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La ceas aniversar, felicităm 
şi binecuvântăm conducerea 

primăriei oraşului Techirghiol, 
pe toţi locuitorii şi vizitatorii lui.
Un oraş al sănătăţii şi al păcii, 

unde  frumuseţea şi liniştea 
lacului tămăduitor 
se armonizează cu 

ospitalitatea localnicilor!
Mănăstirea şi Sanatoriul din 

Techirghiol sunt două instituţii
de sănătate sufletească şi 

trupească, spre binele celor ce le
caută cu interes şi înţelepciune.

Binecuvintează Doamne, 
prezentul şi viitorul oraşului 
Techirghiol cu prosperitate 

şi frumuseţe, cu bucurie 
şi speranţă!
Daniel

Patriarhul României 
August, 2009

Eforie în stare de euforie
lSărbătoarea oraşului Eforie: 13-15 august lPromovarea evenimentului

a început în 8 august l Spectacole cu Iris, Direcţia 5, Loredana, Adrian

Enache, Adrian Minune l Primarul oraşului, Ovidiu Brăiloiu, îi invită pe 

localnici şi pe turişti la sărbătoare l Veselie cât cuprinde

La Techirghiol
va fi ca la Balcic
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La o întâlnire mult aşteptată

Descentralizarea în învăţământ aduce

Comasări, 
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- Ultima oară când am discutat, dacăîmi aduc bine aminte, cartea autobio-grafică “Drumul jazzului” era abia la în-ceput. Iată că după nouă luni, a fost caîn dragoste, a ieşit o treabă bună, astaşi pentru că dl. Ioan Popişteanu e uneditor de cuvânt şi a tipărit cartea latimp. Te bucuri?
- Mai cu seamă după ce am vândut tot

tirajul în Los Angeles. S-a epuizat în câ-
teva zile.- Poate că a fost aşteptată aceastăcarte, nu crezi?

Ea transmite un mesaj clar: îi îndemn
pe toţi cântăreţi de jazz din generaţia de
acum şi din cele viitoare să nu renunţe ni-
ciodată să cânte muzica adevărată de
jazz. Cum spuneam, e o carte autobiogra-
fică. Cartea începe cu amintirile de la patru
ani. - Câţi ani de muzică au încăput?

- 55. Primul meu mentor, Clarance
Dixon, mi-a spus: cu aceste două beţe vei
călători oriunde în lume, numai să îţi do-
reşti asta.- N-am numărat de câte ori ai venit înRomânia.

- Stela Corârlea ştie cel mai bine. De
trei ori. Am venit să împlinesc dorinţa unei
femei. Aş fi vrut să mă întâlnesc cu mili-
tarii americani de la M.Kogălniceanu. Aş
fi încântat să dau un spectacol pentru ei.- Când va fi tradusă în româneştecartea ta? 

- Domnul Popişteanu mi-a promis că
asta se va întâmpla curând.- Tinerii din România vor fi curioşi săcunoască o legendă a jazzului.

-  Ti-am spus când ne-am cunoscut că
Frank Sinatra mi-a oferit o bursă de studiu.
Am acompaniat în cariera mea artişti ade-
văraţi ca Stevie Wander, Nansy Wilson,

Ray Carles, Joe Turner, Dizzy Gillispie. Am
cântat în orghestra faimosului teatru Ho-
ward, alături de Linda Hopkins, Joe Wil-
liams. In cartea mea, “Jazz Road” scriu
despre toată cariera mea. Am jucat în filme
ca “New York, New York”, alături de Robert
de Niro şi Liza Minelli, în “Bird”. În Los An-
geles susţin în şcoli un program de jazz,
iar în urmă cu câţiva an am fost nominali-
zat la Oscar cu  I MOVE ON din filmul “Chi-
cago”.- Iţi strâng mâna în semn de preţuireşi îţi urez sănătate.

- O.K. A consemnat Iulian Talianu

Pag 2 � informaţii pentru tine

-Vă invit, domnule inspector general,să limpeziţi apele în privinţa comasărilor.Circulă un zvon…
- Ne gândim să folosim cu mai multă efi-

cienţă clasele. Asta e situaţia, suntem nevoiţi
să facem şi comasări. Nu voi lua zece elevi
de la Dumbrăveni să-i duc la Independenţa,
dar în Constanţa vom face comasări. Sunt
vizate cinci-şase şcoli. Prin aceste comasări
nu facem altceva decât să dăm dovadă de
responsabilitate pentru folosirea eficientă a
banului public. De ce să încălzim, pe timp de
iarnă, o şcoală dacă nu folosim decât 20 la
sută din capacitate? Dacă vom avea solici-
tări, în clădirea unor şcoli vom face o grădi-
niţă. Ce e rău în asta?- Se aude că se vor face reduceri şi înprivinţa posturilor de inspectori. Circulăun  zvon că…

- Dumneavoastră aţi venit azi la mine cu
zvonurile? Avem un inspector de matema-
tică şi s-ar putea să nu mai fie nevoie de încă
unul. Inspectori de management avem trei.
Si aici există o marjă de reducere. Un dascăl
în vârstă, un dascăl respectabil, mi-a spus
că în urmă cu 25 de ani erau numai 18 in-
spectori. Vorbim despre descentralizare,

unora chiar le face plăcere, dacă tot vorbim
de ea, atunci hai să facem descentralizare.
De ce să mai fie aparat intermediar? E un
aparat  birocratic.- Să vorbim de cei de la cumul, de ceicu plata cu ora, de suplinitori.

- Să fie limpede. Reţineţi: faţă de titular
am obligaţia să-i asigur norma.- Am reţinut.A consemnat Iulian Talianu

l interlocutor: Petrică Miu, inspector şcolar general al ISJ Constanţa

Descentralizarea în învăţământ aduce

Comasări, dar şi reduceri 
în rândul inspectorilor

În exclusivitate

Drumul lui Washington,
drumul jazzului

l interlocutor: Washington Irving Rucker

- Aş vrea să facem un bilanţ, dar mi separe că nu a trecut atâta timp de la numi-rea dumneavoastră încât să tragem linie,asta nu mă împiedică să vă întreb: cu ceaţi venit la Ministerul Mediului?
- Cu o nouă politică, poate chiar cu o

nouă mentalitate. Si când spun aşa mă gân-
desc că am căutat să existe o altă deschi-
dere şi să vadă şi alţii că există cu adevărat
transparenţă. E adevărat, a trecut puţin timp
şi ele nu se văd de pe o zi pe alta, dar se
vede că am izbutit să transmitem mai lim-
pede decât până acum mesajele venite din
partea Uniunii Europene.Avem multe obli-
gaţii, pe unele le-am dus până la capăt, sunt
obligaţii pe care ni le-am asumat, iar câteva
nu le-am dus la bun sfârşit, există riscul, în
acest caz, să vorbim de amenzi pentru Ro-
mânia şi nu cred că e o chestiune conforta-
bilă. - Aţi făcut schimbări în minister? Măgândesc la oameni.

