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   Revista Micul Jurnalist – 
Supliment de TiA a apărut ca o 
necesitate a tinerilor voluntari 
râmniceni de a-şi expune şi 
promova procesul de învăţare 
nonformală, cunoştinţele 
interculturale şi modul în care 
s-a promovat Municipiul 
Râmnicu Sărat în cadrul 
proiectelor de tineret, atât în 
cele coordonate de organizaţiile 
râmnicene, cât şi în cele de 
parteneriat, implementate în 
peste 30 de ţări europene, în 
ultimii patru ani.
   Micul Jurnalist a văzut 
lumina tiparului în anul 2010 în 
coordonarea ATCE Speranţa 
Râmniceană, sub emblema 
proiectului cu acelaşi nume 
“Micul Jurnalist”, finanțat de 
Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acțiune, 
un proiect prin care tinerii 
râmniceni au pătruns şi au 
aprofundat tainele jurnalismului 
cu reprezentanţi ai mass-media 
locală (reporteri, cameramani şi 
jurnalişti ai TVSAT 2002, 
Radio BOOM şi Sensul 
Râmnicean).
   Cu o frecvenţă lunară, 
revista culturală pentru tineret 
“Micul Jurnalist – Supliment de 
TiA”, a ajuns în luna ianuarie 
2014 la exemplarul cu numărul 
40, anul al V-lea de apariţie, 
fiind susţinută financiar, 
începând cu numărul 4 de către 
Consiliul Local Municipal 
Râmnicu Sărat şi din fonduri 
proprii, fiind disponibilă atât pe 
suport hârtie cât şi online la 
adresa de web: 
http://atcesr.wordpress.com/rev
ista-micul-jurnalist-2/. 

Echipa Micul Jurnalist - ATCE 
Speranţa Râmniceană

Micul Jurnalist
ajuns la numarul 40
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Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și Sport salută 
voluntariatul râmnicean, urează tinerilor, sponsorilor, instituțiilor partenere, 
administrației publice locale, școlilor, liceelor și tuturor râmnicenilor un an 
nou prosper, plin de împliniri, sănătate și fericire, putere de muncă și multe 
realizări. La fel ca în anii precedenți, FORTES va asigura, pe noul program 
Erasmus+, un an plin de oportunități de învățare nonformală, pentru toți 
tinerii râmniceni ce doresc să se dezvolte în plan personal și profesional.

La mulți ani râmnicene, la mulți ani 2014!
               Mateevici Volodea – președinte F.O.R.T.E.S

Cu ocazia noului an, echipa ATCE Speranța Râmniceană ține să 
mulțumească partenerilor, instituțiilor, sponsorilor și voluntarilor săi pentru 
modul în care au susținut și s-au implicat în proiectele anului 2013 și pentru 
felul în care au promovat valorile culturale râmnicene și românești, în cadrul 
întâlnirilor interculturale cu tineri provenind din diferite state europene. 
Urează tinerilor râmniceni un an 2014 mai bun, cu multe realizări și bucurii, 
atât în plan personal, cât și în plan profesional, multă sănătate, fericire și un 
călduros ”LA MULȚI ANI”!

               Neculae Marius – vicepreședinte ATCE – SR 

Asociația de Tineret ONIX urează tuturor voluntarilor un an nou 2014 
plin de implicare, cât mai multe proiecte tinerilor râmniceni și cât mai multe 
satisfacții. Mulțumim primăriei Râmnicu Sărat, instituțiilor și sponsorilor 
pentru susținere și colaborare, vă urăm un an nou cu bucurie și vă 
transmitemun călduros și sincer ”La mulți ani!”.

                  Ceparu Florin – președinte A.T. ONIX

   Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret, 
Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S.), va desfăşura în perioada 
28 aprilie – 06 mai 2014, la Tulcea – România, activităţile 
aferente proiectului Vlachs in Europe, la care vor participa 
24 de tineri, însoţiţi de patru lideri de grup, din România, 
Albania, Grecia și Macedonia. Proiectul este 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 se desfășoară în 
perioada 05 ianuarie 2014 – 05 februarie 2015.
   Pornind de la înțelegerea greșită a globalizării și de la 
neacceptarea diversității populațiilor minoritare în risc de 
dispariție, cum este și cazul culturii orientale romanice a 
minorităților vlahe de la sud de Dunăre și Dobrogea 
(aromâni, istroromâni, meglenoromâni), minorități 
prezente astăzi în România, Grecia, Albania, Macedonia, 
Croația, Muntenegru, Serbia, Bosnia și Bulgaria, proiectul 
nostru îşi propune să conserve patrimoniul cultural al 
minorităților romane din Europa Centrală și Balcani 
(teritoriul trac), în vederea consolidării unei culturi 
europene globalizate bazata pe diversitate. 
   Pentru atingerea scopului propus cei 28 de participanți 
vor urmări realizarea următoarelor obiective:
   Obiectiv 1 - Creșterea nivelului de conștientizare a 
celor 28 de participanți provenind din Grecia, Albania, 
Macedonia și România, privind baza culturală comună a 
vlahilor din bazinul tracic, prin utilizarea de metode și 
instrumente de educație nonformală, specifice dialogului 
intercultural, în cele 9 zile ale schimbului de tineri, 
desfășurate în orașul Tulcea.
   Obiectiv 2 - Creșterea nivelului de informare a celor 
28 de prticipanți din Albania, Grecia, 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.
   Obiectiv 3 - Crearea oportunităților de conservare a 
moștenirii culturale specifice vlahilor din bazinul European 
Central și Balcani de către cei 24 de participanți provenind 
din Macedonia, Grecia, Albania și România, în cele 9 zile 
ale schimbului derulat în orașul Tulcea.            
   De menţionat este faptul că acest proiect are ca 
prioritate implicarea tinerilor cu posibilităţi reduse și a 12 
tineri de etnie vlahă, din România, Grecia, Albania și 
Macedonia, selectați în baza formularelor de aplicație, 
disponibile pe site-urile promotorilor începând cu data de 
20 ianuarie 2014.
           Activităţile folosite pentru atingerea obiectivelor, vor 
fi de tipul celor utilizate în educaţia non-formală, axate pe 
implicarea tuturor participanţilor: energizere, icebreak, 
seminarii (istorie, mobilitate, limbă), workshop-uri, jocuri 
de rol, prezentări interactive, mese rotunde, cafenea 

ATCE-SR is a non-governmental 
organization, which was founded in 
2007 in need of young people in our 
community.

The purpose of the association is to 
promote and develop youth activities 
with and for young people, in order to 
sustain their personal and professional 
development, and gaining skills in fields 
such as culture, education, volunteering, 
civic spirit, social, entrepreneurship and 
sport.  

Cu ocazia noului an 2014, echipa 
A.T. Viitorul Începe Azi tansmite un 
gând curat tinerilor râmniceni, 
organizațiilor de tineret, primăriei 
Râmnicu Sărat, celorlalte instituții 
publice, sponsorilor, școlilor și liceelor. 
Urează tuturor multă sănătate, fericire, 
îndeplinirea dorințelor, precum și 
tradiționalul ”La mulți ani!”.               

Vîlcu Violeta – președinte A.T. 
VIA 

La mulți ani

Over the years, ATCE-SR has developed smoothly, having 94 
permanent members and over 1500 volunteers, with a solid material 
base (conference room, IT and audio- video equipment, website and 
multiple network channels) having constant essential financial 
resources for an efficient implementation of projects and activities, 
and qualified staff (youth workers, lectors, facilitators and trainers).

Starting with 2009, ATCE Speranta Ramniceana has 
constantly implemented international youth projects, founded by 
the European Commission, through Youth in Action programme, 
having 8 coordinated projects and over 30 other projects where we 
participated as promoters. In the same time, ATCE Speranta 
Ramniceana has implemented projects with local and regional 
founding and youth initiatives, the most important ones: the 
monthly magazine “Micul Jurnalist” and the annual cultural brand 
“Festivalul Dramaturgiei Buzoiene”.

ATCE Speranta Ramniceana is an accredited organization for 
EVS projects (2013-RO-43) and has applied for public utility 
association. 

During the 5 years of permanent activity, were involved over 
2000 young people and over 100 youth workers, teachers, public 
workers, partners and sponsors; next step being to get even bigger 
on Erasmus Plus and other financial authorities and programmes.

publică, seri interculturale, conferință cu 
autoritățile din Tulcea, spectacol cultural cu 
substat vlah, evaluări (formal, nonformal, 
youthpass).
   Parteneri: 
 Federaţia Organizaţiilor Râmnicene de Tineret 
Educaţie şi Sport (F.O.R.T.E.S) (România);
 System and G (Grecia); 
 Association for progress, education and 
lobbying PEL Skopje (Macedonia);
 Beyond Barriers Association (Albania).

   Pentru mai multe informații ne puteți scrie 
un e-mail la office@atcesr.ro sau prin persoanele 
de contact:
1. Mateevici Volodea – președinte, e-mail 
volodeamateevici@gmail.com;
2. Strîmbei Daniela – responsabil comunicare, 
e-mail strimbeid@gmail.com;
3. Grozea Giorgiana – manager de proiect, 
e-mail giorgiana.grozea@yahoo.com. 
   
   Acest proiect este 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 pentru utilizarea 
informației pe care o conține.

