dată sărbătorirea 
voluntariatului a fost adusă în prim plan de Pro Vobis, 
inițiator a galei” Voluntarul anului” în luna decembrie 
și a proiectului de succes în promovarea 
voluntariatului” Săptămâna Națională a 
Voluntariatului”, în luna mai.
 Referindu-ne aici strict la data de 5 
decembrie, aceasta a fost marcată și de organizațiile 
râmnicene de tineret începând cu prima Gală a 
voluntarilor F.O.R.T.E.S – 10 Pentru Râmnicu Sărat – 
realizată în anul 2011. 

Ziua Internațională a Voluntarilor
5 Decembrie

Moment de sărbătoare pentru voluntarii râmniceni

 Anul acesta inițiativa marcării ZIV a fost a 
administrației publice locale. Voluntarii râmniceni 
alături de coordonatorii de voluntariat au fost 
invitați în data de 05 Decembrie 2014 pentru a lua 
parte la o Recepția organizată de către 
reprezentanții locali de decizie, motivul fiind 
reprezentat de celebrarea Zilei Internaționale a 
Voluntariatului. 
 Acțiunea, care a marcat în mod efectiv 
includerea voluntariatului râmnicean în calendarul 
organizațiilor din România ce recunosc și apreciază 
valoarea acestei zile a reprezentat ocazia perfectă de 
rememorare a celor mai importante realizări ale 
anului 2013, pentru ca în final o atenție aparte să fie 

oferită perspectivelor noului an, 2015. Bucurat de 
prezența Dlui. Viceprimar - Sorin Cîrjan, a 
Directorilor C.N. Al. Vlahuță - Dl. Ambrinoc 
Costică și L.T. Ștefan cel Mare - Dl. Neculăiasa 
Vasilică, precum și a Directorului Poliției Locale - 
Emilian Burlacu și Directorului Muzeului 
Municipal - Dl. Marius Neculae, evenimentul, 
organizat într-o notă non-formală, atipică spațiului 
formal în care s-a derulat, a ținut să reamintească 
printre altele câteva din valorile pe care 
voluntariatul le promovează, motive de altfel 
temeinice de implicare a tinerilor în colaborare 
continuă cu autoritățile și unitățile de învățământ. 
 Dintre acestea amintim oferirea posibilității 
tinerilor de a lua parte la viața decizională a 
orașului, pe problemele de tineret identificate, 
valorificarea propunerilor și inițiativelor, 

valorificarea competențelor aduse prin participarea 
tinerilor la educația formală, realizarea de schimburi 
de experiențe cu tineri din Europa în vederea 
dobândirii unor noi viziuni, menținerea unei legături 
continue cu comunitatea tinerilor în vederea oferirii 
de soluții în timp pentru nevoile acestora de 
dezvoltare.
 Ziua Internațională a Voluntariatului 
marchează așadar o concluzie vie a comunității 
râmnicene: Comunitatea trăiește și prin voluntariat!

Maria Constantinescu

Ziua Internațională
Anticorupție 2014

 Întâlnirea a fost o activitate educativă de o 
mare însemnătate pentru formarea și dezvoltarea de 
mentalități solide în rândul tinerei generații, singura 
care poate aduce schimbarea și progresul societății 
românești.

 Implică-te! Fii voluntar! Ia inițiativă, 
doar tu poți schimba ceva!

Volodea Mateevici
președinte ATCE Speranța Râmniceană

RUPE LANȚUL CORUPȚIEI
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 Auzim deseori dispute variate pe seama importanţei 
unor date din ist,,���oria comună a poporului nost,,���r;:, însă o 
perspectivă generală asupra a ceea ce s-a întâmplat în 
trecut ne-ar ajuta să înţelegem că fiecare decizie pe care 
predecesorii noştri au luat-o într-un moment sau altul, a 
făcut ca noi să fim ceea ce suntem astăzi. Fiecare acţiune 
întreprinsă de locuitorii st,,���răvechi ai Balcanilor, fiecare 
luptă, a constitut, în parte, câte un fir important din 
marea urzeală care s-a ţesut, nimic altceva decât ist,,���oria pe 
care s-au ridicat civilizaţiile moderne, aşa cum le cunoaştem 
noi în prezent.
 Cu cât înaintam mai mult în lunga noast,,���ră 
călătorie pe firul trecutului, cu cât ne afundăm mai mult 
în negura ist,,���oriei şi în ceaţa vremurilor, cu atât 
documentele şi sursele sunt mai neclare, mai evazive şi mai 
ales, influenţate de diverse dorinţe meschine sau de încercări 
de mistificare a adevărului ist,,���oric. Un astfel de episod 
emblematic din ist,,���oria Balcanilor est,,���e răscoala vlahilor şi 
a bulgarilor din anul 1185. Ironia face că, în ciuda 
importanţei pe care o poartă, controversele pe marginea 
subiectului să întreacă chiar faima şi importanţa rolului pe 
care această răscoală l-a jucat în contextul politic şi social 
al vremii.
 Biruri nedrepte şi nunţi fast,,���uoase