- Eu mă gândesc la specialişti, de ei
avem nevoie. Stiu că există tendinţa ca la
venire să faci curăţenie, unii au făcut asta,
ştiu că în unele funcţii se cades ă vorbim de
alternanţă, dar aici e vorba mai degrabă de
politică, şi nu e rău că se întâmplă aşa, dar
meseriaşii trebuie lăsaţi să îşi vadă de
treabă. Ei, meseriaşii, fac treabă bună. Mi-
nisterul Mediului trebuie să aibă ca prioritate
dezvoltarea durabilă. Sunt atâtea instituţii
care au nevoie de un aviz de mediu, de o
autorizaţie, ei bine toate se dau după nişte

reguli, ele sunt cunoscute, dar trebuie şi res-
pectate. Pentru că aţi amintit mai devreme
de un bilanţ puteţi să reţineţi la un amănunt:
Ministerul Mediului este primul în privinţa ab-
sorbţiei fondurilor europene.- Ce relaţie mai aveţi acum cu primarulRadu Mazăre?

- Bună. Am lucrat împreună şi ne-am în-
ţeles bine. Am făcut treabă la Constanţa.
Cred că am limpezit apele în privinţa şoselei
de coastă. Mă gândesc să stabilim pentru
totdeauna, de la Sulina şi până la Vama
Veche, unde nu se poate construi. Să fie lim-
pede şi înţeles.

- Şoseaua de care am amintit e între Por-
tul Tomis şi intrarea în Mamaia, o zonă de
râpă. Se ştie. Trei străzi sunt în mare, ero-
ziunea este evidentă acolo. Este o lucrare
de interes public, e nevoie şi de consolidare,
avem probleme cu traficul. Constanţa depă-
şeşte un million de locuitori vara. Până în
toamnă vreau să ajungă proiectul la Comisia
Europeană. Să putem începe lucrările cât
mai repede. Ajutăm Constanţa, sprijinim tu-
rismul, putem face o administraţie euro-
peană, rezolvăm, cum spuneam, o
sumedenie de probleme, primarul Radu Ma-
zăre e hotărât să facă o treabă bună, nu e
doar o dorinţă a lui această investiţie nece-
sară turismului şi oraşului Constanţa, este o
investiţie care aduce un  plus de confort şi,
de ce nu, de frumuseţe litoralului.

(va urma) Adi Crăciun 

“Am stabilit clar priorităţile”
l interlocutor: Nicolae Nemirschi, ministrul Mediului
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Oferta culturală a Cercului Militar Con-
stanţa ar putea fi o ispită pentru tineri.
Pentru cei care nu ştiu inserăm aici nu-
mele câtorva instructori, unii dintre ei cu
vechime şi cu răbdare, încercând să le
dăm cititorilor noştri o idée pentru un drum
până la Cercul Militar, aici unde Vivi Petcu
şi Ion Bodnăraş, Florentina Suciu şi Ion
Strâmbeanu, Emil Neagu şi Gigel Căpă-
ţână Doinaru îi încurajează pe toţi cei care
se încumetă să încerce apropierea de
scenă. Cu toate că într-un cenaclu se în-
tâlnesc tinerii aflaţi la început de drum, la
Cercul Militar e puţin altfel, şi nu e rău,
Cenaclul M.Sadoveanu, coordonat de
Aurel Lăzăroiu, a lansat, în ultima vreme,
căţiva tineri autori care nu sunt la prima
carte. E, credem noi, un fapt meritoriu
câtă vreme revistele literare nu mai sunt
interesate de întâmpinarea şi susţinerea
creatorilor care bat la poarta literaturii.
Dacă am despica firul în patru şi am in-
sista puţin am putea trage uşor concluzia
că la Cercul Militar există destulă pasiune
(vi se pare prăfuit cuvântul?) pentru încu-
rajarea tinerilor cu chemare pentru artă.
Parteneriatele pe care le dezvoltă Cercul
militar ne îndreptăţesc să scriem aici că
pe strada Traian nr.29 se află o instituţie
ce trebuie redescoperită de constănţeni.
Seful Cercului Militar, Aurel Lăzăroiu, me-
rită toată stima, omul nu s-a gândit nici în
somn la nu ştiu ce lauri, e bucuros atunci
când e căutat şi-i invită pe părinţi şi pe
elevi să treacă mai des pe aici, convins că
un dialog ar putea fi o întâmplare fericită şi
pentru alţii. Spaţiul tipografic nu ne îngă-
duie să facem acum un bilanţ, dar asta nu
ne împiedică să scriem fără ezitări că la
Cercul Militar nu e nevoie să baţi la uşă,
aici toate uşile sunt deschise, la nevoie,
şapte zile din şapte. Pentru oaspeţi. Luiza Tigmeanu

O adresă pentru agenda
dvs. de buzunar 

Strada Traian
nr.29

- Am fost martor la festivitatea de înmâ-nare a certificatelor de absolvire a Progra-mului EMPRETEC – UNCTAD, a fost oorganizare fără reproş. Aşa s-a desfăşuratşi programul?
- Anul acesta Programul EMPRETEC a

fost inclus ca prima etapă în Programul pentru
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rân-
dul tinerilor dar şi pentru facilitarea accesului
lor la finanţare. START EMPRETEC este un
program internaţional pentru dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale şi abilităţilor
manageriale care se desfăşoară sub egida
UNCTAD. EMPRETEC este operaţional în
peste 30 de ţări din America de Nord, America
de Sud, Africa, Asia şi Orientul Mijlociu. Ro-
mânia fiind prima ţară din Europa în care se
implementează, prin intermediul Agenţiei pen-

tru implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în calitate
de partener UNCTAD şi de cofinanţator al pro-
gramului.- Vă invit să oferiţi, cititorilor noştri, în-deosebi tinerilor, câteva detalii despre Pro-gramul START.

- Obiectivul acestui program este stimula-
rea unor iniţiative de a înfiinţa microîntreprin-
deri, îi ajută pe beneficiari să îmbunătăţească
performanţele economice şi creşte potenţia-
lul de accesare a surselor de finanţare, dez-
voltă aptitudinile antreprenoriale ale tinerilor
în scopul implicării acestora în structuri eco-
nomice private. Bugetul alocat pentru anul
2009 este de 4500 mii lei pentru acordarea
de alocaţii financiare nerambursabile. Pot be-
neficia de prevederile Programului persoa-

nele fizice şi societăţile comerciale (microin-
treprinderile) care îndeplinesc cumulativ, la
data completării online a formularului de în-
scriere, criteriile de eligibilitate specifice Pro-
gramului.- Ce se finanţează?

- Cele mai bune planuri de afaceri prin ur-
mătoarele scheme de finanţare.Alocaţie fi-
nanciară nerambursabilă – maxim 49 la sută
din valoarea cheltuielilor eligibile aferente pro-
iectului de investiţii, dar nu mai mult de 60 000
lei/beneficiar; credit bancar-maxim 41 la sută
din valoarea cheltuielilor eligibile aferente pro-
iectului de investiţii, dar nu mai mult de 50 000
de lei/beneficiar, acordat de către instituţia de
credit parteneră). Instituţia de credit parteneră
poate acorda finanţare şi pentru cheltuielile
neligibile aferente proiectului de investiţii; con-
tribuţie proprie – minim 10 la sută din valoa-
rea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de
investiţii.- Există, dacă am înţeles, şi o schemăde finanţare fără credit bancar?

