
Supliment  Erasmus+Supliment  Erasmus+

Revistã culturalã pentru tineretRevistã culturalã pentru tineret

ATCE  -  Speranţa RâmniceanăATCE  -  Speranţa Râmniceană
email: office@atcesr.ro
facebook.com/atcesr.ro
email: office@atcesr.ro
facebook.com/atcesr.ro

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veșnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeșnici.

Alexei Mateevici
(1888-1917)

IMPLICĂ-TE!!!

FII VOLUNTAR!

PARTENERI SPONSOR

SENSUL RÂMNICEANSENSUL RÂMNICEAN
singurul ziar râmnincean de informare și atitudinesingurul ziar râmnincean de informare și atitudine

Dugheana de printuri
www.atcesr.ro

www.atcesr.com



Asociația de Tineret
Cultură si Educație
Speranța

Râmniceană

Părinte spiritual: Alexei Mateevici
Coordonator: ATCE - Speranța Râmniceană

președinte Mateevici Volodea
Finanțator: Consiliul Local Municipal

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

Sorin Negraru

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

Colaboratori:
Viorel Holban, primarul Municipiului Rm. Sărat,

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

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

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

Ștefania Selegian - Președinte Unity in Values

Redactori:

Angela Feraru, Daniel Stroe, Ionescu Ioana, Ana Maria Vioreanu, Baciu Mădălin,
Selim Durmaz, Umran Sarac, Monica Gobeajă, Răzvan Stoica, Enache Valentina,

Oana Mihaela Albină, Teodora Ion,Oada Maria Neclad, Radu Văcălie,
Dania Mahagna, Ștefan D. Popa, Iurie Guțu, Mirela Moraru,

Ghiță Eva Roxana, Mitruț Vasile, Petronela Coman.

Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 2015Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 20152 Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 2015Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 2015 3

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

 În data de 05 februarie 2015 s-a finalizat proiectul Vlachs 
in Europe, ultimul proiect Tineret în Acțiune derulat de către 
F ORT ES Rm. Sărat. Evenimentul a beneficiat de prezența 
tinerilor participanți la Centrul de Tineret F ORT ES, unde în 
cadrul unei reuniuni s-a trecut în revistă perioada implementării, 
rezultatele obținute și impactul produs atât la nivel local, cât și la 
nivel național și internațional. Mai jos vom prezenta pe scurt câteva 
informații despre acest�>, proiect: 
 Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, Educaţie 
şi Sport (F.O.R.T.E.S.), a desfăşurat în perioada 28 aprilie – 06 
mai 2014, la Tulcea – România, activităţile aferente proiectului 
Vlachs in Europe, la care au participat 23 de tineri, însoţiţi de patr;: 
lideri de grup, din România, Albania și Macedonia. Proiectul a 
fost�>, susţinut financiar de către Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acţiune (TiA), acţiunea 3.1a, schimburi de tineri, cu 
suma de 16.754,58 euro și sa desfășurat în perioada 05 ianuarie 2014 
– 05 februarie 2015, fiind totodată și ultimul proiect Tineret în 
Acțiune derulat la Râmnicu Sărat.
 Scopul proiectului a fost�>, acela de a conserva patrimoniul 
cultural al minorității romane din Europa Centrală și Balcani 
(cultura vlahilor de la sud de Dunăre și din Dobrogea: aromâni, 

ist,,���roromâni, meglenoromâni), în vederea consolidării unei culturi 
europene globalizate bazată pe diversitate.
 Obiectivele asumate, dezvoltate și atinse în cadrul 
proiectului au fost�>,:
 - Creșterea nivelului de conștientizare a celor 27 de 
participanți provenind din Albania, Macedonia și România, 
privind baza culturală comună a vlahilor din bazinul tracic, prin 
utilizarea de metode și inst,,���rumente de educație nonformală, specifice 
dialogului intercultural, în cele 9 zile ale schimbului de tineri, 
desfășurate în orașul Tulcea.
 - Creșterea nivelului de informare a celor 27 de 
participanţi din Albania, Macedonia și România și a 

comunităților locale, cu privire la evoluția în timp și spațiu a culturilor 
de origine tracică, pe parcursul celor 9 zile de activități desfășurate în 
Tulcea.
 - Crearea oportunităților de conservare a moștenirii culturale 
specifice vlahilor din bazinul European Central și Balcani de către cei 27 
de participanți provenind din Macedonia, Albania și România, în cele 
9 zile ale schimbului derulat în orașul Tulcea. 
 Activităţile și metodele prin care s-au atins obiectivele și 
rezultatele scontate au fost�>, specifice educației nonformale și s-au axat pe 
implicarea activă a tuturor participanţilor: energizere, icebreak, seminarii 
(ist,,���orie, mobilitate, limbă), workshop-uri, jocuri de rol, prezentări 
interactive, mese rotunde, cafenea publică, seri interculturale, conferință cu 
autoritățile din Tulcea, spectacol cultural cu subst,,���rat vlah, evaluări 
(formal, nonformal, youthpass).
 Partenerii implicați în cadrul proiectului Vlachs in Europe au 
selectat în grupurile tintă în proporție de 50%, tineri minoritari de etnie 
vlahă, fapt ce a contat semnificativ în procesul de învățare, cunoaștere, 
înțelegere și acceptare a diversității vlahe. Din partea fiecărei țări 
promotoare am avut următorii promotori: 
 Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi 

Sport (F.O.R.T.E.S) (România);
· Association for progress, education and 
lobbying (PEL Skopje) (Macedonia);
· Beyond Barriers Association 
(Albania).

 Pentr;: mai multe informații ne puteți 
scrie un e-mail la oricare dintre datele de 
contact:
1. Mateevici Volodea – președinte, e-mail 
volodeamateevici@gmail.com;
2. Strîmbei Daniela – responsabil comunicare, 
e-mail st,,���rimbeid@gmail.com;

3. Grozea Giorgiana – manager de proiect, e-mail 
giorgiana.grozea@yahoo.com;
4. Ferar;: Angela Mădălina – lider de grup, e-mail 
ferar;:.angela@gmail.com. 

 
 Acest�>, proiect a fost�>, finanțat cu susținere din partea Comisiei 
Europene prin Programul Tineret în Acțiune. Această comunicare 
reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută 
responsabilă pentr;: utilizarea informației pe care o conține.

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



RISE

Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 2015Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 20154 Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 2015Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 2015 5

 Din cauza rapidităţii informaţiei, a dorinţei de a maximiza 
rezultatele şi a tehnologiei care câştigă din ce în ce mai mult teren în peisajul 
pieţii muncii, angajatorii se ghidează după criterii foarte aspre în ceea ce 
priveşte selectarea candidaţilor pentru o slujbă, mizând pe cunoştinţele 
acestora cât mai diversificate. Aşadar, societatea de astăzi doreşte a construi 
tineri cât mai adaptabili pieţii muncii, deţinând cunoştinţe în cât mai multe 
arii de dezvoltare, capabili de a colabora internaţional – incluzând contactul 
cu alte culturi. Pentru ca acest lucru să fie realizabil, candidaţii trec printr-o 
serie de încercări şi decizii încă din timpul anilor de studiu.

 Odată identificate aceste nevoi, s-a născut proiectul RISE –” 
Research and Inlcusion for Sustainable Employability “, număr de 
referinţă 2014-3-RO01-KA105-013303, finanţat de Uniunea Europeană, cu 
suma de 32,091.00 euro, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1 – 
mobilități ale tinerilor și lucrătorilor de tineret. Implementarea proiectului se 
va desfăşura între 01.02.2015 – 01.02.2016. 
 Lansarea proiectului demarat de Federaţia Organizaţiilor 
Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport va avea loc Marţi, în data de 17 
Februarie 2015, la ora 10:00, la Centrul de Tineret F.O.R.T.E.S printr-o 
conferință de presă și prin postarea comunicatului de presă pe site-urile și 
blog-urile tuturor promotorilor.
 Scopul acestui proiect este de a forma tineri şi lucrători de tineret 
adaptabili pieţii muncii, prin îmbunătăţirea competenţelor şi a aptitudinilor 
digitale, de antreprenoriat, de comunicare şi creativitate, toate acestea cu 
ajutorul unor instrumente formale şi non-formale variate, în contextul 
dezvoltării dialogului intercultural.
 Pentru a ne atinge scopul propus vom avea în vedere realizarea 
următoarelor obiective:
 Obiectiv 1 Creşterea nivelului de expertiză al celor 21 de youth 
work-eri din România, Bulgaria, Bosnia, Macedonia, Malta, Spania şi 
Portugalia, pentru ghidarea tinerilor în carieră, folosind metode şi 
instrumente non-formale, pe parcursul celor 7 zile de training.
 Obiectiv 2 Dezvoltarea competenţelor de angajabilitate şi 
antreprenoriat al celor 35 de participanţi (grupul ţintă nr. 2) din schimbul de 
la Râmnicu Sărat, pentru a forma tineri adaptabili pieţii muncii.
Obiectiv 3 Creşterea nivelului capacităţii organizaţionale prin formarea celor 
21 de lucrători (grupul ţintă nr.1) în trainingul de la Râmnicu Sărat.
 Obiectiv 4 Creşterea nivelului de conştientizare al oportunităţilor de 
angajare pentru grupul ţintă nr.2, folosind metode şi instrumente 
non-formale, pe parcursul celor 7 zile ale activităţii de schimb.
 Obiectiv 5 Dezvoltarea competenţelor IT de bază pentru ambele 
grupuri ţintă, ce servesc ariei angajabilităţii şi antreprenoriatului, pe parcursul 
celor 2 activităţi principale.
 Obiectiv 6 Dezvoltarea dialogului intercultural cu ajutorul ambelor 
grupuri ţintă, în scopul consolidării unei educaţii Europene bazată pe 
diversitate, pe parcursul implementării proiectului.
 Activităţile proiectului vor fi realizate în trei paşi, şi anume:
 · mobilitatea lucrătorilor de tineret, ce constă în furnizarea de 
metode adecvate, prin efectuarea unui training de angajabilitate şi 
antreprenoriat pentru 21 de lucrători de tineret – 30 Martie – 6 Aprilie 2015;
 · activităţi locale de tineret, adică pilotarea experienţei de către 
lucrătorii de tineret în organizaţiile şi în comunitatea lor, prin aplicarea 
metodelor şi instrumentelor non-formale ce le-au fost furnizate;
· mobilitatea tinerilor, constă în transferabilitatea rezultatelor într-un 
schimb de 35 de tineri, cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, însoţiţi de către 
un lider din fiecare organizaţie de trimitere ce a participat la cursul de 
formare. Activitatea va avea loc între 19 – 27 Iulie 2015, şi va fi precedată de 
Vizita de Planificare în Avans (VPA), din perioada 26 – 28 Iunie 2015.

 În data de 17.02.2015 a avut loc la Centrul de Tineret 
FORTES, Conferinţa de lansare a proiectului RISE - Research and 
Inclusion for Sustainable Employability, finanţat de Uniunea 
Europeană prin programul Erasmus+, acţiunea KA1 - mobilităţi 
ale tinerilor şi lucrătorilor de tineret, proiect ce are numărul de 
referinţă 2014-3-RO01-KA105-013303.
 Scopul acestui proiect este de a forma tineri şi lucrători de 
tineret adaptabili pieţii muncii, prin îmbunătăţirea competenţelor 
şi a aptitudinilor digitale, de antreprenoriat, de comunicare şi 
creativitate, toate acestea cu ajutorul unor instrumente formale şi 
non-formale variate, în contextul dezvoltării dialogului 
intercultural.
 La eveniment au participat domnii consilieri Florian 
Nicolae, Grigoraş Nelu și Neață Marian, domnul director al C.N. 
Al. Vlahuță - Ambrinoc Costică, domnul director al Liceului 
Teoretic Ștefan cel Mare - Neculăiasa Vasile, domnul director al 
Muzeului Municipal Rm. Sărat - Neculae Marius, domnul Tăicuțu 
Nicolai și voluntari FORTES.
 După descrierea scopului, a obiectivelor, a metodelor 
folosite în acest proiect, aferente fiecărei activităţi, şi a nevoilor 
grupului ţintă, am iniţiat o adevărată dezbatere în legătură cu 
oportunităţile de dezvoltare şi calificare ale tinerilor pe piaţa 
muncii. Observ cu încântare că acest proiect deja pune punctul pe 
I încă de la debut, fiind puntea de legătură între antreprenorii 
prezenţi la această lansare – domnii consilieri -, reprezentanţii 
colegiilor râmnicene şi tinerii liceeni.
 S-au discutat aspecte legate de calitatea educaţiei, ce 
conduce implicit la căpătarea unui loc de muncă, şi s-a ajuns la 
concluzia că partea aplicativă ar trebui explorată mult mai mult în 
câmpul universitar dar şi în diferite IMM-uri ce pot forma viitori 
muncitori calificaţi.
 În urma acestei conferinţe am obţinut sprijinul autorităţilor 
şi antreprenorilor din Râmnic pentru a asigura calitatea 
desfăşurării acestui proiect şi aplicabilitatea sa. Tinerii s-au arătat 
foarte interesaţi de tematica proiectului, aceştia fiind în ultimul an 
de liceu, aflându-se cumva în dificultate de a alege o cale 
productivă, începând cu începerea anului universitar.
 Proiectul a fost lansat oficial de către toţi promotorii prin 
postarea comunicatului de presă pe site, blog, facebook. Odată cu 
lansarea oficială a proiectului, fiecare promotor a demarat o amplă 
campanie de informare şi vizibilitate în mediul online şi offline. 
Materialele de vizibilitate şi descrierea pe scurt, aferente 
proiectului RISE pot fi vizualizate aici: http://atcesr.com/rise/. 

 Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Uniunii 
Europene prin Programul Erasmus+. Comunicatul de presă 
reflectă punctul de vedere al autorului, Comisia Europeană nu 
este responsabilă de informaţia transmisă prin acest material.

Manager de proiect
Angela Mădălina Feraru

Comunicat de presa de lansarea proiectului

RISERISE
Research and Inclusion for Sustainable Employability

 Atât în cadrul cursului de formare cât şi al 
schimbului de tineri, vom folosi metode 
non-formale specifice tematicii proiectului, 
precum: Life-line; Workshops: pe subiecte diferite 
ce au legătură cu sursa problemelor în câmpul 
angajabilităţii, pe dezvoltarea aptitudinilor creative, 
de comunicare, a celor IT; Role-play game on 
stereotypes and prejudices; Interview simulation; 
Develop your own bussines plan. Set up a bussines 
team. Present your bussines plan, Introduction of 
CV Europass instrument, activităţi de aplicabilitate 
precum workshops pe diferite ateliere (IT, muzică, 
gastronomie, etc); role-play game; photo-storry şi 
story-telling, seri interculturale.
 Componenţa promotorilor proiectului 
RISE este următoarea:
 Organizaţia coordonatoare: Federaţia 
Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi 
Sport, F.O.R.T.E.S. - România
 Organizaţiile partenere:
Youth Centre “Kosmos” – Bosnia şi Herzegovina
“GLOW” Association – Bulgaria
Association for Progress, Education and Lobbying 
(PEL) – Macedonia
Active Youth (AT) – Malta
Federación de Casas de Juventud de la Comunidad 
Valenciana (FCJCV) – Spania
ProAtlântico – Associação Juvenil – Portugalia

 Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta 
prin e-mail sau telefon la adresele ce urmează:
Mateevici Volodea, preşedinte, 
volodeamateevici@gmail.com, tel: 0763246068
Angela Feraru, manager de proiect, 
feraru.angela@gmail.com, tel: 0729612294
Grozea Giorgiana, responsabil de comunicare. 
giorgiana.grozea@yahoo.com, tel: 0769719386

 Acest proiect este finanțat cu susținere din 
partea Uniunii Europene prin Programul 
Erasmus+. Comunicatul de presă reflectă punctul 
de vedere al autorului, Comisia Europeană nu este 
responsabilă de informația transmisă prin acest 
material.

