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- Vă invit, domnule Munteanu, să vor-bim despre farmecul unei sărbători, adicădespre Zilele municipiului Constanţa. Aşacă vă rog să prezentaţi afişul acestor zile.Aveţi un program pentru toate gusturile?- Avem. La asta ne-am gândit când amstabilit programul, am zis să fie la nivelul aş-teptărilor şi să placă, fiecare spectacol să fiepentru toate gusturile şi pentru toate vâr-stele, fiecare să fie un eveniment care să-ibucure pe constănţeni şi pe turişti, şi unii şialţii să rămână cu amintiri şi să aibă ce po-vesti, pentru că evenimentele, după cumştim cu toţii, sunt adevărate provocări careemoţionează şi tulbură sufletul. Cine are răb-dare să se uite pe afişul acestei sărbători vaaprecia că am întocmit un calendar cu eve-nimente la nivel internaţional pentru Ma-maia. Am făcut o treabă bună, zic eu, înzilele de 1 şi 2 mai şi experienţa ne-a ajutatsă găsim acum soluţiile fericite, unele dintrespectacole sunt în premieră în România. Vărog să publicaţi afişul cu spectacolele din21,22, 23 mai. Vă cer îngăduinţa să vă spuncâte ceva şi despre alte evenimente pe care

le vom organiza la Mamaia. Voi fi scurt şi cu-prinzător.- Vă ascultăm!- In luna iulie avem etapă în CampionatulMondial de aviaţie acrobatică. Vor veni ceimai cunoscuţi piloţi din lume, va fi ceva ce n-a mai văzut Constanţa, va fi un eveniment,şi-i zic aşa pentru că nu e uşor să aduni elitaşi s-o aduci aici, mai cu seamă că, iată, crizafinanciară bântuie, dacă pot spune aşa, nunumai pe pământ, ci şi în aer. Tot un eveni-ment va fi şi concursul nautic internaţionalpentru ambarcaţiuni de mare putere, un con-curs deja cunoscut şi apreciat. Nu cred cămai e loc de comentarii. In sezonul estival,pe cele două scene din Mamaia, Cazino şiPerla, vor fi spectacole în fiecare seară. Sice spectacole, să se bucure constănţenii şituriştii, să fie veselie şi concediu plăcut. Vorfi prezentări de modă şi spectacole, încâtsunt tentat să spun că va fi în fiecare zi câteun eveniment. A consemnatIulian Talianu

Zilele Municipiului Constanţa 

Farmecul unei sărbători
l interlocutor: Petrică Munteanu, directorul Directiei de relaţii internaţionale şi organizarea evenimentelor din primăria Constanţa

l O iniţiativă a primarului Florin Mitroi
Locuinţe sociale 
la Valu lui Traian

ZILELE MUNICIPIULUI
CONSTANŢA

Trupele care vor evolua pe
scenă cu ocazia manifestărilor

prilejuite de sărbătoarea

Zilelor municipiului Constanţa:

21 MAI 2009 
HOT CHOCOLATE

22 MAI
ROZALLA

FUN FACTORY 
23 MAI

TECHNOTRONIC
THEA AUSTIN (SNAP)

VOLTAJ
Programul va fi completat 

cu muzică şi dansuri susţinute
de comunităţile locale. 

Calendarul 
cu evenimente

Tuzla nu mai e 
o localitate 
încremenită 

în proiect
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Din sumar

Radu Mazăre, primarul municipiului Constanţa, este prezent la evenimentelecare dau culoare sezonului estival
În 30 şi 31 mai

Zilele oraşului Ovidiu
l Primarul Dumitru Bocai vă aşteaptă
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Prietenia
Se simte în aer şi azi că la Lumina a fost sărbă-toare. Martorii povestesc cu tragere de inimă, fiecarepunând în cuvinte simple ce a mai rămas din emoţiape care a trăit-o. Unuia i-a plăcut taraful, altuia so-lista. Despre un interpret se spune că e atât de  ta-lentat încât seamănă cu Ioana Radu atunci cândcântă, ceea ce ne face să scriem că vocea lui arămas în memoria spectatorilor, unii dintre ei veniţide departe, copleşiţi de amintiri şi de emoţii pe carenu  ezită să le mărturisescă. Primarul Dumitru Chirus-a bucurat că a întâlnit printre participanţi destuiprieteni. In semn de preţuire invitaţii au fost primiţi cumultă căldură şi cu gesturi care te fac să crezi căprietenia nu e doar o vorbă. Primarul i-a privit pe toţila fel, încă o dovadă că ospitalitatea este la ea acasăla Lumina. Nu întocmim acum o listă, s-ar putea să-inedreptăţim pe unii, şi nici nu vrem să creadă carevacă Dumitru Chiru e mai prieten cu cei  în preajma că-rora a întârziat. Intr-o zi ne vom aduce aminte vor-bele unora dintre invitaţi şi vom publica impresiile lor.Merită să fie cunoscute şi de localnici! Zona Metro-politană a avut un trimis special: doamna Ani Merlă.