- E următoarea schemă: alocaţie finan-
ciară nerambursabilă – maxim 49 la sută din
valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiec-
tului de investiţii, dar nu mai mult de 60 000
lei/beneficiar; contribuţie proprie – minim 51 la
sută din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
proiectului de investiţii.- In etapa a doua se finanţează anumitetipuri de cheltuieli. Amintiţi câteva.

- Echipamente tehnologice (maşini, uti-
laje), aparate şi instalaţii de măsură, control şi
reglare, mijloace de transport auto pentru măr-
furi. Cei care vor detalii se pot adresa institu-
ţiei noastre, la tel.0241/661253 ori la
0241/661254, ultimul fiind fax.- Ce să mai reţinem?

- Că vor avea succes cele mai bune pla-
nuri de afaceri. A consemnat Iulian Talianu

Programe pentru competenţe antreprenoriale şi abilităţi manageriale

Reţineţi criteriile de eligibilitate
l interlocutor: George Vişan, director coordonator al Oficiului Teritorial 

pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa

110 ani e o vârstă respectabilă. Atâţia ani au trecut
de la crearea sitului Eforie. Azi oraşul Eforie sărbăto-
reşte o vârstă, una nimerită pentru bilanţ. Primarul
Ovidiu Brăiloiu a gândit sărbătoarea oraşului privind
în urmă cu mândrie, aşa că localnicii şi turiştii vor dis-
cuta despre tradiţii şi obiceiuri, iar pentru că Eforie tră-
ieşte în aceste zile o stare de euforie oamenii vor
participa la o sumedenie de spectacole, cu interpreţi
din elita divertismentului, aşa că în zilele de 13, 14 şi
15 august oraşul îi va aştepta pe turişti la o sărbă-

toare unde Fanfara Marinei Militare va da tonul, ea
fiind urmată de o paradă insolită cu costume de
epocă. Faleza din Eforie Nord va fi neâncăpătoare,
semnele sărbătorii se văd în oraş, iar primarul Ovidiu
Brăiloiu şi localnicii sunt pregătiţi să-i primească pe
oaspeţi cu braţele deschise. Afişele acestei sărbători
anunţă spectacole cu IRIS, Direcţia 5. Loredana,
Adrian Enache, Adrian Minune, Anne’s, Bordo. Cu
alte cuvinte, veselie cât cuprinde. Tincuţa Doga

Între 20 şi 25 august, Piaţeta
Cazinoului din Mamaia va găz-
dui Târgul naţional al meşterilor
populari, o manifestare  de tra-
diţie, organizată de Muzeul de
artă populară din Constanţa.
Potrivit informaţiilor puse la dis-
poziţie de către organizatori, la
această ediţie (cea de-a XI-a)
au fost invitate mai bine de 120
de familiii de meşteşugari din
toate zonele etnografice ale
ţării. Directorul Muzeului de artă
populară din Constanţa,
dr.Maria Magiru, spune că
obiectivul din acest an al acestui
târg este păstrarea nivelului ca-
litativ, asta însemnând că meş-
teşugarii vor fi selectaţi cu
responsabilitate din rândul celor

care practică un peşteşug po-
pular din tată în fiu, un accent
deosebit punându-se pe speci-
ficul zonei. Constănţenii şi turi-
ştii ce se află pe litoral sunt
aşteptaţi la târg, mai cu seamă
că ei vor avea posibilitatea să
achiziţioneze costume populare
autentice şi ţesături, podoabe şi
broderii, şi unele şi altele pot
face parte într-o bună zi din
cutia cu amintiri dintr-un conce-
diu la mare, o amintire poate
dezlănţui în sufletele noastre o
frumoasă poveste, o poveste pe
care tinerii trebuie să o cu-
noască. Tradiţia merită să aibă
parte azi de mai mult respect
decât a avut ieri. Luiza Tigmeanu

Târgul naţional 
al meşteşugarilor populari 

(Mamaia: 20-25 august)

Eforie în stare de euforie



- E momentul, domnule primar, săfacem un bilanţ, a trecut un an şi alegă-torii se uită în jur, poate că unii au făcutacest bilanţ şi acum aşteaptă să vadă cevă iese dumneavoastră după ce trageţilinie. Ce ce începem?
- Cu ce ne doare, ce ce îi stă bine tu-

ristului, pentru că asta e, Techirghiol e un
oraş turistic unde oamenii ajung şi de ne-
voie. Când spun asta mă gândesc la Sa-
natoriul balnear, fiecare se duce acolo cu o
durere, noi, localnicii, avem durerea noas-
tră: drumurile. Am depus, cu sprijinul Con-
siliului judeţean, un proiect pentru
reabilitarea şi modernizarea drumurilor din
Techirghiol. Ne gândim şi la şosele de cen-

tură. Reparaţii am mai făcut, dar am făcut
după puterile noastre, nu după cât avem
nevoie, vizăm cu toţii să trezim oraşul la o
altă viaţă, să vină turiştii aici, potenţial
avem, natura a fost darnică şi asta ne
obligă, trebuie să o înfrumuseţăm şi noi cu
proiecte îndrăzneţe, căutăm ca ele să nu
rămână pe hârtie. Primăria oraşului Te-
chirghiol va face, pe malul lacului, o gră-
dină botanică, e un proiect îndrăzneţ şi
stăruim să-l croim, cu sprijinul Consiliului
judeţean, până în toamnă. Atunci îl vom
depune pentru finanţare. El va fi încadrat
în categoria proiectelor transfrontaliere şi
îl vom duce la bun sfârşit în colaborare cu
primăria din Balcic, bulgarii vor veni cu ex-

perienţa lor. Un proiect pe care îl privim cu
atenţia cuvenită, aş spune chiar cu ataşa-
ment, este reabilitarea, modernizarea şi
dotarea Casei de cultură Constantin Tă-
nase. In urmă cu câteva zile aici a avut loc
Festivalul de teatru, satiră şi umor pe
scena lui Tănase, ne-am bucurat, am
aplaudat, oamenii parcă au respirat un alt
aer şi oraşul s-a trezit din amorţeală, dar
la Casa de cultură mai avem multe de
făcut, tinerii abia aşteaptă, copiii sunt şi ei
nerăbdători, scena lui Tănase ne obligă să
risipim mai multă lumină când vine vorba
de artă şi de cultură.

