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Comunicat de presa  

 
Activitatea „Muguri de versuri” -17 august 2021 

 
din cadrul proiectului de și pentru tineret  

„Tinerii in CENTRU” 
 
 

 În data de 17 august 2021 s-a desfășurat a doua activitate de comunicare prin „Muguri de versuri” 

din cadrul proiectului de și pentru tineret „Tinerii in CENTRU” organizat de Centrul de Tineret Focșani. 

Proiectul se deruleaza în perioada 17 mai – 10 noiembrie 2021 și are ca scop facilitarea dezvoltării personale a 

tinerilor de județ, deprinderea unor abilități de comunicare,  prin organizarea unor ateliere de lucru. 

 

La fel ca si la activitatea „Muguri de versuri”  din 27 iulie, cea  de marti – 17 august a fost realizata in 

colaborare cu scriitorul Adrian MATEI.  Au participat 10 tineri de la mai multe institutii de invatamant din judet, 

acestia fiind insotiti si coordonati de doamna profesoara Iulia Soare de la Colegiul Tehnic „Valeriu Cotea” . 

„ Într-un cadru destins, tinerii au rezonat cu istoria poporului român, ascultând versurile poeziilor lui Eminescu, 

Coșbuc, Alecsandri, Păunescu, Bolintineanu. Am găsit împreună definiția patriotismului transpusă în cuvinte ca 

devotament, curaj, sacrificiu, dragoste de țară. Povestirea "Haiducii Bărăganului" a constituit un moment artistic 

care a fermecat audiența prin inocența actorilor. M-a impresionat faptul că după 2 ore și jumătate, erau atât de 

conectați la actul artistic încât nu ar fi dorit ca întâlnirea noastră de azi să ia sfârșit.” 

– ne-a declarat scriitorul Adrian MATEI, la sfârșitul activității. 

 Proiectul va continua și săptămâna viitoare, joi 26 august incepand cu orele orele 10, tema acelei 

activitati fiind „natura”. 

Centrul de Tineret Focșani - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea mulțumește 

participanților la proiectul de tineret „Tinerii in CENTRU” , dar si colaboratorului nostru din acest proiect, 

scriitorului Adrian MATEI, cel care este, de fiecare data, în mijlocul tinerilor și care ii  învata pe aceștia să se 

exprime în „Muguri de versuri” ! 
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