Lumina a fost, zilele trecute, în sărbă-toare, oamenii, tineri şi vârstnici, s-au bucu-rat şi parcă bucuria lor nu a venit doar de lavoie bună, s-au bucurat, dacă nu mă înşel, şipentru că există o altă stare de spirit când pri-veşti în jur, semn că unele proiecte au înce-put să prindă contur. Zona Metropolitană îiface pe localnici să aibă alte aspiraţii. Gre-şesc cumva?„Avem o strategie şi un portofoliu deproiecte. Câteva sunt pe punctul de a fi fi-nalizate şi asta scoate în evidenţă un ade-văr: că am făcut ceea ce am spus.Amenajarea, regularizarea, evacuarea şicanalizarea pentru apele pluviale din vale,dar şi podurile şi podeţele pietonale au în-seninat frunţile oamenilor, aveam necazuricând nu te aşteptai şi asta îi necăjea, acumam scăpat de grijă. Rămâne să punem lapunct şi sistemul de colectare selectivă a

deşeurilor. Chiar trebuie să ne grăbim cuaceastă investiţie unde suntem prinşi într-un parteneriat şi cu alte localităţi“, spuneprimarul Dumitru Chiru.
“Imbunătăţim 

serviciile”
„Reţeaua de alimentare a rămas o prio-ritate, numai că, se ştie, până ajungi să în-cepi treaba sunt nişte formalităţi, unii arputea să creadă că ne mişcăm noi maigreu, dar nu e adevărat, trebuie să pui înordine documentaţia, ai nevoie de apro-bări şi apoi te gândeşti la finanţare. E undrum lung.Urmează să facem reabilitareaşi extinderea sistemelor de alimentare cuapă în comună. Spuneam că avem o stra-tegie. O punem în aplicare şi căutăm să

îmbunătăţim eficienţaserviciilor oferite de pri-mărie. Pe lângă calita-tea serviciilor avem înplan  să creştem supra-feţele cu spaţii verzi,există şi în această di-recţie un proiect, vremsă înfiinţăm un parc încomună, să fie şi în me-diul rural un alt mediu.Mai mult, cred că unparc este chiar o necesitate. Am transmisîn folosinţă un teren Companiei Naţionalede Investiţii pentru construirea unei săli desport. Iată încă o investiţie mult aşteptatăde tineri. In satele Oituz şi Sibioara vomextinde sistemul de electrificare, suntemîn faza de pregătire a documentaţiei. Amavut ce să le spun celor care au venit laziua comunei. O parcare am inaugurat-ochiar în aceste zile, încap acolo mai bine

de15

maşini, asfaltarea e pe agenda mea, ga-zele la fel, mai pietruim câteva străzi,facem ordine şi curăţenie, nu vrem să maicheltuim banii degeaba, aşa că suprave-ghem 24 de ore din 24 locurile unde sedepozitează gunoiul. Unii aleg drumul celmai scurt şi îl aruncă unde cred ei. E o si-tuaţie pe care nu o vom mai tolera“, aver-tizează primarul.Pagină realizată de Angela  Nazâru

“Am făcut ce am promis”
l interlocutor: Dumitru Chiru, primarul comunei Lumina

Lumina

Primarul Dumitru Chiru (primul din stânga)priveşte către cititorii noştri.



In ziua de azi e mult loc pentru polemici,până la un punct polemica este chiar ne-cesară, dar noi nu ne gândim la aşa cevacând scriem aici că Tuzla nu mai e o loca-litate încremenită într-un proiect. La Tuzlaceva se mişcă. Inerţia şi rutina au rămas înurmă. Se întâmplă aşa poate şi pentru căprimarul Constantin Florin Micu s-a temut

să nu aibă şi el eticheta pecare au avut-o alţii. Si atuncia intrat în primărie cu ungând: să fie şi Tuzla altcevadecât a fost până acum. Sănu mai fie mai mult sat decâtoraş. Acum e o comună carepare că şi-a găsit drumul. Poate că a cău-tat destul, era şi timpul să intre în rândul lo-calităţilor care au prins curaj. Eram tentatsă scriu că Tuzla a început să facă valuri şinu aş fi greşit. De curând, iată încă unsemn că Tuzla tinde să fie altceva, pe unadin străzi a apărut un panou pe care scriecu litere mari (ca la gară): Plaja Tuzla. Tu-riştii mai grăbiţi poate că se întreabă: deunde plajă la Tuzla, că n-am văzut nici unpliant care să pomenească de aşa ceva?

Ei bine, Tuzla are plajă, dar acum nu putemscrie prea multe despre ea.
SĂ FIE CEVA FRUMOS

Iată încă un proiect. Primarul a începutcurăţenia de primăvară. Si a început-o de lamalul mării. Cei care şi-au făcut o baracălângă plajă vor fi nevoiţi să o ia de acolo.Constantin Micu spune: “Au fost amplasateilegal. De câţiva ani se încearcă să se cu-reţe terenul de barăci şi dughene. Vorbim degrija pentru natură şi de igienizare şi plajadin Tuzla şi terenurile din jur sunt pline degunoaie. Nu se mai poate. Consolidăm ma-lurile, vrem să intrăm în rândul lumii şi nuputem să facem curat acolo pentru că uniitot amână să-şi ia acareturile. I-am somat, i-am avertizat, i-am luat cu frumosul, le-amvorbit cu blândeţe, crezând că vor înţelegede vorbă bună, dar n-am fost ascultaţi. Nu

avem încotro şi vom intra cu buldozerul săeliberăm terenul, să se lucreze lejer la con-solidarea malurilor. Vrem să fie loc pentrualte construcţii, să fie ceva frumos şi laTuzla, n-o să mai tolerăm să-şi ridice fiecaredupă bunul său plac încă o baracă. Vrem săaibă şi Tuzla o plajă, să oprească turiştii şi lanoi,să bată investitorii la uşa primăriei, dacătot am făcut un sediu nou, să aibă şi local-nicii o altă mentalitate, să simtă şi ei un altaer, să vedem că se mişcă şi la noi ceva”.