- Cum a rămas cu parcul din zona Sa-natoriului balnear Techirghiol?
- Suntem în grafic. Asta însemnând că

am depus proiectul. Va fi o minune acest
parc. Si dacă vorbim de calitatea mediului
de spaţiile verzi şi de sanatoriul balnear tre-
buie să menţionăm că localnicii vor simţi că
s-a mai schimbat ceva în oraşul lor. Am
vrea să facem aceste schimbări peste
noapte, oamenii merită să aibă unde să
plece de acasă în timpul liber, turiştii vor şi
ei să vadă la Techirghiol că s-a mai făcut
ceva faţă de anul trecut, vor să aibă motive
să revină. Ii privim cu simpatie şi îi primim
cu braţele deschise pe turişti, dar ne uităm
şi la localnici. Trebuie să la întindem şi lor
o mănâ. Mai ales chiriaşilor care au fost
evacuaţi din locuinţele retrocedate. Avem
un proiect cu un ansamblu de locuinţe so-
ciale. A fost depus şi el. Mai există un pro-
iect unde contribuim şi noi, e vorba de
protecţia lacului Techirghiol. E un proiect cu
impact. Ne gândim să extindem reţelele de
canalizare în oraş, aş vrea să fac mai multă
treabă, aş vrea să fac azi ceva şi să se
vadă mâine, dar asta e, până acum am
obosit semnând hârtii, sunt şi ele necesare,
dar oamenii vor să vadă schimbările peste
noapte, şi eu aş vrea, că doar atunci când
m-am hotărât să candidez asta am gândit,
am vrut să dau un alt ritm acestor schim-
bări, am o  experienţă care îmi permite să
acţionez energic, sunt prompt şi ferm în de-
cizii, dar socoteala de acasă nu se potri-
veşte cu cea din târg ori de la minister.
Poate greşesc, dar simt că în loc să ne
apropiem de o administraţie europeană,
unde capacitatea de acţiune e una hotă-
râtă, la noi se întâmplă altceva: amânări,
tergiversări, pripeală şi multe semne de în-
trebare.
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Am vrea să facem schimbările peste noapte

La Techirghiol 
va fi ca la Balcic

l interlocutor: Adrian Stan, primarul oraşului Techirghiol

-Cum poateturistul să redes-copere oraşulTechirghiol dacă an de an întâlneşti ace-laşi peisaj. Cum îl întâmpină oraşul pe tu-rist? Cum îl face să nu îl uite şi să fiecurios să revină?
- Ce faceţi, nu e doar un semn de între-

bare.Si e bine. Nici pe mine nu mă frământă
o singură întrebare. In primărie e, zic eu, o
stare de spirit care poate răspunde unor pro-
vocări. Impădurirea unui teren e un proiect,
nu mai găsim o umbră deasă, au nevoie şi
oamenii, dar are nevoie şi mediul de pomi.
Primăria e pregătită să contribuie şi ea să re-
descoperim cu toţii oraşul Techirghiol, po-
tenţial turistic există, alţii tânjesc după
comoara pe care o avem noi. Până acum
ne-a împiedicat infrastructura, când o vom
reabilita şi turismul va fi în floare, zona va fi
cu adevărat atractivă, Techirghiol va deveni

o destinaţie tu-
ristică, vor fi şi
localnicii ispitiţi

de o competiţie cu investitorii. Cu ultimii ar
trebui, e o părere personală, să fim mai
atenţi, ar trebui să le oferim nişte facilităţi.
Poate vor apărea noi locuri de muncă, tine-
rii vor fi tentaţi să rămână în oraş. Vor avea
de unde să aleagă, asta ar putea fi calea
care să ne ajute pe toţi  să redescoperim
oraşul, potenţialul său turistic. Am avea alte
servicii şi, fireşte, alte pretenţii dacă ar fi so-
lidaritate şi sprijin de la toate instituţiile sta-
tului, altfel am privi către ziua de mâine, dar
şi către proiectele pe care să le ducem la
bun sfârşit. Noi vrem totul repede, bine ar fi
să vrea şi alţii, să nu mai aşteptăm luni de
zile un aviz.- Noi am notat, sperăm să noteze şialţii. A consemnat Iulian Talianu

Investitorii trebuie 

să redescopere oraşul

Sâmbătă 22 august

- Şedinţa festivă a Consiliului Local 
- Expoziţie obiecte tradiţionale
„La noi acasă”

- Fotbal: meci demonstrativ
„OldBoys” 

- „Kures” (Lupte tătăreşti)
- Program muzică de fanfară
- Defilare ansambluri artistice, 
fanfara Marinei Române 

- Spectacol folcloric  

Duminică 23 august

- Concurs: lupte în nămol – 
de Techirghiol!

- Concurs de înot 
- Concurs de table
- Expoziţie preparate culinare – 
cu  vânzare

- Spectacol de muzică uşoară: 
micii artişti ai oraşului 

- Spectacol de umor şi muzică: artişti 
consacraţi ai scenei româneşti 

Techirghiol 1899 – 2009    110 ani de balneologie



Primarii din Asociaţia comunelor din Ro-
mânia aşteaptă cu nerăbdare să vadă co-
mentariile pe care ar trebui să le provoace
absenţa guvernanţilor de la adunarea lor.
Cu toate că au fost invitaţi (încât ne aştep-
tam să vedem tot Guvernul la Mamaia) pre-
mierul  şi miniştrii invitaţi n-au binevoit să
încerce marea cu degetul, mai mult, guver-
nanţii i-au lăsat pe primari, vorba cuiva, cu
ochii în soare. Discuţiile ce au avut loc în
Pavilionul Expoziţional, o gazdă primitoare,
n-au privit marea şi nici soarele, ele au vizat
administraţia publică, administraţia de la noi
şi Administraţia Europeană, asta pentru că

tot am tânjit să devenim europeni. Numai
că atitudinea de acum a guvernanţilor e de-
parte de a fi una europeană. Frământările
primarilor au rămas , din păcate, şi acum
fără răspuns. Şi întrebări au fost. Preşedin-
tele acestei Asociaţii, dl. Emil Drăghici, unul
dintre cei care s-a pregătit cu atenţie pentru
această întâlnire, a rămas cu un gust amar.
Are acest gust amar de ceva vreme. Din
2008, dacă nu greşim. Si nu e singurul din-
tre organizatorii care nu poate trece sub tă-
cere această amărăciune. Primarul unei
localităţi europene, e vorba de Cumpăna,
are o supărare. Mariana Gâju este primvi-

cepreşedinte al acestei Asociaţii care şi-au
asumat o mare responsabilitate, e vorba de
responsabilitatea pe care o presupune o
administraţie bazată pe profesionalism. Pe
hărtie, după cum ştim cu toţii, sună bine.
Din păcate, miniştrii invitaţi la lucrările
ACOR n-au acordat atenţia cuvenită unor
asemenea dezbateri, deşi ele sunt de o
cumplită actualitate, atât pentru guvernanţi,
cât şi pentru administraţia publică locală re-
prezentată de primari, adică de aleşii pe
care cetăţenii îi aşteaptă în pragul primă-
riei, zi de zi, cu un val de întrebări, iar unele
chiar nu mai suportă amânare. Cu toate
acestea, guvernanţii au privit de sus, de
foarte sus, întâlnirea cu reprezentanţii lor
în teritoriu, lăsându-i, cum se zice, în ceaţă.
Trimişii speciali la aceste dezbateri n-au
făcut faţă tirului de întrebări pus în acţiune
de primari. In loc să fie limpezite apele, aşa
cum era de aşteptat, ele au fost tulburate
şi mai mult de superficialitatea celor care
au reprezentat ministerele. Legea salariză-
rii a stârnit multe comentarii, ceea ce ne
face să credem că primarii vor avea mai
puţină tragere de  inimă. Vedeţi ce cuvinte
blânde folosim. I-am văzut atât de încrun-
taţi de acest tratament, încât ne vedem

puşi în situaţia să ne alegem cuvintele,
pentru că nu dorim să se înţeleagă că so-
luţiile la unele probleme sunt la îndemâna
celor care le au.