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

Vlachs in Europe
Comunicat de presă de lansare a proiectului 

RO-31-E164-2013-R3
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   Ne aflăm la început de an 2014 făcându-ne bilanţuri pentru anul care a trecut şi planuri 
pentru cel ce a început. Emisiunea “Presa – Liberă Trecere” difuzată pe postul TV SAT” în 
data de 16 ianuarie 2014 a reprezentat prilejul pentru voluntariatul râmnicean de a-şi face 
cunoscute planurile pentru anul ce tocmai a început. Într-un cadru non-formal, în Centrul de 
Tineret Fortes, preşedintele Volodea Mateevici, alături de un grup de tineri voluntari, a 
vorbit despre ultimul proiect FORTES intitulat “Vlachs în Europe” finanţat de Comisia 
Europeană prin programul TIA. Acesta îşi propune să contribuie la promovarea şi conserva-
rea patrimoniului cultural al comunităţilor româneşti din Balcani. Federaţia râmniceană a 
venit în întâmpinarea nevoilor comunităţilor respective şi încearcă să arate că aceste 
comunităţi, cu o istorie străveche, au cu ce contribui la cultura europeană.
   Scopul proiectului “Vlachs în Europe” este conservarea patrimoniului cultural al 
minorităţilor române din Europa Centrală şi Balcani (teritoriul trac) în vederea consolidării 
unei culturi europene globalizate bazată pe diversitate. În atingerea scopului final se va 
ajunge prin implicarea unui număr de 24 de tineri cu vârste între 17 şi 25 ani însoţiţi de 
patru lideri de grup provenind din patru ţări în care se regăsesc minorităţile vlahe – Româ-
nia, Grecia, Albania şi Macedonia – timp de nouă zile, într-un schimb multicultural bazat 

   Anul 2014 aduce nu doar posibilități nenumărate în noul 
program de tineret, Eramus+  ci și un proiect derulat în cadrul Tineret 
în Acțiune! Dacă istoria nu înseamnă pentru tine doar nenumărate 
pagini de informații, dacă ești dornic și curios să descoperi cât mai 
multe despre vlahi și cultura lor, să cunoști oameni noi din 3 țări 
diferite, atunci poate ar trebui să citești mai departe.
   
Ce? Proiectul “Vlachs in Europe”- schimb de tineri în cadrul TIA
Cine? Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și 
Sport (F.O.R.T.E.S)
Când? 28.04.2014 – 06.05.2014
Unde? Tulcea, România
Cu cine? România, Grecia, Albania, Macedonia
Cât costă? Cazarea, masa și 70% din transport sunt asigurate prin 
finanțare de la Comisia Europeană.  (30% din transportul cu autocarul 
de la Râmnicu Sărat la Tulcea va fi acoperit de fiecare participant, 
costurile fiind anunțate ulterior contractării serviciilor de transport)

   Rezumatul proiectului:
“Vlachs in Europe” is a multicultural youth exchange, with a 
partnership consisting in 4 countries with Vlachs roots, a minority 
with a culture endangered: Romania, Macedonia, Albania and Greece, 
having a target group of 24 youngsters, with ages between 17 and 22 
years old, and 4 group leaders, which will take place during 9 days of 
activities in the county of Tulcea, Romania.
   The project has a cultural thematic of knowledge and 
preservation of the Traco-Romanic oriental Roman roots from the 
central Europe and the Balkans, in order to protect the cultural 
heritage of the Vlachs minority, and its promotion in Europe, by 
globalizing through diversity.
   The objectives we follow, in order to accomplish the goals of the 
project, are: awareness concerning the common cultural bases of the 
Vlachs from the Thracian basin, information regarding the evolution 
in time and space of the cultures with Thracian origins, preserving and 
promoting the Vlachs cultural heritage along with the other European 
cultures, in a Europe united through cultural diversity.
   The project will reach those goals through activities, methods 
and non-formal education instruments, used as follows: seminars and 
workshops of deepening the awareness of the common cultural 
features (language, tradition, clothing, history, geography), role 
playing games (Vlachic traditions and holidays), cultural visits and 
case studies (Vlachic enclaves from Dobrogea), public café 
(communication methods, ways to maintain a connection between the 
Vlachian minorities), energizers, free-discussions, quiz, 
brainstorming, intercultural nights, discussions with the local 
autorithies, traditional Vlach show. As a multiplying effect and 
follow-up, the promoting states will host every year a cultural holiday, 
“The European Day of the Vlachs”.

Vlachs In EuropeLansare
proiect
Lansare
proiect

pe educaţie non-formală, ce va avea 
loc în România, oraşul Tulcea. Ben-
eficiarii indirecţi ai proiectului vor 
fi comunităţile locale din ţările 
implicate, comunitatea vlahă din 
aceste ţări şi comunitatea locală din 
Tulcea.
   Prin aprofundarea istoriei 
vlahilor, a aspectelor lingvistice şi 
culturale tinerii vor înţelege 
importanţa nu doar a conservării 

acestei minorităţi, dar şi 
circulaţia informaţiilor dobân-
dite prin metode formale şi 
informale, importanţa 
dezvoltării de atitudini tolerante, 
bazate pe înţelegere şi elimin-
area prejudecăţii faţă de tot ceea 
ce înseamnă minoritate.

Dania Mahagna

proiect finanțat de Comisia Europeană
prin programul Tineret în Acțiune,
acțiunea 3.1 a – Schimb de tineri

   Proiectul se adresează tinerilor între 17-25 de ani, care fie sunt de etnie vlahă, fie sunt interesați de acest domeniu. 
Din totalul de 6 participanți vor fi selectați 3 tineri de etnie vlahă, totodată prioritate având tinerii cu posibilități reduse, 
asa cum sunt ele definite în formularele de aplicare. 
   Dacă ți-am câștigat interesul pentru acest proiect intră pe blogul ATCE Speranța Râmniceană, accesează următorul 
link: http://atcesr.wordpress.com/2014/01/13/apel-pentru-cautare-de-participanti/  descarcă formularul, urmărește 
metodologia de aplicare și aplică și tu!
   Procesul de selecție constă în evaluarea formularelor de aplicație și organizarea unui interviu de către comisia de 
selecție formată din: Grozea Giorgiana, Mateevici Volodea, Neculae Marius, Strîmbei Daniela și Ceparu Florin. Rezul-
tatele procesului de selecție vor fi postate pe blog în data de 22 februerie 2014.
   Pentru mai multe detalii și informații privind procesul de aplicare puteți scrie la adresele de e-mail 
volodeamateevici@gmail.com și giorgiana.grozea@yahoo.com, adrese unde veți trimite și formularele completate, 
termenul de înscriere în procesul de selecție fiind 20 februerie 2014, orele 24:00.
   Așteptăm aplicațiile voastre cu interes 
                                            Echipa FORTES – Vlachs in Europe!

Apel pentru
căutare de

participanți!

RO-31-E164-2013-R3

Vlachs in Europe

WE WANT
YOU
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   Consolidarea unei culturi europene comune 
trebuie să se bazeze pe diversitate. Plecând de la 
această idee, ultimul proiect F.O.R.T.E.S. finanţat 
prin programul Tineret în Acţiune, îşi propune să 
contribuie la promovarea şi conservarea 
patrimoniului cultural al comunităţilor româneşti 
din Balcani.
   “Problema vlahă” este de multe ori luată în 
derizoriu, atât de România cât şi de statele în care 
există aromâni, dar nu şi la nivelul comunităţilor 
vlahe sau la nivelul Comisiei Europene. Proiectul 
F.O.R.T.E.S. vine în întâmpinarea nevoilor 
comunităţilor respective, care îşi manifestă intens şi 
prin mijloace diversificate, intenţia de a ieşi din 
anonimat, de a arăta că această comunitate, cu o 
istorie străveche, are cu ce contribui la cultura 
europeană.
   Astfel, în ultimii ani, au avut loc evenimente 
marcante pentru promovarea istoriei şi culturii 
aromânilor: Proiectul Avdhela - Biblioteca Culturii 
Aromâne, instituirea Zilei Naţionale a Aromânilor, 
în România, sărbătorită pe 23 mai, lobby-ul pe plan 
european care a dus la recomandarea P.E. ca toate 
statele balcanice în care trăiesc aromâni să 
garanteze posibilitatea ca aceşti etnici să aibă acces 
la învăţământ, biserici şi media în limba maternă, 
promovarea unor personalităţi de origine aromână 
ca: Maica Tereza - Laureat al Premiului Nobel 
pentru Pace, actorii Toma Caragiu şi Ion Caramitru, 
filosoful Lucian Blaga, fotbalistul Gheorghe Hagi. 
Nu în ultimul rând, ca o manifestare a efervescenţei 
fenomenului, trebuie să amintim lansarea, foarte 

   Fiindcă proiectul “Vlachs in Europe” se apropie cu 
paşi repezi, propun să trecem în revistă câteva informaţii 
despre originea, cultura şi religia acestora.
   Vlahi/Valahi este o denumire străină dată de alte 
popoare, populaţiilor romanizate din Europa Centrală şi 
Răsăriteană, în stânga şi în dreapta Dunării: românii, 
aromânii, meglenoromânii şi istroromânii. După crearea 
statului modern român acest termen devine denumirea 
preponderentă a aromânilor, meglenoromânilor şi 
istroromânilor, pentru a-i deosebi de români.
   În anii 1920, Guvernul României a sugerat, ca o 
măsură de compromis, ca acei aromâni din Grecia, 
Albania şi Bulgaria, care întâmpinau dificultăţi în patriile 
lor de adopţie, să colonizeze cele două judeţe dobrogene 
cedate de bulgari Regatului României în urma războiului 
balcanic. Ulterior ei s-au mutat în Dobrogea de nord, în 
judeţele Tulcea, respectiv Constanţa. Rezultatul a fost că 
15% din populaţia Dobrogei vorbeşte dialectul aromân, iar 
municipiul Constanţa este un centru activ al culturii 
aromâne în renaştere după 1990.
   De altfel, în 1941, după ocupația nazistă, sub 
controlul Italiei, în nordul Greciei a fost creat un stat 
autonom al aromânilor ”Principatul de Pind și Meglen”. 
Existând doar mulţumită armatei italiene, principatul a 
dispărut în octombrie 1943 odată cu capitularea Italiei.
   Astăzi, poziţia oficială a Guvernului Grec este că 
aromânii sunt greci latinizaţi. Au existat acuzaţii la adresa 
guvernului grec că a adoptat această poziţie oficială doar 
fiindcă nu doreşte să le acorde statutul de minoritate 
etnică. Deşi tradiţiile aromâne nu sunt interzise de statul 
grec, aromânii sunt încurajaţi să vorbească doar limba 
greacă.
   Se ştie despre aromâni că aparţin creştinismului 
ortodox, că au avut un rol important în luptele de eliberare 
naţională în toată Peninsula Balcanică, precum şi în 
transportul şi comerţul sud-est european. Câteva 
testimoniale atestă alte însuşiri ale aromânilor. Colonelul 
englez Martin Leake constată: “Multe din comunele 
valahe, deşi aşezate în ţinuturi unde cele necesare 
existenţei nu se produc decât numai în două luni ale anului, 
totuşi ele sunt cele mai bine aşezate şi mai înfloritoare 
oraşe din Grecia... Sobrietatea economică şi aplicaţia lor 
spre industrie le dă un mare avantaj asupra grecilor”.
   Geograful Jovan Cvijic, preşedinte al Academiei 
Regale de Ştiinţe a Serbiei, spunea: "Aromânii trăiesc în 
oraşe care sunt cele mai sănătoase din toate câte se găsesc 
în Peninsula Balcanică. Aceste oraşe sunt la o înălţime 
mare şi pe poziţii frumoase. Ele sunt aşezate de obicei 
pe povârnişul munţilor greu de urcat. Casele şi 
prăvăliile sunt clădite cu piatră şi cele mai multe 
acoperite tot cu piatră. Ele sunt clădiri frumoase cu 
interiorul aranjat ca în Europa centrală.".
   Prof. Dr. D.I. Popovici scrie că: "Aromânii nu 
s-au dezvoltat ca naţiune din lipsa acestor elemente 
capitale: numărul, cultura, trecutul, teritoriul, o limbă 