DELFINII DIN ASFALT
Primarul a dat semnalul că Tuzla de azie un proiect. In această lună se va începeconstrucţia sălii de sport. “Va avea 150 delocuri şi va fi o bijuterie”, crede GheorgheSamoilă, consilier de modă veche cu gân-duri noi. Gândurile noi le-a căpătatde când stă în dreapta primarului.In curând, la Tuzla va apărea şi unbloc cu trei scări şi 36 de aparta-mente. Primarul pregăteşte pa-noul pe care va scrie: locuinţeANL. “O să scriem cu litere mari,să se ştie că am scris cu mânamea”, spune Constantin Micu.Până la sfârşitul lunii iunie funcţio-narii primăriei se vor muta în se-diul nou. Nu vă dau adresa, e uşorde găsit căci e peste drum de se-diul actual. In intersecţia din faţaprimăriei vom amenaja un sens gi-ratoriu, acum nu pare cine ştie ce,pentru că e şantier, se lucrează şi unii credcă o să fie câteva pietre şi în mijloc un spaţiuverde. Nici vorbă, sensul giratoriu va fi celmai frumos din zonă, turiştii vor tresări cândvor vedea trei delfini răsărind parcă din as-falt, dar nu-i bine să spun cum îi văd eu, săterminăm treaba şi pe urmă mai discutăm.Nu ştiu unde să mă duc şi să limpezescapele privind Tabăra de copii de la intrareaîn localitate. Caut documentele să văd a cuieste până la urmă, să vedem cum a ajunssă fie a altora, în loc să fie a comunităţii.Sper să mă ajute Dumnezeu să  o trec înpatrimoniul primăriei.

PROIECTUL PENTRU ÎNCĂ
O GRĂDINIŢĂ E IN LUCRU

Scoala este, şi ea, în schimbare. Edu-caţia a rămas, pentru primar, o prioritate.Dotarea şcolii a început-o cu câteva luni înurmă. Imprejmuirea a fost finalizată. “Negrăbim, spune primarul. Alţii au fost mai ho-

tărâţi decât noi şi acum pot spune că facparte cu adevărat din Zona Metropolitană.La noi timpul parcă a stat pe loc şi acum tre-buie să recuperăm, să ajungem acolo unde

trebuia să fim până acum. In locul stadionu-lui, lângă primărie, vom amenaja un parc.Iată o altă investiţie, lucrăm la un proiectpentru o grădiniţă care va avea o capacitatede 120 de locuri. Canalizarea e în derulare,punem la punct sistemul de iluminat în zo-nele lotizate de curând, iar pe câteva străziva apărea, în sfârşit, asfaltul, pe una dintrestrăzi am pus şi bordurile, e strada careduce către plajă şi ne-am gândit să fie primacarte de vizită a localităţii. Drumurile de pă-mânt vor fi pietruite să fie şi la Tuzla o altămişcare, să vină turistul de plăcere şi săaibă ce povesti când se va întoarce dinconcediu”.La Tuzla, primarul se uită cu furie în urmă.Nu mai vrea să vorbească despre ce a fost.Când rămâne în primărie cade pe gânduri.Despre gândurile lui nu povesteşte cine ştiece. Despre proiectele comunităţii mai aremulte de spus. La Tuzla abia acum s-a înce-put treaba, spune viceprimarul Gică Bălăbă-neanu. Echipa primarului a luat startul. Nu enevoie să-l repete. Prietenii ştiu de ce.Alina Grigore
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Tuzla nu mai e o localitate încremenită în proiect



La nivelul teritoriului naţional, zona lito-ralului Mării Negre înregistrează cea maiveche locuire urbana bine organizata, în-cepând cu a doua jumătate a mileniului Ia.Chr. şi continua în cea mai mare partepână în prezent.Suportul socio-economic al înfiinţării şievoluţiei acestora a fost constituit din func-ţiile economice bine definite şi argumentatecomplex prin relaţii comerciale perma-nente, atât în teritoriul întregului spaţiu Do-brogean, cat şi în spaţiul European limitrofMării Mediterane şi Mării Negre.Cetăţile Histria, Callatis şi Tomis au fostprincipalele oraşe care prin activităţile lormesteşugăreşti, comerciale, administrativeşi militare precum şi prin permanentizareaunor relaţii teritoriale au imprimat zonei li-torale un profil ce se menţine în principiu şiîn zilele noastre.Cercetările arheologice au evidenţiatcaracteristicile principalelor etape din viatafiecărei aşezări, precum şi a cauzelorobiective naturale şi socio-politice care şi-au pus amprenta asupra evoluţiei fiecăreiaşezări în parte.Printr-o analiză succintă a factorilorprincipali care au provocat de-a lungul tim-pului cele mai importante distrugeri aşeză-rilor urbane din zona litorală, putemevidenţia două categorii principale:- evenimente istorice majore (războaieşi invazii periodice a mai multor categoriide populaţii migratoare) care au fost stu-diate şi analizate pe baza documentelor ar-heologice şi scrise în multe sute de paginiale studiilor de specialitate şi localizate pre-cis în timpul istoric;- particularităţile cadrului natural şi afactorilor modificatori ai acestora, care înmarea majoritate au o evoluţie lentă, cumulativă în timp, dar cu efecte catastrofaleperiodice, care au marcat de asemeneaevoluţia aşezărilor din zona litoralului.Spaţiul în care s-au manifestat acestefenomene şi se manifestă şi în prezent, îlconstituie linia de contact a uscatului cu