Liderul ACOR, Emil Drăghici, nu a ezitat
să trimită un avertisment ferm către guver-
nanţi, cum că s-ar putea ca agenda prima-
rilor să fie alta în toamnă, existând şi
posibilitatea ca primarii de comune, cei
care au fost acum ignoraţi, să boicoteze
prezidenţialele. Iată, o Adunare generală
care ar fi trebuit să limpezească apele în
administraţia din mediul rural, acolo unde
există destui votanţi, mai rău le-a tulburat.

Mai puteam vorbi acum de autoritatea şi
capacitatea administraţiei  din mediul rural
câtă vreme guvernanţii au o altă agendă
decât cea propusă de aleşii comunelor?
Vom reveni. Iulian Talianu
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- În urmă cu două luni, Cosiliul localCumpăna a organizat o conferinţă depresă unde informaţiile puse la dispozi-ţia ziariştilor au vizat proiectul “Colec-tare selectivă şi construcţia unei staţiide sortare în comuna Cumpăna”. N-aşzice că a rămas vreo întrebare fără răs-puns, dar asta nu mă împiedică să vă

invit, pentru cititorii publicaţiei CRO-NICA METROPOLITANA, să spuneţi cevreţi să faceţi la Cumpăna prin imple-mentarea acestui proiect?
- Scurt şi cuprinzător: vrem să protejăm

mediul, parcă e altfel viaţa când aerul e
curat, ne gândim, şi recunosc că e un gând
mai vechi, un gând curat să facem câţiva
paşi în faţă, avem tresărirea asta de orgo-
liu să fim acolo sunt cei care muncesc cu
tragere de inimă, noi nu facem un pas în
faţă, noi, cei din Cumpăna, facem câţiva
paşi pentru că vrem să dezvoltăm localita-
tea, atât economic, cât şi turistic. Am des-
coperit o cale şi o urmăm cu tenacitate.- Dacă nu-i un secret, ne spuneţi careeste această cale?

- Muncă. Vrem să-i ajungem pe alţii, tu-
rismul ar putea aduce beneficii sociale şi
materiale, de aceea
căutăm să stăpânim
managementul proiec-
telor, ştiu că proiectele
ne ajută să întărim ca-
pacitatea administrativă,
dar şi să sporim prosperitatea şi confortul
cetăţenilor.- O clipă. Vorbeam de construcţiaunei staţii de sortare…

- E tot un proiect care ne ajută să intrăm
în rândul lumii. Construim 37 de puncte de
colectare  selectivă, achiziţionăm 163 de
containere. Le-am identificat, vor fi contai-
nere pentru fiecare tip de deşeu: sticlă,
plastic, metal, hârtie, lemn, textile; vom
achiziţiona două compactoare şi vom con-

strui, cum spuneam: o staţie de sortare de
capacitate mică. Nu spun o noutate, Cum-
păna e o localitate cu un potenţial de dez-
voltare aflat în creştere, asta însemnând că
există loc pentru investiţii care să ducă la
îmbunătăţirea serviciilor publice. Investiţia
de care am amintit e un pas în faţă pentru
comunitate, îi chemăm pe cetăţeni să spri-

jine reciclarea deşeurilor, în
felul ăsta avem grijă de noi şi
de mediul înconjurător şi asigu-
răm, nu-i aşa?, un climat favo-
rabil pentru dezvoltarea

comunităţii. Prin reciclarea deş-
eurilor economisim materii prime, dăm un
exemplu că avem nevoie cu toţii de o altă
administraţie, o Administraţie Europeană,
vă rog să scrieţi cu litere mari, să se reţină
că e nevoie de competenţă şi de instruire,
două elemente care dau siguranţă proiec-
telor, dau siguranţă oamenilor. O adminis-
traţie clădită pe competenţă ajută
comunitatea. Reţineţi ce spun şi veţi înţe-
lege tot ce am făcut la Cumpăna. A consemnat Luiza Tigmeanu

Proiectele de care au nevoie cetăţenii

Scurt şi cuprinzător: 

CUMPĂNA
l interlocutor: Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna

Vrem să fim 

în rândul lumii

Guvernanţii i-au lăsat
pe primari 

cu ochii în soare!

La o întâlnire mult aşteptată
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Vestea că la “Zilele oraşului Năvodari” va veni în
oraş lumea bună a artiştilor şi interpreţilor, atât de mu-
zică uşoară, cât şi populară i-a făcut pe localnici să tre-
sară. Prima lor tresărire a fost una de orgoliu, şi asta
pentru că primarul Nicolae Matei a ţinut să le facă o
surpriză plăcută. N-a făcut un bilanţ să le spună celor
care nu ştiu ce s-a întâmplat în oraş într-un an de zile,
n-a fost nevoie de multe cuvinte, localnicii văd în fie-
care zi o schimbare. Invitaţii la “Zilele oraşului Năvo-
dari” au meritat aplauzele, afişele au stârnit un val de
simpatie pentru că în fiecare seară năvodărenii au fost
martori la câte un evenimant. Si au fost atâtea în
aceste zile încât tinerii s-au apropiat mai mult ca ori-
când de primar şi de artiştii lor preferaţi, încă un semn
că la Năvodari se întâmplă ceva şi oamenii văd asta,
nu trebuie să le spui. Acordul dintre primărie şi SIND
România va însemna pentru fiecare localnic un pas în-
ainte pentru o altă viaţă. La fel cum şi “Casa verde” va

aduce în oraş un alt confort.
Tinerii s-au bucurat mult la
această sărbătoare, o zi ce
va fi de acum încolo mult aş-
teptată la Năvodari, un oraş
căruia Zona Metropolitană îi
va aduce o altă deschidere
către proiecte şi finanţări
care vor limpezi priorităţile
oraşului. Până şi sărbătoarea
de acum, una de o veselie
molipsitoare, pune la dispozi-
ţia localnicilor o şansă, o
oportunitate, asta însemnând
că divertismentul deschide
nu doar ochii turiştilor, ci şi
punga, mulţi dintre invitaţi
fiind ispitiţi să înceapă o in-
vestiţie aici. Atent cu familiile
localnicilor, pe care le-a pre-

miat pentru că merită, primarul nu a ezitat să
le arate multă afecţiune şi stimă, întocmai ce
a stat şi stă la baza întemeierii unor familii
care au împlinit peste 40 de ani de căsnicie.
După 40 de ani de căsnicie o sărbătoare
aduce în ochii

celor răsplătiţi cu diplome şi
cadouri o lumină după care
unii tînjesc, iar alţii îşi fac pro-
iecte, privindu-i pe cei fericiţi cu
o nestăpânită curiozitate. Pri-
marul Nicolae Matei nu s-a ferit
să spună că a vrut să le ofere
tinerilor un model, un model de
viaţă care convinge şi dove-
deşte cât de trainică poate fi o
căsnicie care se bizuie pe dra-
goste şi pe un legământ.