Angela Mădălina FERARU
manager de proiect

RISE

Conferinta
de lansare

ERASMUS PLUS
Changing lives. Opening minds.

ERASMUS PLUS
Changing lives. Opening minds.
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 Fiind gândit în contextul noilor priorităţi şi obiective ale Uniunii 
Europene, RISE ”Research and Inlcusion for Sustainable Employability“ vine 
atât în sprijinul creşterii capacităţii organizaţionale, prin formarea de lucrători de 
tineret competenţi ce utilizează instrumente non-formale, pentru îndrumarea 
tinerilor pe piaţa muncii, cât şi în sprijinul tinerilor, pentru a-i ajuta să se adapteze 
cât mai uşor cerinţelor multiple ale angajatorilor. Proiectul va avea o etapă de 
pregătire structurată în mai multe faze. 
 În primul rând, după aprobarea proiectului printr-un comunicat prin 
e-mail au fost anunţaţi toţi partenerii, pentru a asigura unitatea informaţiei în 
grupurile ţintă. Tot în etapa de pregătire, premergătoare trainingului şi schimbului 
se vor achiziţiona materialele logistice necesare activităţilor. În ceea ce priveşte 
transportul, acesta va fi coordonat de asociaţia noastră. În info-packul pe care îl 
vom crea pentru parteneri, vom menţiona şi sumele maxime de transport, pentru 
fiecare ţară promotoare, conform programului Erasmus+. Vom face tot posibilul 
să se creeze grupurile pentru training respectiv pentru schimb cu cel puţin o lună 
înainte de implementarea acestora, pentru a putea achiziţiona bilete accesibile. Va 

 Societatea de astăzi doreşte a construi tineri cât mai adapt-
abili pieţii muncii, deţinând cunoştinţe în cât mai multe arii de 
dezvoltare, capabili de a colabora internaţional – incluzând 
contactul cu alte culturi. Pentru ca acest lucru să fie realizabil, 
candidaţii trec printr-o serie de încercări şi decizii încă din timpul 
anilor de studiu. O dată identificate aceste nevoi, a luat naştere 
proiectul RISE –” Research and Inlcusion for Sustainable 
Employability “. Scopul acestui proiect este de a forma tineri şi 
lucrători de tineret adaptabili pieţii muncii, prin îmbunătăţirea 
competenţelor şi a aptitudinilor digitale, de antreprenoriat, de 
comunicare şi creativitate, toate acestea cu ajutorul unor instru-
mente formale şi non-formale variate, în contextul dezvoltării 
dialogului intercultural. 

RISERISERISE

Pregatire

RISE

fi datoria partenerilor să achiziţioneze biletele de 
transport, la clasa economică, ţinând cont de limitele 
prezentate în info-pack; atât itinerariul cât şi preţul 
biletelor va fi comunicat de parteneri înainte de a face 
orice rezervare, către noi. În ceea ce priveşte transportul 
Bucureşti - Râmnicu Sărat şi retur, cât şi transportul local 
vom încheia contracte de furnizare cu SC.TUC SA, ce va 
asigura curse speciale pentru grupul de participanţi. 
Cazarea participanţilor, atât pe timpul trainingului cât şi 
în timpul schimbului va fi asigurată de către organizatori 
la Hotel Milion în Râmnicu Sărat. Cazarea se va face 
intercultural, ţinând cont de gen, în cameră de 2 şi 3 
persoane. Hotelul dispune de o sală de mese încăpătoare, 
de o sală de conferinţe/activităţi şi de o curte interioară. 
Tot aici se vor servi şi mesele (3 mese/zi) în timp ce 
coffee-break-urile vor avea loc la Centrul Fortes, unde se 
vor implementa şi activităţile. Toate costurile vor fi 
suportate de organizaţia beneficiară. Am ales această 
locaţie pentru cazare şi masă deoarece am mai colaborat 
cu Hotel Milion şi pentru alte proiecte, aceştia având 
preţuri avantajoase, condiţii optime, şi abilitatea de a 
lucra cu grupuri mari, internaţionale. În ceea ce priveşte 
asigurarea medicală, va fi de datoria participanţilor să 
obţină asigurare medicală pentru zilele în care vor 
călători în România. Pentru protecţia şi siguranţa lor se va 
stabili în prima zi de proiect un set de reguli, pe care 
aceştia le vor urma pe parcursul şederii lor în Râmnicu 
Sărat. Dintre acestea enumerăm: consumul de alcool sau 
alte substanţe este interzis în timpul proiectului, acţiunile 

sau expresiile jignitoare nu sunt permise, hărţuirea de orice 
fel nu va fi tolerată, distrugerea obiectelor din Hotel sau din 
Centru FORTES va fi suportată de făptuitor. Organizatorii 
dar şi liderii de grup se vor asigura de respectarea acestor 
reguli, pe tot parcursul şederii lor în România. Şi în cazul 
schimbului de tineri din luna iunie, deoarece grupul ţintă 
din schimbul de tineri implică minori, vom avea şi câteva 
măsuri de siguranţă speciale: după selecţia participanţilor 
vom cere acordul scris al părinţilor atât pentru participarea 
tânărului la activităţi în cadrul locaţiilor proiectului, cât şi 
pentru difuzarea imaginii proprii în materiale foto-video 
realizate în proiect. Vom sugera acest lucru şi partenerilor 
noştrii, pentru un grad mai mare de siguranţă. De asemeni, 
pentru grupurile de minori ce călătoresc din celelalte ţări 
către România, liderul de grup va trebui să prezinte cazier 
judiciar. Participanţii vor primii la sosirea lor în Râmnicu 
Sărat un Ghid Practic de Informare, cu harta oraşului şi 
adresele locaţiilor, numerele de urgenţă, datele de contact 
ale liderului de grup şi a coordonatorului de proiect. Va fi 
disponibilă şi o trusă medicală ce va conţine strictul 
necesar în materie de medicamente. Atât Hotelul Milion 
cât şi Centrul de Tineret FORTES au proceduri ISU şi SSM 
ce se vor prezenta participanţilor la sosirea lor, liderii de 
grup asigurându-se că au fost înţelese procedurile precum 
şi măsurile în caz de urgenţe.

Daniel Stroe
 
 Articol realizat în cadrul proiectului RISE, finanțat 
de Uniunea Europeană prin programul Erasmus plus.

 La Râmnicu Sărat proiectul a fost lansat prin-
tr-o conferinţă şi un comunicat de presă. În data de 
17.02.2015 a avut loc la Centrul de Tineret FORTES, 
Conferința de lansare a proiectului RISE - Research 
and Inclusion for Sustainable Employability, finanțat 
de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, 
acțiunea KA1 - mobilități ale tinerilor și lucrătorilor 
de tineret, proiect ce are numărul de referință 
2014-3-RO01-KA105-013303. La eveniment au 
participat domnii consilieri Florian Nicolae, Grigoraș 
Nelu și Neață Marian, domnul director al C.N. Al. 
Vlahuță - Ambrinoc Costică, domnul director al 
Liceului Teoretic Ștefan cel Mare - Neculăiasa Vasile, 
domnul director al Muzeului Municipal Rm. Sărat - 
Neculae Marius, domnul Tăicuțu Nicolai și voluntari 
FORTES.
 După această primă etapă, vizibilitatea se va 
realiza prin multiple forme de promovare, atât în 
mediul online, cât și în mediul offline. Tinerii vor 
redacta articole ce vor fi publicate pe blog-ul 
asociației, pe site-ul asociației, pe pagina de facebook 
dedicată proiectului, în Revista "Micul Jurnalist" și pe 
rețelele de socializare. Tot ca material de vizibilitate a 
fost realizat un banner on-line postat apoi pe grupul de 
Facebook creat special pentru RISE, cât și un roll-up 

afișat în Centrul De Tineret Fortes, pliante și afișe - ce 
vor fi distribuite în comunitățile partenere, în special 
în licee, pentru a atrage atenția tinerilor asupra 
posibilității de a fi participanți, dar și pentru conștien-
tizarea problemei adaptabilității pe piața muncii. 
 Vizibilitatea se va realiza, pentru FORTES ca 
și organizație coordonatoare, prin partenerul local de 
televiziune TV SAT, și TV SUD-EST, prin apariția în 
emisiunile de știri și în cadrul emisiunii Presa Liberă 
Trecere – moderată de Loredana Bălan. 
 Menționăm că participanții, tinerii sunt 
responsabili de toată implementarea proiectului fiind 
implicați activ și creativ în toate etapele de lucru: 
vizibilitate/pregătire/implementare/diseminare/eval-
uare și follow-up.
 Articol realizat în cadrul proiectului RISE, 
finanțat de Uniunea Europeană prin programul 
Erasmus plus.

Ionescu Ioana
 participant
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 Echipa ATCE Speranţa Râmniceană a realizat o analiză a 
activităţii desfăşurate până în prezent, o evaluare necesară în elaborarea 
strategiei de dezvoltare 2014 -2020. În urma acestei analize a reieşit faptul 
că activitatea organizaţională s-a amplificat foarte mult, iar asociaţia 
dispune de o capacitate operaţională foarte bună şi o echipă cu experienţă 
în derularea de programe cu finanţare europeană. Cu toate acestea s-a 
observat că factorul timp ne presează de foarte multe ori şi că este necesar 
un management al timpului, o planificare mai experimentată, utilizarea de 
noi instrumente inovative de eficientizare a lucrului în organizaţie, 
proceduri mult mai facile, atât pentru staff, lideri de grup, cât şi pentru 
tineri. Totodată percepţia timpului, a clişeelor de timp şi ritm, neînţelese, 
pot duce către prejudecăţi şi stări conflictuale. De aceea ne-am propus ca 
prin proiectul "Be on Time" să rezolvăm aceste probleme, valabile atât 
pentru noi, cât şi pentru alţi promotori din spaţiul comunitar.
 Plecând de la o problematică comună europeană, aceea a 
deficienţelor în ceea ce priveşte resursa timp şi înţelegerea interculturală, 
de la cauze comune, un scop bine definit, obiective SMART şi 
realizări/impact sustenabil, am iniţiat acest proiect cu foşti parteneri, care 
să se plieze în totalitate pe acest context. Astfel s-a stabilit un parteneriat 
de proiect cu 6 promotori: România, Italia, Bulgaria, Turcia, Polonia şi 
Slovenia, selecţie făcută atât în baza bunei colaborări anterioare, cât şi în 
baza unor elemente cheie (diversitate, experienţă, motivaţie). Primele 
criterii a fost responsabilitatea şi comunicarea deoarece am dorit să ne 
asigurăm că avem parteneri serioşi. Însă cel mai important a fost acela că 
promotorii împărtăşesc nevoia de organizare a timpului de lucru şi doresc 
să-şi dezvolte capacitatea organizaţională prin acumularea de noi 
competenţe atât ale staff-ului, cât şi ale tinerilor voluntari. În ceea ce 
priveşte pregătirea resurselor şi a activităţilor fiecare grup 
naţional/activitate (lucrătorii de tineret şi tinerii) vor avea responsabilităţi 
asumate în ceea ce priveşte realizarea de prezentări, pregătirea serilor 
interculturale, pregătirea activităţilor, dar şi de implementat activităţi 
locale de follow-up al trainingului, în perioada dintre activităţi, în 
propriile comunităţi. De menţionat faptul că tinerii din grupul ţintă vor fi 
resursa principală şi executanţii activităţilor de vizibilitate, de pregătire a 
proiectului, de implementare, diseminare, multiplicare, evaluare şi 
follow-up. Activităţile din etapa de pregătire vor consta într-o multitudine 
de acţiuni, precum: vizibilitatea şi promovarea proiectului şi programului 
Erasmus+, formarea grupurilor de participanţi, întâlnirea premergătoare 
schimbului (VPA), pregătirea resurselor şi a activităţilor de bază, 
elaborarea măsurilor de protecţie şi siguranţă, asigurarea aspectelor 
practice şi logistice.
 ”Be on time" este un proiect multicultural, axat pe două tematici 
principale: managementul timpului şi cetăţenia activă, în care resursa 
cadru şi beneficiari ai procesului de învăţare sunt atât tinerii cât şi mentorii 
acestora, lucrătorii de tineret. În toate etapele proiectului un accent 
important se va pune pe formarea şi pregătirea acestora, pe dezvoltarea 
competenţelor lor, pe asigurarea unui proces educaţional nonformal de 
calitate în urma căreia participanţii vor deveni modele atât pentru 
organizaţii, cât şi pentru comunitate.
 Avându-se în vedere implicarea, atât a lucrătorilor de tineret cât şi 
în special a tinerilor din grupul ţintă pe parcursul întregului proiect, în 
etapa de pregătire, vizibilitate şi promovare a proiectului şi programului 
Erasmus+, participanţii selectaţi, în baza procedurilor enunţate într-un 
capitol anterior vor trece printr-un proces de pregătire amplu în care vor 
avea sarcini şi obiective de îndeplinit, menite să ducă la conştientizarea 
acumulării de competenţe şi la bună implementare a activităţilor propuse 

 "Be On Time" vine în sprijinul dezvoltării permanente şi 
sustenabile a capacităţii organizaţiilor europene de tineret şi răspunde la 
nevoia de planificare şi eficientizare a muncii acestora, prin metode 
inovative nonformale de time management, în contextul abordării noilor 
obiective şi priorităţi ale UE, care să corespundă strategiilor proprii şi 
strategiei Europa 2020. Volumul mare de lucru dintr-o organizaţie de 
tineret induce nevoia de structurare şi planificare, iar când vorbim de 
colaborare internaţională trebuie să luăm în calcul faptul că toate culturile 
percep timpul în mod diferit şi este nevoie de cunoaştere, de instrumente 
facile şi comune de lucru, pentru a nu se ajunge la intoleranţă. De aceea 
proiectul nostru își propune să formeze tineri şi lucrători de tineret 
responsabili, punctuali, experimentaţi, care să îşi programeze timpul 
eficient, să utilizeze instrumente facile în activitate şi să contribuie la 
combaterea prejudecăților prin înțelegerea stereotipurilor, totul în 
contextul dezvoltării dialogului intercultural.
 Pentru a avea o formare complexă propunem realizarea acestui 
proiect cu un parteneriat format din 6 organizaţii promotoare: România, 
Italia, Turcia, Bulgaria, Polonia şi Slovenia, proiect realizabil în 3 paşi şi 
anume: furnizarea instrumentarului adecvat prin efectuarea unui training 
de time management pentru 24 de lucrători, pilotarea experienţei în 
organizaţii şi transferabilitatea rezultatelor într-un schimb de tineri, către 
30 tineri de 14 – 17 ani, însoţiţi de câte 1 lider (36 participanţi
 Specific vorbind fiecare promotor selectat a avut o anumită 
particularitate şi o experienţă pe care noi o considerăm relevantă atât 
pentru proiect, cât şi pentru bună funcţionare la nivel de parteneriat şi care 
aduce plusvaloare activităţilor proiectului. Toţi promotorii noştri sunt 
organizaţii cu experienţă în implementarea de proiecte de tineret, asociaţii 
cu activitate amplă, ce utilizează în mod frecvent metode şi instrumente de 
educaţie nonformală, dar care aşa cum menţionam au nevoie de 
eficientizarea, prioritizarea şi gestionarea mai planificată a resurselor de 
timp şi de un spaţiu de întâlnire interculturală în care să îşi valorifice şi 
să-şi dezvolte competenţele în concordanţă cu tematica proiectului.
 Activităţile de vizibilitate vor începe printr-un comunicat şi o 
conferinţă de presă de lansare a proiectului, realizarea unui grup şi 
postarea unui banner online pe facebook, un roll-up ce va fi postat la 
vedere în timpul activităţilor, campanii periodice de distribuire de 
materiale (afişe, flyere, materiale promoţionale etc), articole online şi în 
Revista Micul Jurnalist, talk-show-uri TV. Vizibilitatea va fi continuată şi 
în perioada dintre cele două activităţi mari.