marea, materializată prin falezele cu dife-rite înălţimi şi plajele aferente condiţionatede următorii factori:- structura geo-morfologică a terenu-lui care are la bază depozitele de calcarsarmaţian cu un grad mare de friabilitate înstraturile superiore (2¸4 m) acoperite dedepozite de argile cuaternare verzui roş-cate cu concreţiuni de ghips, grosime ma-ximă de 5m şi sensibilitate la umezire, careconstituie cauza principalelor fenomene desurpare a falezelor. Deasupra lor sunt de-pozitele lőessoide cu mai multe nivele deculoare galben-verzuie, reprezentând suc-cesiunea solurilor fertile fosilizate.                         La suprafaţă, în perimetrul aşezărilor ur-bane se află, pe adâncimi variabile, intre2¸4 m, un strat de umplutură neomogenă,datorat continuităţii de locuire.Din punct de vedere al stabilităţii struc-turii geotehnice trebuie evidenţiată în modspecial prezenţa la baza stratului de lőessa formaţiunilor argiloase sensibile la pre-zenţa apelor freatice care generează feno-menele frecvente de instabilitate a zonelorde faleză şi care în unele cazuri pot fi agra-vate şi de anumite activităţi umane curente:- în perimetrul localităţilor, prin funcţio-narea defectuoasă a sistemului subterande reţele (alimentare cu apă, canalizare,termoficare) care pot duce la o creştere anivelului apei freatice cantonate la bazastratului de lőess;- în terenurile agricole, folosirea necon-trolată a sistemelor de irigaţie poate con-duce la aceleaşi efecte cu consecinţedezastroase.De exemplu, în comuna Tuzla, folosireaexcesivă a sistemului de irigaţie, la începutulfuncţionării acestuia a condus la o prăbuşirea zonelor de faleză cu o medie anuală de 1-3 m, cu toate că zona a fost protejată încădin perioada interbelică cu plantaţii silvicecare trebuiau să asigure un grad mai marede stabilitate a zonelor de faleză.
Fenomenul lent de coborâre a usca-tului faţă de nivelul mării, corelat şi pen-tru anumite perioade şi cu cel de creştere anivelului apelor marine a fost determinat pebaza studiilor recente la o valoare medie

anuală de 1,5-2 m, însă în anumite condiţiiclimatice generale putea, în trecut, să înre-gistreze şi valori mai mari.
Frecvenţa mare a curenţilor marini pedirecţia nord-sud şi rolul acestora în trans-portul unui mare volum de aluviuni provenitedin Dunăre care au afectat în special zonade nord a litoralului prin modificarea linieiţărmului în urma depunerilor de aluviuni.

Dintre factorii climatici propriu-zişi cuefecte negative directe asupra stabilităţiizonelor de faleza,  trebuie menţionată înspecial frecventa mare a vânturilor cu ca-racter de furtună, mai ales în anotimpulrece, care prin acţiunea directa a valurilorasupra falezelor neprotejate accelereazăfenomenele de protejare a acestora.Consecinţele directe ale factorilor natu-rali, cu influenţă directă asupra evoluţiei ur-banistice a principalelor centre urbane dinzona litorală, prezintă următoarele aspectemai importante:
Cetatea Histria, construită iniţial pemalul golfului Marii Negre, în care se vărsabraţul de sud al Dunării, constituie primamare victimă a efectelor directe de modifi-care a cadrului natural, prin închidereacompleta a golfului în urma depunerilor dealuviuni transportate de curenţii marini pedirecţia nord-sud şi transformarea golfuluiîn actualul lac Sinoe, ceea ce a anulatcomplet funcţia portuară a cetăţii şi a dusla decăderea ei economică. La începutul perioadei medievale, cândapele Dunării se vărsau în mare la GuraBuazului, actualul Vadu, se desfăşurau şiactivităţi portuare care au dus la ridicareaeconomică temporară a acestei localităţi.
Cetatea Tomis – actuala Constanţa –şi-a menţinut funcţia portuară până în pre-zent cu principal profil economic, însă evo-luţia structurii urbanistice a fost înpermanenţă supusă efectelor negative alefactorilor naturali analizaţi care au modifi-cat în timp structura cetăţii antice.

Astfel, la sfârşitul sec. al XIX-lea, la in-tersecţia str. Mircea cel Bătrân cu str. Dra-goş Vodă era vizibil zidul de apărare alincintei târzii a cetăţii, prăbuşit până înzona actualei plaje, indicând astfel exis-tenţa iniţiala a unei zone urbane organizatedispărute datorită instabilităţii falezelor. Totîn aceleaşi condiţii a fost distrusă şi o altăporţiune a incintei antice care includea şipartea de sud a actualului port Tomis.