“Zilele oraşului Năvodari”,
sărbătorite în acest an cu un
fast care i-a cucerit pe localnici,
vor rămâne  în memoria lor, iar
bucuria primarului şi a consilie-
rilor locali ar putea
fi un semn pentru
ziua de mâine a
oraşului, ceea ce
înseamnă că la
Năvodari putem
vorbi de responsa-
bilitate, încă un
semn că primăria
şi Consiliul local
pot găsi o cale,
dacă e linişte şi în-
ţelegere, pentru a
consolida o tradi-
ţie. Pornind de la
această tradiţie,
năvodărenii pot
căpăta încredere
în aleşii lor, iar pri-
marul va simţi
mâine mai mult
decât azi că toţi
avem nevoie de o sărbătoare. De sărbă-
tori şi de muncă. Aşa e viaţa, cine mun-
ceşte are dreptul să se şi bucure de ea. Iulian Talianu

Sărbătoarea 
care a adus 

o tresărire de orgoliu

Năvodari
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Rugbyştii, 
sportivii care 
au nevoie 
de spectatori
Am tot amânat să scriem despre sport

şi iată că timpul n-a mai avut răbdare. Ne-
am oprit acum asupra unui proiect (intere-
sant atât pentru Zona Metropolitană, cât şi
pentru tot judeţul Constanţa), e un proiect 

E adevărat, despre rugby s-a scris mai
puţin, deşi sportivii au avut rezultate din-
tre cele mai bune. Rugbyştii ar merita să
aibă mai mulţi spectatori şi noi asta încer-
căm, vrem să facem o pledoarie pentru
acest sport unde spiritul de echipă este
atât de vizibil. “Avem în echipa mare des-
tui sportivi din judeţ, spune dl.Arghir, sunt
tineri din Tuzla, Ovidiu şi Valu lui Traian.
Federaţia română de rugby a înaintat un
proiect pentru înfiinţarea unor centre re-
gionale de tineret. Vor fi 6 centre. Unul din-
tre centre va fi la Constanţa. S-a făcut
aceastâ propunere pentru că, după ce ter-
mină junioratul, sportivii care nu sunt co-
optaţi în lotul de seniori se pierd. Si nu e
bine pentru că unii pot “exploda” într-o zi,
pot deveni ceea ce aşteptăm cu toţii, rug-
byştii adevăraţi. Tinerii sub 21 de ani nu
sunt angrenaţi în competiţiile interne (cu
excepţia juniorilor)”. Despre rugby şi des-
pre rugbyşti, despre proiecte şi despre
performanţă e vorba şi în interviul din
această pagină.

Cu toate că sezonul estival nu e la ora bi-
lanţului, asta nu ne împiedică să zăbovim,
pe scurt, în preajma câtorva cifre. Pretenţiile,
asta ştim cu toţii, sunt dincolo de statistici
atunci când vorbim de litoral. Amintim câteva
cifre acum, pentru că spun şi ele ceva. Po-
trivit unor informaţii puse la dispoziţie de
Asociaţia de Promovare Litoral- Delta Dună-
rii într-o singură zi au fost înregistraţi 120
000 de turişti. Mulţi au fost în Mamaia şi
Neptun, Costineşti şi Eforie, Vama Veche şi
Năvodari, Techirghiol şi Mangalia. Mai nou,
pe harta localităţilor unde turiştii caută un loc
de cazare au apărut şi localităţile Tuzla, 23
August şi Agigea, acolo unde până acum tu-
riştii se aflau în trecere. Potrivit unor estimări
făcute de preşedintele ANAT, Corina Martin,
au fost şi zile când pe litoral s-a înregistrat o
afluenţă record: 130 000 de turişti, iar 70 la
sută din hoteluri, atenţie, au rezervări până
la sfârşitul lunii august. Sunt semne îmbucu-
rătoare, în ciuda faptului că, iată, criza eco-
nomică agită apele. Mai mult, ANAT se
pregăteşte să demareze un proiect ambiţios,
e vorba de un PROIECT PILOT prin care se
încearcă atragerea unui număr de 35 000 de
turişti din Germania în 2010 pe litoralul ro-
mânesc. Şi în Delta Dunării să reţinem că
numărul turiştilor este în creştere, după cum
precizează preşedintele ANAT.

ANAT se pregăteşte încă de pe acum. Un
grup de lucru e pe punctul să îşi înceapă
treaba pentru ca Proiectul Pilot să devină
realitate. Câteva primării şi-au desemnat re-

prezentanţii pentru a se alătura acestui grup
de lucru. Sunt aşteptate propuneri şi oportu-
nităţi pentru dezvoltarea acestui proiect, pro-
puneri şi oportunităţi care să sprijine turismul
de pe Litoral şi din Delta Dunării să iasă din
criza care face, orice s-ar spune, valuri.

Se caută soluţii pentru că în viitor turiştii să
aibă parte de un transport rezonabil. Se fac in-
vestigaţii pentru a găsi cele mai bune soluţii în
vederea promovării turismului la preţuri care
să-i ispitească pe turişti. Sunt vizate şi traseele
turistice şi locurile de parcare şi sunt în aten-
ţia Asociaţiei pentru promovarea şi dezvolta-
rea turismului o sumedenie de posibilităţi

pentru excursii insolite şi pentru divertisment.
Iată, sunt destule motive pentru ca Pro-

iectele Zonei Metropolitane să fie duse, într-
un timp cât mai scurt, la bun sfârşit,
îndeosebi în localităţile unde există vad pen-
tru turişti. Si la Eforie, şi la Techirghiol, la
Tuzla şi Corbu, administraţia locală trebuie
să privească cu alţi ochi turismul şi să acţio-
neze cu fermitate pentru a asigura un ma-
nagement corespunzător proiectelor de pe
urma cărora vor beneficia atât localnicii, cât
şi turiştii, câştigurile vor fi pentru ambele
părţi. Oportunităţile sunt la îndemâna lor.Ioniţă Iacob