în cadrul agendelor celor două activităţi 
cadru.
 Activităţile de pregătire ale 
participanţilor constau în:
 - După momentul selecţiei şi al 
formării grupurilor naţionale, 
participanţii vor beneficia de un prim 
instructaj, o instruire specifică tematicii 
proiectului, prin prezentarea contextului, 
a scopului proiectului, obiectivelor smart 
şi a celor de învăţare, ce rezultate sunt 
aşteptate, activităţile propuse şi 
metodele informale şi nonformale 
utilizate etc.;
 - Vor avea taskuri în ceea ce 
priveşte realizarea de prezentări, 
cercetări şi informări în concordanţă cu 
tematica proiectului şi a activităţilor 
propuse;
 - Vor participa activ la 
elaborarea regulamentului de ordine 
interioară privind măsurile de protecţie 
şi siguranţă, prin brainstorming, astfel 
vor asimila mult mai uşor măsurile 
propuse;
 - Li se va asigura suport tehnic şi 
competent de către echipa de proiect şi 
staff-ul promotorilor în realizarea 
materialelor, a sarcinilor, în utilizarea 
echipamentelor IT şi asigurarea 
resurselor necesare implementării 
activităţilor;
 - Vor pregăti activităţile de 
promovare a propriilor culturi în cadrul 
serilor interculturale şi anume: 
prezentarea organizaţiei, prezentarea 
ţării, a localităţii natale, jocuri şi quiz-uri 
de evaluare a informaţiilor primite, 
tradiţii, obiceiuri, port, muzică populară, 
dansuri şi mâncare tradiţională;
 Pregătirea participanţilor va fi 
asigurată atât de echipa de proiect, 
staff-ul promotorilor, echipa de 
organizare a activităţilor, interpret, cât şi 
de liderii de grup ce vor însoţi 
participanţii minori la activitatea 2, 
schimb de tineri. Toate aceste activităţi 
vor beneficia de sprijin logistic şi 
monitorizarea coordonatorului de 
proiect, ATCE Speranţa Râmniceană.

Ana Maria Vioreanu
participant

Articol redactat în cadrul proiectului Be 
on Time, finanțat de Uniunea Europeană 
prin programul Erasmus plus, acțiunea 
KA 1 – mobilități ale tinerilor.

Ample activităţi de pregătire
aferente proiectului

f i n a n ţ a t  d e  U n i u n e a  E u r o p e a n ă
p r i n  p r o g r a m u l  E r a s m u s  p l u s

Promovare de calitate
a cursului de formare

Be on
Time

Baciu Mădălin Gabriel
participant
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 Time flows like water but i want it to slow 
down in here. Since i came to Romania people i met 
were always with me and support me. In here i made 
very good friends as feel like i've known them for 
years. They help me in every issue. 
 Before i came to Romania i had many questions 
in my head. Will they like me? Can i adopt? etc. But in 
here i realize that all thoughts i've been thinking for a 
big nothing. 'Ramnicu Sarat' is a small town where i 
live in. It's belong to 'Buzau' everyone live in here 
knows each other i can say. When we are walking on 
the road, we take greetings from them as their cars horn 
and salut (hello) :)
 In Ramnicu Sarat i stay with two turkish and an 
italian volunteer at a hostel. Between the hostel and 
town centre is about half an hour walking distance. It's 
a hard situation for us but we handle it somehow. It's 
pretty hard to adopt İzmir's soft climate to tough and 
frosty climate of Romania.
 I love very much to snow but i don't know how 
to walk on the snow. Therefore falling to ground is 
inevitable for me. In short I’m happy and glad to be 
here.
 I wish the days never end in here.

Umran Sarac

it is the thirty-ninth day
i came to Romania. 

Hello everyone!
f u n d e d  b y  E u r o p e a n  U n i o n  t h r o u g h
E r a s m u s +  p r o g r a m m e .  

Turkish Culture Night
in Romania!

LIVE – EVS project

 Selim who is the volunteer of Sakarya Youth center, 
Ümran Saraç and Semih Kaya who is the volunteers of 
E-Gençlik Derneği organized Turkish Culture Night. They 
came for EVS (European Voluntary Service) under the 
European Union Youth Exchange Programme to Ramnicu 
Sarat. They presented their hometowns (Sakarya and İzmir) 
besides they introduced Turkey. Some little papers were 
given as a gift which is w r i t t e n 
popular poems as an English 
and Turkish from Turkey.

Kına Gecesi 

 Turkish wedding 
ceremony has shown by 
Romanian girls at night. 
Besides Turkish customs and 
traditions was shown as a 
theatrical and henna (kına gecesi) 
introduced by them. Ceremony 
won recognition by Romanian 
youth.

 Helva-Pişmaniye-Çiğ köfte
 
 Another attractive point 
was that Turkish traditional foods presented and tasted by 
Romanian youth. Turkish volunteers prepared patates 
salatası, helva, ayran, pişmaniye lokum and çiğ köfte from 
Turkish cuisine

Damat Halayı-Kasap

 Romania youngsters danced Turkish traditional 
dances "Halay, Kasap and Üçayak" as much as enthusiastic 
after eat. Youngster had very enjoyed full time and showed 
very colourful imagery. 

SELIM DURMAZ, volunteer

E V S  P e r f o r m i n g  î n
Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă
n r.  3  R m .  S ă r a t

 Cei 5 voluntari EVS din 
Turcia şi Italia ( Semih Kaya, Selim 
Durmaz, Umran Sarac, Francesco 
Lo Giudice şi Giorgia Scaglia) din 
cadrul proiectului LIVE (Learn to 
get Involved Volunteer in Europe) 
coordonat de ATCE Speranţa 
Râmniceană și finanțat de Uniunea 
Europeană prin programul Erasmus 
plus, au susţinut activităţi activităţi 
de educaţie nonformală în cadrul 
Şcolii Gimnaziale nr. 3 Rm. Sărat în 
data de 13 februarie 2015.
 Au participat elevii claselor I 
- IV şi s-au folosit metode 
nonformale pentru dezvoltarea 
solidarităţii, prin cunoaştere 
interculturală între cei 5 voluntari şi 
comunitatea râmniceană în sensul 
schimbului de valori culturale 
româneşti, italiene şi turceşti (limba, 
tradiţii, obiceiuri etc). Tematica 
activităţii a fost creşterea gradului 
de implicare şi coeziune socială dar 
şi conştientizarea şi acceptarea 
diversităţii culturale la nivel 
European.
 Voluntarii EVS au realizat 
împreună cu elevii Şcolii 
Gimnaziale Nr.3 un poster pe care 
elevii au trebuit să confecţioneze şi 
să coloreze personaje din desenele 
animate Disney, astfel s-a urmărit 
creşterea gradului de implicare şi 
coeziune socială între cei 5 voluntari 
şi elevi dar şi dezvoltarea 
aptitudinilor în ceea ce priveşte 
desenul. Posterul a vizat în special 
aspectul implicării active și 
conștientizarea cetățeniei active, 
acceptarea divesității într-o unitate 
culturală europeană.

Trebuie precizat faptul că cei 5 voluntari au comunicat cu elevii în 
limba engleză şi a contribuit la dezvoltarea competenţelor de 
comunicare într-o limba străină a elevilor. De asemenea în cadrul 
dezvoltării competenţelor de comunicare Selim Durmaz, voluntar 
din Turcia, i-a învăţat pe elevi o serie de cuvinte esenţiale în 
limbile materne ale voluntarilor (turcă şi italiană) dar şi în limba 
engleză. Activitatea a avut succes şi a fost primită cu entuziasm de 
elevii Şcolii Gimnaziale Nr.3, realizându-se un veritabil schimb de 
valori interculturale.
 Proiectul LIVE (Learn to get Involved Volunteer în Europe) 
este coordonat de ATCE Speranţa Râmniceană cu susţinere 
financiară din partea Uniunii Europene prin programul Erasmus+, 
acţiunea KA1 - mobilităţi ale tinerilor (Serviciul European de 
Voluntariat).    Organizaţii partenere ale ATCE 
Speranţa Râmniceană în cadrul acestui proiect, organizaţiile care 
au trimis cei 5 voluntari în România, sunt E-Genclik din Turcia şi 
Eufemia din Italia.

Monica Gobeajă – Director Școala Gimnazială nr. 3
Răzvan Stoica – Profesor de Limba Engleză
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 "Be On Time" vine în sprijinul dezvoltării permanente şi 
sustenabile a capacităţii organizaţiilor europene de tineret şi răspunde la 
nevoia de planificare şi eficientizare a muncii acestora, prin metode 
inovative nonformale de time management, în contextul abordării noilor 
obiective şi priorităţi ale UE, care să corespundă strategiilor proprii şi 
strategiei Europa 2020. Volumul mare de lucru dintr-o organizaţie de 
tineret induce nevoia de structurare şi planificare, iar când vorbim de 
colaborare internaţională trebuie să luăm în calcul faptul că toate culturile 
percep timpul în mod diferit şi este nevoie de cunoaştere, de instrumente 
facile şi comune de lucru, pentru a nu se ajunge la intoleranţă. De aceea 
proiectul nostru își propune să formeze tineri şi lucrători de tineret 
responsabili, punctuali, experimentaţi, care să îşi programeze timpul 
eficient, să utilizeze instrumente facile în activitate şi să contribuie la 
combaterea prejudecăților prin înțelegerea stereotipurilor, totul în 
contextul dezvoltării dialogului intercultural.
 Pentru a avea o formare complexă propunem realizarea acestui 
proiect cu un parteneriat format din 6 organizaţii promotoare: România, 
Italia, Turcia, Bulgaria, Polonia şi Slovenia, proiect realizabil în 3 paşi şi 
anume: furnizarea instrumentarului adecvat prin efectuarea unui training 
de time management pentru 24 de lucrători, pilotarea experienţei în 
organizaţii şi transferabilitatea rezultatelor într-un schimb de tineri, către 
30 tineri de 14 – 17 ani, însoţiţi de câte 1 lider (36 participanţi
 Specific vorbind fiecare promotor selectat a avut o anumită 
particularitate şi o experienţă pe care noi o considerăm relevantă atât 
pentru proiect, cât şi pentru bună funcţionare la nivel de parteneriat şi care 
aduce plusvaloare activităţilor proiectului. Toţi promotorii noştri sunt 
organizaţii cu experienţă în implementarea de proiecte de tineret, asociaţii 
cu activitate amplă, ce utilizează în mod frecvent metode şi instrumente de 
educaţie nonformală, dar care aşa cum menţionam au nevoie de 
eficientizarea, prioritizarea şi gestionarea mai planificată a resurselor de 
timp şi de un spaţiu de întâlnire interculturală în care să îşi valorifice şi 
să-şi dezvolte competenţele în concordanţă cu tematica proiectului.
 Activităţile de vizibilitate vor începe printr-un comunicat şi o 
conferinţă de presă de lansare a proiectului, realizarea unui grup şi 
postarea unui banner online pe facebook, un roll-up ce va fi postat la 
vedere în timpul activităţilor, campanii periodice de distribuire de 
materiale (afişe, flyere, materiale promoţionale etc), articole online şi în 
Revista Micul Jurnalist, talk-show-uri TV. Vizibilitatea va fi continuată şi 
în perioada dintre cele două activităţi mari.

 Sub simbolul Dragobetelui, în data de 21 
februarie 2015, orele 18:00, la Centrul de Tineret 
FORTES, voluntarii ATCE Speranța Râmniceană 
au organizat o surpriză pentru cei 5 voluntari EVS 
și pentru comunitatea locală și anume o seară 
tradițională românească. În context tradițional 
tărănesc, al unei famili de la sat, a fost pusă în 
scenă piesa de teatru ”Dragobetele sărută fetele”, 
piesă creată de Valentina Enache, fostă elevă a 
Colegiului Național Alexandru Vlahuță și regizată 
de prof. Stefan Andrei. 
 Activitatea este parte a înțelegerii 
interculturale în cadrul proiectului Learn to get 
Involved, Volunteer in Europe, finanțat de 
Uniunea Europeană prin programul Erasmus plus 
- acțiunea KA 1 - mobilități ale voluntarilor Servi-
ciului European de Voluntariat. 
 Seara tradițională româneasca a debutat 
în casa Ilenei (un personaj al basmelor românești), 
o casă simplă de la sat, unde tinerii și invitații au 
putut viziona prezentarea ATCE Speranța Râmni-
ceană, prezentarea României și au putut asculta 
muzica lăutărească a lui Fărâmiță Lambru, ”La 
calul bălan”.
 Scena a doua a debutat în căminul satului 
la un bal tradițional de unde nu au lipsit hora, 
sârba și brașoveanca, dar și ”babele cârco-
tașe”,veșnic nemulțumite și puse pe criticat, pe 
distracție și chiuit.
 La bal Dragomir (dragobetele) se 
îndrăgostește de Ileana și timid îi oferă un tranda-
fir și un sărut pe obraz după care din dorința de a 
fi cât mai mult în preajma Ilenei o conduce acasă. 
Aici mătușele așteaptă tinerii cu tăvile de plăcintă 
și cozonac, dar și o masă tradițională cu babic, 
mămăliguță cu brânză și sarmale. Tinerii petrec 
fericiți și bucuroși, mai ales că tatăl Ilenei le face o 
surpriză invitândul pe Cornel Tudose, cel care în 

 Pe 24 februarie se iubeşte. Se 
iubeşte în stilul dulce românesc, în cel 
mai curat şi mai intens mod.
 Dragobetele, sărbătoarea 
tradiţională a dragostei la români, 
celebrată pe 24 februarie este specifică 
zonei de sud a ţării (Oltenia, Muntenia şi 
parţial Dobrogea) şi are o tradiţie 
milenară, marcând începutul primăverii, 
renaşterea naturii, a dragostei, a 
apropierii. Este ziua lui Dragobete, 
numit şi Năvalnicul sau Logodnicul 
Păsărilor, fecior chipeş şi puternic, ce ne 
aduce iubirea în casă şi în suflet. 

 Dar cine este Dragobete?
 Dragobetele sau Cap de 
Primăvară, comparat de multe ori cu 
Eros, zeul iubirii în mitologia greacă şi 
Cupidon, zeul dragostei în mitologia 
romană, cunoscut şi sub numele de 

LIVE
f u n d e d  b y
E u r o p e a n  U n i o n  t h r o u g h
E r a s m u s +  p r o g r a m m e .  

