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Primarul Dumitru Chiru vorbeºte fãrã
ezitãri despre ceea ce se va face în
urmãtorii trei ani la LUMINA: “toatã comuna
va avea canalizare. Si reþineþi cã e vorba
de 26 de km; pietruire ºi asfaltare pe o
distanþã de 10 km e un alt pariu, o investiþie
pe care am fãcut-o mai bine de jumãtate.
Ne gândim ºi la gaze, am fãcut în jur de
15 km pânã acum, iar în 2009 vom
continua. Avem un parteneriat cu primãria
Ovidiu privind înfiinþarea unor puncte de
colectare, unde se va face o depozitare
selectivã pentru cã ele vor fi dotate cu
europubele. Suntem în grafic cu podeþele”.

Obiºnuit sã facã tot ceea ce spune,

Proiectele de la Lumina
primarul ºi consilierii locali se gândesc
la ziua de mâine ºi la sport. “Trebuie,
parcã îl aud spunând, sã-i apropiem pe
tineri de comunitate ºi nu putem face
asta decât gândindu-ne la ei .  O
investiþie de câteva miliarde, pe care am
aprobat-o în Consi l iul  local,  este
construirea unui  stadion. Acum
amenajãm un teren cu suprafaþa de joc
sinteticã în cartierul IAS. Ne gândim ºi
la locurile de joacã pentru copii, la
spaþiile verzi, proiectele sunt gata,
rãmâne sã demarãm licitaþiile”.

Alina Grigore

În numai câteva luni în primãria oraºului
Nãvodari s-au schimbat multe. Funcþionarii
sunt atenþi la proiecte si la detaliile lor.
Clãdirea unde funcþioneazã centrul de
permanenþã are acum o altã înfãþiºare. Si
asta numai în 7 luni. Acum se asigurã
asistenþa medicalã ºi pe timpul nopþii. Mai
mult, cetãþenii pot apela la servicii le
cadrelor medicale ºi la sfãrºitul sãptãmânii,
încã un semn ca primarul Nicolae Matei
poate sã-ºi numere promisiunile pe care le-
a onorat de când ºi-a început mandatul. În
treacãt fie zis, la centrul de permanenþã
nu s-a schimbat doar mentalitatea, ci ºi
aspectul lui; s-a pus gresie, faianþa e nouã
ºi ea. În  cazuri de urgenþã se poate
interveni cu operativitate, iar în apropiere
a fost amenajatã o parcare atât pentru
personalul centrului amintit, cât ºi pentru
pacienþi.

Pãrinþii elevilor îl salutã
pe primar cu pãlãria
în mânã

Pentru cã  am amintit de schimbãri, sã
mai consemnãm una: pentru prima oarã
primãria a oferit rechizite ºi ghiozdane pentru
aproape 4000 de elevi, motiv pentru pãrinþi
sã aibã numai cuvinte de mulþumire. Primarul
ºi-a întors privirea de la tineri ºi s-a uitat cãtre
pensionari, acordându-le pachete de
alimente. Pentru cadrele didactice s-a
demarat acþiunea tichete cadou, ceea ce nu
s-a întâmplat pe vremea fostului primar.

Turiºtii vor vedea
schimbarea

Apoi, Nicolae Matei a privit cu alþi ochi
strãzile oraºului. “I-am ascultat pe oameni
ºi i-am înþeles cã sunt nemulþumiþi, spune
primarul. Am întrerupt lucrãrile ce se fãceau
superficial ºi i-am atenþionat pe lucrãtori sã
facã treabã, nu mai era loc de mântuialã.
În câþiva ani, în oraºul Nãvodari s-au

Nãvodari

O altã mentalitate
asfaltat douã strãzi, în  ºapte luni eu am
asfaltat de zece ori mai mult. Am refãcut
covoarele bituminoase acolo unde pânã
acum s-a  lucrat în grabã. Vreau ca oraºul
sã fie cu adevãrat European. Pe strãzile
Rândunelelor ºi Nuferilor se vor executa
lucrãri ample de reabilitare. Am început un
program de reabilitare a trotuarelor ºi a
aleilor pietonale. Punem pavele, amenajãm
ºi platformele staþiilor de transport în
comun. Vãd ºi turiºtii cã la Nãvodari s-a
schimat ceva. Lotizãrile din zona Ciocârliei
vor fi privite cum  se cuvine. Peste 800 de
familii nu se vor mai plânge, ca pânã acum,
cã ajung anevoie acasã. Am  amenajat în
aceastã zonã peste 7 km. Intr-o altã zonã,
care are un potenþial turistic real, am
amenajat trama stradalã pe câteva strãzi.
Ne gândim cã de  noile   condiþii vor
beneficia ºi pensiunile construite acolo, ne-
am gândit mai cu seamã la localnici.

In apropierea unor blocuri am amenajat
parcãri, dacã ar fi sã socotim ar trebui sã
reþineþi cã sunt peste 350 de locuri de
parcare. Ajutã la traffic. Si mai e ceva:

parcare. Strada Frunzelor a fost lãrgitã. Alte
100 de locuri de parcare dau acum un alt
confort. Vom trece curând ºi la asfaltare,
aºa cã în jur de 300 de familii vor scãpa de
coºmarul pe care l-au trãit odinioarã.
Canalizarea e un alt subiect, de ea vor
beneficia în curând peste 800 de familii din
Nãvodari. “Mã durea cã n-am apucat sã o
fac atunci când eram viceprimar. Am
încheiat procedurile de licitaþie ºi vom
începe acum lucrãrile. E vorba de o
investiþie de peste un million de euro,
fonduri nerambursabile. O altã lucrare de
canalizare, care va depãºi 10 miliarde de
lei, va fi demaratã. Ne-am gândit, doamne
fereºte, sã nu avem necazuri cu inundaþiile.
Pe strãzile Toamnei, Constanþei ºi Sãlciilor
ºi vom înlãtura necazurile pe care localnicii
le vor uita”.

Scurt ºi cuprinzãtor, la Nãvodari echipa
de acum a primãriei trebuie sã þinã pasul
cu primarul Nicolae Matei, un om energic,
care face ce spune, cu  perseverenþã ºi
tenacitate, convins cã oraºul va deveni o
frumoasã  carte de vizitã pentru Zona
Metropolitanã.

Ioniþã Iacob

parcãrile  sunt luminate, se mai schimbã
peisajul ºi la Nãvodari. N-am scãpat din
vedere cimitirul. Pe strada Liniºtii se vor
amenaja mai bine de 70 de locuri de
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Colegiul agricol de la Poarta Albã este cunoscut.
Noi scriem acum despre acest colegiu cu gândul cã
el meritã sã fie redescoperit. Da, trebuie sã fie
redescoperit de tineri, de tinerii aceia pentru care
practica e o ºcoalã. Colegiul de aici le deschide un
drum în viaþã. Absolvenþii vor avea o certitudine.
Inginera Angelica Târna, directoarea acestui colegiu,
are la îndemânã o sumedenie de argumente ºi nu-i
trebuie prea mult timp sã-i convingã pe tineri sã facã
o alegere bunã. Între unitãþile de învãþãmânt din zona
Metropolitanã acest colegiu are o tradiþie ºi, mai nou,
o carte de vizita adaptatã la cerinþele pe care piaþa
muncii le aduce în faþa absolvenþilor. Proiectele  ºi
parteneriatele din Zona Metropolitanã sunt pentru
cadrele didactice ºi elevii de la acest colegiu o
adevãratã provocare, o provocare care îi stimuleazã
pe toþi. Sprijinitã de Consiliul local ºi de primarul Vasile
Delicoti, cadrele didactice pun interesul ºcolii înaintea
altor interese, amintindu-le ºi altora cã o treabã
temeinicã se face, vorba directoarei, “punând mintea
la contribuþie”. Dupã ce am vãzut proiectele ºi