 Totul a început în anul 1185, când în fruntea 
Bizanţului se afla împăratul Isaac Anghelos al II-lea. 
Acest,,���a urma să se însoare cu fiica regelui ungar Bela al 
III-lea şi nu îşi putea imagina o nuntă în afara fast,,���ului 
cuvenit celebrării unei astfel de uniuni împărăteşti. Pentr;: 
că vist,,���eria bizantină nu putea susţine cheltuielile enorme 
prevăzute de către împărat, acest,,���a din urmă găseşte soluţia 
cea mai uşoară pentr;: ieşirea din criză: mărirea birurilor 
pe care supuşii săi erau datori să le plătească către 
împărat. Noua dare prevăzută îi afecta în primul rând pe 
crescătorii de animale, iar printre aceştia se numărau vlahii 

 Atletic Club Onix 2010 a implementat în perioada 
mai – decembrie 2014 proiectul “Promovăm sportul, 
promovăm sănătatea”. Finanţatorul proiectului este Consiliul 
Local Municipal Râmnicu Sărat, finanţare în baza Legii 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes 
general. 
 Scopul proiectului a fost acela de a promova sportul 
de masă în rândul tinerilor râmniceni pentru o dezvoltare 
armonioasă şi sănătoasă a minţii şi corpului.
 Activitățile derulate pe parcursul implementării 
proiectului au fost următoarele:
 - Activitatea 1 – Cupa primăverii la dans sportiv, 
ediția a V-a 2014, Râmnicu Sărat, 9 mai 2014;
 - Activitatea 2 – Întreceri sportive de masă, 28 mai – 
2 iunie 2014;
 - Activitatea 7 – Concursuri sportive dedicate zilelor 
Râmnicului – pentru toate vârstele, 15 – 17 august 2014;
 - Activitatea 8 – Gala sportului râmnicean, 
decembrie 2014; 
 - Activitatea 9 – Activităţi de diseminare şi 
follow-up, august – decembrie 2014.
 Echipa AC ONIX 2010 sprijină sportul de masă și 
implicarea civică!

 Asociaţia de Tineret Cultură Educaţie “Speranţa Râmni-
ceană” a implementat în perioada mai – decembrie 2014, proiectul 
“Râmnicu Sărat – spaţiu European al voluntariatului”, cu sprijin 
financiar de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 
2014, în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile pentru organizații locale nonprofit. 
 Scopul proiectului a fost promovarea conceptului şi activi-
tăţilor de voluntariat, în cadrul acţiunilor locale, naţionale şi 
europene de voluntariat şi tineret (Săptămâna Naţională a Voluntaria-
tului, Ziua Educaţiei Non-Formale, Zilele Râmnicului), toate aceste 
acţiuni urmărind atragerea, implicarea şi dezvoltarea tinerilor, dar şi 
a societăţii civile pe plan local. 
 Activitățile derulate în cadrul proiectului au fost:
 - Activitatea 1 – Campanie stradală de promovare a volun-
tariatului, 10 mai – 15 iunie 2014;
 - Activitatea 2 – Concurs de matematică „Speranţe Râmni-
cene”, 9 – 10 mai 2014;
 - Activitatea 3 – “Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 
12 – 18 mai 2014”;
 - Activitatea 4 – Competiţii sportive cu ocazia Zilei Copilu-
lui şi a Tineretului 1 – 2 iunie 2014; 
 - Activitatea 5 – Apariţia lunară, online/tipărită, a revistei 
„Micul Jurnalist”, mai – decembrie 2014;
 - Activitatea 6 – Acţiuni de voluntariat dedicate zilelor 
Municipiului Râmnicu Sărat, 15 – 17 august 2014;
 - Activitatea 7 – Gala Educaţiei Non-Formale 10 – 11 
octombrie 2014;
 - Activitatea 8 – Diseminare, evaluare, multiplicarea rezul-
tatelor, octombrie – decembrie 2014.
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Proiect finanțat de CLM Rm. Sărat în baza Legii 350/2005

Tîrîlă Marius, manager de proiect

Râmnicu Sărat – spaţiul European al voluntariatului
Comunicat de presă de �nalizarea proiectului

şi bulgarii din zona Muntelui Haemus. Dintre 
toate sursele epocii, cronica bizantinului Nicetas 
Choniates Akominatos est,,���e cea care redă dest,,���ul de 
exact desfăşurarea evenimentelor din acea vreme.
 Nicetas consemnează că noul bir, introdus 
abuziv, a adus multă nemulţumire vlahilor şi 
bulgarilor care locuiau pe muntele Haemus. Pentr;: 
a aduce la cunoştinţa împăratului nemulţumirea lor, 
aceştia trimit doi soli, aleşi deloc întâmplător. La 
drum pleacă fraţii Petr;: şi Ioan Asan, fruntaşi 
printre semenii lor. Departe de a fi luaţi în seamă, 
cei doi sunt pălmuiţi, umiliţi în faţa curţii imperiale 
şi trimişi acasă. Întorşi cu apăsarea eşecului şi cu 
pata ruşinii pe obrazul lor, cei doi fraţi plănuiesc o 
revoltă a poporului din acea zonă, formată în cea 
mai mare parte din vlahi şi bulgari. La început, 
populaţia mixtă a întâmpinat cu scepticism şi cu 
teamă propunerea lor, o atitudine deloc exagerată în 
acele vremuri, când contest,,���area unei astfel de puteri 
echivala cu un act de nebunie. Mai mult decât 
atât, localnicii purtau cu ei amintirea unei alte 
înfrângeri dureroase suferită de către st,,���rămoşii lor, nu 
cu mult timp în urmă, în timpul mişcării de la 
Tesalia din 1066.