EVS project

Povestea Dragobetelui
Dragomir este considerat, în 
credinţa populară românească, fiul 
Babei Dochia, tânărul protector al 
iubirii şi al îndrăgostiţilor.
 Celebrarea Dragobetelui 
se bucură de o simbolistică aparte, 
extrem de bogată şi interesantă.
 În vremurile de demult şi 
în unele zone chiar şi în prezent, de 
Dragobete tinerii îmbrăcaţi în haine 
frumoase obişnuiau să se adune în 
păduri şi să culeagă buchete cu 
primele flori ale primăverii. Culesul 
florilor se făcea cu voie bună dar şi 
cu cântece şi un fel de joc numit 
“zburătorit”, potrivit căruia la prânz 
fetele se întorceau în fugă spre sat în 
timp ce băieţii le fugăreau în 
încercarea lor de a le prinde şi de a 
le săruta. De îşi prindea aleasa, 
acesta îi fura o sărutare în văzul 

semnificaţie, altele s-au păstrat cu sfinţenie, pe 
unele le mai întâlneşti doar în anumite zone ale 
ţării, pe altele doar în lumea satului.
 Prilej de bucurie şi bunăstare, 
Dragobetele reprezintă una dintre cele mai 
frumoase obiceiuri străvechi ale poporului 
român. Bucuraţi-vă lângă cel iubit de ceea ce are 
această sarbatoare mai special. Deschideţi-vă 
inimile pentru iubire, pentru frumuseţe şi pentru 
miracolul numit viaţă…

Enache Valentina

lumii, sărutare ce simboliza legământul 
lor de dragoste pe întregul an de zile. De 
aici şi celebra zicala "Dragobetele sărută 
fetele!", mult îndrăgită de fetele 
nerăbdătoare, ce purtau în suflet speranţa 
primirii a cât mai multor sărutări, ce erau 
menite să le aducă acestora dragoste pe 
deplin în viitor. 
 Un alt obicei al fetelor era de a 
strânge omătul netopit, apa de ploaie sau 
de izvor, pe care o considerau ca având 
efecte magice asupra lor atunci când o 
foloseau, întrucăt deveneau mai frumoase 
şi mai drăgăstoase.
 Tot în această zi, lucrul capului, 
ţesutul, cusutul şi toate treburile grele de 
pe lângă gospodărie nu sunt permise. 
Totuşi, în această zi este permisă 
curăţienia, deoarece se considera că 
aceasta este aducătoare de prospeţime şi 
de spor.
 Au existat numeroase obiceiuri 
şi tradiţii de sărbătoarea Dragobetelui. 
Unele dintre acestea şi-au pierdut din 

Dragobetele
sÅrutÅ fetele

acorduri de chitară (ghitară) îi antrenează la petre-
cere, dans și voioșie. Nu au lipsit din scenă 
prezentările stagiului LIVE și ora de limba română 
alături de prof. Camelia Manuela Sava.
 S-au bucurat împreună cu tinerii voluntari 
ai ATCE Speranța Râmniceană, consilierii Nelu 
Grigoraș și dr. Felicia Vasile, directorii CN Al. 
Vlahuță - Ambrinoc Costică și LT Stefan cel Mare - 
Neculăiasa Vasile, prof. Andrei Ștefan - coordonator-
ul piesei de teatru, directorul Muzeului Municipal - 
Marius Neculae, profesori, tineri și bineînțeles 
partenerul nostru media TV SAT 2002.
 A fost o seară minunată pentru cei 5 voluntari 
EVS: Selim Durmaz, Semih Kaya, Francesco Lo 
Giudice, Umran Sarac și Giorgia Scaglia, care puternic 
emoționați au declarat că asta este cea mai mare și mai 
plăcută surpriză de care au avut parte de la sosirea în 
stagiul de voluntariat. 
 Mulțumim tuturor voluntarilor implicați în 
organizarea evenimentului, tuturor invitaților prezenți la 
eveniment și deasemeni adiminstrației publice locale 
pentru susținere.

Volodea Mateevici 
Președinte ATCE Speranța Râmniceană

is the best
Education
Travel
 Hey guys, i’m back and my 3rd 
month is done; the end of january and 
whole febraury have been amazing months 
for me and my “EVS life”, i did to many 
things in this period, everyday it was 
something like a trial where i did my best 
in everything from the hours that I have to 
spend in the schools or kindergarten till all 

activities that I do 

in the youth center. If last 2 months I said that I 
was really in love with this project, now I can say 
I’m in love and I “married” it.
 This EVS in my opinion is something 
really big and perfect, like a big company and now 
I’m (with the others volunteers) in the 
“production's section” and day by day personally i 
can take some results that make me happy and 
happy and especially they make me “hungry”; 
hungry  to learn to discover and to make some 
little “bets” with myself that i can win only if i do 
the best and if i dedicate all myself. The most 
important “bet” till now and one of my 5 main 
purposes for this EVS was and is (right now) learn 
basic Romanian, and now after 2 months from the 
beginning of january i can be happy cause i 
understand something like 40/50% of romanian 
and i can also talk a little bit, like a basic 
conversation. I have to be thankful to ATCE staff 
for everything and especially in this case for the 
romanian lessons that we have every week with 3 
different teachers, it is an interesting and useful 
activity, one of my favourites that we are doing 
with a fix schedule in the youth center after our 
regular program in schools. I learnt to many 
things about non-formal education in this period, 
methods activities ecc. I used it especially in 
schools and sometimes in kindergartens and i'm 
improving my skills and competences on 
everything and this sansation that i’m feeling (i 
mean when you realize it) is amazing.  
 We also did many activities in the youth 
center like conference for launching projects 
founded by European union, Like: RISE and BE 
ON TIME, two projects that we will have here in 
Ramnicu Sarat between march and april; or 
traditional nights, cause the Turkish guys 
organized a “Turkish night” in the end of january 
and especially one of the best activities that ATCE 
association (with the local volunteers support) 
organized, is “The Romanian night” referred to an 

important Romanian tradition called 
“Dragobetele”.This activity was really interesting 
and unexpected for us, all the local volunteers did 
something for the success of this event. 
 They performed in the youth center 
with a special show about traditional dance and 
traditional life (of one old romanian family) and in 
the while of the spectacle we were involved few 
times in this "activity" especially i can't forget 
when they offered us traditional food like cozonac 
sarmale ecc. 
 All the atmosphere was amazing, and 
the feelings that i had personally i will never 
forget, at the end of the spectacle we continued to 
eat, drink and dance with romanian food and 
drinks for few hours; but one of the beautiful 
things happened in this night was the little 
interview that we had for “TVSAT” it was my first 
interview for one Romanian television and i hope 
that next time i will speak a little bit of romanian.
 After this activity the end of february 
was coming and with it also the cold was going far 
way, and i started to feel a little bit better, even if 
for me it's still cold. i celebrated my B.day just 
with few local volunteers and with my EVS 
family (volodea's family and EVS volunteers) and 
i cannot say nothing about it...i can just say that it 
was beautiful even if i was faraway from my 
hometown my relatives my family and italian 
friends.
 For now that’s it, i I would have 
thousands of things to say about this 2 months but 
you would get bored because living and feel one 
situation like this is better than reading something 
from somewhere, so guys let's WAKE UP AND 
LIVE (Learn to get Involved Volunteer in 
Europe).
 Remember that The only way to realize 
your dreams is wake up. 
 Stay tuned
 Noapte buna guys. 



SM ART
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 Pentru mine, Choose 
Smart, Choose Art a fost o 
experiență deosebită, unde am 
învățat lucruri noi, mi-am făcut 
prieteni cu care încă păstrez 
legătura și lângă care aș retrăi din 
nou acele zile. Cum să ne alegem 
prietenii, cum să ne ferim de 
droguri și de efectele lor, asta a 
fost tematica dezbătută în cadrul 
săptămânii SMART. Prin piesa de 
teatru pe care am jucat-o le-am 
permis spectatorilor să 
interacționeze cu noi, să intervină 
și să schimbe subiectul, dându-i în 
cele din urmă un final neașteptat, 
pozitivat. Pentru mine, teatrul 
forum înseamnă creație, 
improvizație, spontaneitate, spirit 
de echipă. Pentru mine acest 
proiect înseamnă implicare, 
convingere, prevenire, înseamnă 
înțelegere interculturală, 
înseamnă coeziune și 
conștientizare.

Teodora Ion

Despre ce înseamnă să oferi sprijin!
Despre ce înseamnă să fii voluntar european!
Learn to get Involved, Volunteer în Europe – finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

LIVE

 Încep acest articol prin a încer-
ca să-mi amintesc de ceea ce eram cu 
ceva mai mult de 3 luni în urmă, însă nu 
îmi vin în minte prea multe lucruri 
interesante, remarcabile. Astfel îmi dau 
seama cum am pierdut o mare parte din 
timpul meu fie făcând nimic, fie doar 
pretinzând că îmi petrec această perio-
adă minunată a vieţii într-un mod 
frumos. Diverse amintiri mi se 
derulează în minte ca un scenariu de 
film, unde totul este gri, şters. Dar asta 
până în punctul în care firul poveştii 
mele începe să ţeasă o pânză colorată. 
Atunci intrăm în proiectul LIVE. La 
început bineînţeles că am fost puţin 
reticenţă deoarece nu ştiam ce se ascun-
dea în spatele primei activităţi l-a care 
m-a chemat o prietenă. M-am integrat 
însă foarte rapid în acest proiect despre 
care probabil acum, după câteva luni, 
majoritatea persoanelor din oraşul 
nostru ştiu câte ceva. Pot spune că a 
avut un impact esenţial asupra mea din 
toate punctele de vedere, iar timpul 
petrecut cu voluntarii EVS a trecut sub 
formă doar a câtorva săptămâni, nicide-
cum luni. Mă consider norocoasă că am 
avut ocazia să iau parte la acest proiect 
şi am ajuns să îmi dedic o foarte mare 
parte din timpul meu liber activităţilor 
din cadrul acestuia.
 Una dintre activităţile noastre 
deşi zilnice, niciodată plictisitoare, este 
lucrul la grădiniţe sau şcoli gimnaziale 
alături de copiii de diferite vârste, 
implementat metode de educaţie 
nonformală. Plecând de la activităţile pe 
care tinerii noştri voluntari şi le-au 
însuşit în cursul de formare din Predeal, 
la care fiecare a participat timp de o 
săptămână, şi ajungând la a adopta 
joculeţele propuse chiar de copii, este o 
plăcere să vezi bucuria piticilor de 
numai câţiva anişori sau pe cea a junio-
rilor din clasele primare atunci când te 
zăresc pe holurile şcolii, atunci când 
aleargă spre tine zâmbind, sărindu-ţi în 
braţe şi spunându-ţi că toată săptămâna 
au aşteptat să te revadă. Activităţile 
desfăşurate sunt multiple: desenat, 
colorat, jocuri de construit, puzzle-uri 
sau alte joculeţe clasice specifice 
copilăriei cu cei mai mici, pe când la 
gimnaziu activităţile încep să fie din ce 
în ce mai elaborate.
 Copiii deja sunt iniţiaţi în 
limba engleză, iar curiozităţile lor sunt 
din ce în ce mai numeroase. Cu toţii vor 
să ştie cât mai multe lucruri despre 
străini, despre cultura lor, tradiţii şi 
obiceiuri ale locului din care provin, 

arătându-se pe zi ce trece mai interesaţi şi 
mai activi. Deoarece rolul meu principal în 
dimineţile pe care mi le petrec în acest mod 
este să îi ajut cu traducerea pentru a putea 
comunica cu cei mici, bineînţeles că eu 
sunt cea care le explică acestora toate 
curiozităţile. Iar la finalul fiecărei zile sunt 
uimită în cel mai plăcut mod de faptul că 
ajung capabilă să le vorbesc copiilor despre 
cultura străinilor fără a mai cere informaţii, 
învăţând chiar eu câte ceva. Derulând 
timpul în urmă cu câţiva ani, la această 
vârstă a inocenţei, învăţ alături de ei nu 
numai lucruri interesante despre Turcia şi 
Italia, ci şi noţiunile de bază ale acestor 
două limbi stârnind hazul voluntarilor 
străini atunci când încerc să le vorbesc 
stâlcit, în limba lor.
 Pe lângă activităţile din şcoli, 
grădiniţe şi chiar licee, unde voluntarii 
asistă la orele de engleză, aceştia 
desfăşoară lecţii de limba română, istorie, 
desen şi multe altele. Am participat la 
multe din aceste ore în cadrul Centrului de 
Tineret Fortes şi am observat însufleţirea 
cu care tinerii vin la activităţi, am observat 
dorinţa lor de a cunoaşte lucruri despre 
poporul nostru, de a învăţa limba română, 
dorinţa de a face totul cât mai bine, dar 
înainte de toate, bucuria că au ales 
România, Râmnicu Sărat, orăşelul nostru 
pe care mulţi dintre noi nu îl apreciem 
îndeajuns, iar de menţionat este faptul că 
ne-au ales pe noi în contextul în care au 
posibilitatea de a desfăşura un astfel de 
stagiu de voluntariat doar o dată în viaţă.
 Văzând astfel entuziasmul pe care 
aceşti tineri îl au aici zi de zi, ceea ce 
aveam noi de făcut era să oferim un 
feedback corespunzător. Aşa că ne-am 
ocupat timp de o săptămână de organizarea 
unei seri cu specific tradiţional românesc 
dedicată lor. Totul s-a bazat pe o piesă de 
teatru, iar pentru că se întâmpla în 
apropierea Dragobetelui, tema principală a 

fost iubirea. Am reuşit să îmbinăm cele mai 
frumoase tradiţii româneşti în această 
scenetă care a constituit un mod minunat de 
a-i face pe străini să ne înţeleagă mai bine 
cultura. Deşi deja erau informaţi despre 
multe tradiţii, au avut posibilitatea de a 
vedea cu proprii ochi dansurile tradiţionale 
în costume populare, de a vedea cum se 
desfăşoară o cină în familie cu ocazia unei 
sărbători atât de speciale, de a asculta 
muzică tradiţională care i-a introdus foarte 
bine în contextul piesei, şi de a gusta din 
mâncărurile care definesc România. Rezul-
tatul final a fost unul excepţional atât 
pentru ei, care s-au arătat impresionaţi de 
desfăşurarea întregii seri, cât şi pentru noi, 
care am fost pe deplin mulţumiţi văzând că 
munca depusă întreaga săptămână a meritat 
cu adevărat, văzând că emoţiile nu ne-au 
împiedicat să realizăm ceea ce ne-am 
propus, văzând că stresul de o organiza 
fiecare detaliu nu a fost în zadar, căci a fost 
destul de dificil să găsim toate obiectele 
tradiţionale de care aveam nevoie pentru a 
le reuni într-un decor ce oferea un plus de 
farmec contextului, pornind de la covoare 
ţesute, tablouri, şi până la ştergare sau 
străchini de lut.
 Ceea ce am încercat să redau în 
aceste rânduri au fost doar câteva din cele 
mai frumoase momente pe care le-am trăit 
până acum în acest proiect, dar esenţial de 
menţionat este faptul că acestea nu sunt 
nicidecum singurele, deoarece acest stagiu 
de voluntariat îmi face fiecare zi minunată, 
marcând-o prin ceva inedit, scoţându-mă 
din monotonie şi oferindu-mi convingerea 
că este cel mai bun mod în care am ales 
să-mi petrec timpul liber.