Colegiul agricol are porþile deschise
parteneriatele acestui colegiu, dupã ce i-am ascultat
pe dascãli ºi pe elevi, am priceput cã la Poarta Albã
pe lângã tradiþie, colegiul agricol a cãpãtat un suflu
nou. O sintezã a activitãþii de aici am gãsit-o în paginile
revistei “CRONICA LICEULUI”, o publicaþie ce
dezvãluie cã fiecare zi este un prag cãtre performanþã,
cã dascãlii au acumulat o experienþã ºi acum o
împãrtãºesc elevilor, câºtigând ºi unii ºi alþii, încã o
dovadã cã la colegiul agricol exista un potenþial. Pe
lânga potenþial, existã ºi responsabilitate privind
monitorizarea ºi evaluarea activitãþilor, importantã
fiind, în acest caz, relaþia dintre profesori ºi elevi, iar
rezultatele au fost, în ultima vreme, încã un pas în
faþã cãtre obiectivele pe care colegiul agricol de la
Poarta Albã ºi le-a propus. O ºcoalã în schimbare
presupune, nu-i aºa?, ºi o mentalitate în schimbare.
Aici pare sã fie cheia. Directoarea colegiului întoarce
foaia ºi spune cã “omul sfinþeºte locul, iar ºcoala
sporeºte demnitatea tinerilor”. Putem confirma cã ea
face ceea ce spune.

Iulian Talianu

În anul 2005, Colegiu Tehnic „Vasile Pârvan”
Constanþa a iniþiat proiectul „Împreunã pentru un
mediu curat” la care, un an mai târziu, în 2006,
Colegiul Agricol Poarta Albã a devenit partener
activ, alãturi de alte ºcoli din judeþ ºi care s-a
concretizat într-un protocol de colaborare.

Scopul general al acestui protocol este
educarea elevilor la un nivel corespunzãtor de
cunoaºtere a caracteristicilor de mediu ºi de
protecþie a mediului înconjurãtor, prin implicarea
în activitãþi concrete ºi prin acþiuni de colaborare
între parteneri.

În cadrul proiectului are loc derularea de
activitãþi comune pe probleme de protecþia
mediului înconjurãtor, prezentarea de referate,
filme tematice, postere, scenete, machete. De
asemenea, au loc expoziþii de desene ºi fotografii
ºi concursuri între ºcolile participante.

Prin întâlnirile periodice care se realizeazã au
loc schimburi de informaþii pe probleme de mediu
între elevii ºcolilor partenere, prin preluarea de
cãtre participanþi a produselor finale pentru a fi
prezentate în ºcolile proprii. Deci, impactul acestui
proiect se extinde la toþi elevii ºcolilor implicate,
nu numai a celor participanþi direct la proiect.

Ca partener activ, Colegiul Agricol Poarta Albã
colaboreazã în realizarea materialelor necesare
desfãºurãrii activitãþilor propuse de comun acord
la începutul fiecãrui an ºcolar.

Activitãþile sunt proiectate în concordanþã cu
calendarul UNESCO ºi anume: Ziua
Internaþionalã a Mãrii Negre, Ziua Mondialã a Apei,
Ziua Sãnãtãþii, Ziua Pãmântului, Ziua Pãsãrilor
ºi Ziua Mediului. Acestea includ prezentãri
personale ale elevilor, un concurs intitulat „Un minut
pentru …”, o probã de creativitate ºi un „Poster
pentru …”.

Temele abordate au un caracter interdisciplinar,
ca atare, în fiecare activitate sunt implicaþi
profesori de materii diferite. Coordonatorul acestui
proiect, la nivelul liceului nostru, este Prof. Bunea
Grety (chimie), iar colaboratori la diverse activitãþi
sunt: Prof. Vlad Violeta (bilogie) ºi Prof. Banea
Daniela (geografie).

Dupã calendarul UNESCO

În anul ºcolar 2007-2008 au fost implicaþi direct
în acest proiect 12 elevi din clasele IX-XII, în
principal aparþinând specializãrii „Tehnician ecolog”.

Cu ocazia zilei Mãrii Negre, elevii au realizat
o prezentare power point cu tema „O mare pentru
toþi, o mare pentru fiecare”, în care, dupã o scurtã
descriere a caracteristicilor Mãrii Negre, s-au
evidenþiat influenþele climatologice din ultimii ani
asupra litoralului românesc ºi asupra faunei. În
final, s-a realizat o scurtã expoziþie cu imagini
ale Constanþei din perioada regelui Ferdinand.
Elevii au obþinut Premiul I la concursul de
creativitate ºi la „Poster pentru Marea Neagrã” ºi
Menþiune la „Un minut pentru Marea Neagrã”.

Pentru Ziua Mondialã a Apei ne-am prezentat
cu proiectul „Apa – aflatã în cantitãþi
limitate, repartizatã inegal ºi disputatã
intens”, în care au fost evidenþiate
modalitãþile de protecþie ºi conservare
a resurselor de apã. De asemenea,
eleva Lazãr Loredana a realizat eseul
cu titlul „Apa – esenþa vieþii”. În cadrul
probei de creativitate a fost propus
spre reconstituire un puzzle care
conþinea mesajul RESURSELE DE
APÃ SUNT REÎNNOIBILE, DAR NU
SUNT EXTENSIBILE. Elevii au fost
apreciaþi cu Premiul I la concursul
„Fãrã apã nu putem exista”.

Pe 18 aprilie 2008, cu ocazia Zilei Pãmântului,
Sãnãtãþii ºi Pãsãrilor, elevii, îndrumaþi de prof.
Bunea Grety, au realizat un proiect, apreciat ca
fiind deosebit de interesant, „Pãmântul – de la
genezã la distrugere”, în care, pe baza Teoriei
Big-Bang, a fost ilustratã o  scurtã istorie a
Universului ºi a Pãmântului. Aceastã activitate a
avut drept gazdã ºcoala din Comana, care a
organizat plantarea de arbori ºi arbuºti în parcul
comunei. Pe lângã caracterul educativ, activitatea
a avut ºi rolul de a-i apropia pe elevii din diferite
ºcoli în vederea dezvoltãrii unor relaþii sociale,
de intercomunicare. Elevii ºcolii noastre au primit
Premiul I la concursul „Un minut pentru Pãmânt”
ºi pentru posterul „Salvaþi Pãmântul” ºi premiul al

III-lea la concursul de cuvinte încruciºate.
Activitãþile din proiect se încheie la sfârºitul

fiecãrui an ºcolar cu Ziua Mondialã a Mediului
Înconjurãtor. Cu acest prilej elevii au realizat un
material cu tema „Efectele încãlzirii globale”, în
care au fost evidenþiate cauzele ºi urmãrile
încãlzirii planetei prin imagini sugestive. Elevii
colegiului au purtat tricouri inscripþionate cu
mesajele: INDIFERENÞA DISTRUGE –
ARUCAÞI-O LA COª!;  SÃ SCÃPÃM DE
GUNOIUL DIN MINÞILE UNORA ªI APOI DE
GUNOIUL DIN LUMEA ÎN CARE SE
ÎNTÂMPLÃ SÃ TRÃIM ªI SÃ RESPIRÃM;
VREI CURAT? PÃSTREAZÃ CURAT!;  ªTIU
CÃ NU POT SCHIMBA EU LUMEA …, DAR

ÎMI PASÃ!. Premiile obþi-
nute au fost Premiul I
pentru creativitate ºi
Premiul al II-lea la „Un
minut pentru mediu”.