Dayana Iacob
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 Pornind de la un trend naţional, atât în online cât și în 
offline, ne confruntăm cu provocarea ideii de a fi voluntar, ca 
imagine a omului ce îndrumă la sprijin, ajutorare, care 
valorizează activ conceptul de cetățean, se implică în viața 
comunității participând la luarea deciziilor, este informat și 
mereu pregătit pentru a da o mână de ajutor. Urmare a idealului 
propus prin această descriere, oricărui om din jurul tău îi poți 
reproșa ceva la un moment dat, voluntarului însă, nu! 
 În colaborare, nu mai puțin adevărat este că multe 
organizații înființate din dorința de a porni o schimbare în 
mentalitatea generală, reușesc după o perioadă să demonstreze 
că au capacitatea de a aduce un plus de care întreaga comunitate 
să beneficieze. Pentru Râmnicu Sărat, căci acesta este orașul în 
care trăim, principalul susținător al mișcării de voluntariat s-a 
numit Programul “Tineret în Acțiune” în cadrul căruia în 
perioada 2009-2014 au fost derulate mai bine de 30 de proiecte 
ca beneficiari și peste 60 de proiecte ca parteneri. 
 De ce și cum au început? Sunt practic întrebările pentru 
care și astăzi, cu fiecare proiect accesat sunt oferite răspunsuri 
confirmate cu fiecare voluntar de succes. De altfel, întrebările ar 
putea fi puse invers:
 De ce Daniela Strîmbei, lucrător de tineret în Malaezia?
 De ce Georgiana Grozea, Formator European de tineret?
 De de Maria Constantinescu, Formator European de 
tineret?
 De ce Rotea Emilian, Formator European de Tineret?
 De ce Diana Chiosea, lucrător de tineret în Anglia?
 De ce Cătălina Soare, lucrător de tineret în Spania?
 De ce Gheorghiță Drăghici, lucrător de tineret în 
Polonia?
 De ce Oana Toma, Lucrător de tineret în Albania?
 De ce FORTES cea mai activă Federație de Tineret din 
România în ultimii 5 ani? (vom reveni asupra subiectului);
 Pentru toate aceste întrebări, răspunsul este unul – 
Pentru că: voluntariat! (în trend);
 Mai mult decât atât, școlile, liceele, instituțiile publice 
ori societățile comerciale sunt parte a voluntariatului ce își are ca 
formă de evaluare a implicării calitatea și numărul proiectelor 
accesate, valoarea personalului implicat și rezultatele obținute. 
Cu alte cuvinte, orice entitate ai fi, poți spune că faci voluntariat 
atunci când ai proiecte și oameni care să creadă în proiectele tale!
Pe această direcţie Râmnicu Sărat a devenit în ultimii patru ani 
de zile un pol de creștere continuă, pentru ca la finalul anului 
2014, tineretul râmnicean să-și fi valorificat prin intermediul 
unor organizații precum: FORTES, ATCE SR, ONIX, VIA 
(vorbind despre cele mai vechi) nevoia de a împrospătare a 
aerului respirat de fiecare tânăr ce crede în dezvoltarea sa. Un aer 
ce a adus noi mentalități, ce a deschis porțile Europei pentru 
tinerii râmniceni și ale Râmnicului la nivel European. Peste 1000 
de tineri din 25 de țări europene s-au format prin voluntariat în 
Râmnicu Sărat și mai bine de 500 de tineri râmniceni, 

 O invitație la performanță, așa cum am 
numit-o în descrierea concursului, este lansată în 
săptămâna aceasta de unul din voluntarii AT 
ONIX, Olimpic Național la Disciplina Matematică, 
Silviu Troscot, elev în cadrul Colegiul Naţional 
"Al. Vlahuţă", Râmnicu Sărat.
 Sub apropiata dăscălire a Domnului 
Director al Colegiului, Ambrinoc Costică - 
Președinte al Filialei Societății de Științe 
Matematice din România, va fi organizat 
Concursul de Matematică: ONIX (x) MATH, 
Sâmbătă, 13 Decembrie, începând cu ora 9.00, 
acesta fiind destinat elevilor claselor a Va - a Xa.
 Asociaţia de Tineret ONIX va sprijini 
derularea prezentului Concurs considerând faptul 
că o astfel de inițiativă poate contribui la 
valorificarea cunoștințelor matematice ale 
copiilor/tinerilor, angrenându-i într-un alt fel de 
mediu concurențial decât cel școlar, fapt ce sperăm 
că va crește în acelaşi timp și nivelul de 
performanță al rezultatelor școlare și atenția față de 
Științele matematice.
 Pe această ocazie și în atingerea 
dezideratelor menționate îndrumăm toți tinerii și 
cadrele didactice să ia legătura cu organizatorii de 
drept ai competiției: Troscot Silviu și Dl. Director 
Costică Ambrinoc în scopul aflării detaliilor de 
organizare și participare.