obiect de studiu pentru voluntarii râmniceni

Cultura vlahilor
mediatizată, a filmului Nu sunt faimos, dar sunt 
aromân (Nu hiu faimos ama hiu armân) în 2013.
   Cum am amintit, scopul proiectului ”Vlachs in 
Europe” este conservarea patrimoniului cultural al 
minorităţilor romane din Europa Centrală şi Balcani 
(teritoriul trac) în vederea consolidării unei culturi 
europene globalizate bazată pe diversitate. Proiectul 
îşi propune atingerea scopului prin implicarea a unui 
număr 24 de tineri cu vârste cuprinse între 17-25 de 
ani, însoţiţi de 4 lideri de grup, provenind din 4 ţări în 
care se regăsesc minorităţi vlahe: România, Grecia, 
Albania şi Macedonia, timp de 9 zile într-un schimb 
multicultural bazat pe educaţie non formală, ce va 
avea loc în România în oraşul Tulcea. Totodată 
beneficiari indirecţi ai proiectului vor fi comunităţile 
locale din ţările implicate, comunitatea vlahă din 
aceste ţări şi comunitatea locală Tulcea.
   În urma participării la acest proiect tinerii îşi vor 
îmbunătăţi cunoştinţele despre originea lor vlahă, 
despre aspectele istorice, cultură, dansuri, obiceiuri, 
cuvinte de origine vlahă. Mai mult, aceştia vor 
dezvolta abilităţi de cooperare, competenţe de 
comunicare şi socializare, atitudini tolerante şi 
non-discriminatorii, toate dobândite prin activităţi 
non-formale: workshopuri, studii de caz, cafenea 
publică, scenete, jocuri de rol, spectacol cultural cu 
substrat vlah şi altele.
   Dincolo de implementarea efectivă, importantă 
este şi diseminarea acestor rezultate şi impactul lor 
asupra comunităţilor locale, mai ales că în fiecare din 
ţările promotorilor există tineri de origine vlahă. Prin 
aprofundarea istoriei vlahilor, a aspectelor lingvistice 
şi culturale, tinerii vor înţelege importanţa nu doar a 
conservării acestei minorităţi dar şi răspândirii 
informaţiilor dobândite prin metode formale, 
non-formale şi informale, importanţa dezvoltări de 
atitudini toleranţe, bazate pe înţelegere şi eliminarea 
prejudecatei. Astfel, pe lângă cei 24 de beneficiari 
direcţi se numără şi sute, sau poate mii de locuitori ai 
oraşelor din care promotorii noştrii fac parte, şi care 
vor intra în contact cu comunitatea vlahă prin 
intermediul tinerilor, suficient cât să conştientizeze 
existenţa şi importanţa continuării acesteia.

 Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul 
Tineret în Acțiune - acțiunea 3.1a - schimb de tineri. Acest 
articol reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar 
Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă 
pentru utilizarea informației pe care o conține. 

Marius Neculae
lector în proiectul ”Vlachs in Europe”

Vlahii
Între prezent Íi trecut

literară... Aromânii n-au avut statul lor şi deci, nici 
oameni mari, nici evenimente, este un popor fără 
istorie". Consecinţele izolării şi asedierii în munţi a 
aromânilor se vor observa mai ales în accentuarea 
spiritului de independenţă colectivă şi individuală.
   În vocabularul limbii armâne există nucleul latin, 
aşadar putem sesiza multe asemănări la nivel lingvistic 
între limba română şi cea armână. Iată o scurtă listă de 
exemple:
Abur (ro.) – aburu
Acasă (ro.) – acasâ
Bucată (ro.) – bucâ
Bucurie (ro.) - bucurilji
Căciulă (ro.) – câciulâ
Mânăstire (ro.) – mânâstiru
   Vulpea care doarme nu mănâncă găini. (proverb 
ro.), şi traducerea în limba armână: Vulpea tsi doarmi 
nu mãcã gãljinji.
   Astăzi, aromânii pot fi întâlniţi în Grecia, 
Bulgaria, Albania, Macedonia, Serbia, Croația, 
Muntenegru şi România. Aproximativ o sută de mii de 
aromâni trăiesc în România, unde sunt consideraţi 
români. Cea mai mare parte dintre ei locuieşte în 
Dobrogea. Majoritatea lingviştilor, etnologilor şi 
istoricilor socotesc aromânii ca un popor de sine 
stătător, ce nu provine nici din românii nord-dunăreni, 
nici din macedonii antici, ci direct din traco-romani 
precum toţi vorbitorii limbilor est-romanice.

Feraru Mădălina Angela
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   Așa cum este și normal, o strategie de dezvoltare este construită pe 
etape, o etapă se încheie și trebuie evaluată, iar altă etapă ce oferă noi 
oportunități îi ia locul. Este și cazul organizațiilor râmnicene de tineret ce au 
o strategie eficientă, încadrată în timp cu strategia Europa 2020 și pliată pe 
noile oportunități de dezvoltare ale tinerilor, oferite de Comisia Europeană 
prin noul program Erasmus+.
   Evaluând etapa trecută, perioada 2009 – 2013 a însemnat pentru 
organizațiile râmnicene de tineret un proces activ de învățare nonformală și de 
cunoaștere interculturală, oferit tinerilor prin proiectele implementate, atât 
cele coordonate, cât și cele de parteneriat, prin care râmnicenii au avut 
oportunitatea să cunoască tineri din majoritatea țărilor europene și totodată au 
avut șansa să promoveze valorile culturale românești și Municipiul Râmnicu 
Sărat.
   În toată această perioadă la Râmnicu Sărat au fost implicați un număr de 
peste 400 de tineri în cele 34 proiecte coordonate de organizațiile râmnicene 
de tineret și instituțiile publice, proiecte finanțate de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acțiune, după cum urmează: 
   - F.O.R.T.E.S: Dynamic Snapshots (2010), History of the Parliamant 
(2011), Theatrical art as a tool for Intercultural Dialogue Creation (2011), 
Comunicare prin artă şi tradiție (2012), European Union Republic and 
Monarchy (2013), Tastes like European Culture (2013) și Vlachs in Europe 
(proiect ce a fost finanțat la termenul 1 octombrie 2013 – ultimul termen al 
programului Tineret în Acțiune și se va implementa în anul 2014).
   - ATCE Speranța Râmniceană: Educaţie ecologică prin teatru (2009), 
Cultural Heritage – International Passport (2010), Micul Jurnalist – proiectul 
prin care a luat naștere revista culturală de tineret cu același nume (2010), 
Beyond Humor into Discrimination (2010), Latinity in Europe – proiectul 
prin care s-a dezvelit la Râmnicu Sărat simbolul latinității” Lupa Capitolina” 
(2011), Youth Build Legendary Europe (2012), Solidarity and Understanding 
between Neighbours (2013 – 2014) și Vice-versa - youth mobility in the EU 
(2013 – 2014).
   - A.T. ONIX: Sport as a lifestyle (2011), Voluntar la mine acasă – 
proiect ce a implicat în egală măsură tineri, copii și bătrâni cu posibilități 
reduse, instituționalizați (2011), Street sports and media diversity (2012), 
Viaţa la ţară (2012), Trăieşte poezia prin teatru – proiect de creație poetică a 
tinerilor voluntari râmniceni (2013), Edu Performing (2013), Youth trotter – 
jurnal pe bicicletă (2013) și Energy Management (2013 – 2014).
   - A.T. VIA: Călătorind pe firul apei (2010) și Teatrul de păpuşi Dimitriu 
Pompiliu – păpuşile fermecate – proiect ce a făcut posibilă reînvierea teatrului 
de păpuși la Râmnicu Sărat (2011). 
   - A.T. Youth Xperience: Tradiții în Balcani (2012 – 2013) și Get high 
trough sports (2013 – 2014).
   - Unity in Values: Interviu (2011) și PsihoartGalery (2013).
   - UAT Municipiul Râmnicu Sărat: Youth in an European democracy 
(2010).
   - UAT Comuna Podgoria: Media facets in youth policies and democracy 
(2013) și RuReality (2013).
   - Centrul Cultural Florica Cristoforeanu: European Winter Spirit trough 
traditions and sports (2013).
   - Grup informal Giorgiana Vlăsceanu: România CN-surprinde! (2013).
     Pe lângă aceste proiecte coordonate în Râmnicu Sărat, organizațiile 
râmnicene de tineret au fost partenere în peste 100 de proiecte Youth in 
Action, implicând astfel peste 500 de tineri ce au promovat România și 
Municipiul Râmnicu Sărat în țări precum: Bulgaria, Turcia, Italia, Moldova, 
Georgia, Letonia, Lituania, Belgia, Armenia, Polonia, Austria, Germania, 
Grecia, Macedonia, Albania, Spania, Franța, UK, Azerbaidjan, Portugalia, 
Croația, Slovenia, Ungaria, Serbia și Bosnia – Herzegovina.
    Așa cum menționam mai sus o etapă se închide, iar altă etapă se 
deschide oferind multiple oportunități pentru tineret. Această etapă este 
marcată de lansarea noului program Erasmus+, deschis pe perioada 2014 – 
2020, un program facil ce ne va permite accesarea de fonduri pentru realizarea 