Precizăm că instabilitatea zonelor de fa-leză ale oraşului Constanţa a înregistrat înpermanenţă aceeaşi condiţie de instabili-tate, cu fenomene frecvente de prăbuşireşi de afectare a fondului construit de lo-cuinţe, dotări şi echipări urbane.  
Cetatea Callatis – actualul oraş Man-galia, construită iniţial la cote mai joase aleterenului, a fost direct afectată, în partea saestică, de fenomenul de coborâre a usca-tului faţă de nivelul mării, în prezent fiind si-tuate sub nivelul mării: portul antic – înîntregime şi partea estică a cetăţii din pe-rioada greacă şi elenistică.
Localităţi noi, dezvoltate ca staţiuni înperioada modernă şi ne referim în specialla Eforie Sud, unde s-au făcut investiţii im-portante în construcţii şi amenajări turis-tice, în zonele de faleză, înregistreazăaceleaşi condiţii de instabilitate, cu feno-mene de prăbuşire, pentru care au fostluate măsuri preventive de stabilizare prinziduri de sprijin ale falezelor (Eforie Nord)şi de plantări arboricole ale teraselor deprăbuşire a falezelor, însă cu efecte mi-nime în ceea ce priveşte stabilizarea fale-zelor.Fenomenele curente de instabilitatea zonelor de faleză, în partea de sud a li-toralului românesc al Mării Negre,impun elaborarea unor studii ample, cucaracter complex, pentru evitarea feno-menelor cu caracter catastrofal şi cu im-plicaţii economice importante.prof. Gheorghe Vecerdeaing. Ancuţa Gemănaru
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Despre unele aspecte mai puţin cunoscute
ale evoluţiei urbanistice a principalelor localităţi 
din zona litoralului românesc al Mării Negre

C MY K

La sfârşitul lumii mai, Campusul Univer-sităţii OVIDIUS va găzdui o expoziţie cu vân-zare de accesorii şi produse farmaceutice;între 3 şi 6 iunie, la Mamaia se va organizaTârgul naţional de agricultură şi industrie ali-mentară şi Salonul de produse agroalimen-tare ecologice. Intre 17 şi 21 iunie, laPavilionul Expoziţional Constanţa veţi aveaocazia să vedeţi cum e piaţa ambarcaţiunilorde agrement, sportive şi de pescuit, la târgulorganizat aici va fi expus şi mobilier pentruterase precum şi articole pentru turism. Inaceeaşi locaţie se va deschide şi o expoziţie

specializată de autoturisme, componente,accesorii, piese de schimb şi echipamentepentru service. In 25 iunie, Pavilionul Expo-ziţional va avea uşile deschise pentru o ex-poziţie de tehnică şi tehnologie militară. Inseptembrie, CCINA Constanţa şi Asociaţiapentru promovarea şi dezvoltarea turismuluiLITORAL vor organiza Bursa de turism. Edi-ţia de toamnă a Târgului naţional de îmbră-căminte-încălţăminte va avea loc între 9 şi 13septembrie, la Pavilionul Expoziţional şi Sa-loanele din Mamaia. Adrian Constantin

Pentru agenda de buzunar

info
Zona Metropolitană



- Vă invit, domnule director, să punctaţicâteva priorităţi care vizează acest proiect.Ce face instituţia pe care o reprezentaţi?- Noi facem studiile cu privire la impactul so-cial asupra populaţiei din zonă. Avem specia-lişti în sociologie şi psihologie care lucrează laun program coerent pentru incluziunea so-cială a populaţiei defavorizate de aici. Vompropune măsuri active pentru ocuparea forţeide muncă prin organizarea unor cursuri deformare profesională cu recunoaştere naţio-nală; asigurăm consilierea psihovocaţionalăşi promovăm locurile de muncă disponibile

pentru a îmbunătăţii calitatea vieţii.- Asta presupune implicare. Intr-o bună zivom putea vorbi de certitudini?- Nu vom putea vorbi de succes decât prin im-plicare activă în această zonă. Ea va deveniîntr-o bună zi un reper pentru turism.  Inves-tiţiile în infrastructură şi modernizarea zoneivor avea impactul mult aşteptat după acestemăsuri sociale. Reabilitarea Zonei va fi şipentru Zona Metropolitană o carte de vizită.Trebuie să spun că e vorba de un proces dedurată. Sunt semne că zona amintită va fi unpunct de atracţie pentru turişti. O prioritate

este, acum, rezolvarea situaţiei juridice a imo-bilelor din zonă. Din informaţiile noastre,acolo locuiesc persoane cu venituri reduse şicu o pregătire scăzută şi noi trebuie să rezol-văm, în regim de urgenţă, integrarea lor so-cială. A consemnat Luiza Tigmeanu
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Campionatul Zonei Metropolitane a înce-put în 16 mai. Asociaţia zonei de dezvoltare

intercomunitară Zona Metropolitană şi Direc-ţia judeţeană de sport, organizatorii acesteicompetiţii, şi-au găsit câţiva parteneri care aurăspuns cu promptitudine, la primul semn. Evorba de inspectoratul şcolar, Asociaţia jude-ţeană de fotbal,Direcţia de sănătate publică