Voluntar în secolul XXI, de 6 ani la Râmnicu Sărat!
actualmente studenți, antreprenori, elevi ori lucrători de tineret, 
fiind rodul schimbărilor în mentalitate, atitudine și 
responsabilitate dobândite. Fără însă a-și cere meritele, au 
mers mai departe!
 Iată și câteva lucruri ce trebuie știute:
 Primul lucru învățat în voluntariat: “Cea mai bună 
critică este acțiunea!” – degeaba critici dacă stai cu mâinile în 
sân.
 Până unde ține?: “Voluntariatul nu poate acționa 
dincolo de limitele sale” – astfel, nu tot ce nu e bine făcut, ori 
ce nu merge, poate fi schimbat prin voluntariat, resursele fiind 
limitate. Ceea ce un voluntar face reprezintă un lucru demn de 
cinste, apreciere și demn de urmat!
 Prima regulă a comunicării:” Judecă ideea, nu 
persoana!” – nu de puține ori a face voluntariat înseamnă a fi 
parte dintr-o echipă în care unitatea grupului este dată tocmai 
de diferențele dintre oameni. Pentru a fi bun în experiența ta, 
învață din diferențe; te vor face să valorizezi morala și 
învățămintele unor momente pe care nu le-ai trăit niciodată 
care-ți vor apropia oameni de echipă, prietenii de mai târziu!
 Cine are acces? Orice tânăr ce crede în ideile sale, 
capabil să și le pună în acțiune alături de o echipă de oameni 
diferiți;
 Ce câștigi din asta? În primul rând competențe: 
abilități, atitudini, cunoștințe, alături de o serie de alte virtuți ce 
te transformă cu fiecare proiect, luându-te din zona de confort 
și plimbându-te prin cele mai necunoscute și surprinzătoare 
dimensiuni ale cunoașterii și experimentării. Nu în final, 
Certificate, Youthpass-uri, merite recunoscute;
 Pentru cei ce au fost parte a proiectelor, WOW, 
SUPER, FOARTE TARE, sunt expresii realiste ale celor 
întâmplate în voluntariat. Între timp, “Tineret în Acțiune” și-a 
închis porțile. ERASMUS PLUS e numele noii provocări!

Florin Ceparu

o inițiativă a Comitetului de Acțiune al Tinerilor
Din Râmnicu Sărat!

Florin Ceparu
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 Oh, iată că a sosit, una dintre cele mai frumoase 
sărbători ale anului, Naşterea Domnului, care şi de 
această dată, a adus voluntarilor noştrii, un val de senti-
mente pure şi profunde.
 Cu inima inundată de fericire, ne-am strâns cu 
toţii, în cea de-a doua noastră casă, Fortes. Aici, cuprinşi 
de magie şi parfum de sărbătoare, am vrut să urmăm 
împreună, o mică tradiţie, care ne încântă sufletul, așa că 
ne-am apucat să împodobim bradul. Doar că acum, famil-
ia noastră, se mărise, în ea ”s-au mai născut” 4 tineri. 
Aceştia, au venit din Turcia, respectiv Italia, deşi teoretic 
religiile noastre sunt diferite, nu s-au dat înlături din a lua 
parte alături de noi, la împodobirea bradului, care acum 
era mai deosebit, deoarece, unea mai multe culturi.
 Bradul îl cumpărasem, globuleţele, beteala şi 
instalaţia erau şi ele pregătite, aşa că fiecare „a înșfăcat 
cu frenezie” câte o părticică de podoabă şi s-a îndreptat 
cu pas vioi către brăduţ.
 Însă, sincer, momentul ce m-a emoţionat cel mai 
mult, a fost cel în care, în ochii fiecăruia dintre noi se 
citea o căldură ce izvora din suflet, bucuria de a fi unul 
lângă celălalt şi de a împărtăşi o mică tradiţie ce are de 
fapt o atât de mare încărcătură, acel moment m-a făcut să 
conştientizez, cât de apropiaţi sunt ”toţi aceşti oameni din 
jurul meu, nici n-ai spune că nu sunt o adevărată familie, 
din contră par la fel de legaţi, ca una”.
 În sfârşit, adevărul este că am rămas fără cuvinte, 
pentru că, m-a impresionat extreme de tare, duioşia şi 
afecţiunea, cu care am făcut o mică tradiţie să crească atât 
de mult. Brăduţul, era cu atât mai frumos şi mai luminos, 
cu cât în el se afla, pe lângă ornamente şi o bucăţică din 
sufletul nostru.
 

 Sub tutela a 125 de ani de existență a 
Colegiului Național Al. Vlahuță, Asociația de Tineret 
ONIX în parteneriat cu instituția menționată a 
organizat Vineri, 28 Noiembrie 2014 în cadrul Sălii 
de Sport a C.N. Al. Vlahuță un campionat de tenis de 
masă la care au luat parte peste 20 de copii/tineri din 
Râmnicu Sărat. Sub coordonarea dlui. Profesor de 
Educație Fizică și Sport, Dojan Valentin, competiția 
s-a dovedit un real succes atât pentru tinerii 
participanți cât și pentru echipa de organizare și 
părinții veniți pentru a-și încuraja favoriții.
 Parte integrată a proiectului “Campionatele 
sportive ale tinerilor râmniceni – imaginea tinerilor 
din județul Buzău”, finanțat de către Consiliul 
Județean Buzău, competiția s-a dovedit o adevărată 
invitați spre performanță dovedind dorința de 
întrecere a tinerilor, motivația deosebită a acestora de 
a practica tenisul de masă alături de un spirit de fair 
play aparte. Un joc sportiv care s-a desfășurat într-un 
cadru non-formal și la finalul căruia fiecare tânăr a 
fost premiat.