În acest an ºcolar, pe
31 octombrie 2008, în
cadrul activitãþii Ziua
Internaþionalã a Mãrii
Negre, Colegiul Agricol
poarta Albã s-a prezentat
cu un colaj de fotografii
realizate de elevi de-a
lungul litoralului (Mamaia
- Costineºti), în care au

fost evidenþiate particularitãþile plajelor,
falezelor, dar ºi a florei ºi faunei din zonã.
Având în vedere perioada, elevii s-au
documentat riguros în ceea ce priveºte
diferendul dintre România ºi Ucraina realizând
un material intitulat „Insula ªerpilor – mãrul
discordiei!”. Acesta a cuprins, atât noþiuni
geografice privind aceastã insulã, cât ºi
implicaþiile exploatãrii necontrolate a þiþeiului din
Marea Neagrã. Au fost apreciaþi cu Premiul I la
concursurile „Un minut pentru Marea Neagrã”,
„Marea Neagrã, alãturi de ea!” ºi pentru
prezentarea ppt.

În paralel cu derularea acestui proiect, la nivelul
ºcolii desfãºurãm cu toþi elevii acþiuni de
ecologizare a malului Canalului Midia - Poarta
Albã din vecinãtatea liceului, plantarea de flori ºi
arbuºti în parcul ºcolii, precum ºi lucrãri de
întreþinere a acestuia.

Considerãm cã participarea la acest proiect
are urmãri benefice, atât la nivelul instituþiei
ºcolare, cât ºi la nivelul educaþiei tinerilor în spiritul
pãstrãrii ºi protejãrii bogãþiei pe care Pãmântul
ne-o oferã.

Gina Costescu

 Parteneriat pentru un mediu curat

La Poarta Albã
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În 9 martie

Un târg insolit la Palatul copiilor
 Vã dezvãluim unde sunteþi aºteptaþi în ziua de 9 martie

(ziua Sfinþilor 40 de mucenici din Sevastia): e vorba de Târgul
de produse culinare de la Palatul copiilor din
Constanþa, proiect iniþiat de prof.Gabriela
Barbu ºi institutoarea Enuþa Enaru
(ºcoala Remus Opreanu). E vorba
de un proiect regional:
”COMORI DE VATRÃ
S T R Ã M O ª E A S C Ã ” ,
Încadrat în spiritul
respectului pentru
valorile tradiþionale ale
culturii româneºti. Vã
punem la dispozitie,
stimaþi cititori, ºi un
detaliu: “9 martie este a
noua zi a babelor, este
Sãrbãtoarea Sfinþilor 40
de Mucenici din Sevastia,
zi  în care femeile, dupã ce
ies la biserica, dau de pomanã
morþilor, mucenici (preparate
specifice acestei zile)”. Tradiþiile ºi
datinile aparþinând culturii tradiþionale
în general (ºi dobrogene în special)
reprezintã un fond cultural inestimabil care poate
ºi  trebuie utilizat în activitatea didacticã, îndeosebi în rândul

în apropiere se afla o cadã cu apã caldã, multe bucate ºi
pahare cu vin. Atunci când unul dintre soldaþi pãrãsea lacul
îngheþat ºi se arunca în apã caldã murea pe loc. În memoria
lor se pregãtesc acum “mucenici” sau “mãcinici”, colaci  în
forma de opt, unºi cu miere ºi presaraþi cu nucã pisatã. În alte
zone colacii sunt scufundaþi într-un sirop de zahãr,   scorþiºoarã
ºi miere. De asemenea, existã obiceiul de a bea patruzeci de
pahare pline cu vin. Cel care nu dorea sa bea era stropit cu
vin. Oamenii credeau cã vinul bãut în aceastã zi se transformã
în sânge, dând astfel mai multã putere”.

Emilia Manole

Partenerii meritã toatã lauda
Cum spuneam, beneficiarii acestui proiect vor

cunoaºte, vor învãþa ºi practica toate tradiþiile privind aceastã
sãrbãtoare (viaþa, simbolurile, legendele ºi reþetele unor produse

culinare specifice). Proiectul îºi propune sã promoveze valorile moral-
creºtine în rândul elevilor, sã formeze comportamente adecvate privind
receptarea valorilor religioase de culturã ºi civilizaþie ºi sã dezvolte capacitãþi
de transformare a obiectivelor realizate în surse de câºtig prin expunerea
ºi comercializarea lor în cadrul “Târgului de produse culinare”. Sunt aºteptaþi
preºcolari ºi ºcolari, educatori  ºi institutori, profesori ºi pãrinþi.

Parteneri sunt Inspectoratul ºcolar, Palatul copiilor, grãdiniþele ºi ºcolile
invitate.

In ziua de 9 martie sunteþi aºteptaþi la Palatul copiilor din Constanþa,
începând cu ora 11,00; la ora 12 se va face deschiderea târgului, iar

în jurul orei 13,00 se vor înmâna diplomele de participare. Un
cuvânt de mulþumire pentru sprijinul pe care l-au acordat în

organizarea acestui târg meritã ºi inspectorii Melania
Mrejeru, Doiniþa Apostol ºi Alina Teodorescu.

Directorul de la Palatul Copiilor, prof. Ilhan
Mustafa, meritã mai mult.

elevilor, începând de la vârsta ºcolarã micã pânã la
adolescenþi, tineri ºi adulþi. Promovarea valorilor culturii

tradiþionale locale în ºcoalã constituie un
element de baza în actul educaþional,

cultivând în mintea ºi sufletul
elevilor dragostea pentru valorile

spirituale ale poporului
acumulate în timp.

“Am ales acest
proiect, spunea prof.
Gabriela Barbu,
deoarece tinerii
cunosc puþine
informaþii despre
viaþa celor 40 de
mucenici. Aceºtia au
trãit pe vremea

Împãratului  Livicius
(308-324), când cetatea

Armeniei era condusã de
necredinciosul Agricolae.

Acesta a pornit o adevãratã
prigoanã împotriva creºtinilor,

printre care se aflau ºi cei patruzeci
dintre ostaºii sãi. Pentru cã nu au dorit sã-

ºi lepede credinþa, ei au fost aruncaþi într-un lac
cu apa îngheþatã. Iar pentru ca tortura sa fie ºi mai crâncenã,

Martie (Gemãnar, Mart, Mãrþiºor) Mãrþiºor
ne dã noroaie/Frigu’începe sã îl-moaie/Musca
de-abia zbârnâieºte/Ea ca vara, nu ciupeºte!/
Puricele stã, nu miºcã/Lesne-l prinzi, dacã te
piºcã./ Martie este prima lunã a Calendarului
roman, cu  început al anului la 1 MARTIE, ºi
luna a treia în Calendarele iulian  ºi Gregorian,
cu început al anului la 1 ianuarie. Intr-o legendã
se spune cã Bãtrânul Martie era tare
nãbãdãios, aducea boli, secera vieþile
oamenilor. Dacã nu i-ar fi fost ruºine de
Februarie cel puternic, ce “crapã ouãle de corb”
Marti ear fi degerat viþelul de vacã, oala de pe
foc ºi copilul în pântecele mamei sale. Din
fericire, era iute la drum ºi nu avea putere
mare. In popor mai este cunoscut sub numele
de Gemãnar, Marþ ºi Mãrþiºor.

Credinþe bãtrâneºti
1 martie este consideratã prima zi a primãverii.

Oamenii pot face o prognozã a timpului. Desluºind
cu atenþie semnele vremii, vom ºti ce ne aºteaptã
de acum înainte pe trei luni. Dacã va fi martie
uscat, aprilie va fi moinã, iar de va fi martie  tunet,
anul va fi roditor. Dacã ridici o piatrã în ziua de 1
martie ºi sub ea sunt gândaci,este semn cã vei
avea noroc la oi. Dacã vremea este urâtã pe 2
martie, recolta de iarbã din timpul anului va fi
slabã. Cerul senin din 5 martie ne vesteºte o
varã fãrã grindinã. Pe 9 martie este a doua
întâmpinare a primãverii. Acum soarele intrã în
semnul Berbecului. O mulþime de credinþe sunt
legate de aceastã zi. Cine se naºte pe 9 martie
va fi îndrãzeþ ºi iubitor de dragoste. Dacã va tuna,
înseamnã fricã ºi spaimþ între oameni ºi dupã
aceea pace ºi chivernisealã. Dacã este cald, vor

Calendar popular

urma 40 de zile calde, dacã este frig, va urma o
perioadã de 40 de zile cu dimineaþãi reci.