A fost vine

următoarelor linii strategice:
- Înfiinţarea şi dezvoltarea unui Centru 
de Excelenţă în educaţia şcolară la 
Râmnicu Sărat prin intermediul căruia 
să oferim mai multe şanse de 
dezvoltare, formare şi perfecţionare 
elevilor cu performanţe şcolare;
- Implicarea tinerilor cu posibilităţi 
reduse ce se confruntă cu probleme: 
economice, sociale: familii 
monoparentale, rromi, geografice: tineri 
din mediul rural, culturale: minorităţi, 
dizabilitate.
- Derularea unor schimburi 
multiculturale de tineri;
- Derularea unor cursuri de formare 
internaţionale;
- Realizarea de mobilităţi ale 
profesorilor din şcolile şi liceele 
râmnicene, însoţiţi de elevi urmare a 
unor proiecte depuse şi facilitate de 
către formatorii de tineret din cadrul 
ONG-urilor râmnicene;

- Găzduirea unor voluntari din cadrul 
statelor europene şi trimiterea de 
voluntari în alte state europene în 
vederea derulării unor stagii SEV în 
cadrul SERVICIULUI EUROPEAN 
DE VOLUNTARIAT;
- Realizarea de întâlniri europene ale 
responsabililor, formatorilor şi 
lucrătorilor de tineret în Râmnicu Sărat 
în vederea elaborării de viitoare 
politici, planuri de dezvoltare şi 
implicare a tinerilor în voluntariat şi în 
scopul creării de noi structuri de 
reprezentare a tinerilor;
- Crearea unei structuri de tip “After 
school” prin intermediul căreia să 
oferim condiţii de cazare, masă, 
pregătire, asistenţă şcolară, activităţi de 
petrecere a timpului liber cu caracter 
non – formal copiilor şi tinerilor ce se 
confruntă cu situaţii familiar precare, 
imposibilitate financiară şi care se 
confruntă cu condiţii de discriminare în 
mediile din care provin;

- Realizarea de campanii, evenimente 
și parteneriate sportive europene 
nonprofit.
Pe lângă aceste linii strategice pe care 
le putem aduce la îndeplinire prin 
programul Erasmus+, organizațiile 
râmnicene de tineret, mai urmăresc 
atragerea de fonduri din partea altor 
autorități finanțatoare, inclusiv CLM 
Râmnicu Sărat și CJ Buzău, pentru:
- Atragerea de fonduri în vederea 
implementării unui program de 
susţinere a activităţii extraşcolare a 
copiilor din cadrul Căsuţelor de Tip 
Familial din Râmnicu Sărat ce constă 
în următoarele activităţi: teme, 
meditaţii, activităţi de petrecere a 
timpului liber, excursii, vizite de 
studiu, s.a.
- Realizarea de activităţi, campanii 
sociale şi acţiuni publice împreună cu 
administraţia publică locală precum şi 
cu alte instituţii situate în Râmnicu 
Sărat: Serviciul Public de Asistenţă 
Socială, Poliţia Locală, Poliţia 
Rutieră, Administraţia Domeniului 
Public, Acvaterm, Muzeul Municipal, 
Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu” s.a.
- Promovarea scriitorilor râmniceni 
prin oferirea de sprijin în editarea şi 
publicarea diferitelor cărţi;
- Realizarea unor ateliere de pictură, 
sculptură, desen, teatru, cinema, 
animaţie socio – educative, arte 
stradale, grafică destinate tinerilor.
- Diversificarea patrimoniului prin 
realizarea de monumente de for 
public: ex: statui
- Derularea unor campanii de 
protejare a mediului;
- Realizarea unui parc de tineret dotat 
şi utilat cu aparate moderne, în aer 
liber;
- Construirea unei Biserici a tinerilor;
- Înfiinţarea unui post TV online şi 
radio online în Râmnicu Sărat destinat 
activităţii de voluntariat şi a tinerilor 
care se implică în mişcarea de tineret 
ori care sunt interesaţi de a se implica 
în voluntariat în vederea promovării 
proiectelor, a iniţiativelor locale, 
regionale ori naţionale, lansării de 
apeluri de participare pentru diferitele 
proiecte, realizării de emisiuni cu şi 
pentru tineri, transmisii live din 
proiectele internaţionale derulate, 
promovarea interculturalităţii, s.a.
- Derularea unor cursuri de formare 
gratuite pentru profesorii din şcolile şi 
liceele râmnicene precum şi a altor 
lucrători de tineret în tainele educaţiei 

non formale, a comunicării, 
managementului de proiect ori a altor 
ramuri de management: timpului, 
resurselor umane, organizaţional;
- Formarea de Formatori care să 
reprezinte voluntariatul râmnicean în 
cadrul Cursurilor de formare naţionale 
şi internaţionale;
- Susţinerea unor competiţii sportive 
destinate sportului de performanţă de 
importanţă naţională aşa cum este 
cazul Cupei Pro 98 la fotbal ori a unor 
etape din cadrul Campionatului 
Naţional de Dans Sportiv;
- Organizarea de competiţii sportive 
destinate sportului de masă: fotbal, 
tenis cu piciorul, tenis de câmp, 
handbal, volei, baschet.
- Susţinerea vieţii culturale râmnicene 
prin derularea/continuarea unor 
activităţi culturale de tradiţie aşa cum 
este cazul: Festivalului Dramaturgiei 
Buzoiene, s.a.
- Organizarea unui Cenaclu literar 
destinat tinerilor;
- Organizarea de Cluburi tematice 
destinate voluntarilor;
 Toate acestea vor conduce în final la 
o dezvoltare sustenabilă a 
voluntariatului la Râmnicu Sărat, la 
stimularea spiritului civic, la 
dezvoltarea de mentalități sănătoase în 
rândul tinerilor râmniceni, la o 
puternică și stabilă colaborare cu 
autoritățile publice locale în vederea 
construirii unui oraș modern, 
european, în care responsabilitatea și 
competența fac front comun. 

Volodea Mateevici
președinte F.O.R.T.E.S
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   Un elev bun şi voluntar implicat e ceva 
care sună a suprasolicitare dar in opinia mea nu 
este aşa greu,întrucât a învăţa bine este pentru 
cine are pretenţii sau idealuri iar a te implica în 
voluntariat este pentru cine vrea să-şi dezvolte 
propriul “EU” prin activităţi plăcute, 
interesante, şi totuşi  ambele duc spre actul de 
conştientizare a relaţiei ,,eu-restul lumii’’.
   A fi o persoană care îndeplineşte aceste 
lucruri mi se pare o cale prin care se pun în 
evidenţă propriile capacităţi,faptul că sugerezi 
responsabilitate,seriozitate faţă de tot ce 
reprezintă ’’muncă’’ atât în folosul propriu cât 
şi pentru alte persoane.
   În primul rând,cele două trăsături pot fi 
legate de sentimentul de plăcere de care ar fi 
însoţite,s-ar îmbina perfect deoarece, ca 
exemplu un elev bun ar aduce voluntariatul şi 
colegilor necunoscători,aceasta fiind o cale de 
implicare.
   De asemenea,satisfacţia din urma 
voluntariatului dar şi atunci când eşti un elev 
bun este un sentiment extrem de frumos care 
generează dorinţa de mai mult şi întotdeauna va 
exista progres.
   Un alt aspect legat de ceea ce înseamnă 
formula ’’elev bun -voluntar implicat’’ aş mai 
adăuga,ca proprie opinie că înseamnă o 
ambiţie!Poţi face atâtea lucruri pentru alţii dar 
şi strict pentru tine,ar fi ca un plan: înveţi din 
şcoală,dar şi din voluntariat,înveţi pentru 
tine,dar şi pentru ceilalţi iar de-aici toţi au de 
caştigat întrucât te simţi folositor,mulţumit iar 
din acest tmotiv urmează două opinii ce 
sugerează faptul că atât şcoala cât şi 
voluntariatul reprezintă acelaşi lucru dintr-un 
punct de vedere:
  “Voluntariatul este un test de maturitate 
pentru fiecare dintre noi. Pe mine m-a ajutat 
să-mi dau seama care îmi sunt resursele şi să-mi 
educ răbdarea, m-a ajutat să relaţionez mult mai 
bine cu persoanele din jurul meu, indiferent de 
statutul lor social.”
   “Şcoala este un element foarte important 
într-o societate deoarece aceasta îi pregăteşte 
pe oameni pentru viaţă. Educaţia realizată în 
şcoală are sarcina de a pregăti omul ca element 
activ al vieţii sociale ca forţă, muncă şi subiect 
al relaţiilor sociale”.