şi bulgarii din zona Muntelui Haemus. Dintre 
toate sursele epocii, cronica bizantinului Nicetas 
Choniates Akominatos est,,���e cea care redă dest,,���ul de 
exact desfăşurarea evenimentelor din acea vreme.
 Nicetas consemnează că noul bir, introdus 
abuziv, a adus multă nemulţumire vlahilor şi 
bulgarilor care locuiau pe muntele Haemus. Pentr;: 
a aduce la cunoştinţa împăratului nemulţumirea lor, 
aceştia trimit doi soli, aleşi deloc întâmplător. La 
drum pleacă fraţii Petr;: şi Ioan Asan, fruntaşi 
printre semenii lor. Departe de a fi luaţi în seamă, 
cei doi sunt pălmuiţi, umiliţi în faţa curţii imperiale 
şi trimişi acasă. Întorşi cu apăsarea eşecului şi cu 
pata ruşinii pe obrazul lor, cei doi fraţi plănuiesc o 
revoltă a poporului din acea zonă, formată în cea 
mai mare parte din vlahi şi bulgari. La început, 
populaţia mixtă a întâmpinat cu scepticism şi cu 
teamă propunerea lor, o atitudine deloc exagerată în 
acele vremuri, când contest,,���area unei astfel de puteri 
echivala cu un act de nebunie. Mai mult decât 
atât, localnicii purtau cu ei amintirea unei alte 
înfrângeri dureroase suferită de către st,,���rămoşii lor, nu 
cu mult timp în urmă, în timpul mişcării de la 
Tesalia din 1066.

Dayana Iacob

Împodobirea
brăduţului de Crăciun
Împodobirea
brăduţului de Crăciun

Daniela Lupu
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Lansează noi performeri în disciplina tenis de masă

Florin Ceparu

 Prietenii lui Tweety au sărbătorit Crăciunul 
într-un cadru festiv. Clasa lor a fost transformată 
într-un spațiu al unui tărâm de poveste, o poveste scrisă 
și desenată de ei. Pentru povestea inventată au fost 
evaluați în concursul organizat la nivel de școală, „În 
spiritul Crăciunului”, cu un premiu special, singurul 
atribuit la nivel de școală. 
 Produsele realizate de ei în clasă au fost 
deosebit de inventive, creativitatea lor fiind promotorul 
unui spațiu ambiental care, fără să vrei, te poartă chiar 
și pe tine adultul într-o lume de basm. 
 Pășește pe ușa deschisă de inventivitatea lor, fii 
alături de renii Moșului, de zăpada imaculată, de 
„Povestea omului de zăpadă”, inventată din reciclabile, 
de sensibilitatea unor copii deosebiți, pe care școala îi 
respectă și îi iubește și cărora le dorește să rămână la fel 
de sensibili și de creativi. 
 Părinții au știut să se apropie discret de lumea 
lor și să o încurajeze. Pentru că spiritul sărbătorilor de 
iarnă metamorfozează carele de bunătate din orice 
suflet, dragii noștri părinți au încurajat ideea copiilor de 
a oferi lumii din jurul lor un gest concret de omenie și, 
purtați de cărările descoperite în expedițiile învățării, 
au plecat alături de ei spre Școala Pleșești să împartă 
din sacul plin al Moșului Niculae daruri. Au fost 
impresionați de primirea călduroasă pe care au făcut-o 
gazdele și au promis că pe viitor vor mai face asemenea 
activități.
 Cele două activități organizate în această 
perioadă au îmbogățit palmaresul experiențelor de 
viață ale prietenilor lui Tweety. Impresiile acestora au 
brăzdat sufletul și memoria lor afectivă cu noi trăiri, 
care vor căli drumul cunoașterii și vor modela oameni 
adevărați. 
 Dintre impresii, câteva vă vor convinge de 
faptul că ei pot fi un exemplu de urmat:
 * ceea ce am învățat este că putem face gesturi 
frumoase pentru cei din jur în orice moment, pentru că 
acestea ne fac mai buni ;
 * am descoperit că orice copil are dreptul să fie 
fericit; 
 * poți să înveți din orice activitate ceva, chiar 
dacă aceasta nu se desfășoară în clasă;
 * părinții noștri sunt de fiecare dată alături de 
mine și pentru acest lucru trebuie să le mulțumesc;
 * pot face și eu multe lucruri frumoase care să 
facă spațiul din jurul meu mai frumos;
 * trebuie să fiu mai atent cu ceea ce se află în 
jurul meu, deoarece munca celor ce au făcut aceste 
lucruri merită respectată;
 * Moș Crăciun dezgheață sufletele oamenilor 
și mi-aș dori ca Moșul să fie în fiecare anotimp la noi;
 * Tweety are prieteni de nădejde;
 * merită să fii mai bun, deoarece oamenii 
trebuie să-i tolereze pe ceilalți. 