Cei care au vie ºi livadã, sã bea 40 de pahare
de vin sau de þuicã. Din fiecare pahar sã punã
puþinã la rãdãcina viþei de vie. Dacã plouã în
aceastã zi, va ploua ºi în ziua de Paºti. Apa de
ploaie se pãstreazã pentru  un an de zile. Este
bunã pentru dureri de cap. Pe 9 martie, înainte de
rãsãritul soarelui, vitele se stropesc cu mujdei de
usturoi ca sã scape de muºcãtura de ºarpe. In 9
martie are loc “scoaterea plugului”. Se afumã cu
tãmâie ºi se stropesc cu apã sfinþitã boii  înjugaþi
la plug. Gospodarului I se face acelaºi lucru. In
17 martie, gospodarul bagã sania la adãpost pânã
în iarna urmãtoare. Dacã pe 19 martie apele
rezultate din topirea zãpezilor curg zgomotos, vom
avea o recoltã bunã de ierburi, iar dacã curg
liniºtiþi, fþneþele vor fi slabe. In 25 martie se
dezleagã limba pãsãrilor ºi începe sã cânte cucul.

Ouãle ouate în aceastã zi nu
sunt bune de clocit. Nici o
împerechere fãcutã între animale
în aceastã zi nu e bunã.

Postul Paºtilor
(Pãresimile,
Patruzecimea,
Postul Mare)

Postul Mare a fost rânduit de
Bisericã pentru pregâtirea
sufleteascã a credincioºilor în
vederea întâmpinãrii cu
vrednicie a prãznuirii anuale a
Patimilor ºi a Invierii Domnului.
Acest post este nu numaicel

mai lung  ºi mai important, ci ºi cel mai aspru
dintre cele  patru posture de duratã ale Bisericii
Ortodoxe. Pentru ca Postul Mare este cel mai
lung ºi mai aspru din timpul anului, în ziua de
Lãsata secului, fiecare trebuie sã petreacã cât
mai bine, mai mult, sã mãnânce ca sã-I ajungã
pentru cele sapte sãptãmâni, când va trebui sã
se abþinã de la orice petrecere. In seara când
se lasã  sec, toþi oamenii trebuie sã mãnânce
cþte un ou copt, fiert sau prãjit, fiindcã se
spune:”Cu un ou se astupã ºi cu un ou se
destupã gura de Paºti”. Oul sã fie mâncat cât
mai repede cu putinþã. In aceeaºi searã, se fac
iertãciunile: rudele ºi vecinii îºi cer iertare unii
de alþii, ca sã intre curaþi ºi pregãtiþi în post.
“Ouºor, ouºor/Sã-mi parã postul uºor. Dupã ce
s-a mâncat seara, masa nu se ridicã, nu se
strange. Se pune  pe o farfurie din fiecare
mãncare câte puþin, împreunã cu solniþa cu sare,

o felie de pâine ºi un pahar cu vin. Se lasã pânã
dimineaþã, ca sã mãnânce ºi morþi.

Baterea alviþei
Baterea alviþei este un obicei practicat la

Lãsata Secului. Constã în atârnarea unei bucãþi
de alviþã legatã cu o aþã mai groasã de tavan
ºi plimbarea ei între doi copii ce încearcã s-o
apuce cu gura, neavând voie sã foloseascã
mâinile. Dupã ce este câºtigatã de cãtre un
copil ºi mâncatã, aþa legatã se înnoadã,
fãcându-se câte un nod pentru fiecare membru
al familiei ºi I se dã foc. Dacã sfoara arde
pânã la un anumit nod, se considerã cã acel
membru al familiei va avea noroc tot anul.

Strigarea peste sat
Aceastã strigare peste sat este o formã

mai veche de manifestare a opiniei publice
faþã de orice act prin care nu se respectã
comportamentul consfinþit de tradiþie, precum
ºi pentru a stimula calitãþile membrilor ei ºi a
le înlãtura defectele. Cei strigaþi în seara de
Lãsata Secului trebuie sã fie purificaþi ºi cu
ºanse egale de împliniri, ca ºi ceilalþi membri
ai obºtei. Sunt strigate ºi luate în râs fetele
nemãritate, dar ºi bãieþi neînsuraþi. Ei sunt
cãutaþi de cãtre cei tineri, gãsiþi ºi plesniþi pe
spinare cu burduful. Fetele luate în râs sunt
foarte supãrate ºi postesc întreaga zi post
negru. Ele nu beau ºi nu mãnâncã absolute
nimic toatã ziua, cu credinþa cã dacã vor posti,
se vor mãrita imediat dupã sãrbãtorile de
Paºti. Dupã ce se înnopteazã, fetele strigate
se adunã la o casã ºi cântã cântece de jale.

prof. Gabriela Barbu
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Primarul Ion Ovidiu Brãiloiu vorbeºte de
comunitate ºi de proiectele oraºului Eforie,
de locuinºele sociale ºi de iniþiativele ce
vor promova turismul.

- Domnule primar, aveþi un
mandat ºi, vorba unui prieten, ce faceþi
cu el?

- Sunt în slujba cetãþenilor, am
pornit la drum de la propunerile ºi sesizãrile
lor, de la nevoile comunitãþii. Am pe birou o
listã cu propuneri ºi proiecte, mã uit pe ea
ºi încerc sã stabilesc care sunt prioritãþile.
Ma gândesc ºi la buget. O parcurg de câteva
ori, îi consult ºi pe consilieri ºi îmi dau
seama cã timpul nu mai are rãbdare, toate
proiectele sunt prioritãþi pentru comunitate.
Haideþi sã vorbim de un vecin, e vorba de
mare, ne grãbim sã reabilitãm falezele, atât
în Eforie Nord, cât ºi în Eforie Sud, oraºul
are o tradiþie ºi turismul în anul de graþie
2009 este altceva decât odinioarã. Ne
gândim ºi la construcþiile din vecinãtatea
falezelor, dar pentru a putea vorbi de liniºte
avem nevoie de investiþii pentru cã exista
riscul ca falezele sã se deteriozeze mai
departe dacã nu intervenim acum.
Încercãm sã atragem bani europeni pentru
promovarea turismului, pentru revitalizarea
activitãþilor turistice, avem o strategie pe
care o punem în aplicare de vreo 4-5 ani,
administrãm cu chibzuinþã fiecare finanþare
ºi socotim de câteva ori banii de la buget.
Comunitatea e strâns legatã de turism, e
adevãrat cã avem de-a face cu un sezon,

Vã spunem ce a
descoperit

primarul Brãiloiu
când a întors foaia

dar noi ne gândim la turiºti, pe care îi
aºteptãm cu braþele deschise, dar ºi la
localnici. ªi vã dau ºi un exemplu: Consiliul
local a aprobat un proiect de hotãrâre în
urma cãruia impozitele ºi taxele rãmân
neschimbate ºi în acest an. Suntem
aproape de oameni, cãutam sã fim în
mijlocul lor sã-i ajutãm sã priveascã ziua
de mâine cu mai puþine griji. Idei avem,
soluþii la fel, rãmâne ca pe lângã banii de la
buget, sã atragem fonduri europene, îi vom
sprijini pe investitorii care vor pune la
dispoziþia tinerilor locuri de muncã, suntem
dispuºi sã le acordãm investitorilor facilitãþi.
Am vorbit de investitori ºi de tineri, dar
suntem îngrijoraþi când vine vorba de soarta
celor în vârstã. Ne preocupã sã atragem
fonduri pentru proiectarea ºi construirea unui
cãmin de bãtrâni în Eforie. Aproape 50 la
sutã dintre locuitori sunt pensionari, unii
dintre ei au fost evacuaþidin casele lor dupã
Legea 10, nu-i uºor. Vrem sã le dãm o mânã
de ajutor celor care au necazuri ºi de aceea
cred cã azi avem nevoie mai mult decât
ieri de un cãmin de bãtrâni, mã gândesc cã
ar putea veni aici ºi bãtrâni din alte localitãþi
din judeþ.