şi primăriile din localităţile participante. Re-gulamenul campionatului de fotbal rezervat ti-nerilor (clasele V-VIII)  a fost pus la dispoziţiacompetitorilor. Să reţinem şi grupele: dingrupa A fac parte Tuzla, Eforie, Techirghiol şiAgigea; Grupa B: Năvodari, Lumina, M.Ko-gălniceanu şi Corbu; Grupa C: Poarta Albă,

Murfatlar, Valu lui Traian şi Ovidiu; Grupa D:Cumpăna, şcoala nr.29, şcoala nr.22, şcoalanr.39 (toate din Constanţa). Să amintim şi eta-pele: etapa a doua: 23 mai, etapa a III-a: 13iunie, finala mare şi finala mică: 14 iunie. Ioniţă Iacob

l Competiţie pentru eleviEdiţia a II-a a campionatului de fotbal “Zona Metropolitană”

info
Zona Metropolitană

Invitaţie pentru 
fiecare cititor
Aproape de sezonul estival ne-amgândit să vă punem la dispoziţie, cu unceas mai devreme, calendarul cu eve-nimentele acestei veri. In iunie, Primă-ria Constanţa şi Aerodromul Tuzla vororganiza Aero Grand Prix. In iulie, totprimăria, va organiza Exotic Car Show,expoziţie rezervată unei prezentări deyahturi şi nave de croazieră. La sfârşi-tul lunii iulie constănţenii şi turiştii aflaţipe litoral vor fi invitaţi la un insolit Fes-tival SALSA, iar pe 7 şi 8 august  se vadesfăşura Romanian Salsa Show. In15 august, conform tradiţiei, Ziua Mari-nei va veni cu farmecul ei. In aceeaşilună, să reţinem, va avea loc FestivalulFanfarelor Militare. Consiliul judeţeanşi primăria Constanţa vor organizaCLASS 1 Romania Grand Prix – For-mula unu pe apă (Lacul Siutghiol),competiţie mult aşteptată de constăn-ţeni şi de turişti. Către sfârşitul veriivom fi spectatori la Festivalul Sporturi-lor Extreme. Nu vă rămâne, stimaţi ci-titori, decât să fiţi punctuali la acesteîntâlniri. Trecând în revistă evenimen-tele verii noi nu am făcut altceva decâtsă vă stărnim curiozitatea. După ce aţicitit aceste rânduri consideraţi că aţiprimit déjà invitaţia de a fi martori la fie-care spectacol. Corina Martin

Calendarul 
cu evenimente

- Proiectul despre care vorbim presupune,veţi fi de acord cu noi, o colaborare între câtevainstituţii, e o investiţie la care ar trebui să punăumărul nu doar autorităţile locale. Greşimcumva?- Nici vorbă. Astfel de proiecte, în toată lumea,nu sunt doar ale autorităţilor locale. Se formeazăconsorţii, grupe de lucru. Deţinătorii legitimi de in-terese nu sunt doar dintr-o zonă, ci şi reprezentanţiioamenilor de afaceri, de cultură şi educaţie. Este fi-rească şi implicarea instituţiei pe care o reprezintîntr-un astfel de proiect în  calitate de principal or-ganizator a întreprinzătorilor din judeţul nostru. Re-facerea Zonei Peninsulare trebuie să fie o prioritate

pentru ca zona turistică a Constanţei să arate maibine. Suntem obligaţi să o redăm circuitului turistic,atât pentru turiştii noştri, cât şi pentru cei străini. Im-perfecţiunile legislaţiei din România au condus la si-tuaţia actuală în care foarte multe clădiri vechi dinzona peninsulară au ajuns ruine, ele fiind, în unelecazuri, pericol public.- Si ce propuneţi?- Stiu că situaţia de acum nu se poate schimbapeste noapte, e o treabă bună ce se face acum.Aici ar putea fi amenajate unităţi de alimentaţie pu-blică, magazine de suveniruri, sedii pentru agenţiide turism, Zona Peninsulară ar putea deveni unpunct de atracţie pentru turişti. Există în zonă

obiective ce trebuie vizitate, muzeul, statuia luiOvidiu, farul genovez… Vecinătatea cu portul – cuterminalul de pasageri – poate permite ca turiştiiveniţi cu navele de croazieră să aibă un acces facilla vizitarea acestor obiective turistice. Acesta emotivul pentru care sprijinim Consiliul local înacest proiect. A consemnatIulian Talianu
N.R. In numărul viitor vom continua dialogul cu

dl. Ion Dănuţ Jugănaru, prilej să aducem în paginile
publicaţiei noastre şi alte iniţiative gândite de spe-
cialiştii C.C.I.N.A Constanţa.