Oportunităţi pentru turism

- Rugby – o stare de spirit” e un proiect, elsună promiţător. Dacă am înţeles bine, pro-iectul va fi demarat în toamna asta şi va duratrei ani. Sunteţi pregătiţi?
- Ne pregătim. Sunt convins că vom avea

succes cu el. Avem sprijinul Consiliului judeţean
Constanţa, sunt alături de noi şi cei de la Direc-
ţia pentru sport şi de la Inspectoratul şcolar ju-
deţean Constanţa, vor participa şi alţii, Liceul cu
program sportiv, Federaţia română de rugby,
Asociaţia judeţeană de rugby, Rugby Club jude-
ţean Farul Constanţa, primăriile. Judeţul Con-
stanţa are şcoli cu un mare potenţial fizic şi el
cred că trebuie redescoperit, avem o tradiţie care
ne îndreptăţeşte să fim încrezători. Să nu uităm
că mulţi jucători de rugby sunt la catedră, unii
dintre ei în mediul rural, acolo unde scontăm că
proiectul de acum va încuraja încercările timide
ale unora. Nu mă folosesc de acest prilej să mă
laud, dar trebuie să spun că avem valori în judeţ,
iar proiectul nostru nu face altceva decât să in-
vite la iniţiativă. Sunt tineri cu calităţi deosebite
pentru performanţă şi avem datoria să-i încura-
jăm, să-i promovăm trebuie să le  dăm copiilor
un semn şi să-i aducem pe stadion, să le şlefuim
talentul şi veţi vedea că rezultatele nu vor întâr-
zia să apară.- Aţi făcut nişte socoteli, aţi stabilit ce paşiurmează pentru ca proiectul să îşi atingăobiectivele?

- Avem un obiectiv clar. Vrem ca în patru ani
de zile Constanţa să fie în elita acestui sport la
juniori, am gândit o strategie care se bizuie pe
argumente. Vom promova cât mai mulţi la
echipa fanion a Constanţei – Rugby Club jude-
ţean Constanţa, dar vom ajuta şi tinerii să aibă
aspiraţii, să joace în loturile naţionale, să-şi
facă un nume şi să fie ispitiţi de marea perfor-
manţă. Tot la obiective trebuie să trecem şi ex-
perienţa pe care o vor căpăta colectivele de
profesori şi asociaţiile sportive, tinerii vor că-
păta o altă educaţie, iar educaţia făcută prin
sport este de bun augur. Mai mult, Liceul cu
program sportiv va avea faimă, iar secţia de
rugby ar putea deveni centru naţional de exce-
lenţă. Aria de selecţie va fi mai mare de acum
încolo, performanţele unora vor stârni ambiţia
altora. In mediul rural va stârni, îndrăznesc să
anticipez, o emulaţie în rândul tinerilor, tineri ce
vor fi receptivi. Cred că selecţia şi competiţiile
ne vor aduce câteva surprize plăcute, cred că
şi părinţii tinerilor vor privi cu alţi ochi iniţiativa
noastră, pentru că proiectul nu face altceva
decât să le întindă o mână  copiilor, o mână
care îi îndeamnă să facă mişcare, îi apropie de
spiritul de echipă. E un câştig să descoperi
acest spirit în adolescenţă, să-l descoperi şi să
îţi fie apropiat. Cred că am dreptate.- Aveţi. A consemnat Ioniţă Iacob  

Un proiect pentru performanţă în sport

Rugbyul ca o stare de spirit
Se apropie ziua când se  va trage

Cortina la Târgul Estival 2009, un târg
unde cartea s-a aflat în centrul aten-
ţiei, dacă socotim lansările ce s-au pe-
trecut aici timp de o lună de zile. Au
fost înregistrate, trebuie să subliniem
asta, câteva lansări de excepţie. Citi-
torii au avut fericita ocazie să se întâl-
nească, fie şi numai câteva ore, cu
scriitori şi publicişti, cu muzeografi şi

editori, standurile unor edituri stârnind
un val de simpatie în rândul cititorilor
care au avut ocazia să aleagă o carte,
aşa cum s-a întâmplat la Pavilionul Ex-
poziţional unde oferta a fost gene-
roasă. Preşedintele de onoare al
Târgului Estival Constanţa, distinsul
cărturar Ioan Popişteanu, directorul

Editurii Ex Ponto, a afirmat că mani-
festarea din acest an a fost un succes
real, un succes care poate fi o bună
experienţă, mai cu seamă că în pri-
vinţa cărţilor piaţa trebuie să facă un
pas înainte. Oferta a fost generoasă,
rămâne ca piaţa de carte să pună la
dispoziţia cititorilor o cale favorabilă,
un drum mai scurt, pentru ca. în sfâr-
şit, cartea să ajungă mai repede din vi-
trină în bibliotecile de acasă.Invitat la
câteva dintre aceste lansări de excep-
ţie, critical literar Nicolae Rotund, per-
sonalitate binecunoscută în spaţiul
dobrogean, dar şi în revistele literare
din ţară, a avut numai cuvinte de laudă
la adresa organizatorilor acestui târg
unde cartea a fost privită cu atenţia pe
care o merită. Dintre lansările de suc-
ces la acest târg amintim: “Mic tratat
de istorie a sincerităţii în artă. (de Teo-
dor Ionescu, ediţie îngrijită de muzeo-
graful Geta Deleanu), cele patru
volume de referinţă, apărute în seria
Theologia Socialis (lansare ce a avut
loc în prezenţa editorului şi autorului
volumului “Dumnezeu la Bruxelles.
Religia în spaţiul public European”).
Spaţiul tipografic nu  ne îngăduie să
scriem despre fiecare succes în parte,
asta nu ne împiedică să afirmăm că
Târgul Estival 2009 a avut ecou în rân-
dul cititorilor. Tincuţa Doga

Interlocutor: Aurelian Arghir, şeful Direcţiei de comerţ turism 
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În urmă cu câteva zile a fost aprobat
“Planul integrat de dezvoltare pentru Polul
de creştere Constanţa – Zona Metropoli-
tană Constanţa”. Se cuvine să precizăm că
toate localităţile din Zona Metropolitană
Constanţa au aprobat acest plan în şedin-
ţele de Consiliu local, planul integrat ur-
mând să fie depus la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei spre avizare. Apoi se
vor depune proiecte individuale în cadrul
unor diverse programe de funcţionare.

Zona Metropolitană Constanţa va fi într-
o bună zi un centru multifuncţional compe-
titiv, cel mai important reper turistic al ţării
şi principalul polarizator economic în regiu-
nea Mării Negre, care va stimula dezvolta-
rea durabilă a întregii zone şi va reduce,
aşa cum gândim cu toţii, discrepanţele de
acum dintre cele 14 localităţii care compun
acest pol naţional de creştere.