- Pânã va fi cald ºi bine, sã nu
uitãm cã suntem în februarie. Apropo,
în apartamentele din Eforie e bine?

- Vrem sã reducem factura de
energie termicã ºi sã vorbim de un alt confort
în apartamente atunci cand vine vorba de
cãldurã, vrem ca oraºul sã arate altfel. În

urma auditului energetic dorim sã
promovãm un proiect privind reabilitarea
termicã a blocurilor de locuinþe, cetãþenii
vor cunoaºte cu exactitate valoarea
lucrãrilor ce trebuie suportatã de fiecare
asociaþie. Am amintit mai devreme de
bãtrâni ºi ºtim de la pãrinþi cã bãtrâneþea e
o hainã grea, de aceea vã rog sã reþineþi cã
primãria ºi Consiliul local cautã soluþii sã
finalizãm locuinþele sociale din Eforie Sud,
iatã încã o necesitate. Oricum am întoarce
foaia tot la bani ajungem ºi avem nevoie
de un dram de înþelegere ºi de sprijin, avem
de realizat reþele de utilitãþi ºi de drumuri în
cartierele noi, în zonele unde le-am atribuit
terenuri tinerilor familii. Dacã v-aº citi lista
cu proiectele echipei din administraþia
oraºului va trebui sã vã cumpãraþi cernealã,
avem obligaþii mari, ºtiu asta, vrem sã
facem treaba pentru cã orizontul de
aºteptare e mare, avem destule promisiuni
pe care trebuie sã le onorãm, dar avem
nevoie ºi de bani. Impozitele ºi taxele au
rãmas neschimbate, reþineþi, de 5 ani, ºi
am hotãrât sã fie aºa pentru cã ne-am
gândit la oameni. Ne concentrãm acum spre
o  þintã: sã atragem fonduri, sã avem surse
de finanþare pentru a continua ºi finaliza
proiectele începute. Zona Metropolitanã e
o provocare. Nu aº vrea sã fac un bilanþ
aici, s-a dus vremea campaniei electorale,
nu mai insist asupra detaliilor, ºtiu ca
oamenii aºteaptã sã grãbim pasul de la
vorbe la fapte, ºtiu cã nu-i o fericire sã auzi,
în fiecare zi, veºti despre criza financiarã.
Am rãmas la primãrie pentru cã aºa au vrut
cetãþenii ºi îi asigur, nu spun vorbe mari,
cã mã strãduiesc sã fiu lângã ei ºi împreunã
sã trecem peste greutãþi ºi sã avem un
oraº cãutat de turiºtii care ajung în  Zona
Metropolitanã.

- Dacã mâine, domnule primar,
sã zicem, se va deschide sezonul
estival, care va fi noutatea acestui an la
Eforie?

- Aº vrea sã fie mai multe locuri
de parcare în oraº. Cãutãm soluþii. Am
gãsit câteva, dar nu putem avea parcãrile
pe care turiºtii le aºteaptã ºi le cautã. Ar
mai fi nevoie de 2000 de locuri, 1000 în
Eforie Nord ºi 1000 în Eforie Sud. Vara în
Eforie ajung mai bine de 40000 de turisti.
Strãzile sunt înguste, parcarea se face
pe un singur sens. Îmi adresaþi o întrebare
ºi trebuie sã vorbesc de un proiect.
Încercãm sã regândim ºi circulaþia în oraº,
e ºi asta o soluþie, dar trebuie sã gãsim
ºi alte surse de finanþare pentru a amenaja
câteva parcãri ca în Europa. Sã fie ºi Zona
Metropolitanã altceva. ªi proprietarii unor
hoteluri ºi administratorii unor instituþii
trebuie sã se chiverniseascã, nu trebuie
sã le repetãm în fiecare zi obligaþiile pe
care le au. La Eforie am întors foaia ºi
am vãzut cã azi avem mai multã treabã
decât ieri.

A consemnat
Iulian Talianu

- Am urmãrit strategia privind serviciile sociale în Zona
Metropolitanã ºi vã invit sã puneþi la dispoziþia cititorilor câteva
informaþii. E o mare distanþã între vorbe ºi fapte?

- Sunt în situaþia sã vã dau un exemplu care mã scuteºte de
prea multe comentarii. În urmã cu câteva zile primarul municipiului
Constanþa, Radu Stefan Mazãre, a semnat contractul de finanþare
privind proiectul Reabilitarea ºi modernizarea Cãminului pentru
personae vârstnice, proiect  ce va fi derulat prin Programul
operaþional regional, Axa prioritarã 3 – îmbunãtãþirea infrastructurii
sociale. În urma finalizãrii procesului de evaluare strategicã
proiectul amintit a ocupat, se cuvine sã menþionãm, locul întâi în
lista proiectelor prioritare pentru domeniul 3.2. – Reabilitarea
(modernizarea) dezvoltarea  ºi echiparea infrastructurii serviciilor

sociale în cadrul Agenþiei de dezvoltare regionalã Sud-Est.
Primãria municipiului Constanþa demareazã acum
implementarea acestui proiect.

- Încã un scop atins. Am zis bine?
- E un semn de responsabilitate privind întãrirea capacitãþii

administrative a principalului furnizor de servicii sociale
destinate persoanelor vârstnice la nivelul municipiului
Constanþa, e vorba de Cãminul pentru  persoane vârstnice
Constanþa. Aici se vor  executa lucrãri de reabilitare ºi
modernzare a elementelor degradate din structura fizicã a
imobilului unde funcþioneazã acest cãmin. Lucrãrile, e bine sã
reþineþi, se vor face în numai un an ºi ceva. Acest proiect se
înscrie în planificãrile administraþiei publice locale a municipiului
Constanþa pe segmentul servciilor sociale, el vine în
completarea unor lucrãri de amenajãri  derulate de cãtre
primãrie. Sunt, veþi fi de acord cu mine, soluþii care aduc un alt
grad de confort, ele nu fac altceva decât sã asigure un alt cadru
de furnizare a serviciilor specializate de asistenþã socialã.

- Reabilitarea ºi modernizarea acestui cãmin presupune,
dacã am înþeles bine, o investiþie considerabilã. Ar fi nimerit,
zic eu, sã amintiþi beneficiarii acestui proiect.

- Notaþi. Sunt câþiva beneficiari indirecþi: comunitatea
localã, instituþiile publice ºi private cu atribuþii în domeniul
asistenþei sociale, agenþii economici  ce îºi desfãºoarã
activitatea în zona  de implementare a proiectului. În câteva
cuvinte, beneficiarii direcþi sunt grupurile sociale vulnerabile
care trãiesc într-o sãrãcie extremã, n-au locuinþã ori au venituri
insuficiente. Noi am avut în vedere oamenii nevoiaºi, pe cei
care n-au o familie, ne-am gândit la cei care n-au o locuinþã
ºi nu au resurse pentru a se gospodãri. Sunt vârstnicii a
cãror îngrijire trebuie asiguratã de un personal specializat,
alþii sunt bolnavi ºi sunt, din motive pe care nu le comentãm
acum, într-o stare precarã. Toþi aceºti oameni deznãdãjduiþi
vor beneficia de servicii sociale pentru a  simþi o alinare. Nu
sunt, deocamdatã, condiþii pentru ca persoanele vârstnice
sã fie îngrijite la domiciliu, când spun cã nu sunt condiþii mã
gândesc la starea economicã. Solicitãri sunt, destule
personae vârstnice se aflã în impas, bãtrâneþea este o hainã
grea, iar prin acest proiect noi nu facem altceva decât sã
venim în ajutorul bãtrânilor. Este, cum spuneam, un gest de
responsabilitate. Primãria municipiului Constanþa a sprijinit
ºi, dupã cum vedeþi, sprijinã în continuare dezvoltarea
serviciilor sociale. S-a ivit o oportunitate ºi iatã cã ea va prinde
contur într-un timp scurt. În acest proiect e ºi o picãturã de
suflet, un gest de solidaritate, un licãr de speranþã ºi un semn
cã trebuie sã fim mai grijulii când privim în jurul nostru.