Oana Mihaela Albină

impresii
 Choose SMART, Choose 
ART m-a învăţat că arta este o 
alegere inteligentă împotriva 
drogurilor; ceva din care rămâi 
cu o experienţă frumoasă, cu 
amintiri şi prieteni. Teatrul 
forum ne-a ajutat să facem 
publicul să înţeleagă care este 
agentul cauzator al dependenţei 
de droguri (anturajul, depresia, 
etc) şi să o combatem, acţionând 
la momentul potrivit. Echipa 
mea a trebuit să prezinte în 
Liceul Industrial "Victor 
Frunză", unde nu a existat prea 
multă interacţiune între actori şi 
public deoarece acestora le era 
frică să intervină.La sfârşit s-a 
"spart gheaţa" prin câteva 
energizere şi câteva cântece. Ca 
experienţă, pot spune că acest 
proiect m-a ajutat să mă dezvolt 
la nivel personal, să-mi fac 
prieteni noi cu care încă ţin 
legătura şi pe care sigur nu-i voi 
uita.
 Acesta rămâne cel mai 
drag proiect mie, poate pentru că 
a fost primul în care am 
participat. M-am dus pe un 
teritoriu complet necunoscut, nu 
mai purtasem o conversaţie "pe 
bune" în engleză până atunci, 
dar să fac scenete de teatru sau 
să lucrez cu mai multe persoane 
străine în engleză. M-am 
surprins când am văzut că 
vorbesc cu lejeritate cu străinii, 
că am reuşit să lucrez cu ei în 
echipă şi să ducem la bun sfârşit 
spectacolul de sfârşit.
 A fost o experienţă 
frumoasă, pe care aş repeta-o 
oricând.
Ioana Ionescu

 Choose SMART, Choose 
ART a fost primul proiect în care 
am participat, tematica sa 
principală a fost aceea de a 
convinge tinerii să renunţe la 
droguri folosind timpul liber în 
activităţi ce îi ajută să se dezvolte 
pe plan profesional şi nu numai. 
Pentru mine, acest proiect a 
contribuit în dezvoltarea unor 
abilităţi variate precum: vorbirea 
limbii engleze cât şi munca în 
echipă.
 De-a lungul săptămânii am 
învăţat că diferenţele ne pot uni şi 
că ne putem completa unii pe alţii.
 Împreună cu echipa am 
organizat activităţi precum teatru 
forum pe care l-am aplicat asupra 
tinerilor elevi din liceele locale 
aceştia interacţionând cu noi şi 
spunându-ne propriile lor păreri. A 
fost o experienţă de neuitat şi o 
adevărată plăcere să ştim că îi 
putem ajuta pe ceilalţi prin ceea ce 
facem şi să încercăm să îi 
îndrumăm spre un viitor reuşit.

Dany Stroe

Bună! 
Despre ”Choose Smart, Choose Art” ce pot să spun ... a fost un proiect 
minunat, foarte bine realizat de oameni implicați, cu experiență și 
foarte serioși. Am învățat o mulțime de lucruri care m-au ajutat să mă 
dezvolt atât personal, cât și din punct de vedere al relațiilor cu alt 
persoane. A fost o experiență minunată care sper că o să se mai repete 
în curând!

Oana Maria Naclad
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 Derulat în perioada 11-19 august 2014, proiectul BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS, al Asociaţiei de Tineret ONIX, a fost 
finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului “ERASMUS 
PLUS”, Acţiunea cheie 1 – Mobilităţi ale tinerilor, fiind un schimb 
multilateral de tineri la care au luat parte 36 de participanţi din România 
– A.T. ONIX, Turcia – E-Genclik Association - Bursa, Sabbeen Group – 
Sabbioneta, Italia, K.A.N.E. – Kalamata, Grecia, Turisticno Drusvo 
Zetale – Zetale, Slovenia şi Stowarzyszenie MIA – Lublin, Polonia. 
Scopul proiectului a fost reprezentat de promovarea sporturilor de masă, 
a jocurilor şi a învăţării interculturale prin sport alături de promovarea 
unui stil de viaţă sănătos. Metodele utilizate în atingerea rezultatelor 
proiectului au provenit din aria educaţiei non-formale precum şi din 
informal şi formal, cele mai utilizate fiind: workshop, teambuilding, 
prezentare motivaţională, conferinţă de presă, quiz, vizită tematică, 
cafenea publică, reflection group, evaluare intermediară şi finală, 
Misiune imposibilă, seri interculturale şi tradiţionale, jocuri de 
cunoaştere, socializare şi încredere. În cadrul workshopurilor au fost 
dezvoltate sporturi precum: fotbal, volei, handbal, streetbal, badminton, 
darts, tenis cu piciorul în timp ce prezentările motivaţionale au vizat 
atingerea dimensiunii de conştientizare a tinerilor cu privire la importanţa 
utilizării în activităţile sportive a unor principii recunoscute şi aplicate la 
nivel European precum: fair-play, responsabilitate, profesionalism, 
egalitate, respect, non-discriminare, altruism, comunicare.
 Obiectivele proiectului implementat, realizate la finalul 
procesului, au fost următoarele:
 Obiectiv 1 – Creşterea gradului de conştientizare a importanţei 
practicării sportului de masă şi a jocurilor în aer liber de către 36 de tineri 
provenind din România, Turcia, Italia, Grecia, Polonia şi Slovenia, prin 
activităţi derulate în Râmnicu Sărat, România în perioada 11-19 august 
2014;
 Obiectiv 2 – Creşterea nivelului de implicare a tinerilor în 
activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber prin derularea de jocuri 
în aer liber de către 36 de tineri provenind din România, Turcia, Italia, 
Grecia, Polonia şi Slovenia prin activităţi derulate în Râmnicu Sărat, 
România în perioada 11-19 august 2014;
 Obiectiv 3 – Dezvoltarea comunicării interculturale a celor 36 
de tineri provenind din din România, Turcia, Italia, Grecia, Polonia şi 
Slovenia, prin activităţi de valorificare interculturală, în vederea 
promovării unor atitudini sociale bazate pe: toleranţă, egalitate, fair-play, 
nediscriminare, solidaritate, coeziune, respect reciproc, prin activităţi 
derulate în Râmnicu Sărat, România în perioada 11-19 august 2014;
Proiectul BEST, în atingerea obiectivelor menţionate a respectat o serie 
de obiective şi priorităţi stabilite la nivel european, după cum urmează:  
  Obiective specifice:
 - Contribuie la îmbunătăţirea nivelului de competenţe cheie ale 
tinerilor din grupul ţintă şi ale celor cu oportunităţi reduse şi sprijină 
participarea tinerilor la viaţa democratică europeană prin reprezentare, 
susţine piaţa muncii, cetăţenia activă, dialogul intercultural, incluziunea 
socială şi solidaritatea prin intermediul mobilităţii de învăţare, 
promovează lideri;
 - Susţine îmbunătăţiri calitative în activitatea de tineret prin 
realizarea de colaborări şi parteneriate;
 - Susţine activitatea organizaţiilor promotoare în domeniul 
tineretului la nivel european şi rolul lucrătorilor de tineret şi a 
organizaţiilor de suport;
Rezultatele cuantificabile obţinute la finalul proiectului au fost 
următoarele:
 - 28 de de tineri şi 6 lideri de grup conştientizaţi şi implicate în 
abordarea problematicii sportului de masă şi a jocurilor sportive prin 
intermediul metodelor şi instrumentelor de educaţie non-formală într-o 
perioadă de 8 zile de activităţi, între 11-19 august 2014;
 - 1 proces de management de mare calitate, atât d.p.d.v. tehnic 
cât şi financiar structurat pe baza a trei etape: pregătire, schimb şi 
evaluare;
 - 1 schimb de tineri implementat cu succes şi o vizită de 
planificare în avans în cadrul căreia au fost trasate dimensiunile 
procesului de implementare a proiectului;

 - 5 relaţii de parteneriat europene valorificate;
 - 1 blog al proiectului creat: 
http://buildeuropethroughsports.blogspot.com. 
 - 1 Broşura BUILD EUROPE THROUGH SPORTS de 
diseminare a rezultatelor şi a impactului proiectului distribuită atât 
în comunităţile partenerilor cât şi în mediul online.
 - 1 Competiţie de tenis cu piciorul în perioada de 
diseminare;
 - 1 turneu de Futsal în etapa de diseminare;
 - 1 Curs de formare organizat de către AT ONIX în 
scopul multiplicării şi valorificării rezultatelor;
 - 8 luni de activităţi efective derulate;

 Mai multe detalii despre procesul de derulare a 
proiectului, fazele implementate şi rezultatele tematice obţinute 
puteţi găsi în cadrul articolelor, postărilor şi relatărilor: 
www.atonix.sperantaramniceana.ro şi 
http://euramnicean.blogspot.com. 

Florin Ceparu
Manager de proiect

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

 BUILD EUROPE THROUGH SPORTS - BEST 
(Project Number: 2014-1-RO01-KA105-001552)was a 
multilateral youth exchange funded by European Union 
through Erasmus Plus Programme, K.A.1, that involved 36 
participants from Romania, Turkey, Italy, Poland, Slovenia 
and Greece, 5 young people and a group leader from each 
promoter, which took place from 11 to 19 August 2014 in 
Ramnicu Sarat, Romania.
 The project idea emerged as reaction to the present 
situation at European level in most countries in which the 
importance of sports is minimized because of weak 
involvement of central and local authorities, schools, too high 
taxes to access some sports fields, so young people are forced 
to go away from the sport. The purpose of the project was the 
promotion of mass sports and a healthy lifestyle through 
activities that involved both physical and the socio 
–professional development.
 The objectives of the  BEST youth exchange were:
 Objective 1 - Increase awareness of the importance 
of practicing the mass sports and outdoor games of 36 young 
people from Romania, Turkey, Italy, Greece, Poland and 
Slovenia, through activities undertaken in Ramnicu Sarat, 
Romania between 11 - 19 August, 2014 ;
 Objective 2 - Increase the involvement of young 
people in sports and leisure by conducting outdoor games by 
36 young people ;

 Objective 3 - Developing intercultural communication of 
the 36 young people through intercultural recovery activities to 
promote social attitudes based on tolerance, equality, fairness, 
non-discrimination, solidarity, cohesion, mutual respect;
 Selected activities in order to achieve the objectives and 
aim were based on methods and tools of non - formal education, as 
follows: workshops to practice some sports like football, handball, 
badminston, foot tennis, street ball, darts, ball throwing, mission 
Impossible, all serving to stimulate and drive to promote youth 
involvement in grassroots sport. Moreover these outdoor activities 
took place in order to produce a community and European impact, 
mass effect that ultimately will produce positive change in the 
mentality of the citizens.
 From the methodological point of view, we chose to use 
non – formal and informal education as a way of voluntary 
involvement of young people from the six countries in the 
development and acquisition of skills which supports young people 
in their development and evolution. In this regard, alongside 
workshops were used other methods, such as: Motivational 
Seminars/Presentations to promote basic principles that young 
people should know and use them in practice and understanding of 
the importance of sport and the values it promoted such as fairness, 
responsibility, respect, equality, self-confidence, non 
-discrimination, communication, altruism, etc. Other methods used 
for activities scheduled were: teambuilding, round tables, reflection 
Grups, midterm and final evaluation, treasure hunt, traditional and 
intercultural evenings, energizers, know each other games, and 
more.
 All these methods lead to a better representation of youth 
involvement in decision -making, an approach of the authorities and 
the creation of new mentalities and solid structures to support 
grassroots sport in Europe as a result of partnership which unified 
common interests of representation and promotion of six European 
partners. Thematically speaking, the results were translated into a 
mass sports promotion, new mentalities and patterns among youth in 
the youth field. Targeted impact due the implementation of the youth 
exchange was felt directly by the target group of young people who 
developed some new skills coming from Youthpass range, while 
indirectly benefited from the project: organizations, local 
communities of developers - the real long-term beneficiaries, media, 
European community, teachers, parents of young people, local 
authorities and other. On Long-term the results will consist of a 
greater attention offered by the authorities and schools for the youth 
need to practice sports in order to create new programs and 
structures representing the interests of young people who want to 
give dynamism for their life through sport. On the other hand, on 
long-term the local communities will be be awared of the  
importance of values transmitted through sport, approached by our 
project which will guide our children and youth to practice the mass 
sports, whatever the chosen branch so that the community will grow 
in principles, morality and integrity.
 Partners involved: 
 Asociatia de Tineret ONIX – Ramnciu Sarat,
        Romania – Coordinator;
 TD Zetale – Zetale, Slovenia – Partner
 E-Genclik – Bursa, Turkey – Partner
 K.A.N.E. – Kalamata, Greece, Partner
 Sabbeen Group – Sabbioneta, Italy – Partner
 Stowarzyszenie Mia – Lublin, Poland – Partner
 Implementation period of the project: 
 01.07.2014 – 01.03.2015

BUILD EUROPE THROUGH SPORTS - BEST” PROJECT
PRESS RELEASE FOR CLOSING
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 Ziua internațională a Voluntariatului a 
consemnat la Râmnicu Sărat o bună șansă de 
dezbatere a beneficiilor pe care educația 
non-formală o are în stabilizarea procesului de 
învățare aferent fiecărui tânăr. Întâlnirea realizată 
în cadrul Centrului de Tineret FORTES a adus 
față în față un numă de peste 20 de tineri, 
voluntari și membrii echipei EDU Performing 2 
într-o dezbatere plină de conținut și învățăminte 
alături de directoratul Colegiului Național Al. 
Vlahuță. Dezbaterea începută sub semnul 
barierelor pe care educația formală le aduce în 
calea adaptării tinerilor la procesul educațional a 
evoluat într-un mod deosebit de benefic către 
aspectele pe care non-formalul le îmbunătățește 
în învățarea tinerilor pentru ca în final, la unison, 
voluntari, elevi, membri și directori să aprecieze 
oportunitățile pe care proiectele Erasmus Plus le 
propun tinerilor.
 Mai mult decât atât, întâlnirea a 
reprezentat un bun răgaz de prezentare a 
rezultatelor schimbului de tineri prin intermediul 
echipei de tineri lucrători de tineret ce au luat 
parte la implementarea cursului de formare din 
cadrul proiectului EDU PERFORMING II – THE 
NEW GATE ON INCLUSION. Cu această 
ocazie, fiecare lucrător a luat cuvântul în sensul 
de a prezenta metodele utilizate, de a dezvolta aria 
competențelor acumulate și de a demonstra astfel 
calitatea și valoarea pe care întâlnirea 
multiculturală a avut-o. Realizarea acestui demers 
în prezența Directoratului Colegiului Vlahuță a 
produs o bună informare și a deschis totodată 
calea unei colaborări temeinice care va 
fundamenta relația dintre AT ONIX și voluntarii 
săi și instituția școlară, pe de altă parte. 