     Prof. înv. primar Mirela GRIGORE

Vis de iarnă
alături de

prietenii lui Tweety

Vis de iarnă
alături de

prietenii lui Tweety
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 Uliţă, cărăruie, drum, pod, nici nu ştiu cum 
să-l numesc... tot ce ştiu e că nu mi-a îngrădit niciodată 
paşii, iar dacă am avut destulă libertate, am continuat 
să îl parcurg. Asta ar fi trebuit să spun la sfârşitul aces-
tui articol, dar nu am ştiu cum să încep... 
 Orăşelul nostru se străduieşte de ceva vreme 
să ofere o educaţie corespunzătoare tinerilor, însă 
şcolile nu sunt de ajuns, credeţi-mă pe cuvânt. Am 
intrat în voluntariat în 2010, printr-o acţiune de 
promovare a Centrului de Tineret F.OR.T.E.S., şi de 
atunci nu am vrut să mai plec. În primii ani m-am 
implicat atât cât mi-a permis timpul, şi am participat la 
diverse proiecte Europene şi locale ce s-au desfăşurat 
în Râmnic. 
 Să vă vorbesc despre momentul în care am 
început într-adevăr să ador ceea fac. Vara anului 2013, 
am cunoscut mai bine o persoană, Daniela Strîmbei. 
Se întâmpla în ultima zi a proiectului coordonat în 
perioada aceea de ea, „Solidarity and Understanding 
between Neighbours”, în care eu am fost participantă. 
Ore bune din dimineaţa acelei zile au fost dedicate 
voluntariatului, Daniela mi-a vorbit despre perioada în 
care s-au pus bazele acestor acţiuni în Râmnic, despre 
atunci când nici măcar nu exista un Centru de Tineret 
iar tinerii erau reticenţi la educaţia non-formală. În 
săptămâna aceea am văzut munca din spatele voluntar-
iatului, a proiectelor de tineret, dedicaţia tinerilor şi 
voinţa de a da oportunitatea la o altfel de educaţie şi 
altora.
       Efectul acelei dimineţi s-a resimţit câteva luni mai 
apoi, când am decis să aplic pentru proiectul „Vlachs 
in Europe” şi am fost lider de grup. Începeam să resimt 
responsabilitatea uriaşă, şi atunci am mai întâlnit o 
persoană, Giorgiana Grozea, coordonator. Dacă 
Daniela mi-a fost mentor, Giorgiana m-a învăţat tot ce 
trebuie să ştiu pentru a participa la coordonare. 
       Astfel că, după terminarea acelui proiect am deve-
nit parte din asociaţie, voluntar full-time. Au urmat 
luni întregi de întărire a relaţiei mele cu Gmail, Word 
şi Facebook, de familiarizare cu documentele aferente 
proiectelor, a tuturor paşilor urmaţi a fi întreprinşi, a 
metodelor de implementare. Produsul acestei ascensi-
uni a fost „RISE”, proiectul ce l-am scris împreună cu 
Giorgiana Grozea pentru termenul de 1 Octombrie al 
programului Erasmus+, şi care tocmai a fost aprobat. 
Câştigul acesta se datorează persoanelor deja menţion-
ate şi a încă uneia, Volodea Mateevici. Nu am mers pe 
drumul acesta singură, au fost oameni care m-au 
ghidat tot timpul, fără să se plângă sau să se eschiveze, 
fără să spună că nu au timp sau răbdare. Voluntarii deja 
ştiu că vor găsi această deschidere, aşa că îi încurajez 
să se implice atât în proiecte cât şi în scrierea acestora.
       Şi fiindcă am început cu sfârşitul, o să închei cu 
începutul: sunt voluntar într-o perioadă în care 
oamenii nu mai fac lucruri în mod voluntar, 
condiţionând financiar.
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 Salut! Mă numesc Stroe 
Daniel, am 18 ani şi învăţ în Liceul 
Teoretic "Ştefan cel Mare" iar de o 
scurtă perioadă de timp sunt voluntar 
F.O.R.T.E.S. şi deasemenea ATCE 
Speranţa Râmniceană. Faptul ce m-a 
determinat să mă alătur voluntarilor a 
fost de a ajuta oamenii iar prin acest 
mi-am putut învinge timiditatea şi 
m-am exteriorizat. Încă de la început 
am fost îmbrăţişat cu dragoste şi 
încurajare de către ceilalţi voluntari.   
 Să fii voluntar pentru mine 
înseamnă într-un mod simplu 
înseamnă "să faci bine", însă chiar şi 
pentru a face bine este nevoie să ştii 
ce poţi face bine. Calităţile esenţiale 
din punctul meu de vedere sunt: 
interesul, motivaţia, respectul, 
toleranța şi cunoaşterea de sine. Odată 
ce ajungi să te cunoşti ştii ce poţi oferi 
altora. Şi, astfel, reuşeşti şi tu să te 
dezvolţi şi să evoluezi.
 În cadrul proiectului "Choose 
SMART, Choose ART" desfăşurat în 
perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, 
am putut trăi o experiență de neuitat 
alături de nişte oameni minunaţi, 
comunicativi şi deschişi la minte, 
tineri ca și mine, provenind din țări 
precum Turcia, Italia, Spania, 
Portugalia și Malta.
 Am dezvoltat importante 
activităţi de educație nonformală 
precum: "Teatru Forum", "Seri 
Tradiţionale", "Secret Friends", "The 
Final Show". Datorită acestora am 
putut trăi o experienţă de neuitat iar 
acum pot spune că am o viziune mult 
mai amplă asupra implicării active, 
asupra propriului meu proces de 
învățare, asupra temeticii proiectului, 
aceea de combatere a consumului de 
droguri, având ca alternativă arta și 
sportul de masă.
 În cele din urmă vreau să mă 
adresez tuturor tinerilor, alăturaţi-vă 
voluntariatului, noi suntem generaţia 
ce poate schimba ţara în bine!
 Implică-te! Nu sta pe margini! 
Fii voluntar!
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Profil de voluntar
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 Prietenii lui Tweety au sărbătorit Crăciunul 
într-un cadru festiv. Clasa lor a fost transformată 
într-un spațiu al unui tărâm de poveste, o poveste scrisă 
și desenată de ei. Pentru povestea inventată au fost 
evaluați în concursul organizat la nivel de școală, „În 
spiritul Crăciunului”, cu un premiu special, singurul 
atribuit la nivel de școală. 
 Produsele realizate de ei în clasă au fost 
deosebit de inventive, creativitatea lor fiind promotorul 
unui spațiu ambiental care, fără să vrei, te poartă chiar 
și pe tine adultul într-o lume de basm. 
 Pășește pe ușa deschisă de inventivitatea lor, fii 
alături de renii Moșului, de zăpada imaculată, de 
„Povestea omului de zăpadă”, inventată din reciclabile, 
de sensibilitatea unor copii deosebiți, pe care școala îi 
respectă și îi iubește și cărora le dorește să rămână la fel 
de sensibili și de creativi. 
 Părinții au știut să se apropie discret de lumea 
lor și să o încurajeze. Pentru că spiritul sărbătorilor de 
iarnă metamorfozează carele de bunătate din orice 
suflet, dragii noștri părinți au încurajat ideea copiilor de 
a oferi lumii din jurul lor un gest concret de omenie și, 
purtați de cărările descoperite în expedițiile învățării, 
au plecat alături de ei spre Școala Pleșești să împartă 
din sacul plin al Moșului Niculae daruri. Au fost 
impresionați de primirea călduroasă pe care au făcut-o 
gazdele și au promis că pe viitor vor mai face asemenea 
activități.
 Cele două activități organizate în această 
perioadă au îmbogățit palmaresul experiențelor de 
viață ale prietenilor lui Tweety. Impresiile acestora au 
brăzdat sufletul și memoria lor afectivă cu noi trăiri, 
care vor căli drumul cunoașterii și vor modela oameni 
adevărați. 
 Dintre impresii, câteva vă vor convinge de 
faptul că ei pot fi un exemplu de urmat:
 * ceea ce am învățat este că putem face gesturi 
frumoase pentru cei din jur în orice moment, pentru că 
acestea ne fac mai buni ;
 * am descoperit că orice copil are dreptul să fie 
fericit; 
 * poți să înveți din orice activitate ceva, chiar 
dacă aceasta nu se desfășoară în clasă;
 * părinții noștri sunt de fiecare dată alături de 
mine și pentru acest lucru trebuie să le mulțumesc;
 * pot face și eu multe lucruri frumoase care să 
facă spațiul din jurul meu mai frumos;
 * trebuie să fiu mai atent cu ceea ce se află în 
jurul meu, deoarece munca celor ce au făcut aceste 
lucruri merită respectată;
 * Moș Crăciun dezgheață sufletele oamenilor 
și mi-aș dori ca Moșul să fie în fiecare anotimp la noi;
 * Tweety are prieteni de nădejde;
 * merită să fii mai bun, deoarece oamenii 
trebuie să-i tolereze pe ceilalți. 