 Intercultural learning through
the magic and creativity of music

Training course 
Locație: Forest of Dean, ASHA Centre, UK

Tema: mijloace artistice și muzicale de a comunica cu tineri din 
diferite medii etnice       

și culturale în scop educațional și pentru a favoriza
comunicarea interculturală

Perioada:  4 – 11 februarie 2014
Participanți: 3 tineri, peste 18 ani

Din lumea
voluntarilor

   Când am ales Serviciul European de Voluntariat, am făcut-o fără ezitare. Simțeam nevoia de a ieși cumva din 
contextul „academic” al facultății și de a-mi folosi timpul într-un mod cât mai util. „Școala-i bună, dar să n-o iei în 
serios!”, vorba lui Nae Ionescu. Așa am gândit și eu. 
   Eram pe punctul de a termina o facultate (Facultate de Litere – n.p.) când am găsit proiectul din Polonia. Nu știam 
dacă examenele se vor termina cu bine sau nu; știam însă că urma să plec undeva departe, într-un loc străin, printre niște 
oameni necunoscuți. Era tot ce-mi doream. După trei ani destul de intenși petrecuți prin amfiteatrele de la Litere, aveam 
nevoie de liniște, de timp și de o restructurare a tot ceea ce ținea de viața mea personală. Devenisem un fel de robot în 
anii ăștia petrecuți în București: străbăteam zilnic aceleași străzi, vedeam aceiași oameni, mergeam să citesc la bibliotecă 
întotdeauna în funcție de program etc. etc. Aveam nevoie de o ruptură care să-mi ofere schimbarea necesară.
   Astfel că am făcut 
pasul decisiv și am 
plecat. Se întâmpla pe la 
sfârșitul verii trecute. Nu 
regret nimic; din contră, 
sunt mai mult decât 
încântat! Nu atât de locul 
de muncă, cât de 
experiența ca atare. Ca 
voluntar, înveți zilnic. 
Înveți orice din orice. Nu 
trebuie să-ți propui asta, 
totul vine de la sine. 
Singurul secret este să-ți 
placă ceea ce faci și să fii 
foarte curios. Din 
curiozitate cred că se 
învață cel mai mult. 
Pentru mine, orice este 
aici o curiozitate: de la 
trenuri, până la lumea de 

pe stradă; de la mâncare, până la 
copacii de pe marginea drumului. 
Nu-mi place să ratez nimic. Știu că 
șederea mea aici are o limită, că 
totul se va termina într-o zi, așa că 
mi-am propus să-mi arunc ochii 
peste tot ce-mi iese în cale. 
   La locul de muncă (lucrez 
într-un afterschool unde vin copii 
din familii defavorizate), am 
ocazia de a cerceta cele mai 
diverse caractere: unii sunt 
hiperactivi, alții nespus de retrași; 
alții n-au ce mânca acasă. Fiecare 
persoană de care mă ocup este 
diferită și de la fiecare am învățat 
mai mult decât de la orice profesor. 
Copiii aceia m-au învățat să 
respect viața așa cum este; m-au 
învățat să fiu simplu și să iert foarte 
repede. Puține bucurii se pot 

compara cu aceea de a vedea un copilaș de 6-7 anișori râzând la vederea unei farfurii cu mâncare, știind că aceasta îi 
lipsește atât de mult acasă. Sunt momente care te schimbă definitiv ca om, care îți rămân în suflet pentru foarte mult 
timp. În fiecare zi încerc să-i fac pe oamenii aceia să zâmbească. Nu le cer nimic mai mult; bucuria lor mi-e de ajuns. 
Sincer, mă întristez de pe acum când mă gândesc că va trebui ca într-o zi „să-i părăsesc”. Nu știu ce-o să le zic atunci. 
Cred că va fi singurul moment în care nu voi avea puterea să-i privesc în ochi și să le zâmbesc ca de obicei. 
   În afara serviciului, o altă lume se deschide. Locuind într-un oraș aflat la marginea mării și înconjurat din toate 
părțile de pădure, întotdeauna se găsește câte ceva de făcut. Zilnic iau câte un drum la întâmplare și îl străbat în lung și-n 
lat. Am început să învăț cele trei orașe – Gdansk, Sopot și Gdynia – la fel de bine ca Râmnicul. La fel și împrejurimile. 
La un moment dat, am început să recunosc fețele celor din trenul pe care îl iau pentru a merge la serviciu. Deja am 
început să mă simt un localnic pe aici. M-am adaptat destul de repede. Viața polonezilor seamănă destul de mult cu a 
noastră. A polonezilor, că a polonezelor este destul de diferită. Cred că puține femei din lumea asta pot bea atât de mult 
ca cele de aici. În schimb, sunt preocupate de tot ce este nou. Până acum, am cunoscut la întâlnirile voluntarilor mai 
multe fete decât băieți. La meetingul de limbă franceză, de exemplu, sunt doar doi băieți; în rest, numai fete. Cam peste 
tot este așa. Polonia îmi pare o societate matriarhală din toate punctele de vedere. Însă asta este doar opinia mea. Este 
posibil ca alții să fi văzut altfel societatea de aici.
   De asemenea. Trebuie să știți că din Polonia se poate călători foarte mult și foarte ieftin, în special în țările nordice. 
Eu am găsit chiar un bilet de avion de 9 euro până în Suedia (dus-întors). Până acum, am călătorit destul de mult, 
încercând să profit de tot ce-am întâlnit. Am călătorit prin oameni și prin locuri. 
   Categoric, voluntariatul îți deschidă o poartă imensă către lume. Cunoști oameni noi, culturi noi, credințe noi. 
Totul este un mozaic cultural. Însă, trăind zi de zi printre atâția străini, am descoperit că rolul acestei experiențe este, în 
fapt, autocunoașterea. Abia acum am început să înțeleg cu adevărat rolul meu de român în Uniunea Europeană, ce 
înseamnă cultura în care m-am născut și cât de diferiți suntem pe un areal geografic atât de mic. În fiecare zi am început 
să reconsider fiecare valoare pe care o avem. Aici, lipsit de orice contact cu viața de acasă, cu mâncarea românească și 
cu obiceiurile noastre, am aflat cât de important este să ne păstrăm identitea și de a ne manifesta așa cum ne-am născut. 
De exemplu, de Crăciun, cu toată ospitalitea polonezilor, pentru care țin să le mulțumesc, nu am putut simți deloc 
spiritul de sărbătoare. Mi s-a părut atât de anost și am fost atât de dezgolit sufletește, încât am preferat să mă retrag în 
casă și să adorm până a doua zi. N-aș renunța la sărbătorile noastre de iarnă pentru nimic în lume! 
   În schimb, viața de zi cu zi este plină de evenimente și niciodată nu mă pot plictisi. Din contră, am impresia că 
timpul trece mult prea repede și trăiesc mereu cu impresia că am pierdut ceva, că nu am făcut tot ce puteam face.

Gheorghiță Drăghici,
Voluntar SEV în Sopot, Polonia.

Ce înseamnă să fii

Harbuz Alina-Gabriela 

un elev bun
şi un voluntar implicat

Ce se vede în zare? ...
A!, vine un proiect ...

ooo mai vine unul ...
si încã unul! BINGO!!!!

Daniela Strîmbei
vicepreședinte ATCE Speranța Râmniceană

  Urmăriți pagina de facebook a ATCE Speranța Râmniceană și 
blogul www.atcesr.wordpress.com, pentru formularul de 
aplicare, pe care vă așteptăm să îl completați. Pentru detalii va 
stăm la dispoziție la următoarele adrese de e-mail: 
   Strîmbei Daniela strimbeid@gmail.com 
   Mateevici Volodea volodeamateevici@gmail.com.

   Câștigăm experiență, 
învățare multilingvistică și 
interculturală, căpătăm 
deprinderi de antreprenoriat și 
multe alte beneficii la pachet, 
oferite de Comisia Europeană. 
   Anul 2014 începe în forță 
pentru asociația ta, “ATCE 
Speranța Râmniceană”, pentru tine, pentru noi tinerii râmniceni! 
Oferta de mobilitate a tinerilor în Europa, în țări precum Turcia și 
UK, la început de an, este una atractivă și educativă. Profită și tu 
acum de oportunitățile ce ți se oferă și alegeți proiectul care ți se 
potrivește: Facts and Dreams

Acțiunea 4.3 – curs de formare
Locație: Isparta, Turcia 

Tema: angajabilitatea în rândul tinerilor
Perioada: 16 – 21 Mai 2014

Participanți: 2 băieți + 2 fete,
cu vârste peste 18 ani

Seeds of Hope
Actiunea 1.1 – schimb de tineri 

Locație: Șanliurfa,Turcia
Tema: antreprenoriatul în rândul tinerilor și în comunitate

Perioada: 16 – 23 Mai 2014
Participanți: 6 tineri (peste 18 ani) + 1 lider (peste 25 ani)
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   Imaginea tânărului care instigă la rebeliune 
poate fi considerată deja o caracteristică a acestuia. 
De adevăr sau confirmare 100% nu poate fi vorba, 
părerile fiind împărţite şi influenţate de diferiţi 
factori. Cu toate acestea, într-o anumită măsură, 
putem fi de acord cu cele menţionate anterior dacă e 
să ne raportăm la beneficiile pe care o astfel de 
“titulatura” le poate aduce.
   O atitudine de acest fel nu este umbrită de 
temeri sau gânduri confuze, de cele mai multe ori, o 
simplă idee venită este aruncată în luptă. Prezentul 
valorează enorm de mult pentru anticiparea 
viitorului, iar acea rebeliune se găseşte părtaşă 
ambelor fronturi.
   Atitudinile critice lovesc din diverse părţi tot ce 
poate fi asociat unui tânăr. De la modul lor de viaţă 
până la felul în care acţionează. Uşor, uşor se crează 
o stare de disconfort psihic care cere să fie 
combătuta.
   Cuprinşi de un spirit universal se găsesc 
aruncaţi, fără voie, într-o arenă unde armele de luptă 
nu au caracter palpabil. Inteligentă, aptitudinile, 
talentul şi competentele fiind singurele instrumente 
utilizate pentru a da un altfel de curs lucrurilor.
   Am spus arena? Aaaa, da! De fapt, m-am referit 
de la societatea de astăzi.
   Şi punctul de luptă? Foarte simplu! Întregile 
asociaţii şi ONG-uri existente sunt răspunsul dat 
tuturor acelor care au subestimat potenţialul creator 
al tinerilor sau poate nu l-au valorificat suficient.
   Periodic sunt organizate în cadrul acestora o 
serie de acţiuni educaţionale menite să aducă 
contribuţii la procesul de dezvoltare al tinerilor. 
Ascensiunea personală şi socio-profesională se 
realizează treptat prin paşi mici, dar siguri. Dorinţa 
multora de a-şi depăşi propriile aşteptări fac din 
aceste asociaţii adevărate locuri în care să vrei să 
creşti având alături de tine “omuleţi” cu calităţi 
deosebite. Ajungi să te regăseşti în ceea ce faci, iar 
involuntar, termini prin a te dedica considerabil 
acelui lucru. Cunoşti oameni minunaţi, apreciaţi 
pentru ceea ce întreprind şi îi faci părtaşi ascensiunii 
tale.
   Interesant este ca toate aceste asociaţii 
funcţionează independent, doar din simplă implicare 
şi dăruire a unor persoane care cred că există oameni 
excepţionali. Mai plăcut este ca procesul de învăţare 
este unul reciproc. Te formezi într-un mediu activ şi 
atractiv prin totalitatea oportunităţilor pe care ţi le 
oferă.