A consemnat Iulian Talianu

Cãminul pentru persoane
vârstnice va fi reabilitat

Interlocutor: d-na Ani Merlã, administrator
delegat al Zonei de dezvoltare
intercomunitarã Zona Metropolitanã Constanþa
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Anual, la 28 februarie, se sãrbãtoreºte Ziua Protecþiei Civile din România, eveniment
care ne prilejuieºte rememorarea momentului istoric care a consfinþit înfiinþarea Apãrãrii
Pasive din România prin Inaltul Decret Regal nr.468 din 28 februarie 1933.

Apãrutã ca o necesitate în asigurarea protecþiei forþelor necombatante, dupã prima
conflagraþie mondialã, protecþia civilã ºi-a extins domeniul de activitate odatã cu
folosirea armelor de distrugere în  masã cu efecte distrugãtoare nu numai asupra
militarilor, dar  ºi asupra  populaþiei civile. Cu viaþa apãr viaþa – devizã rãmasã
înscrisã în tradiþia armei – a fost onoratã ºi consacratã pe parcursul celor 76 de ani
de existenþã, prin misiunile dificile executate pentru salvarea vieþii ºi înlãturãrii efectelor
distrugãtoare produse de dezastrele naturale ºi catastrofele care au marcat de atâtea
ori ultima jumãtate de secol.

     Pentru ca toþi cetãþenii sã cunoascã specificul, dar mai ales importanþa
activitãþilor de protecþie civilã, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Dobrogea” al
judeþului Conatanþa ºi-a propus o prezentare a acestei “arme a celor fãrã apãrare”,
cum a fost supranumitã.

Paul Anghel

Poziþia geograficã a judeþului Constanþa
conferã Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Dobrogea” statutul de unicat printre
celelalte 41 de inspectorate  judeþene,
subordonate Inspectoratului General pentru
Situaþii de Urgenþã, printr-o misiune aparte:
depoluarea marinã. In cadrul ISU “Dobrogea”,
la Serviciul Protecþie  civilã, îºi desfãºoarã
activitatea Compartimentul Depoluare
Marinã, structurã care asigurã, conform legii,
Secretariatul Permanent al CODM. Acest
compartiment este singurul existent la  nivel
naþional, în judeþul Tulcea funcþionând doar o
celulã de rãspuns în cazul unei poluãrii
marine majore. Atunci când se produc poluãri
marine, pe toatã durata intervenþiilor pentru
depoluare, în cadrul secretariatului este
coptat câte un reprezentat al instituþiilor
prevãzute în plan, îndeplinind rolul de
Secretariat Tehnic al CODM.

In “Planul Naþional de pregãtire, rãspuns
ºi cooperare în caz de poluare marinã cu
hidrocarburi ºi alte substanþe dãunãtoare,
sunt definite trei clase de poluare marinã:

- minorã – nivel 1 – mai puþin de 7 tone
de hidrocarburi descãrcate;

- medie – nivel 2 – între 7 ºi 700 tone
de hidrocarburi descãrcate;

- majorã – nivel 3 – peste 700 tone de
hidrocarburi descãrcate.

Anul trecut, specialiºti i  din cadrul
inspectoratului, prin Secretariatul Permanent
al CODM, au monitorizat ºi participat la 52
poluãri marine ºi terestre. Tinând cont de
criteriile de clasificare a poluãrilor, toate
evenimentele de acest gen înregistrate anul
trecut, se încadreazã în categoria poluãrilor
marine minore. Tot în 2008, ºeful
Compar timentului Depoluare Marinã,
comandorul Vasile Cosma, a reprezentat atât
ISU “Dobrogea” cât ºi Inspectoratul General
pentru Siuaþii de Urgenþã ºi implicit România,
la nenumãrate exerciþii, seminarii ºi shop-uri
internaþionale organizate în cadrul Comisiilor
Mãrii Negre ºi nu numai. Mai mult, cdor
Cosma ºi echipa sa, au organizat ºi
desfãºurat, trimestrial, aplicaþii “BRAVO”.
Acestea sunt exerciþii de comunicare între
statele riverane Mãrii  Negre ºi vizeazã,
exclusiv, modul de colaborare ºi cooperare
în cazul producerii unor evenimente de
poluare majorã cu hidrocarburi.

“România a stabilit , prin legislaþie adecvatã,
un sistem naþional de acþiune împotriva
poluãrilor marine, care reprezintã ansamblul
mãsurilor de pregãtire, rãspuns ºi cooperare în
astfel de situatii. Acest sistem este cunoscut
ºi apreciat în plan regional ºi internaþional dar,
din nefericire, stârneºte prea puþin interesul
autoritãþilor locale ºi naþionale implicate în
managementul situaþiilor de urgenþã”, a declarat
ºeful Compartimentului Depoluare Marinã al
ISU “Dobrogea”, cdor Vasile Cosma.

In speranþa cã acest articol va aduce în
vizorul celor care conduc destinele

28 februarie
Ziua Protecþiei Civile

din România

Sã ne amintim ºi sã nu uitãm

Protecþia civilã
în contextul
poluãrilor

marine majore
sistemului de management al dezastrelor ºi
problematica poluãri lor marine cu
hidrocarburi ºi alte substanþe dãunãtoare,
comandorul Cosma a amintit câteva dintre
cele mai mari incidente de poluare marinã
produse în lume:

- 24 mar t ie 1989 – Alaska –
Petrolierul “Exxon Valdez” – peste 38.000 t
produs petrolier deversate;

- 19 decembrie 1989 – Insulele
Canare – superpetrolierul Iranian “Kharg 5”
– peste 72.000 t produs petrolier deversate;

- 10 august 1993 – Tampa Bay –

Coliziune între trei nave – 1.280 tone de þiþei
deversate;

- 15 februarie 1996 – Anglia –
Petrolierul “Sea Empress” – 70.000 t produs
petrolier deversate,  pata se întinde pe o
suprafaþã de 25 mile;

- 12 decembrie 1999 – Coasta
francezã a Atlanticului – Petrolierul “Erika”
– 11.500 t produs petrolier deversate;

- 13 noiembrie 2002 – Spania ºi
Franþa – Petrolierul “Prestige” – peste 76.000
t produs petrolier deversate.

Gina Costescu
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- Vã invit, domnule Bãlan, sã avem
un dialog despre Poliþia Comunitarã în felul
urmãtor: de astã datã noi întrebãm ºi dvs.
rãspundeþi. De acord?

- Unde-i ordin cu plãcere, asta ne
caracterizeazã, Poliþia Comunitarã este
operativã.Aveþi încredere în noi, pentru cã avem
deschidere ºi transparenþã, activãm cu
responsabilitate ºi cu respect faþã de lege ºi
faþã de cetãþeni. Ne-am pregãtit sã fim hotãrâþi
ºi sã intervenim cu eficienþã la nevoie pentru a
asigura liniºtea ºi ordinea publicã, veghem la
respectarea prevederilor legale privind circulaþia
pe drumurile publice. Suntem în slujba
cetãþenilor ºi serviciile noastre au demonstrat,
pânã acum, cã am fost transparenþi.