Ziua salcâmului e la Corbu
Chiar dacă salcâmii nu au înflorit, laCorbu se ştie cu siguranţă că ei vor în-flori “în ultima sâmbătă din luna mai”.Primarul Marian Gălbinaşu ştie bine căîn aceeaşi zi este şi “Ziua comunei” şipentru această sărbătoare a întocmit unprogram, “să fie bucurie în sufletul fie-cărui locuitor”. Am citit cu atenţie “filmul”acestui eveniment şi ne grăbim săscriem că el va dura 9 (nouă) ore. Listacu invitaţi e lungă. Pe afiş sunt destulenume sonore. Când scriem aceste rân-duri, la primărie se aşteaptă confirmă-rile. Putem scrie că locuitorii din Corbucare au chef de râs vor avea motive: co-media va fi la ea acasă. Indrăgostiţii demuzică populară vor avea ce săaplaude. Muzica uşoară va stârni şi eavaluri. Corbu se pregăteşte să petreacă.Vor fi şi dansuri. Pentru toate gusturile.Spectacolul pare să aibă succesulgarantat. Restul e veselie. Iuliana Tomescu

Când vine vorba de turism şi de turişti

l interlocutor: Ion Dănuţ Jugănaru, director general C.C.I.N.A Constanţa
Zona Peninsulară trebuie să fie o prioritate

l interlocutor: Sorin Chiriţă, director general la Institutul pentru dezvoltarea Resurselor umane Constanţa

E nevoie de o implicare activă

Obiectivul acestui program este promo-
varea unor politici de dezvoltare urbană in-
tegrată şi durabilă. Acest program, veţi fi de
acord cu mine, e o provocare majoră pentru
constănţeni, iar schimburile de experienţă
de până acum sunt un câştig ce trebuie su-
bliniat pentru că, iată, ele au asigurat un
transfer de cunoştinţe între parteneri. Pro-
gramul URBACT e un sprijin pentru factorii

de decizie şi pentru coordonatorii unor pro-
iecte care trebuie să pună în mişcare acţiuni
şi iniţiative ce pot ajuta dezvoltarea urbană,
el înlătură inerţia şi învaţă, vorba cuiva, fac-
torii cheie, să colaboreze şi să utilizeze cu
eficienţă o gamă largă de metode noi pen-
tru munca în echipă în folosul comunităţii,
acest program încurajează comunitatea şi
planurile sale de acţiune, îmbunătăţeşte im-

pactul schimburilor de experienţă. Pentru
noi timpul pare să nu mai aibă răbdare, cu
toţi aşteptăm să vedem, dacă se poate, a
doua zi ceea ce am visat. Si nu spun o nou-
tate. Numai că e bine să reţinem că întoc-
mirea şi derularea unui asemenea program
presupune perseverenţă şi tenacitate, o
muncă laborioasă cu documentele pe
masă, e nevoie de instruire şi stimularea

partenerilor, e nevoie de pregătirea comu-
nităţii. Drumul de la hârtii la fapte  va fi acum
mai scurt, despre acest drum vom mai
vorbi. Pe acest drum se află zona Peninsu-
lară din municipiul Constanţa, având acum
Master Planul aprobat prin acest program
european. responsabil proiectAni Merlă

Programul URBACT e o provocare



“Copilul are dreptul să trăiască în fami-lie şi să fie înconjurat cu dragoste şi întele-gere; el are dreptul la educaţie, la cultură, lacunoaşterea tuturor valorilor umane si spi-rituale.” Aceste cuvinte, înainte de a fi parteintegrantă a Declaratiei Universale a Drep-turilor Copilului, adoptată la Adunarea Ge-nerala a O.N.U. în 20 noiembrie 1959, lacare a aderat şi România, reprezintă raţiu-nea de a fi a  mii şi mii  de dascăli de la noişi de pretutindeni, cei care ne-am făcut dinprofesiunea de dascăl o profesiune de cre-dinţă.Educaţia  este cea care desavârşeşte fii-nţa umană .Omul nu poate deveni OMdecât prin educaţie, pe care copilul o pri-meşte desigur în familie, în instituţiile de în-văţământ şi de la comunitate. Prin urmare,dacă aceştia sunt factorii care concură laeducarea puiului de om , acţiunile acestoraeste necesar să fie coerente, expresia uneicolaborări cu obiective şi deziderate co-mune.Din acest punct de vedere, Şcoala cuclasele I-VIII, Nr.1 Valu lui Traian are o si-tuaţie privilegiată. Parteneriatele încheiatede conducerea şcolii, prin director. prof.Violeta Bodiu şi consilier educativ, prof.Lavinia Robe îşi demonstrează zi de zi efi-cienţa, datorită unei implicări reale, care dăroade în activitatea şi rezultatele copiilor.Permanenet alături de nevoile şcolii, , Pri-măria, prin d-nul primar Florin Mitroi, afăcut ample investiţii în îmbunătăţireacondiţiilor şi a  confortului copiilor : placăricu parchet şi gresie , lambrisarea pereţilor,înlocuirea integrală a mobilierului şcolar,izolarea termică a clădirii , înlocuirea insta-laţiei termice, instalarea unui sistem de mo-nitorizare şi supraveghere a clădirii.Totodată, cadrelor  didactice navetiste lise asigură decontarea transportului, iar ele-vii care locuiesc în zona de proximitate sunttransportaţi la şi de la şcoală cu un micro-buz pus la dispoziţie tot de Primărie.Ca partener al şcolii, DispensarulUman ne sprijină prin acţiuni de informareşi consiliere asupra ncesităţii unor vacci-nări, cum a fost cea împotriva PapilomaVirus, realizată la fetiţele de clasa a IV a.Medicul Bogdan Munteanu, împreună cu