   În contextul noilor facilităţi de mobilitate şi antreprenoriat 
oferite de C.E., organizaţia noastră, ATCE- Speranţa 
Râmniceană, şi-a propus să promoveze participarea activă a 
tinerilor şi implicarea acestora în noi proiecte. În acest sens 
proiectul intitulat ”Vice-Versa - Youth mobility în the EU” şi-a 
propus să promoveze participarea activă a tinerilor pentru a crea 
o societate incluzivă, creşterea informării tinerilor participanţi şi 
a beneficiarilor indirecţi privind oportunităţile existente în 
prezent pentru dezvoltarea lor personală şi profesională şi 
stimularea dorinţei de independenţă şi iniţiativă a voluntarilor.

omuleţi excepţionali
“ONG-iştii”“ONG-iştii”

   Mai mult, munca depusă în cadrul unui ONG este 
una plină de provocări pe care le întâlneşti la tot pasul. 
Faptul că este voluntariat nu te scuteşte cu nimic de la 
responsabilităţile care ţi se cuvin.
   (i) Te implici pentru că există motivaţie şi 
satisfacţie. 
   (ii) Te implici pentru că întâlneşti oameni care 
sunt dispuşi să îţi ofere formare profesională şi 
profesionalism.
   (iii) Te implici pentru că poţi găsi mediul prielnic 
dezvoltării tale. Organizarea, coordonarea sau 
implementara activităţilor/proiectelor echivalează cu 
multă muncă a cărei follow-up se fructifică în timp.
   Fiecare ONG-ist are în spate o poveste frumoasă 
cu privire la experienţa din cadrul acestor asociaţii, iar 
fiecare reprezintă parte a unei mişcări luate cu ceva 
timp în urmă de către un grup de tineri care au vrut să 
arate şi o altă faţă despre ceea ce se credea.
   Şi că tot menţionam la început de imaginea 
tânărului care instigă la rebeliune vă ataşez mai jos 
câteva poze din “What I Be Project,” a lui Steve 
Rosenfield. O examinare vizuală a neliniştii şi 
inhibiţiilor oamenilor care frecvent sunt sub lupa 
prejudecăţilor, stereotipurilor sau excluderii sociale.

Cătălina Georgiana Soare

   The Erasmus+ Programme is 
designed to support Programme 
Countries' efforts to efficiently use the 
potential of Europe’s human and social 
capital, while confirming the principle of 
lifelong learning by linking support to 
formal, non-formal and informal learning 
throughout the education, training and 
youth fields. The Programme also 
enhances the opportunities for 
cooperation and mobility with Partner 
Countries, notably in the fields of higher 
education and youth. The programme 
was designed for the period 2014 – 2020. 
In 2014 there will be funds worth of 1.8 
billion euro for 3 key actions (K1, K2, 
K3):
   K1: promotes opportunities for 
students, trainees, young people and 
volunteers, as well as for professors, 
teachers, trainers, youth workers, staff of 
education institutions and civil society 
organizations to undertake a learning 
and/or professional experience in another 
country. The first deadline for this key 
action is March 17th 2014; 
   K2: supports the creation or 
strengthening of partnerships between 
higher education institutions and 
enterprises which aim to foster 
innovation, entrepreneurship, creativity, 
employability, knowledge exchange 
and/or multidisciplinary teaching and 
learning. The first deadline is April 2014;
   K3: aims at developing the 
knowledge in the fields of education, 
training and youth for evidence-based 
policy making and monitoring in the 
framework of Europe 2020, in particular 
country-specific and thematic analysis, 
including through cooperation with 
academic networks, peer learning and 
peer reviews through the Open Methods 
of Coordination in education, training 
and youth.

VERSAVICE in the EUmobilityYouth
proiect �nanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune
luna ianuarie

   La finele proiectului tinerii 
participanţi au devenit 
conştienţi de capacităţile proprii 
şi capabili să iniţieze şi să 
administreze propriile afaceri 
exploatând foarte uşor 
mobilitatea în cadrul UE, au 
conştientizat rolul şi locul 
tinerilor în cadrul marii familii 
europene, fiind purtătorii unui 
mesaj pozitiv anti-discriminare. 
Evaluarea rezultatelor 
proiectului şi a impactului 
acestuia a început încă din data 
de 7 iulie 2013 (precizăm că 
proiectul a avut ca perioadă de 
activităţi efective 25.06.2013 - 
7.07.2013) şi se va finaliza în 
data de 10 februarie 2014. În 
luna ianuarie 2014 evaluarea 
rezultatelor s-a făcut prin 
interviuri aplicate cetăţenilor 
din comunităţile promotorilor. 
Astfel tinerii participanţi în 
cadrul proiectului au mers pe 
stradă şi au intervievat cetăţenii 
pe tema percepţiei mobilităţii 
locale şi a oportunităţilor Stan Cristina

antreprenoriale pe care 
Râmnicu - Sărat le oferă.   
Totodată au fost promovate 
proiectele asociaţiei şi viitorul 
Program Erasmus+. De 
asemenea şi partenerii turci 
(proiectul a fost unul itinerant 
romano - turc) au făcut acelaşi 
lucru în comunitatea lor de 
provenienţă.
   Raportându-ne la 
mobilitate, dar şi la 
conştientizarea cetăţeniei 
europene, participare activă, 
incluziune, antreprenoriat în 
spaţiul European comunitatea 
europeană poate beneficia de 
implicare şi participare activă 
a tinerilor pentru creşterea şi 
dezvoltarea mediului de 
afaceri şi implicit a economiei 
europene.
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 Intercultural learning through
the magic and creativity of music

Training course 
Locație: Forest of Dean, ASHA Centre, UK

Tema: mijloace artistice și muzicale de a comunica cu tineri din 
diferite medii etnice       

și culturale în scop educațional și pentru a favoriza
comunicarea interculturală

Perioada:  4 – 11 februarie 2014
Participanți: 3 tineri, peste 18 ani

   Principiile care au stat la baza fondării UE au fost 
centrate pe libertate, mobilitate, democraţie, respect, 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 
promovarea înţelegerii şi toleranţei pentru combaterea 
oricăror elemente discriminatorii, eliminarea rasismului, 
xenofobiei sau antisemitismului. Pentru ca aceste 
deziderate să devină realitate este nevoie de o cooperare 
activă între statele membre, cu atât mai mult prin 
implicarea şi modelarea tinerilor – prin realizarea a ceea 
ce numim schimb de tineri. Pornind de la aceste 
deziderate a fost creat un parteneriat între România, 
Germania, Turcia, Moldova, Italia şi Albania 
realizându-se astfel proiectul “Solidarity and 
Understanding between Neighbours” - SUN. În cadrul 
acestui proiect cei 36 participanţi, prin metode şi 
instrumente de educaţie non-formală au desfăşurat 
activităţi specifice de conştientizare şi eliminare a 
comportamentelor discriminatorii.
   Activităţile de multiplicare şi follow-up al 
proiectului au fost prezente atât pe perioada de evaluare 
cât şi după finalizarea activităţilor prin discuţiile dintre 
promotori despre amintirile legate de proiect, afişarea 
permanentă a rollup-ului proiectului în Centrul de 
Tineret Fortes sau Sala de Ședințe a primăriei Râmnicu 
Sărat, prin organizarea de diverse întâlniri ale 
lucrătorilor de tineret cu noii voluntari cooptaţi în 
organizaţiile de tineret râmnicene. De asemenea, în luna 
ianuarie 2014 au avut loc o serie de sesiuni la care au fost 
invitaţi profesorii râmniceni în cadrul cărora s-au făcut 
informări cu privire la proiectele implementate sau în 
curs de implementate printre acestea numărându-se şi 
“SUN”, un proiect de suflet al ATCE - Speranţa 
Râmniceană. Permanent a fost menţionat sprijinul 
financiar al CE prin programul TIA (în viitor Erasmus+).
   Indiferent de stadiul de implementare al proiectului 
s-a urmărit schimbarea de mentalităţi, formarea de tineri 
toleranţi, capabili de adaptare într-un mediu divers, 
European, intercultural, implicaţi activ în problemele ce 
îi afectează, dar de asemeni capabili să înţeleagă că 
schimbarea poate începe cu ei.

   Început de an nou cu entuziasm, optimism, speranţe şi 
multă energie. Este 16 ianuarie 2014. În Centrul de Tineret 
Fortes, într-un ambient al prieteniei şi non-formalului se 
filmează o nouă emisiune “Presa – Liberă Trecere”. 
Realizatoarea Loredana Bălan şi Preşedintele Fortes, 
domnul Volodea Mateevici sunt alături de un grup de tineri 
voluntari, pe a căror chipuri se citeşte emoţia. Rând pe rând 
fiecare dintre tineri vorbeşte despre câte un proiect Fortes 
derulat în anul 2013, an cu multe realizări, dar şi cu 
“provocări pe care am reuşit să le depăşim împreună” spune 
un tânăr.
   Sunt amintite: proiectul:” S.U.N.” (problema 
discriminării), proiectul “T.E.C.” despre care cineva spunea 
că aici a învăţat practic gastronomie, proiectul “RUReality” 
unde participanţii au descoperit ce înseamnă 
antreprenoriatul rural, proiectul “TRUP” şi ce înseamnă a 
trăi prin poezie şi teatru, proiectul “ViceVersa” prin 
promovarea mobilităţii şi antreprenoriatului, proiectul 
“EU-RAM” prin care tinerii au făcut distincţia între 
republică şi monarhie, proiectul “EnergyManagement” şi 
energiile regenerabile, proiectul “PsihoArt” în care tinerii 
au învăţat ce înseamnă artă.
   Pe lângă proiectele coordonate de Fortes au existat 
proiecte de parteneriat cu alte asociaţii europene. Tinerii 
voluntari râmniceni au povestit cum au mers în Turcia, în 
U.K., în Lituania, cum au descoperit alte culturi, alte 
obiceiuri şi cum apoi s-au reîntors la Râmnicu Sărat şi “au 
dat mai departe cunoştinţele şi informaţiile dobândite”. 
Interesant este faptul că tinerii voluntari au gândit toate 
aceste participări în proiecte ca un aport adus educaţiei lor 
prin dobândirea de noi cunoştinţe şi aptitudini, prin 
formarea de atitudini tolerante, de socializare, de dezvoltare 
a limbajului şi a comunicării în limba engleză (chiar unul 
dintre tineri a recunoscut că aici a învăţat să comunice în 
limba engleză).
   Toate cele menţionate nu puteau să fie realizate decât 
cu mii de ore de muncă de către o echipă formată din tineri 
şi lucrători de tineret determinaţi să facă lucrurile să se 
întâmple şi uniţi de o viziune comună: dorinţa de a contribui 
activ la dezvoltarea comunităţii râmnicene. Dacă acum 
câţiva ani voluntariatul era ignorat acum datorită unei 
echipe minunate şi datorită sprijinului pe care acesta l-a 
găsit în autorităţile locale, în profesorii şi directorii şcolilor 
râmnicene, astăzi s-a ajuns să se vorbească chiar de 
“povestea voluntariatului”, o poveste ce încă se scrie. În 
2014 povestea continuă cu un nou proiect TIA, de fapt 
ultimul din acest program,” Vlachs în Europe” şi din 17 
martie cu un nou Program Erasmus+.
   Rămâneţi cu ochii pe Fortes şi în curând vă vom 
dezvălui rând pe rând continuarea poveştii noastre. 
Implică-te, fii voluntar!