Vă invit să facem, pe scurt, radiografia

unor oportunităţi, oportunităţi ce vor sprijini
Constanţa să devină o adevărată metro-
polă europeană, o zonă turistică a cărei ex-
pansiune va influenţa economic localităţile,
ele urmând să aibă o dezvoltare rapidă şi
un standard de viaţă ridicat pentru toţi lo-
cuitorii. Amintim aici, cum spuneam, pe
scurt, obiectivele strategice ale acestui Pol
Naţional de Creştere. Scriu cu litere mari
pentru că doresc ca ele să fie reţinute.
Aceste obiective vizează o dezvoltare echi-
librată a municipiului Constanţa şi a area-
lului său de influenţă (cele 14 localităţi din
Zona Metropolitană), un rol decisiv urmând
să îl aibă, după cum se ştie, turismul.
Obiectivele strategice ale acestui Pol de
creştere sunt orientate către infrastructură,
infrastructura şi competitivitatea vor stimula
mediu de afaceri local. Si nu numai local.
Indrăznesc să afirm că viziunea de dezvol-
tare stabilită este limpede, Zona Metropoli-

tană urmând să aibă o altă activitate, una
în continuă creştere, serviciile publice şi in-
frastructura de transport, alte două obiec-
tive, vor ajuta comunităţile să se dezvolte,
serviciile de sănătate, educaţie şi cultură
vor cunoaşte, şi ele, alţi parametri, iar pri-
mele semne, şi nu sunt optimistă afară din
cale, au început să se vadă, turismul bal-
near şi de agreement pun sub o altă lumină,
o lumină favorabilă, Zona Metropolitană, tu-
rismul de afaceri are o tendinţă clară de
dezvoltare. Ar trebui să insist, pe bună
dreptate, pe valorificarea patrimoniului cul-
tural, istoric şi arheologic, lansarea unor noi
produse turistice va aduce o altă mentali-
tate atât în rândul localnicilor, cât şi în rân-
dul turiştilor, şi unii şi alţii vor privi cu alţi
ochi şi cu un interes sporit zona, asta nu va
face decât să sprijine turismul să se dez-
volte durabil, oferta turistică va fi promovată

cu mai mult curaj pentru că va exista certi-
tudinea că staţiunile turistice vor avea alte
standarde. De la un an la altul vor apărea
noi investiţii, iar staţiunea Mamaia va că-
păta faima pe care o merită. Mai mult, vor
apărea noi locuri de muncă, încă un semn
că se vor găsi soluţii fericite pentru tineri,
vor apărea noi capacităţi de dezvoltare a lo-
calităţilor din zonă, un fapt ce merită, după
opinia mea, o tratare separată câtă vreme
se va promova profesionalismul. Vor exista
oportunităţi pentru a face carieră într-o pro-
fesie, iată încă un factor care ar trebui să-i
încurajeze pe tineri să se pregătească te-
meinic, timpul, şi asta se va dovedi, lu-
crează pentru ei încă de pe acum.

(va urma) Ani Merlăadministrator-delegat Zona Metropolitană Constanţa

Pentru că vorbim aici
de bătrâni trebuie să apelăm la cuvinte pline
de căldură, trebuie să le dăm numai veşti
bune, cu toate că vremurile de azi sunt bân-
tuite de criza economică. Dacă vorbim de
scopul proiectului privind “Reabilitarea şi mo-
dernizarea căminului  pentru personae vâr-
stnice Constanţa” trebuie să subliniem că e
vorba de o iniţiativă locală, o iniţiativă pornită
de la primăria Constanţa. Scopul proiectului,
putem scrie fără ezitări, a fost  atins. A fost

atins pentru că Primăria a
asigurat o informare adecvată şi a acţionat
cu operativitate într-o situaţie unde se impu-
nea o schimbare. Această schimbare se va
vedea în curând şi ea va duce la îmbunătă-
ţirea condiţiilor de furnizare a serviciilor so-
ciale de care beneficiază vârstnicii. In
privinţa implementării acestui proiect a exis-
tat transparenţă încât fiecare activitate a avut
vizibilitate, o vizibilitate care ne îndreptăţeşte
să credem că rezultatele vor fi cele scontate.

Să înţelegem mai bine ce se va face la
Căminul pentru persoane vârstnice Con-
stanţa, trebuie să amintim, fie şi pe scurt, câ-
teva obiective.

Să le luăm pe rând. Mai întâi, să reţinem
că instalaţiile sanitare vor fi înlocuite, la fel
cele termice şi electrice ( de la băile din cor-

pul rezervat cazării). Si o menţiune: vor fi re-
făcute şi finisajele. O altă lucrare se va
executa la terasa de la corpul de cazare.
Cantina va fi adusă la nivelul exigenţelor de
ultimă oră. Până şi instalaţia pentru stinge-
rea incendiilor va fi redimensionată în aşa fel
încât ea să corespundă normelor şi standar-
delor în vigoare. Si pentru că tot suntem la
detalii, să trecem în grafic încă o lucrare: sta-
ţia de hidrofor cu rezervă intangibilă de apă
pentru stingerea unor (eventuale) incendii.
Instalaţiile de iluminat şi prizele vor fi refă-
cute, iar căminul va avea într-o bună zi şi in-
stalaţii de cablu TV. Lifturile vor fi reabilitate,
la fel şi instalaţiile de încălzire. Mai mult, clă-
direa va fi izolată cu polistiren expandat.

Pentru ca beneficiarii acestui proiect să
fie liniştiţi se cuvine să ştie că până la sfârşi-
tul lunii noiembrie lucrările vor fi încheiate,
cu precizarea că e vorba de o etapă. Intr-o
altă etapă, primarul Radu Mazăre, care a
fost prezent la lansarea acestui proiect, a de-
clarat că “în 2010 vor fi refăcute camerele,
holurile şi bucâtâria, iar în ultima etapă a
acestui proiect se vor reabilita spaţiile admi-
nistrative şi parcul din faţa căminului de bă-
trâni”. Serviciile de asistenţă socială, e
limpede, se află într-o etapă, una a interesu-
lui major, iar căminul de bătrâni este privit cu
atenţia cuvenită de primăria Constanţa.**  *

I-am privit pe bătrâni, câţiva aveau o la-
crimă în ochi, o lacrimă ce semăna uluitor cu
roua de pe flori. Am fost tulburată şi despre
această tulburare  asta aş vrea să scriu, ştiu,
ea nu încape într-un proiect, dar ştiu că o
emoţie provocată de o veste bună îţi dă o

clipă de linişte. Parcă o văd pe bătrâna de
97 de ani cum discută în şoaptă cu prietena
ei de 95 de ani, în şoaptele lor era adunată
o viaţă de om, nu ştiu dacă dacă îşi amin-
teau de neliniştea acestei vieţi. Fiecare are o
poveste a ei, nu spun că viaţa lor e un
roman, deşi ar putea fi, cine ştie, dar am sim-
ţit că adun într-o picătură de cerneală liniştea

de care avem nevoie cu toţii la o vârstă. Stiu,
tânjim cu toţii după această linişte şi n-o
avem tot timpul. O visăm. Dar asta nu
ajunge. Aşa e viaţa, dacă am putea să îm-
părţim bucuria ca pe o pâine am fi, nu-i aşa,
mai liniştiţi.

Am speranţa că la Căminul pentru per-
soane vârstnice dimineaţa de mâine se va
ivi dintr-o bucurie. Mă bucur că am putut să
fac şi eu ceva, după puterile mele, pentru ca
oamenii de aici să aibă într-o bună zi mai
multă lumină în priviri. Toţi căutăm o viaţă lu-
mina călăuzitoare. Ani Merlă, manager proiect 
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