     Prof. înv. primar Mirela GRIGORE

Vine!... vine!... vineeee!...
Cine vine?...
Vine, vine, vine...
Moș Erasmus+
Știre de ultimă oră! 

 Power of You (th) – Schimb de tineri în Horezu, 
România în perioada 23 martie – 1 aprilie 2015;
 Do clothes make the man? – Curs de formare în 
Potsdam, Germania în perioada 27 martie – 5 aprilie 
2015; 
 Cross The Bridge – SEV în Râmnicu Sărat, 
România, coordonat de E-genclik Turcia, 3 stagii a câte 
3 luni, în perioada 1 mai – 15 octombrie 2015; 
 By traditions and variety - for better and united 
Europe! – Schimb de tineri în Smyadovo, Bulgaria, 5 – 
17 Mai 2015;
 Partener for Inclusion – Curs de formare în 
Londra, Anglia în perioada 04 – 11 iulie 2015;
 Theatre Camp 2015 – Schimb de tineri în Viena, 
Austria în perioada 27 iulie – 9 august 2015.
 Și pentru că dulciurile pregătite și oferite de 
echipa ATCE Speranța Râmniceană (oportunități reale de 
învățare pentru tineri) au fost pe placul lui Moș Erasmus+ 
și ajutorul său Moș ANPCDEFP, ne-au recompensat 
strădania cu două noi proiecte Erasmus+, afișate în lista 
proiectelor aprobate la termenul 1 octombrie 2015. Este 
vorba de proiectele: Be On Time – Project About Time 
Understanding and efficiency in youth work (ATCE – 
Speranța Râmniceană) – poziția 15 în grila finanțărilor 
cu 84 puncte și RISE – Research and Inclusion for 
Sustainable Employability (FORTES) – poziția 25 în 
grila finanțărilor cu 80,5 puncte. A se accesa linkul: 
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Rezultate_mob_tiner
et_1_10_2014.pdf. 
 Cu darurile primite organizațiile râmnicene de 
tineret, ATCE Speranța Râmniceană și FORTES, propun 
în 2015 noi oportunități de implicare și dezvoltare 
personală pentru lucrătorii de tineret și tinerii râmniceni, 
prin proiectele proprii ce au tematici importante precum 
managementul timpului, cetățenia activă, managementul 
conflictului, combaterea discriminării, angajabilitatea și 
antreprenoriatul. 
 Începând cu 1 ianuarie 2015 vom reveni cu mai 
multe informații pentru proiectele noi, toate informațiile 
vor fi publicate pe blogul nostru 
https://atcesr.wordpress.com/ și pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/atcesr.ro. 