în casa voluntarilor

Silviu Troscot

TV SAT 2002
olidarity andolidarity and

eighbourseighbours

SS
UUNN

nderstanding betweennderstanding between
de ianuarie

 un an nou plin de toleranţă 

Laura Holban



Micul Jurnalist, Nr. 40, Ianuarie 2014Micul Jurnalist, Nr. 40, Ianuarie 201418 Micul Jurnalist, Nr. 40, Ianuarie 2014Micul Jurnalist, Nr. 40, Ianuarie 2014 19

   “Sunt o împătimită al bicicletei şi orice ocazie o 
valorific în sensul de a fi mereu primă. Mi s-a demonstrate 
şi astăzi lucrul acesta, chiar dacă a fost vorba de un cadru 
non – formal, fără premii ori alte lucruri. Acţiunea de 
sâmbătă a fost una din cele mai frumoase ieşiri cu bicicletă 
la care am participat. Oameni cunoscuţi şi mai puţin 
cunoscuţi, toţi echipaţi la fel şi având acelaşi scop, cam aşa 
ne-am regăsit în încercarea de a face faţă celor 50 de km pe 
care i-am parcurs. Şi am reuşit! Mi-a plăcut foarte mult 
momentul în care ne-am oprit pentru a respire şi pentru a ne 
alimenta într-un loc în care am simţit cu atâta plăcere cât de 
plăcut este să împărtăşeşti astfel de momente cu un grup de 
tineri ce au acelaşi interes ca şi tine. Mai mult, am fost 
foarte bucuroasă că am putut să ajung cu întreg grupul în 
Sălcioara, locul de unde provin bunicii mei şi unde am 
descoperit împreună o localitate cu frumuseţile ei 
deosebite. Aştept cu nerăbdare următorul traseu, 
provocarea viitoare şi sper că şi de data aceasta voi trăi 
momente pline de bucurie şi plăcerea de a pedală.”
                     FUDULU Mihaela  

Ghergheasa

Pagina 2
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JURNAL DE
CĂLĂTORIE 

   “Să-i dăm o pedală, asta a fost gândul cu care am încălecat şeaua bicicletei de la prima oră. Mă trezesc, mă spăl pe 
faţă, îmi iau tricoul şi îmi aşez şapca, iau de coarne bicicletă, ies pe poartă, o încalec şi la primă pedală am început să 
înţeleg care era rostul zilei de fapt. Ajung la Casă de Cultură şi după ce încărcăm resursele cu toţii, o mare verde se 
dezlănţuie pe drumurile râmnicene. Primul traseu ar fi trebuit să ne ducă la Ghergheasa şi să ne întoarcă pe acelaşi drum. 
Dar iarăşi, ca să fie totul special şi să valorificăm timpul frumos de afară am decis să o ocolim. Prea frumos era şi drumul 
la duş a părut atât de scurt. De ce? Pentru că am comunicat continuu, am împărtăşit amintiri şi experienţe, ne-am bucurat 
de drum, am râs, am glumit, pentru ca în ultimă instanţă să înţelegem cât de inspiraţi am fost când am decis să fim parte 
din acest proiect. Trecând peste drumul ce uneori lăsa impresia unui vibromasaj, mediul pe care l-am parcurs, unul de 
weekend mi-a arătat atât mie cât şi colegilor mei ce înseamnă să trăieşti sănătos, să faci un sport, mai cu seamă că toate 
acestea te ajută să cunoşti oameni noi, să ți-i apropii, să-ţi faci prieteni și pe de altă parte să te cultivi, să iei contact cu 
mediul rural românesc, să vezi țăranii în splendoarea lor mergând la lucru ori trăindu-şi în poarta casei bătrâneţea. Simt 
că am început o poveste frumoasă în doi, eu şi bicicleta împărtăşită în 12 ori mai mulţi, atâţia câţi suntem implicaţi în 
proiectul Youth Trotter – Jurnal pe bicicletă” BEŞLIU MIHAI

  „Primă pagină, primă pedală, în drum spre 
Ghergheasa”
   „Mă trezesc cu greu într-o dimineaţă de vară. Mă duc 
la geam şi văd nori, imediat îmi amintesc şi de ce m-am 
trezit, doar este vacanţă... cine vine devreme acasă... Avem 
ieşire cu bicicletele. După ce m-am pregătit de plecare, ies 
afară să văd ce face bicicleta... avea roţile puţin dezumflate. 
Am luat pompa şi într-un moment am rezolvat problema. 
Ies la poartă şi mă întâlnesc cu vecinul meu Horaţiu care şi 
el era în proiect cu mine. Ne-am îmbarcat pe biciclete şi am 
pornit spre punctul de întâlnire. Aproape că ajunsesem 
primii şi mai era un sfert de oră până la timpul adunării, 
norocul nostru că au venit toţi la timp, deşi mă aşteptam să 
întârzie cineva.
   Toate bune şi frumoase, ne-am organizat şi am plecat. 
Pe drum ne oprim, luăm o pompă pentru orice eventualitate 
şi plecăm. Eu unul nu ştiam drumul aşa că am urmat 
grupul, am mers până la ieşire din oraş pentru ca mai apoi 
să realizez cam pe unde ducea drumul. Era dimineaţă, 
briza, căldura ne încălzea uşor, totul era perfect. Personal 
nu mai mersesem de câţiva ani buni pe bicicletă, vreo 4 ani 

aşa că îmi pierdusem din antrenament, dar spre 
surprinderea mea mi-am amintit repede. Am reuşit să ţin 
pasul cu restul, ba chiar să fiu printre primii, cel puţin în 
primii 20 de km. La jumătatea drumului ne-am oprit să 
mâncăm. Am avut destulă mâncare, eram sătul aşa că 
m-am întins.
   Aaaa, mare greşeală! Mă apucase moleşeala după 
atâta stat şi mai aveam încă pe atât de pedalat. Până la urmă 
m-am înviorat pauza s-a terminat şi am luat-o înspre casă, 
norocul nostru că nu a fost foarte cald în aceea zi, dar tot 
am băut vreo 2 litri de apă.
   Am ajuns acasă obosit şi m-am trezit a 2-a zi cu febră, 
însă măcar m-am simţiţi foarte bine!”

   „O aventură pe role spre Pleşeşti”
   „Dimineaţă de vară, frumoasă vară, caldă vară! Dar 
asta dimineaţă m-am trezit mai odihnit decât data trecută 
când am ieşit cu bicicletele. De data asta am vrut să văd 
dacă pot ţine pasul cu colegii mei fiind pe role deoarece mă 
pricep mult mai bine pe role. M-am întâlnit cu vecinul meu 
şi am mers spre locul de întâlnire! Acum ştiam pe unde o să 
mergem.
   Era drumul meu preferat! Intrăm şi în pădure ceea ce 
era perfect! Iubesc pădurea! Am plecat, am reuşit să mă 
menţin pe la mijlocul şirului lejer pe role. De data asta 
totuşi depuneam mai mult efort, am băut multă apă, am 
reuşit să mă menţin până când am ajuns la părţi în care erau 
dealuri în astfel de momente mă agăţam cu mâna de 
portbagajul colegilor mei ca să mă tragă. Unii dintre ei 
m-au ajutat cu plăcere, alţii de-abia reuşeau să meargă 
singuri...
   Am ajuns în pădure, ne-am strâns într-un loc minunat 
între copaci şi am mâncat. Totul a fost super bine acolo, 
căldura nu mai era aşa puternică, mai mult de atât, era şi 
puţin răcoare. La ce soare am avut în acea zi, umbră a fost 
ca un dar în acest loc. Am mâncat, am spus glume, ne-am 
odihnit. La întoarcere majoritatea drumului a fost la vale 
aşa că nu a mai trebuit să stau agăţat. Am ajuns cu toţii mult 
mai repede în oraş decât până acolo, urcând. Am ajuns 
acasă şi am rămas cu o amintire frumoasă... de atunci nu 
mi-a mai părut rău că m-am trezit dimineaţa ca să merg, iar 
a doua zi... nu am mai avut febră.”