- Am înþeles. Aveþi prejudecãþi ori
principii?

- Avem atribuþii. În privinþa asigurãrii
liniºtii ºi ordinii publice în  imediata apropiere
a unitãþilor de învãþãmânt ºi în parcãrile auto
am fost nevoiþi sã intervenim tot mai mult în
ultima vreme. A fost nevoie pentru cã
sesizãrile s-au înmulþit. Îndeobºte suntem
sesizaþi cã în preajma ºcolilor elevii sunt
acostaþi sub diferite pretexte, alteori se
întâmplã ºi aºa:constatãm cã elevii sãvârºesc
unele abateri  ºi existã riscul ca ele sã aibã o
amploare pe care nu o bãnui. Au fost cazuri
când persoane neautorizate au pãtruns în
curtea unor ºcoli ºi  chiar în ºcoalã, motivând
cã au treabã cu un prieten, iar apoi

Transparenþã ºi operativitate
 Servicii în slujba cetãþenilor  Au apãrut conflicte în urma

unor orgolii mãrunte ºi gesturi teribiliste  E nevoie de fluidizarea  traficului

Interlocutor: Vasile Bãlan, ºeful Poliþiei Comunitare Constanþa

înregistrãm nu ºtiu ce eveniment. Ar trebui,
în opinia mea, sã existe o colaborare mai
strânsã între ºcoalã ºi  pãrinþi, între elevi ºi
profesori. Prevenind prin educaþie nu facem
altceva decât sã fie liniºte ºi ordine, nu vom
mai fi puºi în situaþia sã descoperim în urma
investigaþiilor cã unele conflicte apar din cauza
unor provocãri teribiliste, din cauza unor orgolii
mãrunte care degenereazã. Noi acþionãm sã
fie liniºte, cetãþenii sã fie în siguranþã,
intervenim conform atribuþiilor pe care le avem.
Nu facem altceva decât sã respectãm legea.

- Aþi amintit mai devreme de parcãrile
pentru autoturisme. Apar ºi acolo necazuri?

- Sunt chestiuni care  þin de mentalitate
ºi de obiceiuri. Unii regretã, dar regretã dupã
ce ignorã regulile. Ignorã spaþiile verzi, ceea
ce e ºi mai grav, alþii parcheazã acolo unde au
treabã, dacã se poate în uºa magazinului.Îi
ascultãm, dar nu-i iertãm pe cei care comit
greºeli. Cei care expun maºini spre vânzare în
locuri neautorizate vor fi amendaþi.

- În trafic riscurile sunt ºi mai mari.
- Pe bulevardul TOMIS ºi pe alte

câteva strãzi am reuºit sã fluidizãm circulaþia
în ultima vreme. Pe bulevardul Lãpuºneanu
am dat o mânã de ajutor mijloacelor de
transport  în comun în sensul cã pot opri în
staþie fãrã sã mai fie stânjenite ori obligate
sã facã nu ºtiu câte manevre, la fel am
procedat ºi  pe bulevardele Mamaia ºi
Ferdinand. Intervenþiile noastre au fost

appreciate de cãlãtori, unii chiar ne-au
mulþumit. Cei care n-au vrut sã înþeleagã au
fost sancþionaþi, am fost obligaþi sã luãm
mãsuri ºi sã-i amendãm. Într-o lunã ºi
jumãtate am dat peste 600 de sancþiuni
contravenþionale. Nu am nici o bucurie cã am
dat amenzi, dar nu am avut încotro, cine
greºeºte plãteºte, poate ca în felul acesta
va înþelege cã regulile de circulaþie sunt
fãcute sã fie respectate. De ce sã sufere
majoritatea pentru unul singur? Mai nou,
potrivit unei Hotãrâri a Consiliului local vom
da sancþiuni. Atunci când este cazul ºi celor
care nu respectã gospodãrirea ºi protecþia
mediului. Nu se poate sã cheltuim banii tuturor
acolo ºi sã vezi pe unul ori pe altul cã ignorã
munca noastrã. Vor fi sancþionaþi
contravenþional cei care vor abandona pe
domeniul public diferite obiecte. Unii
abandoneazã ºi rablele pe unde vor; vor fi
sancþionaþi ºi vânzãtorii de ocazie care îºi scot
maºinile la vânzare în locuri neautorizate. ªi
sunt, dacã nu greºesc, 10-15 locuri pe care le-
am identificat. Amenzile ajung ºi la 10 milioane
lei vechi. Trebuie sã existe ordine în trafic ºi
disciplinã în privinþa parcãrilor. De ce sã circule
pietonii pe stradã când existã trotuare?! Dorim
ca oraºul sã fie altcumva, timp de câteva luni
prin Constanþa trec mii de turiºti ºi e bine sã
vadã cã pe litoral este ordine ºi disciplinã,
curãþenie ºi civilizaþie ca  în Europa.

A consemnat Iulian Talianu

Apropo de ordine ºi de siguranþa
cetãþeanului, ºeful Poliþiei Comunitare, Ionel
Posãcianu, din Nãvodari, face un scurt bilanþ:
”In 2008 am dat 67 de sancþiuni în  luna ianuarie,
iar în 2009 doar 6. Am fãcut ordine în cartierele
oraºului, ºi ãsta e un semn cã efortul nostru
se vede. Cu toate cã am fost exigenþi ºi am
cãutat sã înlãturãm unele obiceiuri rele cu
amenzi n-am izbutit, din pãcate, sã-i facem sã
înþeleagã pe câþiva cã este interzis sã arunce
deºeurile la marginea oraºului. In privinþa
traficului am pus la punct destule lucruri,
protocoalele ºi parteneriatele pe care le-am
închiriat cu serviciul Poliþiei rutiere ne-au ajutat
sã facem ordine când a venit vorba de
fluidizarea traficului ºi de respectarea locurilor
de parcare. Siguranþa cetãþenilor, indeosebi a
elevilor, s-a aflat tot timpul în atenþia
noastrã.Avem un post permanent la fiecare
unitate de învãþãmânt. Am luat aceastã mãsurã
pentru cã au fost cazuri când am întâlnit în
drumurile noastre tineri certaþi cu legea. Alþii
sunt certaþi cu disciplina ºi atunci am stabilit
ca agentul de pe lângã ºcoalã sã solicite
ajutorul patrulelor mobile. Aºa am fãcut liniºte.
Am cãutat sã avem un dialog cu ei. Pe unii i-
am avertizat, pe alþii i-am sancþionat”.

Mai nou, la Nãvodari primarul Nicolae Matei
a venit cu o idee: sã fie montate în oraº camere
de supraveghere. “Acum avem ºase camere
de supraveghere, precizeazã Ionel Posãcianu.
Ne-am orientat ºi am montat camerele în

Ideea primarului
locurile unde este aglomeraþie, acolo unde sunt
unele riscuri. Mai avem o problemã pe care
trebuie sã o rezolvãm pânã se va deschide
sezonul estival. Sunt destule mijloace de
transpor t, îndeosebi cu gabarit, care
staþioneazã în oraº pe unde nu te aºtepþi. Am

început o campanie pentru a face ordine, am
fãcut ceva, dar nu sunt mulþumit, aºa cã de
acum încolo, cu sprijinul serviciului Poliþiei
rutiere vom înmulþi controalele ºi nu vom fi
îngãduitori“.

