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    Implicare, promovare și formare ... ”Trebuie să urci foarte sus, dacă vrei să 
poți vedea departe”! (Constantin Brâncuși)   

    Un dar prețios au lăsat tinerii participanți la ”Cursul Formator” - opinia lor, în 
anul consultărilor MTS pentru Strategia națională pentru tineret 2021-2027! 

    Iată ce domenii au propus Ministerului Tineretului și Sportului pentru 
politicile naționale de tineret, tinerii vrânceni, după experiența lor din ultimii 12 
ani, printre tinerii din toate centrele universitare românești: voluntariatul, 
educația nonformală, cercetarea MTS în domeniul tineretului, formare 
profesională, muncă, sănătate, artă, tradiții, dezvoltare personală, cultură, tradiții 
locale, sport, mediu, educație, medicină, evenimente de tineret, naționale și 
internaționale, psihologie, siguranță publică, schimb de tineri, asociativitate, 
educație financiară, limbi străine, domeniul filologic, activități și schimburi 
internaționale de experiență, meșteșuguri populare, inovații, turism și cursuri de 
specializare. 

     După proiectul de promovare a voluntariatului și a voluntarilor DJST 
Vrancea, 2006-2020, on line, ”Ceaiul de la Tineret” (apr.-dec.2020), expertul de 
tineret, Lia Cazacu, a creat o nouă ”carte altfel”, plină de comori pentru tineret! 
S-a ivit după 5 luni de povești cu tineri în care a promovat resursele umane - 
formatori, traineri, specialiști, responsabili, lucrători de tineret și voluntari 
implicați în ultimii 15 ani în proiectele de tineret. Colecția ”Formatorii” a 
crescut prin încurajarea venită din reacțiile memoriei sufletești a celor 
nominalizați. Și prin aprecierile  ”personajelor principale”, din povestea 
resurselor proiectelor DJST Vrancea. Între coperțile acestei cărți au fost 
surprinse ”poveștile de tineret” ale Oamenilor minunați, alături de care au 
crescut câteva mii de tineri, nu doar vrânceni! Din august, însă, 33 de tineri 
dintre personajele principale, s-au pregătit să devină Manageri și Formatori 
profesioniști! În perioada 15 iulie - 30 septembrie 2021, au fost organizate 
proiectele de tineret ”Voluntar & manager” și ”Curs de Formator”! Resursele 
DJST Vrancea pentru proiectele de/pentru tineret au devenit, acum, și mai 
responsabile! 



     Tinerii vrânceni, voluntari ai DJST Vrancea, care au participat la cele două 
proiecte au absolvit Universitatea din București, Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” din București, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași, Universitatea ”Babeș Boliay” din Cluj, Universitatea Politehnică din 
București, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași, 
Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnică ”Gheorghe 
Asachi” din Iași, Academia de Studii Economice din București, Universitatea de 
Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași și  Universitatea de Medicină, 
Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. 

    Se cuvine să adresăm mulțumiri, public, în numele celor 90 de formatori 
implicați la DJT/DJST Vrancea, pentru susținere, partenerului Biblioteca 
Județeană ”Duiliu Zamfirescu” din Focșani și în mod special, doamnei Director, 
Oana Raluca Boian. Domnia sa a avut, din prima clipă a întâlnirii noastre, 
bunăvoința de a sprijini, din toată inima, promovarea colecției ”Formatorilor” la 
Târgul de Carte Focșani, ediția 2021, pe care, cu onoare, l-a organizat în sediul 
Universităților București și Iași, din Focșani! 

 