   „Un traseu de forţă către Buda”
   „De data asta am fost pregătit, m-am culcat de la ora 
10. Dimineaţa când m-am trezit eram în forţă; am mâncat, 
am ieşit afară, bicicleta mă aştepta pregătită de seară pentru 
că astăzi îmi pusesem în gând să fie o zi superbă. Mi-am 
repetat asta de câteva ori în cap şi mă întâlnesc cu vecinul 
meu. Plecăm împreună, făcând mici întreceri până ajungem 

la destinaţie. Acolo toată lumea era fericită... era o 
atmosferă tare plăcută. De data asta mă interesasem şi pe 
unde este traseul chiar dacă nu ştiam cu câteva zile înainte. 
Şi am plecat! Mi-am permis să stau în fruntea grupului... 
eram odihnit, ştiam şi pe unde o să mergem... totul a decurs 
perfect. Am mâncat câteva mere pe drum, am luat dintr-un 
copac pe care îl găsisem pe marginea drumului lângă o 
fântână cu apă rece şi bună. Am reuşit să mă menţin în faţă 
şi am stat printre fruntaşi încât am crezut că ştiu unde ne 
oprim! Spre surprinderea mea şi a unui coleg cu care eram 
mai în faţa satul se terminase şi nu găsisem locul iar noi tot 
mergem şi mergem...
   Până ne am gândit să îi aşteptăm pe ceilalţi şi ceilalţi 
nu mai veneau şi noi aşteptăm şi aşteptăm...
   După aceasta, am zis să îi sunăm şi am sunat până 
cineva a răspuns că să aflăm că noi am mers cu mult în 
faţă... ne-am întors vreo 4 km, i-am găsit pe ceilalţi ne am 
pus să mâncăm şi noi. Eram super obosit, m-am întins cu 
capul în sus pe iarbă şi admirat cerul câteva minute. La 
terminarea mesei am urcat odihnit pe bicicletă şi am plecat 
uşor la vale printre case. La întoarcere am stat şi cu cei din 
urmă, nu că obosisem dar vroiam să stau să socializez, să 
las acea gândire masculină, de competiţie şi să stau cu 
ceilalţi să mă bucur de nişte clipe plăcute!.”

   „Revenind la şes, în ultimul traseu către Lanurile”
   „Îmi sună soneria telefonului, de parcă era un claxon 
de bicicletă. Sar din pat, mă aranjez pentru această ieşire 
fiind încurajat de experienţa din ieşirile trecute. Am 
întârziat puţin neştiind că la locul de întâlnire ni se lua 
interviu. Am fost foarte fericit să realizez că munca noastră 
este apreciată şi că cineva chiar vrea să ne asculte. Am 
plecat fericit la drum mai ales că de data asta ştiam perfect 
destinaţia deoarece am bunicii în acel sat. Era foarte cald. 
Mă simţeam ca într-o cascadă, păcat că era sărată. Am băut 
foarte multă apă. Noroc cu fântânile de la marginea 
drumului care aveau apă rece. Totuşi căldura nu m-a 
împiedicat să mă simt bine. Am văzut o turmă de oi pe 
drum, m-am temut de câini dar spre fericirea mea erau 
departe. Am aşteptat cu nerăbdare masa deoarece eram 
foarte înfometat. Mi-am devorat porţia după care am 
observat că un coleg făcuse până, aşa că l-am ajutat să îşi 
repare roata. Noroc că aveam tot ce trebuia la noi. După 
aceasta am trecut să îmi salut şi bunica dar nu am stat decât 
2 minute deoarece nu am vrut să îi fac pe ceilalţi să mă 
aştepte. M-am întors repede la ei şi am plecat spre oraş. La 
întoarcere am spus bancuri, am jucat câteva jocuri de 
cuvinte, a fost distractiv. Am ajuns acasă şi m am pus în pat 
să dorm puţin, simţindu-mă extenuat după drum, ca să nu 
mai vorbim de febră de a doua zi.”

Andrei MATEI
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   Mă numesc Manole Victor 
şi sunt elev la Liceul Teoretic 
“Ştefan cel Mare”. Sunt 
voluntar la Crucea Roşie din 
Râmnicul Sărat, nu am multă 
experienţă sunt doar de câteva 
luni în această echipă şi se pare 
că m-am acomodat destul de 
repede. Am avut câteva 
activităţi care m-au ajutat să 
înţeleg în ce constă 
voluntariatul. Am ajutat oameni, 
am ajutat la curăţarea acestui 
minunat oraş şi asta m-a făcut să 
mă dezvolt. Sunt mândru de 
mine că am făcut acest pas este 
un lucru foarte important în 
viaţa mea. La început nu am 
crezut că o să fie aşa, nu am 
crezut că o să mă pot acomoda 
atât de repede dar se pare că 
m-am înşelat.

   Există şapte principii 
fundamentale ale Mişcării 
Internaţionale de Cruce Roşie şi 
Semiluna Roşie:
   - Umanitate;
   - Imparţialitate;
   - Neutralitate;
   - Independenţă;
   - Voluntariat;
   - Unitate;
   - Universalitate.

   De când am început să fiu 
voluntar în această echipă am 
făcut şi activităţi cum ar fi să 
ajutăm bătrâni am organizat şi 
un spectacol de caritate care se 
numea “Crede în minuni” cu 
scopul de a ajuta persoanele 
nevoiaşe.

   Mă numesc Tomulescu Maria 
Ştefania, am 16 ani şi sunt elevă la Liceul 
Teoretic “Ştefan cel Mare” şi voluntar 
râmnicean.
   Am început să fiu voluntar la Crucea 
Roşie în septembrie 2013. M-am înscris 
fără să mă gândesc a doua oară, la început 
mi-a fost puţin teamă pentru că era prima 
experienţă de genul acesta din viaţa mea. 
M-am acomodat imediat deoarece aveam 
prietenii lângă mine şi totul a fost bine.
   Am fost primită în această echipă cu 
multă căldură de ceilalţi membri şi asta m-a 
făcut să am mai multă încredere în mine. În 
timp am început să înţeleg ce înseamnă a fi 
voluntar, era un termen nou pentru mine 
dar cu timpul am început să avem multe 
activităţi.
   Am acceptat să fiu voluntar la Crucea 
Roşie pentru a ajuta persoanele nevoiaşe şi 
pentru a mă ajuta pe mine să mă dezvolt. 
Am avut multe experienţe minunate, dar 
printre preferatele mele a fost spectacolul 
“Crede în minuni“ prin care am putut să 
ajutăm mulţi copii cu veniturii foarte mici 
şi asta m-a bucurat nespus de mult.
   În încheiere aş vrea să vă sfătuiesc şi 
pe voi să deveniţi voluntari pentru a câştiga 
o experienţă minunată.
   Implică-te, fii voluntar!

Ştefania Tomulescu

Profil de

Bunã!Bunã!
Salut
prieteni!

voluntar
voluntar
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Eu tot sper 

Fulgii lin coboară, 
Din argintiul cer; 
E rece afară, 
Și eu tot sper. 

Zăpada s-a așternut 
Și noaptea a început... 
Eu tot sper, 
Când mă uit la cer. 

Retrospectiva anului 2013
   Cum în Râmnicu Sărat, majoritatea copiilor noştri, nu 
văd pe primul loc decât site-urile de socializare şi cafenelele 
pline de fum, alţi copii au vrut să îşi piardă timpul altfel şi 
au ales să facă sport.
   Aici vorbim despre copii cluburilor de fotbal CSM 
Râmnicu Sărat şi Onix 2010 Râmnicu Sărat, copii ce au 
avut rezultate mulţumitoare în toate competiţiile fotbalistice 
din anul anterior.
   Grupa de copii născuţi în anul 1997, ce are ca şi 
coordonator pe profesorul Mădălin Olteanu, a terminat turul 
de campionat pe locul 3 în superliga judeţeană, având 10 
victorii, 4 înfrângeri şi 1 egal.
   Grupa de copii născuţi în anul 1998, ce are ca şi 
coordonator pe profesorul Marius Tîrîlă, a obţinut rezultate 
deosebite în cadrul mai multor turnee care au avut loc atât la 
Râmnicu Sărat, cât şi în alte colţuri ale ţării şi ocupă un loc 
2 la finele turului în campionatul republican.
   Grupa de copii născuţi în anul 1999, având ca şi 
coordonator pe profesorul Andreiu Silviu, o grupă ce a fost 
preluată de pe drum de către arbitrul divizionar C, a reuşit 
să ocupe un loc 3 la finele turului din campionatul de juniori 
judeţean.
   Grupa de copii născuţi în anul 2000, având ca şi 
coordonator pe profesorul Dan Paveliuc, a terminat turul de 
campionat pe locul 5, un loc mulţumitor, având în vedere că 
joacă cu echipe cu jucători mai mari cu un an decât 
râmnicenii noştri.
   Grupa de copii născuţi în anul 2001, având ca şi 
coordonator pe profesorul Leontin Chiorpec, echipa 
preluată de acesta de la profesorul Toma Ştefan, a reuşit să 
învingă echipe din Buzău, precum Gloria și LPS Buzău, 
echipe ce au o pregătire fizică şi tactică bună.
   Grupa de copii născuţi în anul 2002, ce are ca şi 
coordonator pe profesorul Ionel Matache, activează în 
campionatul de juniori judeţean, şi a reuşit să ocupe poziţia 
a patra la finele turului de campionat.
   Grupa de copii născuţi în anul 2003, ce are ca şi 
coordonator pe profesorul Mugurel Măndoiu, se află pe 
poziţia a cincea în campionatul judeţean de juniori, un loc 
mulţumitor pentru profesorul Mugurel Măndoiu şi nu 
numai.
   Grupele de copii născuţi în anul 2004, 2005 şi 2006, au 
fost înfiinţate pe parcursul anului 2013 şi încă nu au o 
competiţie a lor în care să se afirme. Grupele menţionate 
mai sus, au ca antrenori în ordine de la stânga la dreapta pe 
Crintea Răzvan, Badiu Lucica şi Ghițulescu Sergiu, un nou 
component din lotul de antrenori de la CSM Râmnicu Sărat.

Dark thoughts

Dark toughts 
This word is mad, 
I feel so bad, 
Even if the sky is blue I don't 
like you. 

This winter is cold Your name, 
I have called 
In my dreams you're alive 
But in fact you died. 

The snow is gone 
I just need some.. 
Joy before I will go, 
Because I miss you so.
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I feel so bad, 
Even if the sky is blue I don't 
like you. 

This winter is cold Your name, 
I have called 
In my dreams you're alive 
But in fact you died. 

The snow is gone 
I just need some.. 
Joy before I will go, 
Because I miss you so.

Elena Sht
voluntar

D’ale voluntarilor...D’ale voluntarilor...

Ninsoarea s-a oprit, 
Cerul s-a-nroșit; 
Totul a înghețat, 
Afară-i un peisaj - minunat - . 

Chiar dacă totu-i înghețat, 
Nimic nu mai e minunat; 
Dacă speranța a murit, 
Când dorința nu s-a îndeplinit.