Ioniþã Iacob

Nãvodari

Strategia
existã

O problemã ce trebuie rezolvatã într-
o bunã zi este cea a minorilor delicvenþi.
Ea nu trebuie trecutã sub tãcere. Ea
rãmâne în continuare o problemã
spinoasã cãreia trebuie sã  i se acorde
atenþia cuvenitã, asta însemnând cã
trebuie rezolvatã de cãtre autoritãþile
locale. O idee existã. Rãmâne ca
proiectul sã prindã contur. Exodul unor
pãrinþi cãtre Italia ºi  Spania, unde, se
pare, mâna de lucru are cãutare, în ciuda
crizei economice, nu trebuie privit cu
superficialitate. Minorii rãmân la bunici
ori la rude ºi în aceste cazuri apar o
sumedenie de necazuri. Din pãcate. Au
fost atâtea situaþii (ºi povestea se repetã)
când minorii au fost descoperiþi pe
drumuri greºite. Si atunci când sunt
adunaþi de pe aceste drumuri ºi duºi spre
ocrotire o urmã tot mai rãmâne, adeseori
chiar o ranã ce nu se vindecã peste
noapte. Unii trãiesc periculos, alþii rãmân
în derivã. Înfiinþarea unui centru
specializat de combatere a delicvenþei
juvenile ar putea fi un proiect, un proiect
care sã-i ajute  pe minori sã se integreze
într-o bunã zi în societate. De la o zi la
alta constatãm cã traficul de personae e
în floare. Si aici  sunt multe de fãcut.
Sunt probleme pe care nu le poate
rezolva numai Poliþia Comunitarã. Ele
trebuie sã se afle în atenþia autoritãþilor
locale cu un ceas mai devreme. Cu un
ceas mai devreme însemnând pânã sã
fie cules minorul de pe stradã de cãtre
poliþiºti.

Ar fi nimerit ca în Zona Metropolitanã
sã fie dezvoltate (pânã acum au fost
câteva încercãri, dar ele au fost timide)
noi servicii sociale, servicii orientate
cãtre nevoile pe care le întâmpinã
diverse categorii sociale defavorizate.
Minorul care a fost nevoit sã suporte  nu
ºtiu ce violenþã ºi prezintã traume fizice
trebuie privit cu alþi ochi, trebuie ocrotit,
ºi în astfel de cazuri (uºor de înþeles) el
are nevoie de multã afecþiune. Violenþa
în familie e încã o temã. Comunitatea ar
trebui sã aibã mai multã responsabilitate
pentru integrarea adulþilor cu probleme
de sãnãtate, trebuie redus gradul de
sãrãcie, prin crearea unui serviciu social
complex. Sunt tineri care au nevoie de
consiliere, centrele de plasament ar trebui
sã aibã specialiºti, birourile de informare
ºi consiliere pentru persoanele cu
handicap ar trebuie sã fie, ºi ele, mai
atente în ceea ce priveºte integrarea lor
socio-profesionalã. E nevoie de o
restructurare a unor centre, dacã nu
cumva, problema de fond este chiar
schimbarea mentalitãþii când vine vorbe
de serviciile sociale destinate
persoanelor cu probleme.

Este nevoie de o strategie ºi în
aceste direcþii. Stiu, ele sunt în atenþia
autoritãþilor locale, ele sunt solicitate de
comunitate, mai trebuie fãcut un pas, un
pas hotãrât pentru ca o asemenea
strategie sã prindã viaþã. Sã putem vorbi
de rezultate trebuie sã întindem o mânã
de ajutor ºi celor nãpãstuiþi.

Luiza Tigmeanu
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Zona Metropolitanã Constanþa
în documente de epocã

Hotarele oraºului Constanþa în anul 1882

Subsemnaþii inginer hotarnic ºef al Administraþiei Domeniilor ºi Pãdurilor Statului
ºi ºeful Depositului de Resbel, în virtutea autorisaþiunii ce avem de la numita
administraþie a aplica legea pentru regularea proprietãþii imobiliare în Dobrogea în
ce priveºce delimitarea pãmânturilor cuvenite locuitorilor de acelea ale statului,
întrunindu-ne în Comisiune cu Domnu Antonio Alesandridi, primarul Comunei
Constanþa din Plasa Constanþa, Judeþul Constanþa.

Având în vedere art. XXI din sus-zisa lege;
Având în vedere Procesul Verbal de la 8 Iunie a.c. al Comisiunii Centrale din

Bucureºci care se anecseazã la presentul Proces Verbal;
Ascultând arãtarea a doi oameni bãtrâni locuitori din oraºul Constanþa ºi anume

Mehmet Emin ºi Cadîr-Ali Bekir pentru vechile hotare ale teritorului acestei Comune
Urbane;

Decidem:
Domnu ªef al Secþiunii Topografice din Depositul de Resbel, va însãrcina pe

inginerul Topograf a mãsura ºi a delimita prin punere de pietre ºi facere de movili
dupe regulele delimitãrilor, prin urmãtorele semne de hotare:

Perimetrul teritorului Comunei Constanþa

Din malul Mãrii din susul Tãbãcãrii vechi despre Anatolkioi, pe marginea despre
Nord ºi Vest a lacului mic (Kiuciuk-Ghiol) rãmâind lacul acesta în coprinsul razei
Comunei Constanþa, la mãgura de lângã Tabia (Tabia-Tepe); de aci spre Vest peste
drumul Babadagh pe linie dreptã la mãgura Tabii (Tabia-Iuc); de aci la gropiþa veche
de hotar care se aflã lângã marginea drumului de fer, unde acest drum tae Valul lui
Traian. De aci spre sud, pe linie dreptã în vecinãtate cu Las-Mahale, la peatra de
hotar care se aflã într-o gropiþã; de aci pe linie dreptã peste drumul Asi-Diuliuk, la
mãgura Ak-Dere ºi tot dupã direcþia acestei linii în prelungire pânã la malul Mãrii. ªi
apoi pe malul Mãrii pânã la punctul plecãrii despre Anatolkioi.

În acest perimetru al teritoriului comunei Constanþa se coprinde ºi vatra oraºului
în raza cãria se coprinde Gara ºi stabilimentele cãei ferate care totã împreunã cu
spaþiul coprins între liniile bornelor drumului de fer sunt ºi rãmân pe seama statului
cu tot coprinsul lor.

Se reservã pe seama statului ºi Valul lui Traian cu tot spaciul coprins între
ºanþurile sale.

Domnu Inginer Topograf va închea act de mãsurãtoare ºi de delimitare în trei
esemplare cari verificându-se cu ªeful Secþiunii Topografice ºi aprobându-se de
ºeful Depositului de Resbel se vor trimete doui însoþite fiã-care cu schiþã de plan
D-lui Prefect al Judeþului, însã unul în anexã cu Procesul-Verbal al Comisiunei
Centrale ºi cu un esemplar din Presentul Proces-Verbal spre a se înainta în primirea
D-lui Primar al Comunei ºi altul tot cu plan se va conserva la Prefecturã; iar al
treilea esemplar se va trimite Administraþiei Domeniilor însoþit cu un esemplar
dupe presentul Proces-Verbal”.

La data de 16 septembrie 1882 avea sã se finalizeze Actul de mãsurãtoare ºi
delimitare a oraºului Constanþa potrivit cãruia suprafaþa totalã se cifra la 1189 ha ºi
4960 m²  din care 190 ha þi 1100 m² reprezentau vatra localitãþii, iar 999 ha ºi 3860
m² islazul.

1882 septembrie 16, Constanþa.

Actul de mãsurãtoare ºi delimitare a oraºului Constanþa.
DJAN Constanþa, fond Inspectoratul Cadastral Constanþa, dosar 56/1882, f. 1-1v.

Virgil Coman

PrPrPrPrProces Voces Voces Voces Voces Verererererbalbalbalbalbal
Astãzi 19 Iulie 1882

În Dobrogea, una din problemele ce necesitau o urgentã soluþionare în
primii ani dupã 1878 a fost reprezentatã de parcelarea ºi delimitarea unitãþilor
administrativ-teritoriale. Între acestea s-a numãrat, firesc, ºi vechea urbe
tomitanã. Documentele de epocã atestã modul în care s-a desfãºurat aici
aceastã activitate dar ºi întinderea oraºului Constanþa:


