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     YBLE Project is a multicultural youth exchange program, 
between :Romania, Turkey, Portugal, Spain and Italy. During 7 
days, the promoters will develop thematic activities such as legend-
ary knowledge and cultural heritage of Europe. The effective 
exchange of youngsters will take place in Ramnicu Sarat, Romania, 
between 9 to 16 July 2012. The target group is consisting of 35 partic-
ipants and the methods,tools used, will be acorded to non-formal 
education.
       The project goal is to improve the basic knowlegde of youngsters, 
regardind  Modern  and Traditional European Culture (especialy 
their roots) To maintain this thesis, YBLE project will outline objec-
tives as: finding the legendary heritage of Europe, increasing the 
involvement of youth in promoting cultural heritage, cultural heri-
tage of Europe and intercultural dialogue between EU Member 
States. Those objectives support by highlighting  the objectives and 
the priorities of the Youth in Action.
       Our project  fits in the 2012`s priorities, by having  provided the 
agenda for implementing dynamic activities, encouraging  sports 
among youth, including youth unemployment and diminishing 
pursue, encouraging and developing creative manifestations of the 
spirit of entrepreneurship. To achieve its objectives,its results and its 
impact, we  have provided specific activities proposed as thematic 
seminars about legends and legendary heroes, thematic workshops, 
knowledge games, role play, workshops, teambuilding outdoor 
cultural research visits, games social, intercultural evenings, evalua-
tion and reflection spaces and of course Carnival legend achievement 
in Ramnicu Sarat –the final activity. The methods used are from 
non-formalities, calling at: teamwork, brainstorming, forum theater, 
playing non-formal methods of assessment (drawing, free discussion, 
reflection group, youthpass reflection), photography, film, music, 
dance, media, etc. The main themes, used in implementing the activi-
ties, are European awareness, art and culture.

rezumatul proiectului
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celor mai misterioase legende, într-un carnaval al legendelor timpu-
lui. Atunci cavalerul se aşeză şi ascultă atent. Unul dintre cei prezenţi 
se ridică în picioare şi începu:
     “Cu mulţi, mulţi, mulţi ani în urmă, trăia o femeie bătrână care se 
numea Dochia avea o fiică vitregă pe care nu o avea la inimă. Într-o 
zi de iarnă cumplită babă Dochia i-a dat fetei, o haină foarte murdară 
cerându-i să o spele la rău până devine albă ca zăpada. Tânăra fată 
s-a dus la râu şi a spălat-o mult timp, dar pe cât o spală ea mai tare, 
pe atât devenea haina mai neagră! Şi cum muncea ea de zor încer-
când să spele haina, a apărut un bărbat tânăr şi chipeş care se numea 
Mărţişor şi a întrebat-o de ce plânge.
     Fata i-a povestit lui Mărţişor ce i s-a întâmplat. Atunci Mărţişor 
i-a spus că posedă o putere magică şi i-a oferit o floare roşie şi albă şi 
a îndemnat-o să mai spele încă o dată veşmântul şi apoi să se întoarcă 
acasă. Când a ajuns fata acasă haina era albă ca şi neaua. Bătrânei 
Dochia nu i-a venit să îşi creadă ochilor. Ea nu ar fi crezut că fiica sa 
vitregă va reuşi să îndeplinească sarcina. Deodată a văzut floarea din 
părul fetei. "De unde o ai?" o întrebă bătrâna, "este încă iarna".
     Bătrâna crezu că primăvara a revenit şi plecă cu turma pe munte. 
Pe drum vremea era frumoasă, aşa că a renunţat la cojoacele pe care 
le purta. La sfârşit a fost însă prinsă de burniţă. Când a ajuns în vârf 
i s-a arătat Mărţişor: "Vezi cât de rău este să stai în frig şi umezeală" 
a grăit el, "tu, cea care ai obligat fata cea bună să spele iarna hainele 
la rău." Apoi a dispărut.
     Bătrâna a rămas singură pe munte, a venit gerul şi oile au fost 
transformate în pietre. De atunci roşul şi albul simbolizează lupta 
între bine şi rău, între iarnă şi primăvara.”
      Atunci cel care povestise legenda aduse ceea ce mai rămăsese din 
baba Dochia şi anume unul dintre cojoacele ei. Cavalerul se rugă de 
el să-i dăruiască lui cojocul, promiţând în schimb să facă numele de 
YBLE cunoscut peste tot pe unde va merge. Domnii şi domniţele îi 
dăruiră cojocul, iar cavalerul îl aduse lui Merlin, ca răsplată Merlin 
îl făcu pe cavaler vrăjitor şi făcu numele de YBLE nemuritor, astfel şi 
în zilele noastre YBLE este şi va rămâne o experienţă de neuitat.
                                                                                              Maria Lungu                                           

     A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar mai povesti, pe 
vremea regelui Arthur şi a cavalerilor mesei rotunde, un cavaler ce îşi 
dorea foarte mult să devină ucenicul magicianului Merlin. Şi a încer-
cat el să înveţe cât mai multe vrăji din vechea carte a lui Merlin, dar 
nu a înţeles nimic din ceea ce iscusitul magician scrisese. Hotărât să 
obţină bagheta de vrăjitor s-a dus la Merlin şi i-a spus că ar face orice 
pentru a fi sub îndrumarea lui. Atunci magicianul l-a trimis în ţara 
lui Dracula pentru a aduce unul dintre cele nouă cojoace ale Babei 
Dochia. 
     Nedumerit şi neştiind cine este această babă, cavalerul încălecă pe 
calul său şi plecă spre ţara cunoscută drept România. Cale lungă şi 
obositoare străbătu el. Cunoscu în drumul său prinţese şi balauri, se 
luptă cu gorgone şi minotauri, întâlni ciclopi şi sirene care îi făcură 
drumul anevoios. Tânărul călător continuă să meargă încrezător, 
până ce ajunse în Transilvania. Neştiind ce să facă, sau cum să dea de 
această Dochie şi fiind noapte şi frig bătu la poarta castelului marelui 
conte Dracula. Acesta îl primi binevoitor în casa sa şi îi întinse o 
revistă pentru a trece timpul mai repede. Printre paginile acelei 
reviste a cărei nume s-a pierdut în timp află cavalerul de oraşul 
Râmnic.
     Ajuns în Râmnic, poposi la casa unui ţăran şi întreba de această 
babă Dochie. Ţăranul, neinstruit în arta vorbelor, alese îl trimise pe 
cavaler la locul ce se zvonea că se numeşte YBLE. Acolo, el găsi dom-
niţe şi cavaleri îmbrăcaţi în rochii şi costume scumpe, ce aveau feţele 
acoperite de măşti. Nedumerit, cavalerul întrebă pe una din domniţe 
ce se întâmplă. Aceasta îi spuse, că aici, la YBLE se strânseseră cei 
mai iscusiţi şi învăţaţi oameni din lume pentru a descifra secretele 
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povesti de langa noi – liniuta
     Bunica îmi povestea că pe vremea când era copil auzise printre prietenii 
de joacă un nume foarte ciudat: Linuță. Era un fel de fascinație pentru toți. 
Nimeni însă nu-l cunoștea. Nu-l văzuse nimeni niciodată. Totuți Linuță 
stârnise în sat o curiozitate foarte mare. Părinții nu ne dădeau voie să vorbim 
despre el, îmi povestea bunica, și se supărau de fiecare dată când îi 
pronunțam numele. Probabil că se mirau și ei de unde știm de el. Și cum o 
obsesie este întotdeauna o obsesie, copiii s-au pus pe treabă și au inceput 
să-ntrebe în stânha și-n dreapta -în special pe cei mai apropiați vârstei lor- de 
Linuță. Și-l imaginau ca pe un monstru, de vreme ce nimeni nu voia să le 
răspundă. De altfel, imaginația populară este foarte mare, mai ales atunci 
când faptele sunt foarte vagi. Curiozitatea a debenit cu atât mai mare cu cât 
nici ei nici eu nu-și mai aminteau cine l-a pomenit primul. Poate că tocmai 
acela este și cel care deține răspunsul. Da, cu siguranță cineva deschisese un 
subiect pe care uitase să-l închidă. Dar acum acel cineva a uitat să se mai 
prezinte. Părinții le spuneau copiilor că cel mai bine ar fi să se joace fiecare 
în curtea lui, să nu se piardă de casă, că satu-i mare și cu uliți multe. Asta se 
întâmpla prin '50 și-un pic, pe când bunica avea cam 10 ani. Învățase de 
acasă să fie precaută în tot ce face și tot ce aude, chiar dacă nu pricepea ea 
prea bine asta. La școală, însă, se auzeau multe, vrute și nevrute. Pesemne că 
tot pe acolo auzise și de Linuță ăsta. Pe unul l-au bătut cu vergile peste mâini 
că l-au auzit zicând numele ăsta. De-atunci nu mai vorbeam de el pe școală. 
Nici acasă. Nu mai avea nimini curaj să mai deschidă vorba despre așa ceva. 
Găsește-l așadar pe Linuță dacă mai poți! Mai bine de un an se spune că 
nimeni nu a mai vorbit despre el. Aproape că îl uitaseră toți. Asta până la 
Paște...
     Prin '55 sau '56, în noaptea de Înviere, o parte dintre copiii adunați la 
biserică a plecat cu intenția de a aprinde lumânări în cimitir pentru cei morți. 
Nu are rost să vă mai amintesc că pe vremea aia nici nu se pomenea să existe 
iluminare într-un amărât de sat, în cimitir. Mergeau toți la lumina lumânării. 
Drumul dintre biserică și cimitir nu era prea mare, dar spaimă era suficientă 
chiar și printre adulți. Putea oricând să-ți iasă un hoț. De aceea mergeau în 
cete organizate, în funcție de relațiile dintre ei. Uneori ieșea cu bătăi între 
două sau mai multe grupuri. Atunci însă nu a fost nimic rău. Până în cimitir... 
Fiecare s-a dus să pună lumânare pe la morții lui, povestește bunica. Atunci 
ne-am separat puțin unii de alții, cum era normal. Ne-am făcut închinăciunea 
cum era legea, după care am mai stat câteva clipe și ne-am ridicat. Trebuia 