 Transformăm Râmnicul prin învățare!

Giorgiana Grozea

 Moș Crăciun (nume de cod Erasmus+) e 
râmnicean! De ce e râmnicean? Pentru că anul acesta Moș 
Erasmus+ și-a lăsat sania și renii la Centrul de Tineret 
FORTES, și-a luat sacul, încărcat de proiecte și a plecat să 
le împartă celor activi, celor implicați, celor devotați 
cauzei voluntariatului și credinței că tinerii pot schimba 
lumea. 
 Ajuns la ATCE Speranța Râmniceană” Moșul” a 
băgat mâna în sac... și ce să vezi... a scos la iveală 
traininguri, schimburi, EVS-uri... o groază de proiecte ce 
se vor desfășura în 2015 peste tot în Europa.
 Din desaga încărcată, Moș Erasmus+ a scos 
pentru noi fel de fel de daruri care de care mai atractive și 
mai speciale:
 Learn with drama – SEV în Mersin și Anamur, 
Turcia, 2 stagii de voluntariat între 1 februarie – 31 iulie 
2015 +și 1 august 2015 – 31 ianuarie 2016;
 The Sun of Youth Enlightening History – 
Schimb de tineri în Corum, Turcia în perioada 5 – 16 
februarie 2015;
 Youth for inclusion – Schimb de tineri în 
Bystrzyca Klodzka, Polonia, 9 – 17 Februarie 2015;
 European Taverna – Curs de formare în Rio 
Maior – Araquelas, Portugalia, 27 Februarie – 7 Martie 
2015;

Suntem o figură geometricăSuntem o figură geometrică

Vrem multe de la viaţă.
Suntem tineri sau nu.
Oameni atât de diferiţi şi în acelaşi timp atât de…la fel.
Ne place să ne “scaldăm” în substanţa fiecărei zile, timpul.
Uneori preferăm să fugim de responsabilităţi şi să ne ascundem sub 
coperta simţurilor. Fie regăsim plăcere în lucruri simple şi trecătoare, 
fie ne amăgim să atingem imposibilul, mulţumindu-ne într-un final 
doar cu sentimentul încercării.
Dar imposibilul nu există. El ajunge să fie doar o închipuire a 
dificultăţii dobândirii propriului vis. Seamănă cu senzaţia unei 
anestezii ori a unui moment caracterizat de beţia existenţială şi 
nerecunoscută a omului de aici, de astăzi şi de acum.
Să ne imaginăm viaţa ca pe o figură geometrică. Oricare. Indiferent de 
unghiul de referinţă, vom observa că există o legătură între aceasta şi 
restul figurilor geometrice. Legătura poate fi vidul sau linistea. 
Aparent, nici o punte de legătura între propria viaţă şi acestea. Asta se 
întâmplă poate pentru că nu înţelegem ce anume ne-ar putea uni cu 
golul. Ce diferit ar fi fost dacă eram obişnuiţi să căutăm şi să vedem 
simplitatea, fără a ne opri întâi în faţa barierei pe care scrie: “Dificultăţi 
presărate pe drum”. Ne-ar fi fost mult mai facilă aflarea legăturii de mai 
sus.
Desenăm în cadrul figurii geometrice un punct. Apoi un altul şi 
continuăm până la obţinerea unei mulţimi de puncte. Unim punctele. 
Rezultatul? O linie de legătură între diferite puncte desenate aleatoriu 
în cadrul unui spaţiu gol. Ceva similar vieţii noastre. La început suntem 
un cerc, un triunghi, o oricare altă figură geometrică. Fiecare cu un 
contur de linie subţire adăpostind un spaţiu gol.
Punctele ulterior desenate reprezintă fiecare eveniment petrecut în viaţa 
noastră. Fiecare om întâlnit. Fiecare sentiment trăit. Fiecare eşec 
depăsit şi fiecare suflet iubit.
Nu ne limităm niciodată la ceea ce avem astăzi, pentru că e îngropată 
adânc în noi sămânţa aventurii. Ne vom închipui cum este să avem ceva 
anume şi vom sfârşi prin a încerca să îl dobândim poate chiar cu reuşita.
Important este să ne recunoaştem nouă înşine când este timpul să 
renunţăm şi să ne oprim. Visurile ne conturează linia subţire care ne 
înconjoară, dar tot ele sunt cele care ne şi descurajează.
Imposibilul ni-l creăm doar noi. Acesta prinde contur atunci când 
începem să credem în el.
Cred că ne lipseşte tuturor pensula necesară desenării propriei figuri 
geometrice. Dacă am deţine-o, ne-ar ajuta să colorăm spaţiul gol din 
noi, fără a utiliza la nevoie vreo gumă de şters. Aşa am înfrunta 
consecinţele pictate de cuvinte şi am preţui mai mult liniştea-spaţiul alb 
dintre cuvinte.
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Petronela Coman
voluntar FORTES