 A fost stabilit, ca și concluzie de 
continuare a efectelor întâlnirii și de aplicare a 
rezultatelor cursului în mediul liceal, ca în fiecare 
joi școlară în intervalul orelor 13-15, echipa EDU 

 Încep acest articol prin a încer-
ca să-mi amintesc de ceea ce eram cu 
ceva mai mult de 3 luni în urmă, însă nu 
îmi vin în minte prea multe lucruri 
interesante, remarcabile. Astfel îmi dau 
seama cum am pierdut o mare parte din 
timpul meu fie făcând nimic, fie doar 
pretinzând că îmi petrec această perio-
adă minunată a vieţii într-un mod 
frumos. Diverse amintiri mi se 
derulează în minte ca un scenariu de 
film, unde totul este gri, şters. Dar asta 
până în punctul în care firul poveştii 
mele începe să ţeasă o pânză colorată. 
Atunci intrăm în proiectul LIVE. La 
început bineînţeles că am fost puţin 
reticenţă deoarece nu ştiam ce se ascun-
dea în spatele primei activităţi l-a care 
m-a chemat o prietenă. M-am integrat 
însă foarte rapid în acest proiect despre 
care probabil acum, după câteva luni, 
majoritatea persoanelor din oraşul 
nostru ştiu câte ceva. Pot spune că a 
avut un impact esenţial asupra mea din 
toate punctele de vedere, iar timpul 
petrecut cu voluntarii EVS a trecut sub 
formă doar a câtorva săptămâni, nicide-
cum luni. Mă consider norocoasă că am 
avut ocazia să iau parte la acest proiect 
şi am ajuns să îmi dedic o foarte mare 
parte din timpul meu liber activităţilor 
din cadrul acestuia.
 Una dintre activităţile noastre 
deşi zilnice, niciodată plictisitoare, este 
lucrul la grădiniţe sau şcoli gimnaziale 
alături de copiii de diferite vârste, 
implementat metode de educaţie 
nonformală. Plecând de la activităţile pe 
care tinerii noştri voluntari şi le-au 
însuşit în cursul de formare din Predeal, 
la care fiecare a participat timp de o 
săptămână, şi ajungând la a adopta 
joculeţele propuse chiar de copii, este o 
plăcere să vezi bucuria piticilor de 
numai câţiva anişori sau pe cea a junio-
rilor din clasele primare atunci când te 
zăresc pe holurile şcolii, atunci când 
aleargă spre tine zâmbind, sărindu-ţi în 
braţe şi spunându-ţi că toată săptămâna 
au aşteptat să te revadă. Activităţile 
desfăşurate sunt multiple: desenat, 
colorat, jocuri de construit, puzzle-uri 
sau alte joculeţe clasice specifice 
copilăriei cu cei mai mici, pe când la 
gimnaziu activităţile încep să fie din ce 
în ce mai elaborate.
 Copiii deja sunt iniţiaţi în 
limba engleză, iar curiozităţile lor sunt 
din ce în ce mai numeroase. Cu toţii vor 
să ştie cât mai multe lucruri despre 
străini, despre cultura lor, tradiţii şi 
obiceiuri ale locului din care provin, 

arătându-se pe zi ce trece mai interesaţi şi 
mai activi. Deoarece rolul meu principal în 
dimineţile pe care mi le petrec în acest mod 
este să îi ajut cu traducerea pentru a putea 
comunica cu cei mici, bineînţeles că eu 
sunt cea care le explică acestora toate 
curiozităţile. Iar la finalul fiecărei zile sunt 
uimită în cel mai plăcut mod de faptul că 
ajung capabilă să le vorbesc copiilor despre 
cultura străinilor fără a mai cere informaţii, 
învăţând chiar eu câte ceva. Derulând 
timpul în urmă cu câţiva ani, la această 
vârstă a inocenţei, învăţ alături de ei nu 
numai lucruri interesante despre Turcia şi 
Italia, ci şi noţiunile de bază ale acestor 
două limbi stârnind hazul voluntarilor 
străini atunci când încerc să le vorbesc 
stâlcit, în limba lor.
 Pe lângă activităţile din şcoli, 
grădiniţe şi chiar licee, unde voluntarii 
asistă la orele de engleză, aceştia 
desfăşoară lecţii de limba română, istorie, 
desen şi multe altele. Am participat la 
multe din aceste ore în cadrul Centrului de 
Tineret Fortes şi am observat însufleţirea 
cu care tinerii vin la activităţi, am observat 
dorinţa lor de a cunoaşte lucruri despre 
poporul nostru, de a învăţa limba română, 
dorinţa de a face totul cât mai bine, dar 
înainte de toate, bucuria că au ales 
România, Râmnicu Sărat, orăşelul nostru 
pe care mulţi dintre noi nu îl apreciem 
îndeajuns, iar de menţionat este faptul că 
ne-au ales pe noi în contextul în care au 
posibilitatea de a desfăşura un astfel de 
stagiu de voluntariat doar o dată în viaţă.
 Văzând astfel entuziasmul pe care 
aceşti tineri îl au aici zi de zi, ceea ce 
aveam noi de făcut era să oferim un 
feedback corespunzător. Aşa că ne-am 
ocupat timp de o săptămână de organizarea 
unei seri cu specific tradiţional românesc 
dedicată lor. Totul s-a bazat pe o piesă de 
teatru, iar pentru că se întâmpla în 
apropierea Dragobetelui, tema principală a 

fost iubirea. Am reuşit să îmbinăm cele mai 
frumoase tradiţii româneşti în această 
scenetă care a constituit un mod minunat de 
a-i face pe străini să ne înţeleagă mai bine 
cultura. Deşi deja erau informaţi despre 
multe tradiţii, au avut posibilitatea de a 
vedea cu proprii ochi dansurile tradiţionale 
în costume populare, de a vedea cum se 
desfăşoară o cină în familie cu ocazia unei 
sărbători atât de speciale, de a asculta 
muzică tradiţională care i-a introdus foarte 
bine în contextul piesei, şi de a gusta din 
mâncărurile care definesc România. Rezul-
tatul final a fost unul excepţional atât 
pentru ei, care s-au arătat impresionaţi de 
desfăşurarea întregii seri, cât şi pentru noi, 
care am fost pe deplin mulţumiţi văzând că 
munca depusă întreaga săptămână a meritat 
cu adevărat, văzând că emoţiile nu ne-au 
împiedicat să realizăm ceea ce ne-am 
propus, văzând că stresul de o organiza 
fiecare detaliu nu a fost în zadar, căci a fost 
destul de dificil să găsim toate obiectele 
tradiţionale de care aveam nevoie pentru a 
le reuni într-un decor ce oferea un plus de 
farmec contextului, pornind de la covoare 
ţesute, tablouri, şi până la ştergare sau 
străchini de lut.
 Ceea ce am încercat să redau în 
aceste rânduri au fost doar câteva din cele 
mai frumoase momente pe care le-am trăit 
până acum în acest proiect, dar esenţial de 
menţionat este faptul că acestea nu sunt 
nicidecum singurele, deoarece acest stagiu 
de voluntariat îmi face fiecare zi minunată, 
marcând-o prin ceva inedit, scoţându-mă 
din monotonie şi oferindu-mi convingerea 
că este cel mai bun mod în care am ales 
să-mi petrec timpul liber.

Oana Mihaela Albină

THE NEW GATE ON INCLUSION

EDUEDUEDUDespre non-formali
și EDU 2 de
Ziua internațională
a voluntariatului! 

2 alături de alți lucrători, voluntari și coordonatori de 
voluntariat să se deplaseze în cadrul Colegiului Vlahuță, 
la orele de clasă, în scopul de a disemina și multiplica 
impactul și efectele educației non-formale, a 
voluntariatului, a proiectelor Erasmus Plus și a viziunii 
integratoare a proiectului EDU PERFORMING II. Un 
succes important am spune considerând faptul că odată 
cu acest demers voluntariatul face un important pas la 
Râmnicu Sărat pentru a-și armoniza obiectivele cu cele 
școlare și pentru a unifica formalul și non-formalul sub 
un singur nume: EDUCAȚIE!

 Pentru disponibilitate, interes și importanța 
oferită atenției către susținerea procesului educațional 
al tinerilor, AT Onix mulțumește și apreciază eforturile 
dascălilor râmniceni.

Florin Ceparu
Manager de proiect

The Sun of Youth
Enlightening the History
Pe urmele civilizației Hitite

 În perioada 06.02.2015-15.02.2015 s-a desfășurat în provincia 
Corum din Turcia, proiectul „The Sun of Youth Enlightening the History” 
din cadrul programului Erasmus+ 2015-2020. La proiect au participat 
organizații non-guvernametale din următoarele țări: Bulgaria, Franța, 
Letonia, România și Turcia. Delegația română a fost formată, ca și 
celelalte, din opt persoane după cu urmează: Alice Voicu, Ana Dincă, Oana 
Toma, Simona Rujan, Andrei Țilimpea, Mircea Crăciun, Vlad Vrapciu - 
participanți, Radu Văcălie - lider.
 Delegația ”Speranței Râmnicene” a ajuns la Hotelul Mavi Ocak 
din apropierea orașului Sungurlu pe data de 06.02.2015, gazdele 
făcându-ne o primire călduroasă atmosfera menținându-se extrem de 
prietenoasă pe toată durata proiectului. 
 Delegația noastră a fost cea care a deschis seria serilor culturale și 
am prezentat România folosindu-ne de filme, muzică dar și de mâncăruri 
și băuturi tradiționale. Activitățile au fost extrem de diverse mergând de la 
preocuparea privind Istoria Hittiților, prezentarea istoriei fiecărei țări 
partcipante văzute prin ochii tinerilor, ateliere teatrale, implicarea tinerilor 
în jocul democratic, și mergând până la întâlniri cu autoritățile locale. Dar 
punctele culminante au fost vizitele pe siturile arheologice de la Hattusha 
și Yazilikaya precum și seara culturală turcească care a avut loc în 
Eskiapar, sat tradițional alevit.
 Întoarcerea în țară s-a făcut ca și venirea via Istanbul unde ne-am 
despărțit cu greu de gazdele noastre care între timp ne-au devenit și buni 
prieteni. A fost o experiență extraordinară despre care sunt sigur că fiecare 
dintre participanți își vor aminti multă vreme de acum încolo.  

Radu Văcălie – lider de grup

este proiect în Sicilia.
Ce ziceţi? Mergem?

Hei,
 Şi da. Am mers. Cuvântul care ar putea defini acest al şaselea 
proiect european din care am plăcere să fac parte, ar fi ’’ospitalitate’’. Am 
fost primiţi cu drag peste tot, punându-ni-se pe masă tot ce aveau localnicii 
mai bun. Am avut oportunitatea de a cunoaşte o naţiune căreia i se pune 
adeseori o etichetă de arogantism şi multe alte. Am reuşit să cunosc 
îndeaproape aceşti aroganţi.. şi nu erau aroganţi. Erau oameni ce aveau 
personalităţi diferite ca orice alt popor. Şi n-am cunoscut doar sicilieni, cât 
şi români frumoşi din oraşul meu, englezi foarte amuzanţi, îndrăzneţi, 
dornici de comunicare, oameni cu care voi ţine legătura în viitor.
 Fiecare dimineaţă începea la pensiunea de pe malul mării de o 
culoare frumos albăstrie, cu un ’’Buongiorno’’ strigat din toţi plămânii de 
către un domn sicilian în vârstă, în ochii căruia puteai citi bunătatea, care 
ne punea la micul dejun tot ce avea dansul mai bun. Ziua continuă 
într-unul din oraşele ce se aflau la câteva sute de metri deasupra mării. 
Mandarine, lămâi, portocale găseai în pomi la tot pasul. Le savurăm cu 
privirea. Pe tot parcursul proiectului zâmbetul meu a rămas pe faţă. Tot ce 
vedeam în jurul meu mă bucura. Temperatura din termometre era atât de 
bine-venită pentru noi..15 grade cu + în luna Ianuarie.. fenomenal.
 Oraşul în care am stat cel mai mult timp s-a numit Barcellona 
Pozzo di Gotto. Am mers la biblioteca municipiului, primărie şi alte 
instituţii importante ale oraşului. Peste tot am fost primiţi cu braţele 
deschise. Am avut oportunitatea de a prinde zilele oraşului acolo. O 
adevărată sărbătoare în comunitate. Bătrâni eleganţi ieşeau în cuplu, 
urmând tradiţia de a merge la Catedrala din centrul oraşului, copii mai 
mici mai mari îmbrăcaţi în uniformă specifică, încolonaţi se îndreptau 
către Catedrală de asemenea.. exista o unitate ferm creata. Nu am mai 
văzut până atunci tradiţii ca acestea la zilele oraşului. Prin acest proiect 
european am cunoscut tradiţii noi, oameni noi, culturi noi implicând stiluri 
de viaţă nemaiîntâlnite. Din toate lucrurile zise, împletite rezultă 
experienţă.. de care sunt norocoasă că o am.

Dania Aida Mahagna
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 Emoții profunde, căldură sufletească, mândrie românească! Astăzi marele poet basarabean 
Grigore Vieru a fost prezent în mijlocul râmnicenilor veniți în număr mare să ofere un omagiu și 
o garoafă la bustul său din parcul cu acelați nume, Parcul Vieru.  Cu mare drag s-a recitat azi 
”Scrisoare din Basarabia” ...

 Derulat în perioada 11-19 august 2014, proiectul BUILD 
EUROPE THROUGH SPORTS, al Asociaţiei de Tineret ONIX, a fost 
finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului “ERASMUS 
PLUS”, Acţiunea cheie 1 – Mobilităţi ale tinerilor, fiind un schimb 
multilateral de tineri la care au luat parte 36 de participanţi din România 
– A.T. ONIX, Turcia – E-Genclik Association - Bursa, Sabbeen Group – 
Sabbioneta, Italia, K.A.N.E. – Kalamata, Grecia, Turisticno Drusvo 
Zetale – Zetale, Slovenia şi Stowarzyszenie MIA – Lublin, Polonia. 
Scopul proiectului a fost reprezentat de promovarea sporturilor de masă, 
a jocurilor şi a învăţării interculturale prin sport alături de promovarea 
unui stil de viaţă sănătos. Metodele utilizate în atingerea rezultatelor 
proiectului au provenit din aria educaţiei non-formale precum şi din 
informal şi formal, cele mai utilizate fiind: workshop, teambuilding, 
prezentare motivaţională, conferinţă de presă, quiz, vizită tematică, 
cafenea publică, reflection group, evaluare intermediară şi finală, 
Misiune imposibilă, seri interculturale şi tradiţionale, jocuri de 
cunoaştere, socializare şi încredere. În cadrul workshopurilor au fost 
dezvoltate sporturi precum: fotbal, volei, handbal, streetbal, badminton, 
darts, tenis cu piciorul în timp ce prezentările motivaţionale au vizat 
atingerea dimensiunii de conştientizare a tinerilor cu privire la importanţa 
utilizării în activităţile sportive a unor principii recunoscute şi aplicate la 
nivel European precum: fair-play, responsabilitate, profesionalism, 
egalitate, respect, non-discriminare, altruism, comunicare.
 Obiectivele proiectului implementat, realizate la finalul 
procesului, au fost următoarele:
 Obiectiv 1 – Creşterea gradului de conştientizare a importanţei 
practicării sportului de masă şi a jocurilor în aer liber de către 36 de tineri 
provenind din România, Turcia, Italia, Grecia, Polonia şi Slovenia, prin 
activităţi derulate în Râmnicu Sărat, România în perioada 11-19 august 
2014;
 Obiectiv 2 – Creşterea nivelului de implicare a tinerilor în 
activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber prin derularea de jocuri 
în aer liber de către 36 de tineri provenind din România, Turcia, Italia, 
Grecia, Polonia şi Slovenia prin activităţi derulate în Râmnicu Sărat, 
România în perioada 11-19 august 2014;
 Obiectiv 3 – Dezvoltarea comunicării interculturale a celor 36 
de tineri provenind din din România, Turcia, Italia, Grecia, Polonia şi 
Slovenia, prin activităţi de valorificare interculturală, în vederea 
promovării unor atitudini sociale bazate pe: toleranţă, egalitate, fair-play, 
nediscriminare, solidaritate, coeziune, respect reciproc, prin activităţi 
derulate în Râmnicu Sărat, România în perioada 11-19 august 2014;
Proiectul BEST, în atingerea obiectivelor menţionate a respectat o serie 
de obiective şi priorităţi stabilite la nivel european, după cum urmează:  
  Obiective specifice:
 - Contribuie la îmbunătăţirea nivelului de competenţe cheie ale 
tinerilor din grupul ţintă şi ale celor cu oportunităţi reduse şi sprijină 
participarea tinerilor la viaţa democratică europeană prin reprezentare, 
susţine piaţa muncii, cetăţenia activă, dialogul intercultural, incluziunea 
socială şi solidaritatea prin intermediul mobilităţii de învăţare, 
promovează lideri;
 - Susţine îmbunătăţiri calitative în activitatea de tineret prin 
realizarea de colaborări şi parteneriate;
 - Susţine activitatea organizaţiilor promotoare în domeniul 
tineretului la nivel european şi rolul lucrătorilor de tineret şi a 
organizaţiilor de suport;
Rezultatele cuantificabile obţinute la finalul proiectului au fost 
următoarele:
 - 28 de de tineri şi 6 lideri de grup conştientizaţi şi implicate în 
abordarea problematicii sportului de masă şi a jocurilor sportive prin 
intermediul metodelor şi instrumentelor de educaţie non-formală într-o 
perioadă de 8 zile de activităţi, între 11-19 august 2014;
 - 1 proces de management de mare calitate, atât d.p.d.v. tehnic 
cât şi financiar structurat pe baza a trei etape: pregătire, schimb şi 
evaluare;
 - 1 schimb de tineri implementat cu succes şi o vizită de 
planificare în avans în cadrul căreia au fost trasate dimensiunile 
procesului de implementare a proiectului;