să ne întâlnim la colțul bisericii care era acolo la cimitir. Eu eram un văr, nu 
eram singură. Da' erau și unii singuri. Ne-am întors spre locul de unde am venit 
pe o cărăruie îngustă, printre morminte. Mergeam încet să nu călcăm pe 
cineva. Nu e bine să calci peste cei morți. Da' când ne-am apropiat mai mult, 
am realizat că în fața noastră mai apăruse cineva. M-am gândit că era din altă 
ceată. Stătea acolo la colțul bisericii și nu spunea nimic. Nu-l vedeam tot. 
Vedeam numai fața. Nu știu dacă și el ne vedea pe noi. Îmi amintesc că la un 
moment dat o fată a început să urle, de spaimă, iar cel din față a fugit... Da' a 
fugit așa numai cu capul... adică se vedea numai capul. Și noi ne-am ținut după 
el. La un moment dat, cineva a strigat „Linuță” și toți ne-am oprit. Speriați, 
s-au întors la biserică și nu am mai spus nimic nimănui, nici măcar părinților. 
Linuță din noaptea aia de Înviere nu era un bărbos urât, ci un copilandru. De 
ce s-ar fi temut toți de un biet copil care a luat-o la fugă când s-au apropiat toți 
de el? Și poate că nici nu s-ar fi temut dacă nu ar fi ajuns vestea prin școală cu 
și alții l-ar mai fi văzut pe Linuță, și la fel numai capul se vedea din el. Descri-
erile păreau să fie aceleași. Parcă se vorbiseră toți între ei. Deja nu mai aveai 
ce să ascuzi: toată lumea știa acum de Linuță. Dar cum să-l găsească dacă toți 
cei mai în vârstă se fereau să-i pronunțe numele, cu atât mai puțin să-l descrie? 
Era fără doar și poate misiunea celor tineri de a afla, peste capul părinților. Și 
ei chiar ar fi făcut tot posibilul să afle, dar pentru asta aveau nevoie să dea iar 
peste el. La biserică nu aveau voie să meargă decât de sărbătoare, și atunci cu 
rude, fără să poată vorbi prea mult între ei. Totuși, pe la Sfânta Maria Mică, se 
spune că Linuță a apărut din nou la biserică. De data asta intra în altar. Nu știe 
nimeni cum s-a strecurat printre oameni. Însă numai câțiva oameni care erau 
mai în față și unii de la strana din dreapta l-au văzut, dar nici preotul, nici 
dascălul nu au scos nicio vorbă despre asta. Nici nu i-a întrebat cineva... 
Hotărât lucru, ceva straniu se petrecea în sat. Prea multe necunoscute și prea 
multe tăceri la unison. Părinții s-au speriat că ne interesam atâta de Linuță ăla, 
atât de mult încât au început să ne vorbească despre el. M-au tras deoparte -că 
eu era aia mai mare dintre toți- și mi-au zis să nu mai vorbesc niciodată despre 
el. Mi-au zis că e mort... da' că n-a murit de tot... N-am priceput prea bine asta. 
Cum adică a murit, da' n-a murit de tot? Eram eu mică, da' știam și eu că cine 
moare, moare de tot. Adică te-ngroapă, îți bat cuie, pun tărână pe tine dus ești! 
Au băgat și ei de seamă că voiam știu mai mult. Și, s-au gândit că decât să 
continui să urmăresc pe Linuță, mai bine să-mi spună ei și să mă păzesc de el. 
Așa a aflat povestea acelui personaj misterios. Se spune că ar fi murit prin 
toamna lui '44 în beciul casei. Intraseră rușii și pe Valea Râmnicului. Linuță, 
spun oamenii, a văzut cum maică-sa și soră-sa au fost batjocorite în spatele 
casei de un soldat rus. N-a intervenit, probabil de frică, dar a înnebunit 
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complet. Avea numai 9 ani în '44. A 
ieșit prin fundul grădinii și a ajuns în 
curtea cimitirului, unde l-au găsit 
mort... Se crede că ar fi murit de 
foame, de sete și de frig. În orice caz, 
a murit lângă un mormânt din dosul 
cimitirului unde încercase să sape o 
groapă. Când a fost găsit mort, avea 
picioarele în groapa pe care o făcuse 
lângă cruce, iar mâinile țineau niște 
bucăți de lemn, care se pare că erau 
dintr-o cruce pe care o rupsese. Cei 
mai în vârstă știau asta, și se fereau să 
povestească celorlalți pentru că stafia 
lui Linuță le-ar fi ieșit în cale o dată și 
i-ar fi amenințat că nimeni nu trebuie 
să știe cum a murit el și nici ce s-a 
întâmplat cu mama și sora sa. Asta 
până când tocmai maică-sa s-ar fi 
destăinuit preotului. Spunea că îl visa 
mereu și o ruga și pe ea să moară 
pentru că nu putea trăi cu un păcat 
așa de mare. La fel și despre soră-sa. 
Se mai spune că maică-sa era îngro-
zită și de faptul că fiul ei își alegea pe 
câte cineva din cei tineri în fiecare an. 
Le șoptea numele lui la ureche, apoi, 
după ce aceștia vorbeau de el, nimeni 
nu-i mai știa. În cele din urmă, a fost 
găsită moartă și maică-sa, iar despre 
sora lui Linuță nu s-a mai aflat nimic 
până astăzi. Cum, de altfel, nu se mai 
știe nimic nici de el. Iar secretul lui 
începe să se uite, așa cum și-a dorit.
Asta până ați citit și voi rândurile 
astea!
               
Gheorghiță Drăghici

 Hezarfen Ahmed Chalabi, 
the world's first Turkish scholar who 
is able to fly  The seventeenth centu-
ry, who reigned between the years 
1623 to 1640 during Sultan Murad 
the Fourth, and extensive knowledge 
of flying realized bill Hezarfen 
called because it is known that 
among the people.  
 Engaged in experiments at 
home, and who has done research on 
various topics Hazerfan Ahmed 
Chalabi, another Turkish scholar 
named Ismail Ore by taking the 
example of today's aircraft had 
carried the primitive way  The flight 
of birds by examining the historic 
flight before the prepared wing resis-
tance rating to measure, Okmey-
danı'nda experiments, and a morning 
shore accumulates in Istanbul, the 
people in front of Galata tower itself 
into space, leaving the wings by 
moving the collar is over and the 
Uskudar district decreased.
 First he practiced by flying 
over the pulpit of Okmeydani eight 
or nine times with eagle wings, using 
the force of the wind. Then, as Sultan 
Murad Khan was watching, he flew 
from the very top of the Galata 
Tower and landed in the Doğancılar 
square in Üsküdar, with the help of 
the south-west wind. Then Murad 
Khan granted him a sack of golden 
coins, and said: 'This is a scary man. 
He is capable of doing anything he 
wishes. It is not right to keep such 
people, and thus sent him to Algeria 
on exile. He died there.

hezarfen ahmed
chalabi

 The scientist Benjamin Radford concluded that 
the Chupacabras is a real animal. An analysis by a 
veterinarian of 300 reported victims of the 
Chupacabras found that they had not been bled dry.
 They got to the conclusion that the 
Chupacabras is only a coyote or a dog infected by the 
parasite Sarcoptes scabiei.

THE LEGEND

 The Chupacabras, in South American legends, 
is a horrible monster that kills the cattle.
 The legend says that it is an undeterminated 
colour and it lives in the forest. It comes out to the 
fields and kills goats and sheeps.

 Chupacabras was firstly seen in Puerto Rico in 
1995. Eight sheeps were discovered dead.
 Firstly they thought that it could be the result of 
a satanic cult. But more than 150 farm animals were 
found dead during that year, and the Chupacabras had 
already been seen.
 The attacks continued in other countries such 
as Argentina, Peru or Brazil.

WHAT IS THE CHUPACABRAS?

CHUPACABRAS: THE ORIGIN

MAIN FEATURES
 It kills by draining the blood of the goats in the 
chest area.The dead goats are always found with three 
puncture wounds. It has spines on its back.

 It's been seen in almost every country of South 
America. There are also cases in UUEE (Texas).
 In April 2006, Mosnews reported that 
Chupacabras has its true origin in Russia.

SIGHTINGS

SOLVING THE MISTERY

           Comunele Bisoca şi Vintileasca, 
aflate în judeţe diferite, Buzău respectiv 
Vrancea, şi la câteva zeci de kilometri 
distanţă de micul nostru oraş, sunt, totuşi, 
strâns legate de acesta. „Cordonul 
ombilical” este râul Râmnic. El izvorăşte 
de la baza vârfului Furu, din Vintileasca, 
şi trece prin satul Jitia, din cealaltă 
comună menţionată, pentru ca mai apoi să 
scalde şi pământul târguşorului nostru, 
Râmnic Sărat. Situate în trecut la 
confluenţa a trei ţări: Moldova, Ţara 
Românească şi Transilvania, cele două 
comune vecine au avut sarcină grea de a 
păstra unitatea, de a demonstra că 
graniţele politice şi convenţiile nu pot 
separa un popor.
          Râmnicul a fost, la începuturile sale, 
un târg ce reunea oameni din toate părţile 
pentru comerţ, schimburi de bunuri. 
Ţăranii coborau des pe firul apei aducând 
cu ei toată veselia şi sănătatea acestor 
zone. Unii au rămas, strămoşi ai 
râmnicenilor de astăzi, dar cei mai mulţi 
se întorceau de fiecare dată la 
gospodăriile lor. 
    Ajungând în Vintileasca sau Bisoca, 
totul în jurul nostru se schimbă. Peisajul 
urban dispare, griul monoton şi zgomotul 
obositor tipic citadin fiind înlocuite de 
infinit de multe nuanţe de verde, aerul 
proaspăt, revitalizant, şi sunete cu mai 
puţini decibeli care ne „mângâie” auzul şi 
ne hrănesc spiritul. Pentru noi, abia 
plecaţi de la oraş, totul pare aici a fi într-o 
perfectă ordine naturală. Vederea vitelor 
păscând, a oamenilor la coasă, a carelor 
cu boi şi a naturii ne dă impresia că nimic 
nu s-a schimbat de secole, că toate 

legenda si adevar
se Împletesc pe fir de apa

lucrurile sunt în aceeaşi stare pură, fără 
influenţe externe. La o a doua privire, 
însă, observăm că civilizaţia şi tehnica au 
pătruns şi aici. Sunt şosele asfaltate pe 
care circulă maşini, antene radio, TV, 
telefonice, case moderne cu facilităţi etc.. 
Dar în ce măsură au alterat ele cultura 
locală, tradiţiile, miturile şi legendele 
zonei? Străini de situaţie, am fi tentaţi să 
credem că nimic nu e diferit. Trebuie să 
recunoaştem, totuşi, că satul este nu doar 
o comunitate umană ci şi un organism viu 
care evoluează, pornind de la o structură 
primară, stimulat apoi de factori interni şi 
externi. Transformarea sa nu poate fi 
stopată, timpul nu poate fi oprit în loc, dar 
a trecut mai încet sau mai repede aici? Şi 
cât a reuşit să şteargă din identitatea 
zonei, aducând aspecte noi peste amintiri. 
 Rămânând în registrul vizual, 
constatăm o primă schimbare. 
Frumoasele costume populare au devenit 
acum doar costumaţii ale dansatorilor şi 
cântăreţilor care interpretează la 
spectacole şi festivaluri, cum ar fi cel 
anual, ţinut în jurul datei de 15 august, în 
satul Lacurile din Bisoca. Oamenii le-au 
schimbat cu hainele moderne, comune. 
Acum portul popular se găseşte în muzee, 
extinse colecţii particulare, dar şi în 
fiecare casă. Proprietarii nu se pot 
desprinde de ele, au fost lucrate de 
părinţii, bunicii lor cu multă migală, 
pasiune şi imaginaţie. Modelele florale 
reunesc toată paleta cromatică 
armonizând plăcut şi vioi culorile; 
predominau grenaul la cele femeieşti şi 
albastrul la cele bărbăteşti. Apărea şi 
motivul tricolorului, simbol al dragostei 
pentru patrie. Fie că era pânză brodată cu 
mătase albă, fie că foloseau fir de lână 
colorată cu o vopsea naturală obţinută din 

 Youth Building Legendary Europe (YBLE) este un proiect European , ce are ca 
scop cunoastrea legendelor nationale ale tarilor participante: Romania, Italia, Spania, 
Portugalia si Turcia.Pe parcursul saptamanii in care s-a desfasurat proiectul (9-16 iulie) , 
tinerii participantii si-au impartasit cunostintele despre eroii si legendele tarilor de 
provenienta. De asemenea , datorita activitatilor la care acestia au participat  au aflat 
lucruri interesante despre istoria orasului Rimnicu Sarat , dar si legende din zona 
Buzaului , cum ar fi legenda ciobanului Bucur.Treasure hunt reprezinta una dintre 
activitatile care le-a oferit tinerilor oportunitatea de a descoperi  cat mai multe lucruri 
despre orasul in care se gasec.    
 Daca isi imagineaza cineva ca am plecat la “vanatoarea de comori” inarmati cu 
o harta si lopeti, cautand o comoara valoroasa,ingropata de predecesorii nostri, va inselati. 
Scopul “Treasure hunt”il reprezinta lucrul in echipa , iar “comoara” -aflarea cat mai 
multor legende despre diferitele obiective turistice. 
 Toti participantii au fost impartiti in doua grupe de cate 18-19 persoane.Fiecare 
grupa a primit cate o harta unde au fost notate obiectivele turistice, pe care trebuie sa le 
viziteze si o lista cu sarcini, pe care le aveau de facut.Ambele grupe au pornit de la hostelul 
“Milion”, unde au fost cazati si au urmat trasee diferite. Fiecare echipa continea 
participanti romani, dar acestia nu aveau voie sa le dea indicatii celorlalti participanti, 
decat in cazuri extreme, trebuia sa lase participantii straini sa se descurce singuri in 
gasirea obiectivelor.
 Primul loc unde trebuia sa ajungem a fost Biblioteca Municipala.Cu ajutorul 
unui localnic, care ne-a indicat drumul pe harta am reusit sa ajungem acolo destul de 
repede. Odata ajunsi la biblioteca, a trebuit sa indeplinim una din sarcini: sa gasim in 
rafturile bibliotecii carti ale autorilor nationali din fiecare tara de unde proveneau 
participantii:Spania, Italia, Protugalia, Turcia, Romania.Tot aici, doamnele de la 
biblioteca ne-au prezentat o scurta istorie a Rimnicului, dar si multe date interesante 
despre biblioteca. 
 Urmatoarele obiective le-au reprezentat troita lui “Ion Mihalache” si mausoleul 
lui “Corneliu Coposu”.Cerul era acoperit treptat de nori si vantul incepuse sa bata cu 
putere.Apropierea furtunii ne-a grabit pasii spre gasirea urmatorului obiectiv: Manastirea 
ctitorita de Constantin Brancoveanu.Aceasta manastire a fost construita intre anii 
1691-1697, iar icoanele pictate de pe zidurile bisericii ii apartin lui Pirvu Mutul. Dupa 
vizitarea manastirii ne-am indreptat catre urmatorul loc isnemnat pe harta:Casa de 
cultura”Florica Cristoforeanu”.Odata ajunsi acolo a trebuit sa rezolvam o noua sarcina: 
sa scriem cateva versuri, avand ca muza una dintre statuile aflate in apropiere : cea a lui 
Grigore Vieru sau cea a lui Alexandru Vlahuta. Datorita acestei sarcini am avut placerea 
de a constata ca printre noi se afla un poet: Sergio Hernandez Carrasco . Iata versurile pe 
care acesta le-a compus: 

El peso de la historia que
recae sobre la sombra del hierro,
meciendo nuestro passo por esta
magica ciudad de fantasma e ilusion
Llegado por el pueblo hasta los
confires de los ligios, y siedo este 
un heroe para el mundo.

Me miras con ojos audaces y
solidarios, exaltas los valores de cada
persona que por aqui pasa e
inevitablemente cambiaste el pasado para mejorar
nuestro futuro. 

Greutatea istoriei 
care se sprijina pe aceasta umbra de piatra,
ce priveste calatoria noastra prin acest oras magic
plin de fantezie si iluzie,
insoteste oamenii pana la sfarsitul vietii,
fiind un erou al lumii.

Ma privesti cu ochii intelepti si
solitari, trezesti in fiecare om 
care trece  pe aici valorile morale importante
si inevitabil ai schimbat trecutul pentru 
a ne imbunatati viitorul.
  
   Alt obiectiv turistic, pe care a trebuit sa-l vizitam 
l-a reprezentat grupul statuar din lemn ce se afla in 
parc.Acolo nu am poposit foarte mult deoarece a 
ploaia ne-a alungat spre urmatorul loc insemnat pe 
harta: Primaria, unde participantii erau 
insarcinati cu cautarea celor doua  placute 
comemorative. Acest lucru a fost mai dificil 
deoarece, din cauza ploii toti ne-am adapostit in 
interiorul primariei, iar placutele comemorative se 
afla pe zidurile din exterior. Dupa incetarea ploii 
placutele au fost gasite si am cerut indicatii pentru 
a afla drumul catre urmatorul loc insemnat pe 
harta.
    Urmatorul si ultimul obiectiv turistic l-a 
reprezentat gara. Acolo sarcina pe care au primit-o 
participantii a fost sa gaseasca un lucru 
reprezentativ pentru ei din acel loc.Acesta a fost un 

mic catelus prietenos, care s-a lasat 
mangaiat de participanti, care au 
petrecut ceva minute jucandu-se 
cu el.Acestia i-au dat si un 
nume:”Legend”(Legenda).De la 
gara am pornit cu totii spre locul 
de unde am inceput 
“vinatoare”-hostelul “Milion”.
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           Comunele Bisoca şi Vintileasca, 
aflate în judeţe diferite, Buzău respectiv 
Vrancea, şi la câteva zeci de kilometri 
distanţă de micul nostru oraş, sunt, totuşi, 
strâns legate de acesta. „Cordonul 
ombilical” este râul Râmnic. El izvorăşte 
de la baza vârfului Furu, din Vintileasca, 
şi trece prin satul Jitia, din cealaltă 
comună menţionată, pentru ca mai apoi să 
scalde şi pământul târguşorului nostru, 
Râmnic Sărat. Situate în trecut la 
confluenţa a trei ţări: Moldova, Ţara 
Românească şi Transilvania, cele două 
comune vecine au avut sarcină grea de a 
păstra unitatea, de a demonstra că 
graniţele politice şi convenţiile nu pot 
separa un popor.
          Râmnicul a fost, la începuturile sale, 
un târg ce reunea oameni din toate părţile 
pentru comerţ, schimburi de bunuri. 
Ţăranii coborau des pe firul apei aducând 
cu ei toată veselia şi sănătatea acestor 
zone. Unii au rămas, strămoşi ai 
râmnicenilor de astăzi, dar cei mai mulţi 
se întorceau de fiecare dată la 
gospodăriile lor. 
    Ajungând în Vintileasca sau Bisoca, 
totul în jurul nostru se schimbă. Peisajul 
urban dispare, griul monoton şi zgomotul 
obositor tipic citadin fiind înlocuite de 
infinit de multe nuanţe de verde, aerul 
proaspăt, revitalizant, şi sunete cu mai 
puţini decibeli care ne „mângâie” auzul şi 
ne hrănesc spiritul. Pentru noi, abia 
plecaţi de la oraş, totul pare aici a fi într-o 
perfectă ordine naturală. Vederea vitelor 
păscând, a oamenilor la coasă, a carelor 
cu boi şi a naturii ne dă impresia că nimic 
nu s-a schimbat de secole, că toate 

lucrurile sunt în aceeaşi stare pură, fără 
influenţe externe. La o a doua privire, 
însă, observăm că civilizaţia şi tehnica au 
pătruns şi aici. Sunt şosele asfaltate pe 
care circulă maşini, antene radio, TV, 
telefonice, case moderne cu facilităţi etc.. 
Dar în ce măsură au alterat ele cultura 
locală, tradiţiile, miturile şi legendele 
zonei? Străini de situaţie, am fi tentaţi să 
credem că nimic nu e diferit. Trebuie să 
recunoaştem, totuşi, că satul este nu doar 
o comunitate umană ci şi un organism viu 
care evoluează, pornind de la o structură 
primară, stimulat apoi de factori interni şi 
externi. Transformarea sa nu poate fi 
stopată, timpul nu poate fi oprit în loc, dar 
a trecut mai încet sau mai repede aici? Şi 
cât a reuşit să şteargă din identitatea 
zonei, aducând aspecte noi peste amintiri. 
 Rămânând în registrul vizual, 
constatăm o primă schimbare. 
Frumoasele costume populare au devenit 
acum doar costumaţii ale dansatorilor şi 
cântăreţilor care interpretează la 
spectacole şi festivaluri, cum ar fi cel 
anual, ţinut în jurul datei de 15 august, în 
satul Lacurile din Bisoca. Oamenii le-au 
schimbat cu hainele moderne, comune. 
Acum portul popular se găseşte în muzee, 
extinse colecţii particulare, dar şi în 
fiecare casă. Proprietarii nu se pot 
desprinde de ele, au fost lucrate de 
părinţii, bunicii lor cu multă migală, 
pasiune şi imaginaţie. Modelele florale 
reunesc toată paleta cromatică 
armonizând plăcut şi vioi culorile; 
predominau grenaul la cele femeieşti şi 
albastrul la cele bărbăteşti. Apărea şi 
motivul tricolorului, simbol al dragostei 
pentru patrie. Fie că era pânză brodată cu 
mătase albă, fie că foloseau fir de lână 
colorată cu o vopsea naturală obţinută din 

plante, tehnică numită „fir în broci”, fie 
mătase colorată, totul era lucrat manual. 
Deşi localnicii din prezent au abandonat 
cusutul că artă, apreciază munca 
înaintaşilor şi îşi arată respectul tocmai 
conservând costumele, purtându-le doar 
în zi de sărbătoare. 
Pe lângă acestea, se mai păstrează şi alte 
obiecte minunate făcute de mâna omului. 
Preşuri, covoare ţesute la război, cuverturi 
de lână care fac dintr-un pat obişnuit un 
piedestal pentru o operă de artă, sunt în 
toate casele gospodarilor. Deasemenea, 
pereţii sunt îmbrăcaţi în carpete şi cusături 
frumos colorate, cu diverse motive 
reprezentând peisaje, scene din viaţa 
cotidiană, ocupaţii tradiţionale. Pe la 
femeile bătrâne, ce păstrează încă ladă de 
zestre din tinereţe, descoperim batiste 
brodate, personalizate, cu dedicaţie 
cusută, cu mărgeluţe, perdeluţe, ştergare, 
despre care nepoţii lor ştiu doar din 
poveşti; ei nu se preocupă cu asemenea 
meşteşuguri, obiceiul de a coase la 
lumânare seara târziu sau la clacă, de zile 
mari, a devenit desuet. Aceste articole de 
mai sus erau oferite ori de către fete 
băieţilor la baluri, ca semn de afecţiune, 
ori la nunţi, de către mireasă nuntaşilor ca 
amintire, ori se dăruiau bisericii pentru a 
înfrumuseţa icoanele din Casa Domnului. 
Şi astăzi se mai dau la nunţi, dar au fost 
treptat înlocuite cu obiecte mai puţin 
artistice şi mai mult utile, prosoapele 
obişnuite. Deci, ideea nu s-a schimbat, 
pentru că, la vremea lor, şi ştergarele erau 
utile nu doar ornamentale. 
       Apoi, oamenii încă mai folosesc 
linguri de lemn şi vase de lut. Olăritul nu 
a dispărut şi se fac atât articole de 
artizanat cât şi de uz casnic: oale, 
străchini, cofere, farfurii. Acestora li s-au 

alăturat, în timp, obiecte şi ustensile 
moderne de gătit, ceramică chinezească, 
electrocasnice. Vasele de lut şi-au pierdut 
importanţa; înainte erau folosite cu 
mândrie când era casa plină de oaspeţi şi 
masa îmbelşugată, acum sunt accesorii 
dispensabile. 
          Chipul locurilor s-a schimbat şi din 
cauza transformărilor în arhitectură. 
Acum accentul a trecut de pe 
ornamentaţie şi estetică pe spaţialitate şi 
funcţionalitate. În trecut casele aveau 
două odăi de locuit, o prispă în faţă şi în 
spate o sobă acoperită cu prelată pentru a 
fi folosită vara. Structura clădirii era din 
lemn încărcată apoi cu lut, iar acoperişul 
făcut din şindrilă. Pereţii albi erau 
înfrumuseţaţi, la casele avute, cu „brâie”, 
„perdele” de lemn „brodat”, forme 
vegetale ce alcătuiau un model simplu dar 
de efect. Astăzi materialele s-au schimbat, 
liniile drepte predomină. Au fost şi unii 
constructori, mai cu dare de mână, care au 
simţit că natura locului cere o sculptură în 
lemn, obloane migălite de către tâmplar 
sau stâlpi la poartă, din trunchi de copac 
prefăcuţi în opere de artă. Ei fac acum 
case cu etaj, cu balcon închis. Astfel, tot 
farmecul de a fi pe acea prispă mai mult 
afară, la aer, decât în casă, dispare.
         Cu toate acestea, vedem aievea 
„Carul cu boi” al lui Nicolae Grigorescu. 
Chiar dacă au rămas drumuri de piatră sau 
sunt străzi construite, urmărim trecând 
aceeaşi căruţă de lemn, cu o pereche de 
boi viguroşi, cu ţărani obosiţi de la 
muncă, dar cu o expresie a feţei ce emană 
mulţumire pentru ziua spornică ce se 
încheie, recunoştinţă faţă de Dumnezeu 
pentru că le-a dat încă o zi în care să 
muncească, să-şi vadă pământul rodind şi 
gospodăriile înflorind. Ocupaţiile vechi se 

păstrează. Femeile cresc păsări, vaci şi 
alte animale domestice, aduc apă de la 
fântână cu cobiliţa în spinare şi deretică 
prin casă. Bărbaţii merg la coasă, la 
brazde, ciobanii îşi îngrijesc stânile, 
transhumanţa fiind un proces de 
actualitate, în aceleaşi condiţii ca acum 
300 de ani, deşi pe drumuri europene 
acum.
   Aceste plaiuri sunt bogate şi în legende. 
Fiecare colţişor are partea lui de fantastic, 
de mistic. Dar, oare, aceste povestioare ce 
erau spuse odinioară la gura sobei, când 
viscolul de afară înteţea jarul şi lemnele 
trosneau doborâte de flacără, s-au păstrat 
intacte, sau oamenii, preocupaţi cu alte 
griji, le-au uitat undeva în ceaţa anilor 
trecuţi?
          Se pare că Vintileasca era tărâmul 
uriaşilor care puteau seca un râu dintr-o 
sorbitură. Încă se păstrează un drum 
pietruit ce separă două sate numit Drumul 
Uriaşilor. Sunt şi Pietrele Fetei, care au 
legenda lor legată tot de lumea giganţilor. 
După cum se ştie, creaţiile populare sunt 
transmise pe cale orală din generaţie în 
generaţie. În diferite timpuri, unii scriitori 
le-au cules şi le-au strâns în cărţi. După o 
comparaţie între ceea ce se găseşte în 
biblioteci şi pe teren, am constatat că 
timpul şi-a pus amprenta asupra 
versiunilor legendelor.
          O primă istorioară a Pietrelor Fetei 
ne prezintă un uriaş ce avea doi copii, 
băiat şi fată. Într-o zi vrea să mănânce 
unul din ei, dar, neştiind pe care, îi supune 
la o probă, îi pune să arunce câte o piatră 
cât mai departe, câştigătorul urmând a fi 
cruţat. Fata pierde şi fuge de teama tatălui, 
care o urmăreşte şi calcă peste piatra ei, pe 
care îi rămâne imprimată laba piciorului.

ANCA NECULĂIASA

 Youth Building Legendary Europe (YBLE) este un proiect European , ce are ca 
scop cunoastrea legendelor nationale ale tarilor participante: Romania, Italia, Spania, 
Portugalia si Turcia.Pe parcursul saptamanii in care s-a desfasurat proiectul (9-16 iulie) , 
tinerii participantii si-au impartasit cunostintele despre eroii si legendele tarilor de 
provenienta. De asemenea , datorita activitatilor la care acestia au participat  au aflat 
lucruri interesante despre istoria orasului Rimnicu Sarat , dar si legende din zona 
Buzaului , cum ar fi legenda ciobanului Bucur.Treasure hunt reprezinta una dintre 
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participanti romani, dar acestia nu aveau voie sa le dea indicatii celorlalti participanti, 
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gasirea obiectivelor.
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unui localnic, care ne-a indicat drumul pe harta am reusit sa ajungem acolo destul de 
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rafturile bibliotecii carti ale autorilor nationali din fiecare tara de unde proveneau 
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putere.Apropierea furtunii ne-a grabit pasii spre gasirea urmatorului obiectiv: Manastirea 
ctitorita de Constantin Brancoveanu.Aceasta manastire a fost construita intre anii 
1691-1697, iar icoanele pictate de pe zidurile bisericii ii apartin lui Pirvu Mutul. Dupa 
vizitarea manastirii ne-am indreptat catre urmatorul loc isnemnat pe harta:Casa de 
cultura”Florica Cristoforeanu”.Odata ajunsi acolo a trebuit sa rezolvam o noua sarcina: 
sa scriem cateva versuri, avand ca muza una dintre statuile aflate in apropiere : cea a lui 
Grigore Vieru sau cea a lui Alexandru Vlahuta. Datorita acestei sarcini am avut placerea 
de a constata ca printre noi se afla un poet: Sergio Hernandez Carrasco . Iata versurile pe 
care acesta le-a compus: 

El peso de la historia que
recae sobre la sombra del hierro,
meciendo nuestro passo por esta
magica ciudad de fantasma e ilusion
Llegado por el pueblo hasta los
confires de los ligios, y siedo este 
un heroe para el mundo.

Me miras con ojos audaces y
solidarios, exaltas los valores de cada
persona que por aqui pasa e
inevitablemente cambiaste el pasado para mejorar
nuestro futuro. 

Greutatea istoriei 
care se sprijina pe aceasta umbra de piatra,
ce priveste calatoria noastra prin acest oras magic
plin de fantezie si iluzie,
insoteste oamenii pana la sfarsitul vietii,
fiind un erou al lumii.

Ma privesti cu ochii intelepti si
solitari, trezesti in fiecare om 
care trece  pe aici valorile morale importante
si inevitabil ai schimbat trecutul pentru 
a ne imbunatati viitorul.
  
   Alt obiectiv turistic, pe care a trebuit sa-l vizitam 
l-a reprezentat grupul statuar din lemn ce se afla in 
parc.Acolo nu am poposit foarte mult deoarece a 
ploaia ne-a alungat spre urmatorul loc insemnat pe 
harta: Primaria, unde participantii erau 
insarcinati cu cautarea celor doua  placute 
comemorative. Acest lucru a fost mai dificil 
deoarece, din cauza ploii toti ne-am adapostit in 
interiorul primariei, iar placutele comemorative se 
afla pe zidurile din exterior. Dupa incetarea ploii 
placutele au fost gasite si am cerut indicatii pentru 
a afla drumul catre urmatorul loc insemnat pe 
harta.
    Urmatorul si ultimul obiectiv turistic l-a 
reprezentat gara. Acolo sarcina pe care au primit-o 
participantii a fost sa gaseasca un lucru 
reprezentativ pentru ei din acel loc.Acesta a fost un 

mic catelus prietenos, care s-a lasat 
mangaiat de participanti, care au 
petrecut ceva minute jucandu-se 
cu el.Acestia i-au dat si un 
nume:”Legend”(Legenda).De la 
gara am pornit cu totii spre locul 
de unde am inceput 
“vinatoare”-hostelul “Milion”.
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 Avem bucuria de a vă informa că un nou proiect a finalizat cu succes perioada de 
activități efective. Acesta a avut loc la Râmnicu Sărat în perioada  9-16 iulie 2012 și se 
numește ”Youth Build Legendary Europe”, finanțat de Comisia Europeană prin programul 
Tineret în Acțiune. Pe lângă activitățile realizate în orașul nostru, două zile au fost 
rezervate exclusiv unor anchete de teren la Balta Alba (legenda locului) și Bisoca (Masa 
lui Bucur și legenda întemeierii Bucureștiului). 
 Scopul acestui proiect a fost acela de a promova cultura europeană, în general, și 
pe cea românească, în particular, prin redescoperirea ”Europei legendare”, a valorilor 
tradiționale și a respectării patrimoniului comun identitar.
 De la un cap la altul, proiectul a fost un amestec de culturi și obiceiuri care ne-a 
ajutat să înțelegem mai bine mentalitatea, firea și obiceiul fiecărei națiuni participante: 
italiană, portugheză, română, spaniolă și turcă. 
 Unul dintre momentele cele mai imprtante a constat în activitatea numită 
”treasure hunt”, un fel de tur al orașului prin care participanții străini, dar și cei români au 
avut ocazia de a cunoaște principalele obiective turistice locale, istoria fiecărui loc și 
importanța anumitor personalități din istoria Râmnicului. Astfel, au descoperit istoria noii 
Gări, lucrare realizată de celebrul arhitect român Anghel Saligny, povestea Palatului 
Comunal și de Justiție, a Bibliotecii Municipale sau a Casei Brâncovenești etc. Un tur al 
orașului sub forma unei competiții, întrucât s-au format două grupuri, cu trasee diferite, iar 
fiecare dintre ele trebuia să colecteze de la localnici informațiile necesare pentru a atinge 
obiectivele propuse, având  la dispoziție numai o hartă a orașului și numnle locurilor sau 
clădirilor la care trebuia să ajungă. 
 Un alt moment important al schimbului de tineri a constat în Prima Ediție a 
Carnavalului de la Râmnicu Sărat. Toate cele cinci țări participante au defilat prin fața 
râmnicenilor pe traseul: Școala Vasile Cristoforeanu-Centru-Grădina Publică în costume 
tradiționale, deghizați în personaje mitologice sau eroi reali. Pe toată durata defilării s-au 
intonat imnurile de stat, s-au recitat cântece specifice pentru fiecare țară și s-au arborat 
steagurile naționale. Ajunși în Grădina Publică, în foișorul din mijlocul parcului, localnicii 
s-au bucurat de dansuri tradiționale din fiecare țară, au ascultat imnul oficial al proiectului, 
compus chiar de participanți, iar în final au putut viziona o scurtă prezentare cu toate 
activitățile care au avut loc pe parcursul unei săptămâni. 
 De asemenea, au avut loc seri interculturale, interviuri cu localnicii de la Balta 
Albă și Bisoca despre legendele locale, prezentări ale eroilor legendari și reali din fiecare 
țară, precum și ale principalelor mituri și legende europene. 
 Câștigul cel mare a constat în faptul că acest proiect are o continuitate concretă. 
Și nu mă refer aici numai la carnavalul care se va ține an de an la Râmnicu Sărat, ci la 
faptul că tinerii din diferite țări au descoperit la fața locului istoria mai mult sau mai puțim 
reală a acestor locuri. Uneori –spunea unul dintre participanți-, o istorie povestită de un 
localnic poate părea mult mai verosimilă decât oricare altă declarație oficială, chiar dacă, 

activitati
în esență, nu este decât 
o legendă. Pentru  mine, 
de exemplu, tot timpul 
va exista o biserică 
scufundată la Balta 
Albă, și de acum 
înainte, de câte ori voi 
vedea  un lac, îmi voi 
aduce imediat aminte 
de Râmnicu Sărat și de 
țara voastră. 
 Cred, în final, 
că proiectul nostru și-a 
atins marele obiectiv: 
acela de a prezenta 
locurile acestea printr-o 
manieră cât mai plăcută 
și diversificată. Am vrut 
să demonstrăm 
importanța pe care o are 
mitologia unui popor și 
modul în care poate 
influența istoria și felul 
de a gândi. În fapt, 
”lumea-i visul 
sufletului nostru”, cum 
spunea poetul, iar 
realitatea noastră nu 
este decât o realitate 
subiectivă, în care nicio 
existență nu poate fi 
demonstrată cu 
adevărat, dar poate fi 
simțită și împărtășită 
constant. 
 Pentru că noi 
înșine vom deveni, mai 
devreme sau mai târziu, 
legendă pentru cei ce 
vor veni!

Gheorghiță Drăghici,
manager proiect

 Youth Building Legendary Europe (YBLE) este un proiect European , ce are ca 
scop cunoastrea legendelor nationale ale tarilor participante: Romania, Italia, Spania, 
Portugalia si Turcia.Pe parcursul saptamanii in care s-a desfasurat proiectul (9-16 iulie) , 
tinerii participantii si-au impartasit cunostintele despre eroii si legendele tarilor de 
provenienta. De asemenea , datorita activitatilor la care acestia au participat  au aflat 
lucruri interesante despre istoria orasului Rimnicu Sarat , dar si legende din zona 
Buzaului , cum ar fi legenda ciobanului Bucur.Treasure hunt reprezinta una dintre 
activitatile care le-a oferit tinerilor oportunitatea de a descoperi  cat mai multe lucruri 
despre orasul in care se gasec.    
 Daca isi imagineaza cineva ca am plecat la “vanatoarea de comori” inarmati cu 
o harta si lopeti, cautand o comoara valoroasa,ingropata de predecesorii nostri, va inselati. 
Scopul “Treasure hunt”il reprezinta lucrul in echipa , iar “comoara” -aflarea cat mai 
multor legende despre diferitele obiective turistice. 
 Toti participantii au fost impartiti in doua grupe de cate 18-19 persoane.Fiecare 
grupa a primit cate o harta unde au fost notate obiectivele turistice, pe care trebuie sa le 
viziteze si o lista cu sarcini, pe care le aveau de facut.Ambele grupe au pornit de la hostelul 
“Milion”, unde au fost cazati si au urmat trasee diferite. Fiecare echipa continea 
participanti romani, dar acestia nu aveau voie sa le dea indicatii celorlalti participanti, 
decat in cazuri extreme, trebuia sa lase participantii straini sa se descurce singuri in 
gasirea obiectivelor.
 Primul loc unde trebuia sa ajungem a fost Biblioteca Municipala.Cu ajutorul 
unui localnic, care ne-a indicat drumul pe harta am reusit sa ajungem acolo destul de 
repede. Odata ajunsi la biblioteca, a trebuit sa indeplinim una din sarcini: sa gasim in 
rafturile bibliotecii carti ale autorilor nationali din fiecare tara de unde proveneau 
participantii:Spania, Italia, Protugalia, Turcia, Romania.Tot aici, doamnele de la 
biblioteca ne-au prezentat o scurta istorie a Rimnicului, dar si multe date interesante 
despre biblioteca. 
 Urmatoarele obiective le-au reprezentat troita lui “Ion Mihalache” si mausoleul 
lui “Corneliu Coposu”.Cerul era acoperit treptat de nori si vantul incepuse sa bata cu 
putere.Apropierea furtunii ne-a grabit pasii spre gasirea urmatorului obiectiv: Manastirea 
ctitorita de Constantin Brancoveanu.Aceasta manastire a fost construita intre anii 
1691-1697, iar icoanele pictate de pe zidurile bisericii ii apartin lui Pirvu Mutul. Dupa 
vizitarea manastirii ne-am indreptat catre urmatorul loc isnemnat pe harta:Casa de 
cultura”Florica Cristoforeanu”.Odata ajunsi acolo a trebuit sa rezolvam o noua sarcina: 
sa scriem cateva versuri, avand ca muza una dintre statuile aflate in apropiere : cea a lui 
Grigore Vieru sau cea a lui Alexandru Vlahuta. Datorita acestei sarcini am avut placerea 
de a constata ca printre noi se afla un poet: Sergio Hernandez Carrasco . Iata versurile pe 
care acesta le-a compus: 

El peso de la historia que
recae sobre la sombra del hierro,
meciendo nuestro passo por esta
magica ciudad de fantasma e ilusion
Llegado por el pueblo hasta los
confires de los ligios, y siedo este 
un heroe para el mundo.

Me miras con ojos audaces y
solidarios, exaltas los valores de cada
persona que por aqui pasa e
inevitablemente cambiaste el pasado para mejorar
nuestro futuro. 

Greutatea istoriei 
care se sprijina pe aceasta umbra de piatra,
ce priveste calatoria noastra prin acest oras magic
plin de fantezie si iluzie,
insoteste oamenii pana la sfarsitul vietii,
fiind un erou al lumii.

Ma privesti cu ochii intelepti si
solitari, trezesti in fiecare om 
care trece  pe aici valorile morale importante
si inevitabil ai schimbat trecutul pentru 
a ne imbunatati viitorul.
  
   Alt obiectiv turistic, pe care a trebuit sa-l vizitam 
l-a reprezentat grupul statuar din lemn ce se afla in 
parc.Acolo nu am poposit foarte mult deoarece a 
ploaia ne-a alungat spre urmatorul loc insemnat pe 
harta: Primaria, unde participantii erau 
insarcinati cu cautarea celor doua  placute 
comemorative. Acest lucru a fost mai dificil 
deoarece, din cauza ploii toti ne-am adapostit in 
interiorul primariei, iar placutele comemorative se 
afla pe zidurile din exterior. Dupa incetarea ploii 
placutele au fost gasite si am cerut indicatii pentru 
a afla drumul catre urmatorul loc insemnat pe 
harta.
    Urmatorul si ultimul obiectiv turistic l-a 
reprezentat gara. Acolo sarcina pe care au primit-o 
participantii a fost sa gaseasca un lucru 
reprezentativ pentru ei din acel loc.Acesta a fost un 

mic catelus prietenos, care s-a lasat 
mangaiat de participanti, care au 
petrecut ceva minute jucandu-se 
cu el.Acestia i-au dat si un 
nume:”Legend”(Legenda).De la 
gara am pornit cu totii spre locul 
de unde am inceput 
“vinatoare”-hostelul “Milion”.
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socializare
 Ce am simtit atunci cand am aflat ca voi fi in acest 
proiect? Nu stiu pe cati dintre voi va intereseaza ,dar eu nu o sa 
uit niciodata sentimentul  care m-a facut sa sar in sus de bucu-
rie in mijlocul unui supermarket aglomerat.  Nu stiam ce 
asteptari sa am de la acest proiect  fiind primul si nestiind cu ce 
se mananca,asa ca mi-am propus doar sa ma distrez si sa aflu 
cat mai multe.
 Cand am intrat in hotelul unde strainii erau cazati am  
ramas uimita de cat de diferiti  sunt  fata de ceea ce credeam eu.  
De cat de prietenosi si cat de amabili pot fi.Cu cata grija si cu 
cata rabdare  se pot apropia de o persoana. 
 Am invatat cate ceva de la fiecare dintre ei , de la turci  
am invatat sa-mi traiesc viata ca si cum ar fi ultima mea  zi, de 
la italieni sa nu iau in seama  ce crede lumea. De la spanioli am 
invatat ca cel mai bine ii sta unui om zambind, iar de la 
portughezi am invatat   sa nu ma schimb pentru absolut nimeni  
si sa dansez  atunci  cand  imi este mai greu.
 Activitatile ne-au unit si in scurt timp am devenit  
prieteni apropiati. Fiecare zi era atat de interesanta incat mi-as 
fi dorit sa nu se termine niciodata . Am inceput sa-i cunosc si sa 
ma atasez de ei incetul cu incetul ,astfel incat la sfarsitul sapta-
manii  mi-a fost foarte greu sa-i vad, plecand unul cate unul.
Noptile in care am dansat si am glumit cu ei  vor ramane cele 
mai frumoase amintiri pe care le poate strange un om in toata 
viata. 
  Acest proiect mi-a deschis usa spre  legendele lor,  
spre cultura lor si spre niste oameni extraordinari ,carora o sa le 
simt lipsa .  M-a  ajutat sa-mi  imbunatatesc  engleza  si  m-a 
invatat cum sa-mi fac prieteni noi din fiecare tara. 
 Aceasta saptamana ,in care m-am simtit extraordi-
nar,in care am participat la cele mai interesante activitati , in 
care mi-am cunoscut atatia frati si surori raspanditi prin lume 
,in care am ras si am glumit cat pentru o viata intreaga imi va 
ramane in minte pentru totdeauna .Iar fiecare dintre ei imi vor 
ramane in inima unde si-au lasat adanc amprentele pentru a  nu 
le sterge timpul.
  Pot spune cu cea mai mare sinceritate ca acest proiect 
a fost cel mai bun lucru care mi s-a intamplat ,deoarece mi-a  
aferit acazia sa ma cunosc pe mine mai bine si sa cunosc alti 
oamnei atat de diferiti dar in acelasi timp atat de asemanatori. 
Cu siguranta imi vor lipsi toti ,iar pentru mine toata aceasta  
saptamana va fi  de neuitat.

Maria Lungu

treasure hunt
 Youth Building Legendary Europe (YBLE) este un proiect European , ce are ca 
scop cunoastrea legendelor nationale ale tarilor participante: Romania, Italia, Spania, 
Portugalia si Turcia.Pe parcursul saptamanii in care s-a desfasurat proiectul (9-16 iulie) , 
tinerii participantii si-au impartasit cunostintele despre eroii si legendele tarilor de 
provenienta. De asemenea , datorita activitatilor la care acestia au participat  au aflat 
lucruri interesante despre istoria orasului Rimnicu Sarat , dar si legende din zona 
Buzaului , cum ar fi legenda ciobanului Bucur.Treasure hunt reprezinta una dintre 
activitatile care le-a oferit tinerilor oportunitatea de a descoperi  cat mai multe lucruri 
despre orasul in care se gasec.    
 Daca isi imagineaza cineva ca am plecat la “vanatoarea de comori” inarmati cu 
o harta si lopeti, cautand o comoara valoroasa,ingropata de predecesorii nostri, va inselati. 
Scopul “Treasure hunt”il reprezinta lucrul in echipa , iar “comoara” -aflarea cat mai 
multor legende despre diferitele obiective turistice. 
 Toti participantii au fost impartiti in doua grupe de cate 18-19 persoane.Fiecare 
grupa a primit cate o harta unde au fost notate obiectivele turistice, pe care trebuie sa le 
viziteze si o lista cu sarcini, pe care le aveau de facut.Ambele grupe au pornit de la hostelul 
“Milion”, unde au fost cazati si au urmat trasee diferite. Fiecare echipa continea 
participanti romani, dar acestia nu aveau voie sa le dea indicatii celorlalti participanti, 
decat in cazuri extreme, trebuia sa lase participantii straini sa se descurce singuri in 
gasirea obiectivelor.
 Primul loc unde trebuia sa ajungem a fost Biblioteca Municipala.Cu ajutorul 
unui localnic, care ne-a indicat drumul pe harta am reusit sa ajungem acolo destul de 
repede. Odata ajunsi la biblioteca, a trebuit sa indeplinim una din sarcini: sa gasim in 
rafturile bibliotecii carti ale autorilor nationali din fiecare tara de unde proveneau 
participantii:Spania, Italia, Protugalia, Turcia, Romania.Tot aici, doamnele de la 
biblioteca ne-au prezentat o scurta istorie a Rimnicului, dar si multe date interesante 
despre biblioteca. 
 Urmatoarele obiective le-au reprezentat troita lui “Ion Mihalache” si mausoleul 
lui “Corneliu Coposu”.Cerul era acoperit treptat de nori si vantul incepuse sa bata cu 
putere.Apropierea furtunii ne-a grabit pasii spre gasirea urmatorului obiectiv: Manastirea 
ctitorita de Constantin Brancoveanu.Aceasta manastire a fost construita intre anii 
1691-1697, iar icoanele pictate de pe zidurile bisericii ii apartin lui Pirvu Mutul. Dupa 
vizitarea manastirii ne-am indreptat catre urmatorul loc isnemnat pe harta:Casa de 
cultura”Florica Cristoforeanu”.Odata ajunsi acolo a trebuit sa rezolvam o noua sarcina: 
sa scriem cateva versuri, avand ca muza una dintre statuile aflate in apropiere : cea a lui 
Grigore Vieru sau cea a lui Alexandru Vlahuta. Datorita acestei sarcini am avut placerea 
de a constata ca printre noi se afla un poet: Sergio Hernandez Carrasco . Iata versurile pe 
care acesta le-a compus: 

El peso de la historia que
recae sobre la sombra del hierro,
meciendo nuestro passo por esta
magica ciudad de fantasma e ilusion
Llegado por el pueblo hasta los
confires de los ligios, y siedo este 
un heroe para el mundo.

Me miras con ojos audaces y
solidarios, exaltas los valores de cada
persona que por aqui pasa e
inevitablemente cambiaste el pasado para mejorar
nuestro futuro. 

Greutatea istoriei 
care se sprijina pe aceasta umbra de piatra,
ce priveste calatoria noastra prin acest oras magic
plin de fantezie si iluzie,
insoteste oamenii pana la sfarsitul vietii,
fiind un erou al lumii.

Ma privesti cu ochii intelepti si
solitari, trezesti in fiecare om 
care trece  pe aici valorile morale importante
si inevitabil ai schimbat trecutul pentru 
a ne imbunatati viitorul.
  
   Alt obiectiv turistic, pe care a trebuit sa-l vizitam 
l-a reprezentat grupul statuar din lemn ce se afla in 
parc.Acolo nu am poposit foarte mult deoarece a 
ploaia ne-a alungat spre urmatorul loc insemnat pe 
harta: Primaria, unde participantii erau 
insarcinati cu cautarea celor doua  placute 
comemorative. Acest lucru a fost mai dificil 
deoarece, din cauza ploii toti ne-am adapostit in 
interiorul primariei, iar placutele comemorative se 
afla pe zidurile din exterior. Dupa incetarea ploii 
placutele au fost gasite si am cerut indicatii pentru 
a afla drumul catre urmatorul loc insemnat pe 
harta.
    Urmatorul si ultimul obiectiv turistic l-a 
reprezentat gara. Acolo sarcina pe care au primit-o 
participantii a fost sa gaseasca un lucru 
reprezentativ pentru ei din acel loc.Acesta a fost un 

mic catelus prietenos, care s-a lasat 
mangaiat de participanti, care au 
petrecut ceva minute jucandu-se 
cu el.Acestia i-au dat si un 
nume:”Legend”(Legenda).De la 
gara am pornit cu totii spre locul 
de unde am inceput 
“vinatoare”-hostelul “Milion”.
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 Youth Building Legendary Europe (YBLE) este un proiect European , ce are ca 
scop cunoastrea legendelor nationale ale tarilor participante: Romania, Italia, Spania, 
Portugalia si Turcia.Pe parcursul saptamanii in care s-a desfasurat proiectul (9-16 iulie) , 
tinerii participantii si-au impartasit cunostintele despre eroii si legendele tarilor de 
provenienta. De asemenea , datorita activitatilor la care acestia au participat  au aflat 
lucruri interesante despre istoria orasului Rimnicu Sarat , dar si legende din zona 
Buzaului , cum ar fi legenda ciobanului Bucur.Treasure hunt reprezinta una dintre 
activitatile care le-a oferit tinerilor oportunitatea de a descoperi  cat mai multe lucruri 
despre orasul in care se gasec.    
 Daca isi imagineaza cineva ca am plecat la “vanatoarea de comori” inarmati cu 
o harta si lopeti, cautand o comoara valoroasa,ingropata de predecesorii nostri, va inselati. 
Scopul “Treasure hunt”il reprezinta lucrul in echipa , iar “comoara” -aflarea cat mai 
multor legende despre diferitele obiective turistice. 
 Toti participantii au fost impartiti in doua grupe de cate 18-19 persoane.Fiecare 
grupa a primit cate o harta unde au fost notate obiectivele turistice, pe care trebuie sa le 
viziteze si o lista cu sarcini, pe care le aveau de facut.Ambele grupe au pornit de la hostelul 
“Milion”, unde au fost cazati si au urmat trasee diferite. Fiecare echipa continea 
participanti romani, dar acestia nu aveau voie sa le dea indicatii celorlalti participanti, 
decat in cazuri extreme, trebuia sa lase participantii straini sa se descurce singuri in 
gasirea obiectivelor.
 Primul loc unde trebuia sa ajungem a fost Biblioteca Municipala.Cu ajutorul 
unui localnic, care ne-a indicat drumul pe harta am reusit sa ajungem acolo destul de 
repede. Odata ajunsi la biblioteca, a trebuit sa indeplinim una din sarcini: sa gasim in 
rafturile bibliotecii carti ale autorilor nationali din fiecare tara de unde proveneau 
participantii:Spania, Italia, Protugalia, Turcia, Romania.Tot aici, doamnele de la 
biblioteca ne-au prezentat o scurta istorie a Rimnicului, dar si multe date interesante 
despre biblioteca. 
 Urmatoarele obiective le-au reprezentat troita lui “Ion Mihalache” si mausoleul 
lui “Corneliu Coposu”.Cerul era acoperit treptat de nori si vantul incepuse sa bata cu 
putere.Apropierea furtunii ne-a grabit pasii spre gasirea urmatorului obiectiv: Manastirea 
ctitorita de Constantin Brancoveanu.Aceasta manastire a fost construita intre anii 
1691-1697, iar icoanele pictate de pe zidurile bisericii ii apartin lui Pirvu Mutul. Dupa 
vizitarea manastirii ne-am indreptat catre urmatorul loc isnemnat pe harta:Casa de 
cultura”Florica Cristoforeanu”.Odata ajunsi acolo a trebuit sa rezolvam o noua sarcina: 
sa scriem cateva versuri, avand ca muza una dintre statuile aflate in apropiere : cea a lui 
Grigore Vieru sau cea a lui Alexandru Vlahuta. Datorita acestei sarcini am avut placerea 
de a constata ca printre noi se afla un poet: Sergio Hernandez Carrasco . Iata versurile pe 
care acesta le-a compus: 

El peso de la historia que
recae sobre la sombra del hierro,
meciendo nuestro passo por esta
magica ciudad de fantasma e ilusion
Llegado por el pueblo hasta los
confires de los ligios, y siedo este 
un heroe para el mundo.

Me miras con ojos audaces y
solidarios, exaltas los valores de cada
persona que por aqui pasa e
inevitablemente cambiaste el pasado para mejorar
nuestro futuro. 

Greutatea istoriei 
care se sprijina pe aceasta umbra de piatra,
ce priveste calatoria noastra prin acest oras magic
plin de fantezie si iluzie,
insoteste oamenii pana la sfarsitul vietii,
fiind un erou al lumii.

Ma privesti cu ochii intelepti si
solitari, trezesti in fiecare om 
care trece  pe aici valorile morale importante
si inevitabil ai schimbat trecutul pentru 
a ne imbunatati viitorul.
  
   Alt obiectiv turistic, pe care a trebuit sa-l vizitam 
l-a reprezentat grupul statuar din lemn ce se afla in 
parc.Acolo nu am poposit foarte mult deoarece a 
ploaia ne-a alungat spre urmatorul loc insemnat pe 
harta: Primaria, unde participantii erau 
insarcinati cu cautarea celor doua  placute 
comemorative. Acest lucru a fost mai dificil 
deoarece, din cauza ploii toti ne-am adapostit in 
interiorul primariei, iar placutele comemorative se 
afla pe zidurile din exterior. Dupa incetarea ploii 
placutele au fost gasite si am cerut indicatii pentru 
a afla drumul catre urmatorul loc insemnat pe 
harta.
    Urmatorul si ultimul obiectiv turistic l-a 
reprezentat gara. Acolo sarcina pe care au primit-o 
participantii a fost sa gaseasca un lucru 
reprezentativ pentru ei din acel loc.Acesta a fost un 

mic catelus prietenos, care s-a lasat 
mangaiat de participanti, care au 
petrecut ceva minute jucandu-se 
cu el.Acestia i-au dat si un 
nume:”Legend”(Legenda).De la 
gara am pornit cu totii spre locul 
de unde am inceput 
“vinatoare”-hostelul “Milion”.

        Legendele ne construiesc  istoria, 
precum și viitorul.  Ne-am adunat din 
toate colțurile Europei pentru a vă arăta 
încotro să vă îndreptați. 
        În perioada 9-16 Iulie 2012 s-a 
desfășurat proiectul YBLE(Youth Build-
ing Legendary Europe) într-un cadru de 
educație non-formală, la Râmnicu Sărat, 
Balta Albă și Bisoca. Proiectul YBLE  a 
avut o încărcătură culturală deosebită 
presupunând un schimb de informații 
privind mituri, legende și evoluția cultur-
ală a celor 5 țări participante : România, 
Turcia, Spania, Portugalia și Italia. 
        Pentru ușurarea schimbului de infor-
mații s-au folosit prezentări în power-
point  cu imagini, text , chiar și videocli-
puri despre legendele fiecărei țări. Cei 
care au spart gheața am fost noi, românii, 
cu legende despre Baba Dochia, Masa lui 
Bucur, Dracula, respectiv tradiții și 
obiceiuri românești privind prepararea 
cozonacului și a altor mâncăruri speci-
fice.  Ne-au prins din urmă participanții 
din Turcia cu câteva legende din care, 
demnă de menționat este cea a lui 
Nastratin Hogea (Nasreddin Hodja), 
corespondentul lui Păcală din folclorul 
românesc. Nastratin a fost un învățat și 
filosof care sprijinea oamenii de rând în 
defavoarea elitelor, cunoscut pentru 
povestirile sale amuzante.S-a născut în 
Anatolia,Turcia , dar cea mai mare parte 
a vieții a trăit-o în Aksehir; de aceea, în 
fiecare an între 5-10 Iulie se desfășoară 
Festivalul Internațional „Nasreddin 
Hodja”.
       Spania s-a remarcat prin legenda 
despre Chupacabras, niște presupuse 
animale care atacau animale domestice și 
le sugeau sângele. Descrierea acestui 
animal variază de la un martor la altul,-

dar se presupune că ar fi de dimesiunea 
unui urs mic, cu spini pe spate, care se 
întind de la creștetul capului pana la baza 
cozii. Este descris ca având un cap oval 
cu maxilare proeminente, ochi mari de 
culoare roșie, gura�mică cu colți ascuțiți, 
corp acoperit cu blana păroasa deasă 
,maini cu trei degete dotate cu gheare și 
picioare robuste. A fost înaintată ipoteza 
existenței unei specii hibride extratere-
stre. De asemenea, se prea poate ca 
animalele mutilate sa fie rezultatul ritual-
urilor unor secte satanice.  
       Portugalia a prezentat mai multe 
legende de dragoste , iar pe lângă acestea 
și legenda despre apariția trandafirilor. 
Se spune că Sf. Elisabeta a Portugaliei, 
soția regelui Denis al Portugaliei, era o 
regină blândă și avea o atitudine plină de 
generozitate față de oamenii săraci. 
Într-o zi, soțul ei a prins-o în timp ce căra 
pâine în sorț și a întrebat-o ce poartă cu 
ea. Această a mințit, spunându-i că are 
trandafiri, iar când a desfăcut sorțul la 
insistențele regelui, pâinea s-a transfor-
mat în trandafiri.   
        Italia a surprins într-un mod diferit , 
făcând prezentarea sub formă de Quiz- 
un sport al minții care presupune răspun-
derea corectă la anumite întrebări pe o 
temă prestabilită. Printre multele legende 
a fost evidențiată povestea lui Garibaldi, 
un excelent marinar care s-a remarcat 
printr-un neobișnuit talent militar. 
        În acest proiect am învățat că suntem 
diferiți și asemănători în același timp. 
Vorbim limbi diferite dar simțim la fel. În 
câteva zile, am ajuns  să-i “promovez” pe 
ceilalți participanți la stadiul de “oameni 
de care o să îmi fie dor”.  
       Locuri de vizitat, oameni de 
întâlnit…Împreună am reușit!

suntem diferiti
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 Youth Building Legendary Europe (YBLE) este un proiect European , ce are ca 
scop cunoastrea legendelor nationale ale tarilor participante: Romania, Italia, Spania, 
Portugalia si Turcia.Pe parcursul saptamanii in care s-a desfasurat proiectul (9-16 iulie) , 
tinerii participantii si-au impartasit cunostintele despre eroii si legendele tarilor de 
provenienta. De asemenea , datorita activitatilor la care acestia au participat  au aflat 
lucruri interesante despre istoria orasului Rimnicu Sarat , dar si legende din zona 
Buzaului , cum ar fi legenda ciobanului Bucur.Treasure hunt reprezinta una dintre 
activitatile care le-a oferit tinerilor oportunitatea de a descoperi  cat mai multe lucruri 
despre orasul in care se gasec.    
 Daca isi imagineaza cineva ca am plecat la “vanatoarea de comori” inarmati cu 
o harta si lopeti, cautand o comoara valoroasa,ingropata de predecesorii nostri, va inselati. 
Scopul “Treasure hunt”il reprezinta lucrul in echipa , iar “comoara” -aflarea cat mai 
multor legende despre diferitele obiective turistice. 
 Toti participantii au fost impartiti in doua grupe de cate 18-19 persoane.Fiecare 
grupa a primit cate o harta unde au fost notate obiectivele turistice, pe care trebuie sa le 
viziteze si o lista cu sarcini, pe care le aveau de facut.Ambele grupe au pornit de la hostelul 
“Milion”, unde au fost cazati si au urmat trasee diferite. Fiecare echipa continea 
participanti romani, dar acestia nu aveau voie sa le dea indicatii celorlalti participanti, 
decat in cazuri extreme, trebuia sa lase participantii straini sa se descurce singuri in 
gasirea obiectivelor.
 Primul loc unde trebuia sa ajungem a fost Biblioteca Municipala.Cu ajutorul 
unui localnic, care ne-a indicat drumul pe harta am reusit sa ajungem acolo destul de 
repede. Odata ajunsi la biblioteca, a trebuit sa indeplinim una din sarcini: sa gasim in 
rafturile bibliotecii carti ale autorilor nationali din fiecare tara de unde proveneau 
participantii:Spania, Italia, Protugalia, Turcia, Romania.Tot aici, doamnele de la 
biblioteca ne-au prezentat o scurta istorie a Rimnicului, dar si multe date interesante 
despre biblioteca. 
 Urmatoarele obiective le-au reprezentat troita lui “Ion Mihalache” si mausoleul 
lui “Corneliu Coposu”.Cerul era acoperit treptat de nori si vantul incepuse sa bata cu 
putere.Apropierea furtunii ne-a grabit pasii spre gasirea urmatorului obiectiv: Manastirea 
ctitorita de Constantin Brancoveanu.Aceasta manastire a fost construita intre anii 
1691-1697, iar icoanele pictate de pe zidurile bisericii ii apartin lui Pirvu Mutul. Dupa 
vizitarea manastirii ne-am indreptat catre urmatorul loc isnemnat pe harta:Casa de 
cultura”Florica Cristoforeanu”.Odata ajunsi acolo a trebuit sa rezolvam o noua sarcina: 
sa scriem cateva versuri, avand ca muza una dintre statuile aflate in apropiere : cea a lui 
Grigore Vieru sau cea a lui Alexandru Vlahuta. Datorita acestei sarcini am avut placerea 
de a constata ca printre noi se afla un poet: Sergio Hernandez Carrasco . Iata versurile pe 
care acesta le-a compus: 

El peso de la historia que
recae sobre la sombra del hierro,
meciendo nuestro passo por esta
magica ciudad de fantasma e ilusion
Llegado por el pueblo hasta los
confires de los ligios, y siedo este 
un heroe para el mundo.

Me miras con ojos audaces y
solidarios, exaltas los valores de cada
persona que por aqui pasa e
inevitablemente cambiaste el pasado para mejorar
nuestro futuro. 

Greutatea istoriei 
care se sprijina pe aceasta umbra de piatra,
ce priveste calatoria noastra prin acest oras magic
plin de fantezie si iluzie,
insoteste oamenii pana la sfarsitul vietii,
fiind un erou al lumii.

Ma privesti cu ochii intelepti si
solitari, trezesti in fiecare om 
care trece  pe aici valorile morale importante
si inevitabil ai schimbat trecutul pentru 
a ne imbunatati viitorul.
  
   Alt obiectiv turistic, pe care a trebuit sa-l vizitam 
l-a reprezentat grupul statuar din lemn ce se afla in 
parc.Acolo nu am poposit foarte mult deoarece a 
ploaia ne-a alungat spre urmatorul loc insemnat pe 
harta: Primaria, unde participantii erau 
insarcinati cu cautarea celor doua  placute 
comemorative. Acest lucru a fost mai dificil 
deoarece, din cauza ploii toti ne-am adapostit in 
interiorul primariei, iar placutele comemorative se 
afla pe zidurile din exterior. Dupa incetarea ploii 
placutele au fost gasite si am cerut indicatii pentru 
a afla drumul catre urmatorul loc insemnat pe 
harta.
    Urmatorul si ultimul obiectiv turistic l-a 
reprezentat gara. Acolo sarcina pe care au primit-o 
participantii a fost sa gaseasca un lucru 
reprezentativ pentru ei din acel loc.Acesta a fost un 

mic catelus prietenos, care s-a lasat 
mangaiat de participanti, care au 
petrecut ceva minute jucandu-se 
cu el.Acestia i-au dat si un 
nume:”Legend”(Legenda).De la 
gara am pornit cu totii spre locul 
de unde am inceput 
“vinatoare”-hostelul “Milion”.
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 Youth Building Legendary Europe (YBLE) este un proiect European , ce are ca 
scop cunoastrea legendelor nationale ale tarilor participante: Romania, Italia, Spania, 
Portugalia si Turcia.Pe parcursul saptamanii in care s-a desfasurat proiectul (9-16 iulie) , 
tinerii participantii si-au impartasit cunostintele despre eroii si legendele tarilor de 
provenienta. De asemenea , datorita activitatilor la care acestia au participat  au aflat 
lucruri interesante despre istoria orasului Rimnicu Sarat , dar si legende din zona 
Buzaului , cum ar fi legenda ciobanului Bucur.Treasure hunt reprezinta una dintre 
activitatile care le-a oferit tinerilor oportunitatea de a descoperi  cat mai multe lucruri 
despre orasul in care se gasec.    
 Daca isi imagineaza cineva ca am plecat la “vanatoarea de comori” inarmati cu 
o harta si lopeti, cautand o comoara valoroasa,ingropata de predecesorii nostri, va inselati. 
Scopul “Treasure hunt”il reprezinta lucrul in echipa , iar “comoara” -aflarea cat mai 
multor legende despre diferitele obiective turistice. 
 Toti participantii au fost impartiti in doua grupe de cate 18-19 persoane.Fiecare 
grupa a primit cate o harta unde au fost notate obiectivele turistice, pe care trebuie sa le 
viziteze si o lista cu sarcini, pe care le aveau de facut.Ambele grupe au pornit de la hostelul 
“Milion”, unde au fost cazati si au urmat trasee diferite. Fiecare echipa continea 
participanti romani, dar acestia nu aveau voie sa le dea indicatii celorlalti participanti, 
decat in cazuri extreme, trebuia sa lase participantii straini sa se descurce singuri in 
gasirea obiectivelor.
 Primul loc unde trebuia sa ajungem a fost Biblioteca Municipala.Cu ajutorul 
unui localnic, care ne-a indicat drumul pe harta am reusit sa ajungem acolo destul de 
repede. Odata ajunsi la biblioteca, a trebuit sa indeplinim una din sarcini: sa gasim in 
rafturile bibliotecii carti ale autorilor nationali din fiecare tara de unde proveneau 
participantii:Spania, Italia, Protugalia, Turcia, Romania.Tot aici, doamnele de la 
biblioteca ne-au prezentat o scurta istorie a Rimnicului, dar si multe date interesante 
despre biblioteca. 
 Urmatoarele obiective le-au reprezentat troita lui “Ion Mihalache” si mausoleul 
lui “Corneliu Coposu”.Cerul era acoperit treptat de nori si vantul incepuse sa bata cu 
putere.Apropierea furtunii ne-a grabit pasii spre gasirea urmatorului obiectiv: Manastirea 
ctitorita de Constantin Brancoveanu.Aceasta manastire a fost construita intre anii 
1691-1697, iar icoanele pictate de pe zidurile bisericii ii apartin lui Pirvu Mutul. Dupa 
vizitarea manastirii ne-am indreptat catre urmatorul loc isnemnat pe harta:Casa de 
cultura”Florica Cristoforeanu”.Odata ajunsi acolo a trebuit sa rezolvam o noua sarcina: 
sa scriem cateva versuri, avand ca muza una dintre statuile aflate in apropiere : cea a lui 
Grigore Vieru sau cea a lui Alexandru Vlahuta. Datorita acestei sarcini am avut placerea 
de a constata ca printre noi se afla un poet: Sergio Hernandez Carrasco . Iata versurile pe 
care acesta le-a compus: 

El peso de la historia que
recae sobre la sombra del hierro,
meciendo nuestro passo por esta
magica ciudad de fantasma e ilusion
Llegado por el pueblo hasta los
confires de los ligios, y siedo este 
un heroe para el mundo.

Me miras con ojos audaces y
solidarios, exaltas los valores de cada
persona que por aqui pasa e
inevitablemente cambiaste el pasado para mejorar
nuestro futuro. 

Greutatea istoriei 
care se sprijina pe aceasta umbra de piatra,
ce priveste calatoria noastra prin acest oras magic
plin de fantezie si iluzie,
insoteste oamenii pana la sfarsitul vietii,
fiind un erou al lumii.

Ma privesti cu ochii intelepti si
solitari, trezesti in fiecare om 
care trece  pe aici valorile morale importante
si inevitabil ai schimbat trecutul pentru 
a ne imbunatati viitorul.
  
   Alt obiectiv turistic, pe care a trebuit sa-l vizitam 
l-a reprezentat grupul statuar din lemn ce se afla in 
parc.Acolo nu am poposit foarte mult deoarece a 
ploaia ne-a alungat spre urmatorul loc insemnat pe 
harta: Primaria, unde participantii erau 
insarcinati cu cautarea celor doua  placute 
comemorative. Acest lucru a fost mai dificil 
deoarece, din cauza ploii toti ne-am adapostit in 
interiorul primariei, iar placutele comemorative se 
afla pe zidurile din exterior. Dupa incetarea ploii 
placutele au fost gasite si am cerut indicatii pentru 
a afla drumul catre urmatorul loc insemnat pe 
harta.
    Urmatorul si ultimul obiectiv turistic l-a 
reprezentat gara. Acolo sarcina pe care au primit-o 
participantii a fost sa gaseasca un lucru 
reprezentativ pentru ei din acel loc.Acesta a fost un 

mic catelus prietenos, care s-a lasat 
mangaiat de participanti, care au 
petrecut ceva minute jucandu-se 
cu el.Acestia i-au dat si un 
nume:”Legend”(Legenda).De la 
gara am pornit cu totii spre locul 
de unde am inceput 
“vinatoare”-hostelul “Milion”.
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 Ce am simtit atunci cand am aflat ca voi fi in acest 
proiect? Nu stiu pe cati dintre voi va intereseaza ,dar eu nu o sa 
uit niciodata sentimentul  care m-a facut sa sar in sus de bucu-
rie in mijlocul unui supermarket aglomerat.  Nu stiam ce 
asteptari sa am de la acest proiect  fiind primul si nestiind cu ce 
se mananca,asa ca mi-am propus doar sa ma distrez si sa aflu 
cat mai multe.
 Cand am intrat in hotelul unde strainii erau cazati am  
ramas uimita de cat de diferiti  sunt  fata de ceea ce credeam eu.  
De cat de prietenosi si cat de amabili pot fi.Cu cata grija si cu 
cata rabdare  se pot apropia de o persoana. 
 Am invatat cate ceva de la fiecare dintre ei , de la turci  
am invatat sa-mi traiesc viata ca si cum ar fi ultima mea  zi, de 
la italieni sa nu iau in seama  ce crede lumea. De la spanioli am 
invatat ca cel mai bine ii sta unui om zambind, iar de la 
portughezi am invatat   sa nu ma schimb pentru absolut nimeni  
si sa dansez  atunci  cand  imi este mai greu.
 Activitatile ne-au unit si in scurt timp am devenit  
prieteni apropiati. Fiecare zi era atat de interesanta incat mi-as 
fi dorit sa nu se termine niciodata . Am inceput sa-i cunosc si sa 
ma atasez de ei incetul cu incetul ,astfel incat la sfarsitul sapta-
manii  mi-a fost foarte greu sa-i vad, plecand unul cate unul.
Noptile in care am dansat si am glumit cu ei  vor ramane cele 
mai frumoase amintiri pe care le poate strange un om in toata 
viata. 
  Acest proiect mi-a deschis usa spre  legendele lor,  
spre cultura lor si spre niste oameni extraordinari ,carora o sa le 
simt lipsa .  M-a  ajutat sa-mi  imbunatatesc  engleza  si  m-a 
invatat cum sa-mi fac prieteni noi din fiecare tara. 
 Aceasta saptamana ,in care m-am simtit extraordi-
nar,in care am participat la cele mai interesante activitati , in 
care mi-am cunoscut atatia frati si surori raspanditi prin lume 
,in care am ras si am glumit cat pentru o viata intreaga imi va 
ramane in minte pentru totdeauna .Iar fiecare dintre ei imi vor 
ramane in inima unde si-au lasat adanc amprentele pentru a  nu 
le sterge timpul.
  Pot spune cu cea mai mare sinceritate ca acest proiect 
a fost cel mai bun lucru care mi s-a intamplat ,deoarece mi-a  
aferit acazia sa ma cunosc pe mine mai bine si sa cunosc alti 
oamnei atat de diferiti dar in acelasi timp atat de asemanatori. 
Cu siguranta imi vor lipsi toti ,iar pentru mine toata aceasta  
saptamana va fi  de neuitat.

 Youth Building Legendary Europe (YBLE) este un proiect European , ce are ca 
scop cunoastrea legendelor nationale ale tarilor participante: Romania, Italia, Spania, 
Portugalia si Turcia.Pe parcursul saptamanii in care s-a desfasurat proiectul (9-16 iulie) , 
tinerii participantii si-au impartasit cunostintele despre eroii si legendele tarilor de 
provenienta. De asemenea , datorita activitatilor la care acestia au participat  au aflat 
lucruri interesante despre istoria orasului Rimnicu Sarat , dar si legende din zona 
Buzaului , cum ar fi legenda ciobanului Bucur.Treasure hunt reprezinta una dintre 
activitatile care le-a oferit tinerilor oportunitatea de a descoperi  cat mai multe lucruri 
despre orasul in care se gasec.    
 Daca isi imagineaza cineva ca am plecat la “vanatoarea de comori” inarmati cu 
o harta si lopeti, cautand o comoara valoroasa,ingropata de predecesorii nostri, va inselati. 
Scopul “Treasure hunt”il reprezinta lucrul in echipa , iar “comoara” -aflarea cat mai 
multor legende despre diferitele obiective turistice. 
 Toti participantii au fost impartiti in doua grupe de cate 18-19 persoane.Fiecare 
grupa a primit cate o harta unde au fost notate obiectivele turistice, pe care trebuie sa le 
viziteze si o lista cu sarcini, pe care le aveau de facut.Ambele grupe au pornit de la hostelul 
“Milion”, unde au fost cazati si au urmat trasee diferite. Fiecare echipa continea 
participanti romani, dar acestia nu aveau voie sa le dea indicatii celorlalti participanti, 
decat in cazuri extreme, trebuia sa lase participantii straini sa se descurce singuri in 
gasirea obiectivelor.
 Primul loc unde trebuia sa ajungem a fost Biblioteca Municipala.Cu ajutorul 
unui localnic, care ne-a indicat drumul pe harta am reusit sa ajungem acolo destul de 
repede. Odata ajunsi la biblioteca, a trebuit sa indeplinim una din sarcini: sa gasim in 
rafturile bibliotecii carti ale autorilor nationali din fiecare tara de unde proveneau 
participantii:Spania, Italia, Protugalia, Turcia, Romania.Tot aici, doamnele de la 
biblioteca ne-au prezentat o scurta istorie a Rimnicului, dar si multe date interesante 
despre biblioteca. 
 Urmatoarele obiective le-au reprezentat troita lui “Ion Mihalache” si mausoleul 
lui “Corneliu Coposu”.Cerul era acoperit treptat de nori si vantul incepuse sa bata cu 
putere.Apropierea furtunii ne-a grabit pasii spre gasirea urmatorului obiectiv: Manastirea 
ctitorita de Constantin Brancoveanu.Aceasta manastire a fost construita intre anii 
1691-1697, iar icoanele pictate de pe zidurile bisericii ii apartin lui Pirvu Mutul. Dupa 
vizitarea manastirii ne-am indreptat catre urmatorul loc isnemnat pe harta:Casa de 
cultura”Florica Cristoforeanu”.Odata ajunsi acolo a trebuit sa rezolvam o noua sarcina: 
sa scriem cateva versuri, avand ca muza una dintre statuile aflate in apropiere : cea a lui 
Grigore Vieru sau cea a lui Alexandru Vlahuta. Datorita acestei sarcini am avut placerea 
de a constata ca printre noi se afla un poet: Sergio Hernandez Carrasco . Iata versurile pe 
care acesta le-a compus: 

El peso de la historia que
recae sobre la sombra del hierro,
meciendo nuestro passo por esta
magica ciudad de fantasma e ilusion
Llegado por el pueblo hasta los
confires de los ligios, y siedo este 
un heroe para el mundo.

Me miras con ojos audaces y
solidarios, exaltas los valores de cada
persona que por aqui pasa e
inevitablemente cambiaste el pasado para mejorar
nuestro futuro. 

Greutatea istoriei 
care se sprijina pe aceasta umbra de piatra,
ce priveste calatoria noastra prin acest oras magic
plin de fantezie si iluzie,
insoteste oamenii pana la sfarsitul vietii,
fiind un erou al lumii.

Ma privesti cu ochii intelepti si
solitari, trezesti in fiecare om 
care trece  pe aici valorile morale importante
si inevitabil ai schimbat trecutul pentru 
a ne imbunatati viitorul.
  
   Alt obiectiv turistic, pe care a trebuit sa-l vizitam 
l-a reprezentat grupul statuar din lemn ce se afla in 
parc.Acolo nu am poposit foarte mult deoarece a 
ploaia ne-a alungat spre urmatorul loc insemnat pe 
harta: Primaria, unde participantii erau 
insarcinati cu cautarea celor doua  placute 
comemorative. Acest lucru a fost mai dificil 
deoarece, din cauza ploii toti ne-am adapostit in 
interiorul primariei, iar placutele comemorative se 
afla pe zidurile din exterior. Dupa incetarea ploii 
placutele au fost gasite si am cerut indicatii pentru 
a afla drumul catre urmatorul loc insemnat pe 
harta.
    Urmatorul si ultimul obiectiv turistic l-a 
reprezentat gara. Acolo sarcina pe care au primit-o 
participantii a fost sa gaseasca un lucru 
reprezentativ pentru ei din acel loc.Acesta a fost un 

mic catelus prietenos, care s-a lasat 
mangaiat de participanti, care au 
petrecut ceva minute jucandu-se 
cu el.Acestia i-au dat si un 
nume:”Legend”(Legenda).De la 
gara am pornit cu totii spre locul 
de unde am inceput 
“vinatoare”-hostelul “Milion”.

 Poate că cel mai 
frumos moment al schimbului 
de tineri care a avut loc în orașul 
meu, și la care am participat cu 
bucurie, a fost Carnavalul de 
legende. A fost minunat să vezi 
cum oamenii se strâng pe lângă 
tine pe stradă, vin, sărbătoresc 
cu tine și se pozează cu zâmbet-
ul pe buze. Niciodată nu cred că 
a fost o comunicare mai bună 
între tinerii străini veniți în oraș 
și localnici. Vedeam pe fața 
tuturor o deschidere către 
intercomunicare, o plăcere 
ascunsă de a intra în contact cu 
ceilalți. Fiecare era curios să 
cunoască ce-i cu-n anume 
costum, de ce se cântă ceea ce 
se cântă, de unde vin oamenii 
respectivi. 
 Râmnicenii ne-au 
urmat tot traseul până la foișorul 
din Grădina Publică, acolo unde 
au participat foarte activ, ajutân-
du-ne să ne ținem spectacolul 
într-o atmosferă de real carna-
val. După ce s-au terminat 
reprezentațiile noastre, tinerii, 
dar și cei mai în vârstă, au urcat 
pe scenă alături de noi și am 
dansat și cântat cu toții. Nu poți 
uita momente care aceasta. Sper 
că și anul acesta să fie la fel de 
frumos pentru că localnicii 
sigur ne vor aștepta cu bucurie.

 Proiectul YBLE a reprezentat 
pentru mine o foarte bună oportunitate de 
a-mi redescoperi valorile culturale. Viața de 
zi cu zi nu-mi putea oferi atât de multe 
informații și amănunte despre trecutul meu 
și al oamenilor care au trăit pe aceste locuri. 
Sincer vorbind, prea puțin se învață în mod 
formal despre aceste amănunte atât de 
esențiale. Rutina zilnică, nevoile personale 
și toate celelalte fapte care compun viața 
noastră ne fac uităm puțin câte puțin de 
unde am plecat și unde ne îndreptăm. 
 După ce am participat în acest 
proiect, am început să ocord o importanță 
din ce în ce mai mare faptelor care leagă 
prezentul de trecut și trecutul de prezent. A 
fi conștient că nimic din ceea ce se petrece 
cu noi astăzi nu este întâmplător, nu e puțin 
lucru. Mă refer aici la faptul că în interiorul 
ființei noastre conservăm foarte bine, uneori 
în mod inconștient, valori și obiceiuri 
străvechi de care nu ne dăm totdeauna 
seama, dar care se activează ori de câte ori 
este necesar.   De ce suntem ceea 
ceea ce suntem? Suntem pentru că înaintea 
noastră au fost alții care au construit un 
drum și pe care noi umblăm fără să ne 
întrebăm de ce. 
Grație activităților și seminarelor la care am 
participat, pot spune că personalitatea mea 
s-a dezvoltat într-un mod pozitiv și creativ. 
Sper că voi reuși pe viitor să-mi conving și 
prietenii de importanța pe care valorile etice 

 Un proiect complex în care am 
cunoscut oameni minunați.  A fost 
foarte interesant să lucrez în echipă cu 
diferite naționalități; să ne descoper-
im unii pe alții ascultându-ne 
poveștile și istoriile, să cântăm și să 
râdem împreună. Am simțit că 
suntem, în același timp, pe cât de 
apropiați, pe atât de diferiți. Sunt 
unele lucruri care nu se pot schimba 
niciodată, iar altele care se schimbă 
mereu.  Ne influențăm unii pe alții la 
fiecare pas, însă cu toate acestea, 
rămân în noi fapte străvechi care se 
activează ori de câte ori ne aflăm în 
fața unei alte culturi. Am simțit-o pe 
pielea mea și pot spune că a fost un 
sentiment foarte plăcut pentru că abia 
atunci începi să te descoperi pe tine 
însuți. Cred că fiecare din noi s-a 
redescoperit puțin câte puțin și că de 
acum înainte va oferi o mai mare 
atenție culturii în care s-a născut, o va 
respecta mai mult și va încerca să o 
conserve și să o promoveze peste tot 
pe unde se îl va duce viața.

le au în fața noastră. O 
legendă, de exemplu, înainte 
de a fi o simplă povestire, este 
un fapt etic, în măsura în care 
relevă tuturor generațiilor 
viitoare un anume principiu de 
viață. De aceea, tot ceea ce ține 
de trecutul nostru „legendar” 
trebuie privit ca pe un exemplu 
pe care străbunii l-au lăsat 
celor ce urmau să vină. 
 Mai mult decât atât, o 
legendă este un cumul de fapte 
irepetabile, iar pierderea ei, a 
legendei, înseamnă distrugerea 
ireversibilă a trecutului. Din 
păcate, se pare că tinerii din 
ziua de azi sunt pe cale de a 
face acest gest necugetat. Sper 
însă că prin proiecte ca cel în 
care am participat vara trecută 
să reușim împreună a schimba 
în bine mentalitatea tinerilor 
noștri și de a așeza folclorul 
acolo unde îi este locul. 
Identitatea noastră depinde de 
conservarea sau neconservarea 
faptelor mitice sau legendare 
ale înaintașilor noștri. 
 Eu susțin conservarea! 
Tu?

testimoniale