 - 5 relaţii de parteneriat europene valorificate;
 - 1 blog al proiectului creat: 
http://buildeuropethroughsports.blogspot.com. 
 - 1 Broşura BUILD EUROPE THROUGH SPORTS de 
diseminare a rezultatelor şi a impactului proiectului distribuită atât 
în comunităţile partenerilor cât şi în mediul online.
 - 1 Competiţie de tenis cu piciorul în perioada de 
diseminare;
 - 1 turneu de Futsal în etapa de diseminare;
 - 1 Curs de formare organizat de către AT ONIX în 
scopul multiplicării şi valorificării rezultatelor;
 - 8 luni de activităţi efective derulate;

 Mai multe detalii despre procesul de derulare a 
proiectului, fazele implementate şi rezultatele tematice obţinute 
puteţi găsi în cadrul articolelor, postărilor şi relatărilor: 
www.atonix.sperantaramniceana.ro şi 
http://euramnicean.blogspot.com. 

Florin Ceparu
Manager de proiect

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

In memoriam Grigore Vieru

”Cu vorba-mi strâmbă şi pripită
Eu ştiu că te-am rănit spunând
Că mi-ai luat şi grai şi pită
Şi-ai năvălit pe-al meu pamânt.
În vremea putredă şi goală
Pe mine, frate, cum să-ţi spun,
Pe mine m-au minţit la şcoală
Că-mi eşti duşman, nu frate bun.
Din Basarabia vă scriu, Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi si vă sărut.”

 Câtă dragoste față de români, câtă dragoste față de frați 
se transmite prin aceste versuri. Pe 14 februarie se împlinesc 80 
de ani de la nașterea poetului la Hotin în Basarabia și totodată 
5 ani de când la Râmnicu Sărat din inițiativa Administrației 
publice locale și a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de 
Pretutindeni s-a dezvelit bustul românului în suflet și-n simțiri 
Grogore Vieru. 
 Cu emoții, Violeta Vilcu, director al Centrului Cultural 
Florica Cristoforeanu a moderat evenimentul ce a constat în 
alocuțiuni, slujbă de pomenire, recital de poezie și depunere de 
flori la bustul poetului. 
 Printre cei prezenți la eveniment amintim pe domnul 
Ștefan D. Popa - vicepreședinte al Ligii Culturale pentru 
Unitatea Românilor de Pretutindeni, preoții Ion Gheorghe și 
Ștefan Andrei - inspector de religie la ISJ Buzău, domnul Radu 
Ion - președinte al filialei Rm. Sărat a Ligii, domnul Marian 
Mărgărit - primar al comunei Boldu, doamna Otilia Trifan - 
inspector pentru proiecte școlare europene la ISJ Buzău, 
domnul Ambrinoc Costică - director al C.N. Al. Vlahuță, elevi și 
profesori ai colegiului, voluntari FORTES etc.

Volodea Mateevici
președinte FORTES & ATCE Speranța Râmniceană

Motto
S-a întunecat pământul şi lăcrimează cerul
Românii plâng plecarea poetului divin
Şi semne dinspre casă, şi din morminte vin,
Acum spre Eminescu a şi pornit Vieru.
 Adrian PĂUNESCU (IARTĂ-NE GRIGORE)

 Cu un an înainte de a pleca dintre noi, în Epitaful „Pentru mine însumi”, Grigore VIERU, 
care la 14 februarie ar fi împlinit 80 de ani, a scris: „Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”. 
 Epitaful l-a însoţit pe marele ROMÂN şi POET în toate drumurile sale care includ şi 
localitatea românească Râmnicu SĂRAT, unde a poposit, a creat, şi-a făcut prieteni...
 Aici, la poalele Carpaţilor, la graniţa dintre MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ, în 
frumoasa zi de 13 februarie 2015, ne-am dat întâlnire la bustul dezvelit la Râmnicu  SĂRAT  în 
urmă cu 5 ani pentru a-l pomeni creştineşte, aşa cum se cuvine, pe POETUL şi ROMÂNUL 
Grigore VIERU.
 Cei doi preoţi Ion GHEORGHE- Parohia Alecu BAGDAT, împreună cu Ştefan ANDREI- 
Parohia Cartierului Anghel SALIGNI, au oficiat cu multă simţire creştinească o slujbă de 
pomenire exprimând şi în acest fel respectul şi aprecierea noastră pentru credinţa nestrămutată 
în Dumnezeu dar şi  iubirea de patrie şi de mamă transpusă în nenumărate poezii de către Grigore 
VIERU.
 Au rostit alocuţiuni Prof. Violeta VÂLCU, Directorul Casei de Cultură ce poartă numele 
actriţei „Florica CRISTOFOREANU”, fiică a Râmnicului, Ştefan D. POPA- Vicepreşedinte al 
Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Prof. Marian MĂRGĂRIT- Primar al 
Comunei Boldu şi au recitat versuri de o deosebită frumuseţe şi rezonanţă artistică dedicate de 
Grigore VIERU mamei, concetăţenilor şi ţării: Oana Mihaela ALBINĂ, Ionuţ COSMA, Gicuţa 
BANU şi Maria STROE, toţi elevi în clasele superioare ale Colegiului Alexandru VLAHUŢA din 
Râmnicu SĂRAT, 
 Printre numeroşii participanţi la această manifestare de profundă simţire românească 
sunt de consemnat Ion RADU- Preşedintele Filialei Râmnicu SĂRAT a Ligii, Prof. Costică 
AMBRINOC- Directorul Colegiului Alexandru VLAHUŢA, Volodea MATEEVICI-Preşedintele 
Fundaţiei FORTES, Prof. Marius NICOLAE- Directorul Muzeului din Râmnicu SĂRAT, Mihai 
IONESCU- Inspector, Răzvan CHIRAC, Nicolae BRATU, Camelia SAVA, Mioara BAHNA, 
profesori de diferite specialităţi ai aceluiaşi COLEGIU, Otilia TRIFAN- Inspector Proiecte 
educaţionale, Inspectoratul Şcolar Jud. Buzău, George CREŢU- Vicepreşedinte al „Ligii”, 
Constantin MARAFET- Scriitor şi Editor, Marius CHIRU- Primarul Comunei PODGORIA, 
Prof. Constantin BACIU, Şcoala Generală PODGORIA.
 Îmbucurătoare şi semnificativă în acelaşi timp a fost participarea unui număr mare de 
tineri- membri ai Fundaţiei FORTES precum şi de elevi şi profesori ai Colegiului Alexandru 
VLAHUŢA din Municipiu, unitate care a sărbătorit anul trecut 125 ani de existenţă neîntreruptă.

          Au consemnat,
          Ştefan D. POPA
          Iurie GUŢU
     Bucureşti, 17.02.2015

EŞTI ŞI VEI FI CU NOI,
GRIGORE VIERU!



Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 2015Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 201522 Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 2015Micul Jurnalist, Nr. 53, Februarie 2015 23

 Despre scriitorul Gheorghe Petcu se pot spune multe. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2010), "Omul anului 
2012" declarat de Fundaţia Sf. Sava, autorul buzoian a realizat 
monografii şi albume, a scris cărţi despre personalităţile locale, s-a 
implicat în conservarea unor monumente, are lucrări în domeniul 
sociologiei. Amintim doar "Municipiul Buzău - Album 
monografic", apărut în cinci limbi, "Municipiul Râmnicu Sărat - 
Album monografic".
 Astfel, având la bază o amplă documentare făcută la faţa 
locului, Gheorghe Petcu a continuat şirul creaţiilor personale 
lansând miercuri 11 februarie 2015, la Centrul de Tineret FORTES 
din Ramnicu-Sarat, 4 volume de carte:
 - "Județul Buzău, Enciclopedie" (cuprinde informaţii 
esenţiale despre tradiţii, legende, obiceiuri, datini şi mituri, 
arhitectură, turism şi credinţele ţăranului român despre cer şi stele, 
a fost realizată de un colectiv de 36 de scriitori, oameni de artă şi 
specialişti în diverse domenii, coordonaţi de scriitorul Gheorghe 
Petcu - o lucrare care, din spusele autorului, ne dezvăluie lucruri 
"excepţionale" despre arhitectura judeţului, despre case care astăzi 
nu mai există sau sunt în ruină şi a căror istorie ne va uimi)
 - "Problema calendarului" (conferinţa ţinută în ziua de 15 
noiembrie 1925 de Ion Oțescu)
- "Județul Buzău, legende și istorie" (prima lucrare ce reuneşte 
legendele buzoiene)
- "Conacul de la Cândești din Țara Buzăului" (cartea scoate la 
lumina cea mai veche familie boierească din judeţul Buzău Familia 
Cândescu şi Conacul de la Cândeşti Conacul era în secolele 
XV-XIX <un stat în stat> şi acest lucru se datora influenţei 
boierimii în acea perioadă şi această putere era dată de pământul pe 
care îl stăpâneau şi de înaltele funcții ocupate pe lângă domnitor)
 Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului viceprimar 
Sorin Cîrjan, a domnului director al poliției locale Emilian Burlacu, 
a domnului director al C.N. Al. Vlahuță - Costică Ambrinoc, însoțit 
de elevi și profesori, invitați iubitori de carte și voluntari FORTES.
 Gheorghe Petcu face parte dintre puţini buzoieni pentru 
care istoria judeţului nostru are din ce în ce mai puţine secrete. 
Dacă unii au preferat să păstreze pentru ei din tainele Buzăului, 
Gheorghe Petcu a vrut să împartă şi cu ceilalţi din bogata istorie a 
judeţului.

Oana Mihaela Albină

 Vineri, 20 februarie 2015, a avut loc lansarea cărţii 
„Experienţa închisorii politice în memorialistica feminină”, 
autor Manuela Camelia Sava, în Sala Femina a Centrului 
Cultural „Florica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, un 
eveniment ce a reunit între filele sale trăiri, oameni, sentimente 
şi fapte. Cartea a fost editată cu sprijinul financiar al Centrului 
Cultural „Florica Cristoforeanu” și materializează teza de 
doctorat a autoarei.
 Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului profesor 
universitar doctor Vasile Spiridon, de la Universitatea „Vasile 
Alecsandri”, Bacău, critic literar, membru USR, cel care 
semnează prefața cărții, intitulată semnificativ „Faza de 
adunare a probelor”, și a fost moderat de profesor Violeta 
Vîlcu, managerul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu”. 
La manifestare au participat invitați importanți ca domnul 
profesor Sorin Cîrjan, viceprimarul Municipiului Râmnicu 
Sărat, doamna Mioara Donea, președintele Judecătoriei 
Municipale Râmnicu Sărat, doamna Cornelia Pușcașu, 
consilier local, doamna Nina Beldie, consilier local, doamna 
profesoară Valeria Manta Tăicuțu, scriitoare, membru USR, 
domnul Nicolai Tăicuțu, poet, membru USR, doamna 
profesoară Mioara Bahna, critic literar, membru USR, domnul 
profesor Costică Ambrinoc, director al Colegiului Național 
„Alexandru Vlahuță”, Volodea Mateevici, președintele Fortes, 
Râmnicu Sărat, voluntari SEV din Turcia și Italia, prieteni, 
colegi, membre ale clubului Femina, membri ai familiei 
autoarei.
 Au avut scurte intervenții doamna profesoară Violetă 
Vîlcu, domnul profesor universitar doctor Vasile Spiridon, 
domnul profesor Răzvan Theo Chirac, autorul imaginii de pe 
copertă, domnul viceprimar Sorin Cîrjan, toți subliniind 
contribuţia autoarei prin această carte la efortul de reconstituire 
a istoriei recente, suferința femeilor în închisorile comuniste 
sau în deportare fiind asemănătoare cu a bărbaţilor, foşti 
deţinuţi politici.
 Această carte, cu un limbaj standardizat, întrunind 
rigorile ştiinţifice specializate domeniului de cercetare, şi 
anume critică literară și istoria literară contemporană, este o 
probă la dosarul mare al memoriei experienței carcerale în 
România între anii 1945-1965.

Mirela Moraru

,Experienta închisorii politice
în memorialistica femininã
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 Mitruț Vasile ne transmite că cel mai important 
lucru este... să înveţi din plăcere!

 Proiecte, EDU Performing, învăţare, socializa-
re, prieteni noi, youthpass, sunt cuvintele cheie care 
m-au determinat să aleg să am o astfel de experienţă.

 Un lucru esenţial în predarea oricărui curs, fie 
formal fie non-formal, ce este important este să înveţi 
din plăcere, lucru punctate foarte bine în proiectul EDU 
Performing 2. În ceea ce priveşte activităţile 
desfăşurate, aş putea spune că am reflectat asupra 
lucrurilor folositoare, actuale şi ne-am pus şi probleme 
de viitor când am desfăşurat activitatea “Dreamer 
Method” precum şi celelalte metode. Învăţarea a fost 
parte din fiecare din noi, am comunicat continuu, 
colaborat şi am înţeles din propria implicare importanţa 
pe care cadrul intercultural îl are în împărtăşirea 
continuă de idei. 

 Primul pas în participarea într-un proiect este 
pur şi simplu să îţi doreşti. Proiecţele demarate prin 
programul ERASMUS + oferă acces persoanelor de 
toate vârstele. Am avut plăcerea să pot purta o discuţie 
cu persoane de peste 50 de ani venite în acest proiect 
dar, în acelaşi timp, m-am simţit minunat în compania 
tuturor, împreună cu care am participat la un minunat 
curs de formare. Posibilitatea de a fi parte din cursul 
EDU 2 mă responsabilizează şi mă determină să mă 
implic din ce în ce mai mult, să aplic metodele şi să 
folosesc cunoştinţele dobândite pentru a perforam atât 
profesional cât şi personal.

 Metodele de educaţie non-formală în care am 
fost formaţi şi pe care le-am folosit în cadrul echipei 
mi-au arăt într-adevăr o altă valoare a ideii de edu-
caţie, de această dată prin participare, prin utilizarea 
propriei perspective şi a propriilor viziuni. La finalul 
unui curs de formare în care am avut ocazia să fiu 
parte dintr-un grup European de lucrători de tineret cu 
ample experienţe în lucrul cu tinerii precum şi lucrători 
aflaţi la început de drum, îmi manifest dorinţa de a 
continua şi a disemina rezultatele şi impactul pe care îl 
resimt.

 Cu siguranţă nu va fi ultimul proiect în care voi 
participa şi aştept cu nerăbdare să cunosc alte 
persoane, să învăţ alte metode de educaţie non 
formală, să mă pot forma ca om, să pot fi un om COM-
PLET din toate punctele de vedere. 

Mitruț Vasile – Participant în proiectul EDU PER-
FORMING II, finanţat de Uniunea Europeană prin 
Programul Erasmus Plus.

 Numele meu este Ghiţă Eva Roxana, sunt elevă în clasa a 
XI-a la Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”.
 Voi începe cu un citat care, după părerea mea, este foarte 
expresiv.” Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care 
reflectă compasiune, grijă nemăsurată, răbdare şi dragoste pentru 
naţiune” (Erma Bombeck).
 E amuzant faptul că multe persoane, când aud de voluntari-
at, sunt puţin reticente în ceea ce priveşte ideea, adică... multe 
persoane nu înţeleg că voluntariatul înseamnă muncă în lipsa unei 
remuneraţii financiare... înseamnă să dai de la tine pentru cei ce au 
mai multă nevoie. Pe scurt o activitate care nu aduce niciun profit 
financiar. Pe lângă experienţa de muncă, de cunoaştere, voluntaria-
tul îţi construieşte şi experienţa de viaţă. Te dezvolţi tu ca om, 
punându-te constant în situaţii ce nu îţi sunt familiare. Prinzi curaj, 
creşti, te evidenţiezi din mulţime şi te implici în lucrurile în care crezi. 
Pentru mine voluntariatul reprezintă o activitate care mă provoacă la 
experienţe noi de fiecare dată!!
 De ce voluntar la A.T.C.E. Speranţa Râmniceană şi 
F.O.R.T.E.S.? Foarte simplu... pentru că e locul unde mă simt 
împlinită, locul unde mă simt ca acasă şi unde am a-2a familie! Nu 
poţi face voluntariat dacă nu îţi doreşti şi nu îţi face plăcere să te 
implici în astfel de activităţi deşi, e aproape imposibil să nu îţi placă! 
Mi-am dorit mereu să fiu voluntar pentru a-i ajuta pe cei care au 
nevoie de timpul, de informaţiile, experienţa şi abilităţile mele. Aşa 
că, mi-am luat inima în dinţi şi am început să particip la diferite activ-
ităţi de voluntariat! Motivul pentru care am decis că vreau să devin 
voluntară a fost mai mult nevoie de a-i ajuta pe alţii, plăcerea de a 
vedea lumea din jurul meu zâmbind, faptul că atunci când ştiu că pot 
să ajut oameni şi să ajut la crearea unei lumi mai bune, de ce să nu 
o fac?
 Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o diferenţă, 
ca noi voluntarii avem puterea să schimbăm lucrurile în bine. Poţi să 
fii mândru de tine şi de obiectivele pe care le vei atinge în cadrul 
unei astfel de organizaţii. În ultima vreme am văzut din ce în ce mai 
mulţi tineri dornici să devină voluntari. Îi aşteptăm în echipa noastră! 
FORTES este un loc în care nu te vei plictisi niciodată!! Deci, te-ai 
hotărât dacă vrei să ajuţi şi TU comunitatea în care trăieşti? „"A fi 
sau a nu fi... voluntar? - O întrebare destul de dificilă, nu? DELOC! 
Nu ştiam până atunci concret ce înseamnă voluntariat. Deşi aveam 
o vagă idee, nu mi-aş fi imaginat niciodată că poate fi o experienţă 
atât de importantă, pentru ceilalţi din jur în primul rând, dar şi pentru 
mine, că adolescenţa supusă aceloraşi tentaţii zilnic. Să ajungi să 
cunoşti toate aceste probleme care ne privesc pe noi toţi, nu numai 
pe cei care trebuie să le îndure, este un lucru esenţial dacă vrei să 
găseşti rezolvarea.
 De ce să fii voluntar? Poţi să găseşti multe motive şi 
contra-motive. Eu, că voluntar activ timp de 2 ani pot să-ţi ofer sufici-
ente din ambele categorii, dar o să mă concentrez pe ceea ce chiar 
contează. Să fii voluntar înseamnă să înveţi mult despre viaţă, să te 
maturizezi uneori fără măcar să-ţi dai seama, să simţi satisfacţia 
unui lucru bine făcut. Cel mai important, voluntariatul înseamnă 
prietenii pe care ţi-i faci, fie că e vorba de cele patru tipe cu care te 
înţelegi bine sau, de ce nu, tipu' ăla drăguţ de care te-ai îndrăgostit 
vara asta.
 Dacă ştii să te distrezi, o vei face şi punând bannere pentru 
concert şi jucându-te cu copiii refugiaţi. Şi dacă nu ştii încă, înveţi şi 
asta.

Bună tuturor! Salut!
G h i ţ ă  E v a  R o x a n a M i t r u ț  Va s i l e

P r o f i l  d e v o l u n t a r
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 Despre scriitorul Gheorghe Petcu se pot spune multe. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2010), "Omul anului 
2012" declarat de Fundaţia Sf. Sava, autorul buzoian a realizat 
monografii şi albume, a scris cărţi despre personalităţile locale, s-a 
implicat în conservarea unor monumente, are lucrări în domeniul 
sociologiei. Amintim doar "Municipiul Buzău - Album 
monografic", apărut în cinci limbi, "Municipiul Râmnicu Sărat - 
Album monografic".
 Astfel, având la bază o amplă documentare făcută la faţa 
locului, Gheorghe Petcu a continuat şirul creaţiilor personale 
lansând miercuri 11 februarie 2015, la Centrul de Tineret FORTES 
din Ramnicu-Sarat, 4 volume de carte:
 - "Județul Buzău, Enciclopedie" (cuprinde informaţii 
esenţiale despre tradiţii, legende, obiceiuri, datini şi mituri, 
arhitectură, turism şi credinţele ţăranului român despre cer şi stele, 
a fost realizată de un colectiv de 36 de scriitori, oameni de artă şi 
specialişti în diverse domenii, coordonaţi de scriitorul Gheorghe 
Petcu - o lucrare care, din spusele autorului, ne dezvăluie lucruri 
"excepţionale" despre arhitectura judeţului, despre case care astăzi 
nu mai există sau sunt în ruină şi a căror istorie ne va uimi)
 - "Problema calendarului" (conferinţa ţinută în ziua de 15 
noiembrie 1925 de Ion Oțescu)
- "Județul Buzău, legende și istorie" (prima lucrare ce reuneşte 
legendele buzoiene)
- "Conacul de la Cândești din Țara Buzăului" (cartea scoate la 
lumina cea mai veche familie boierească din judeţul Buzău Familia 
Cândescu şi Conacul de la Cândeşti Conacul era în secolele 
XV-XIX <un stat în stat> şi acest lucru se datora influenţei 
boierimii în acea perioadă şi această putere era dată de pământul pe 
care îl stăpâneau şi de înaltele funcții ocupate pe lângă domnitor)
 Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului viceprimar 
Sorin Cîrjan, a domnului director al poliției locale Emilian Burlacu, 
a domnului director al C.N. Al. Vlahuță - Costică Ambrinoc, însoțit 
de elevi și profesori, invitați iubitori de carte și voluntari FORTES.
 Gheorghe Petcu face parte dintre puţini buzoieni pentru 
care istoria judeţului nostru are din ce în ce mai puţine secrete. 
Dacă unii au preferat să păstreze pentru ei din tainele Buzăului, 
Gheorghe Petcu a vrut să împartă şi cu ceilalţi din bogata istorie a 
judeţului.

Oana Mihaela Albină

 Volunteering means dedication, involvement, learning 
and sharing of knowledge and experience, ability to establish 
and maintain effective working relations with people in a 
multicultural, multi-ethnic environment, with sensitivity and 
respect for diversity. On the other hand, volunteering brings 
with it travels, discovery of various and astonishing cultures 
and meeting with people from entire Word.
 Last year, in one of the few volunteering projects of 
mine, I had opportunity to visit Göbekli Tepe. It was in May 
2014, when as team leader, I participated in “Seeds of Hope”, a 
project implemented in Șanliurfa, Turkey, by five NGOs, 
among them organization that I belong: ATCE “Speranța 
Râmniceana”. 
 Thus, we heard that the cultural visit, programed 
among project activities, will be held at the archaeological site 
of Göbekli Tepe, near Șanliurfa, this city being placed a just 20 
kilometers from the Syrian border, in the ancient Mesopotamia 
– “Fertile Crescent”. Normally, the whole group was felt 
excited thinking about we’ll see the oldest temple in the history 
of human kind.
 Obvious, we all waited the visit day, which was proven 
to be great. After a half-hour ride with bus we’ve arrived at the 
site and after payment of tickets (neither cheap, nor expensive, 
around 10 lei), we entered in Temples’ area. As a digression, I 
would like to add that in this site area, you don’t have to see 
stalls and shops, where are sold all kind of “traditional” 
products, how in Romania is. There we found only one stall 
with scientific and promotional books and materials.
 Visit itself has meant for me a return into past, 
millennia ago, when the temple was been built, and personally 
in the times when I used to be student and I dreamt to be in such 
place, with a history of at least 10.000 years.
 Site is grandiose, the tell itself having a height of 15 m 
and about 300 m in diameter. The work is monumental and the 
same are the stone pillars, each having a height of up to six 
meters and a weight of up to 20 tons. During our visit the 
archaeologists and workers were working, we having 
possibility to watch the site from a suspended wooden bridge in 
the time of excavation and consolidation work. What I saw 
there, I’ll never forget, especially enigmatic pictograms craved 
on the pillars. The reliefs may depict mammals such as lions, 
bulls, boars, foxes, gazelles and donkeys or snakes and other 
reptiles, arthropods such as insects and arachnids and birds. 
The most shocking thing that I’ve observed there where birds 
pictograms representing duck-like birds, which may be easily 
confused with dinosaurs, being well known that other 
sculptures seem to be crocodiles representations. Perfect 
normally in my opinion, taking into account that the time when 
the edifice was constructed, the surrounding area was likely to 
have been forested and capable of sustaining this variety of 
wildlife, and not dusty, semi desert county of today. However, 
some things are certain: Göbekli Tepe raises more questions for 
archaeology and prehistory than it answers and scholars cannot 
interpret the pictograms, and they don’t know for certain what 
meaning the animal reliefs had for visitors to the site.
 As a conclusion, alike volunteering, cross-cultural 
studies worth to be made on the spot, because the words and 
phrases can’t describe the wonder of places, people and history, 
seen with your own eyes.

Impressions from
Göbekli Tepe:
“The World's
First Temple”

marius neculae

A c o l o 
unde paşii ne 

vor purta mereu
 Am văzut oameni 

plecând. Şi nici nu m-au 
salutat… Nu mi-au spus 

nimic, nici măcar un cuvânt de 
rămas bun. Stăteam în urma lor 

privindu-i cu dor, deşi pe majoritatea nu îi 
salutasem decât o singură dată, în tot timpul 

nostru comun.
 M-am trezit brusc într-un moment al prezentului în 

care nu aparţineam niciunui loc. Continuam să stau acolo, pe 
marginea drumului pe care mi-am purtat paşii de nenumărate ori. 

Îmi întorceam gândurile pe toate părţile şi nu făceam decât să sorb la 
nesfârşit acea idee de nestatornicie. De parcă timpul nu ar mai fi fost al 

meu. Ca şi cum aş fi semnat condica unui etern moment trăit. Purtam în 
permanenţă cu mine o oglindă în care obişnuiau oamenii să privească adânc. 

Încercam a regăsi acolo imaginea proprie, însă tot ceea ce reuşeam să văd era o cunună 
de ceaţă. Ceva ciudat şi greu de străbătut. Mă străduiam să tai cumva acea pătură de 
negură cu vârful degetelor. Tot ceea ce izbuteam să fac era să pătrund prin ea.
 Momente nesfârşite de tăcere. Apoi, brusc, m-am trezit în faţa porţii casei 
mele. Multe feţe am zărit şi toate îmi zâmbeau de parcă atunci m-aş fi născut. Eram 
confuză. Rătăcită în mulţimea de inimi pe care le auzeam fredonând un cântec de 
revedere. Era oarecum acelaşi cântec pe care mi-l cânta mama, ori de câte ori mă 
întorceam acasă. Toată confuzia cuprinzătoare de oameni, de ochi umezi şi foşnetul 
frunzelor de toamnă mă făceau să îmi doresc să rămân acolo. Să mă opresc acasă. Câtă 
bucurie aş fi cunoscut aşa…
 În încercarea frumoasă de a-mi opinti paşii dincolo de poarta de lemn, am 
simţit în urma mea o adiere de nerecunoscut. Mă trăgea înapoi ca şi cum i-aş fi 
aparţinut. Încet, încet mă îndepărtam de feericele chipuri ale celor cunoscuţi, de poteca 
din faţa casei, de doina plimbătoare prin toate stările sufletului posibile.
Într-un final a reuşit să mă sustragă din acel tablou pitoresc şi m-am regăsit imediat 
printre maşinile oraşului, în mijlocul maratonului nesfârşit al oamenilor prezentului.
Mă trezisem la realitate şi fără scăpare, eram iar pierdută printre străini. Singurul lucru 
pe care mai puteam să îl fac era să trag aer în piept şi să încerc să îmi inchid ochii, cu 
speranţa că voi revedea acea ceaţă…
 Eşuam de fiecare dată. Mai târziu m-am oprit. Mi-am scos şerveţelul din 
buzunar, şi lacrima grea din colţul ochiului drept, am luat-o. Cu ultima picătură de 
voinţă pe care o mai aveam, m-am ridicat şi mi-am îndreptat paşii spre aceeaşi cameră 
de cămin în care locuiam de câteva luni. Ajunsă, mi-am lăsat corpul greu să plutească 
la orizontală. Nu voiam decât să dorm…
 Şi în timp ce pleoapele grele îmi cuprindeau ochii visători, singurul gând care 
m-a săgetat, a fost acela de a întoarce timpul. Nu doream prezentul. Voiam doar să mă 
întorc acasă…

Petronela Coman

D ’ a l e  v o l u n t a r i l o r . . .