asistentele sale, realizează periodic triajulepidemiologic, preocupându-se în perma-nenţă  de starea de sănătate a populaţieişcolare.Şcoala noastră înregistrează un nivelfoarte scăzut al delincvenţei juvenile şi da-torită campaniilor de prevenire a acestui fe-nomen îngrijorător al lumii contemporane,realizate cu sprijinul Poliţiei Comunale -comandant subinspector Nicolae Grosu,subinspector Agache Marius şi MenţelPetru, şeful Poliţiei Comunitare din loca-litate.Fructuoasă este şi colaborarea cu Pa-rohia Ortodoxă Sfânta Paraschiva, din lo-calitate, cu preoţii Dănuţ Borza şi GabrielDumitru, care în preajma Sfintelor Paşte,ne-au prilejuit o întâlnire pe care copiii, pă-rinţii şi cadrele nu o vor uita curând. În co-laborare cu Arhiepiscopia Tomisului şi cuFacultatea de Arte a Universităţii Ovidiusdin Constanţa am organizat o expoziţie deicoane de patrimoniu, ale studenţilor şi aleunor mici pictori de la clasa a II a B, dinşcoala noastră. La vernisarea expoziţiei,alături de înalte feţe bisericeşti ale judeţuluia participat însuşi Arhiepiscopul Tomisu-lui Înaltpreasfinţia-Sa, Teodosie.Colaborarea cu parohia ortodoxă se ma-nifestă şi prin servicii religioase de mărturi-sire şi împărtăşire a copiilor în acţiuniorganizate şi prin participarea elevilor noş-tri la sărbători, cum ar fi Ziua Eroilor sauHramul Bisericii, unde îi avem alături pe cei-lalţi parteneri dragi nouă, părinţii. Parteneriatul cu reprezentanţii CultuluiMusulman( hogea Fugigi Memet) s-amaterializat în acţiuni cu înaltă încărcăturăde trăire şi credinţă, realizate la Geamie,cum a fost cea despre nonviolenţa, dinperspective Islamului.Fără îndoială, nimic din ceea ce facemnoi cu copiii, acţiune educativă sau de pe-trecere plăcută a timpului liber, nu ar fi po-sibilă fără sprijinul partenerului nostru drag-Părinţii. Bucuria care le luminează chipul,atunci când văd cu câtă dăruire trudim lamodelarea personalităţii copiilor lor, face caniciun efort de-al nostru să nu fie preamare.Aceştia nu sunt numai participanţi pasivi

la acţiuni cum au fost cele prilejuite de ZiuaRecoltei, Ziua Educaţiei, Concursul de tea-tru de la Poarta Albă, Expoziţia de icoane,Expoziţia de mărţişoare, Concursul deglume, expoziţiile de desene, vapoare saumăşti, concursurile şi olimpiadele şcolare,frumoasele serbări de Crăciun şi 8 Martie şimulte  altele.Părinţii ne sprijină foarte mult în asigu-rarea logisticii pe care o implică organiza-rea unor astfel de evenimente şi o fac cumultă dragoste, nu de puţine ori avândiniţiative care impresionează prin generozi-tate. Afirmaţii de genul:” Vă mulţumim pen-tru ceea ce faceţi pentru copiii noştri!”(Roşu M.), făcute de părinţii prezenţi înnumăr mare la toate activităţile inimoşilordascăli ai şcolii noastre sunt cea mai fru-moasă răsplată pentru nişte oameni pecare, din păcate, diriguitorii politici îi pla-sează ca importanţă a muncii , undeva lamarginea societăţii.Membrii Consiliului Reprezentativ al Pă-rinţilor au fost implicaţi şi în acţiuni de re-prezentare a şcolii, cum a fost ConferinţaTeritorială organizată de Centru Internaţio-nal Antidrog şi Drepturile Omului. Părinţi caAurelian Raicu şi Viorel Mărcuţă au audiatlucrările conferinţei, fiind impresionaţi deamploarea alarmantă pe care o ia consu-mul de droguri în ultima vreme în ţara noas-tră. Împărtăşind celorlalţi membri aiConsiliului Reprezentativ al Părinţilor peşcoală impresii de la acest eveniment, d-nulMărcuţă afirma:  “Sunt impresionat de sta-tisticile ce ne-au fost prezentate şi dacăpână acum am considerat fenomenulconsumului de droguri unul care nu poateavea tangenţă cu lumea copiilor noştri, deacum cred că trebuie să le acordăm maimult timp şi atenţie acestora, astfel încât săîşi găsească un sprijin în noi, părinţii, şi nuîn  mirajul drogurilor.”La iniţiativa consilierului educativ al şco-lii, prof. Lavinia Robe, Consiliul Reprezen-tativ al Părinţilor din şcoala noastră facedemersurile înfiinţării unei asociaţii  ce vapurta numele “ Părinţii , aproape de şcoală”,organism care sperăm că ne va ajuta săatragem şi să gestionăm fonduri menite sădezvolte şcoala, la dimensiunile impuse de

aspiraţiile copiilor şi părinţilor noştri şi deapropierea concurenţială de şcolile Munici-piului Constanţa.Receptând ecouri ale bogatei activităţidesfăşurate de şcoală, sucursala locală aRaiffeisen Bank, prin d-na director Li-liana-Adina Ciurea ni s-a alăturat, dorindsă ne sprijine prin sponsorizare, în scopulcumpărării de cărţi pentru copii, cu prilejulconcursurilor desfăşurate  de “Ziua  cărţii”.Răspunzând cerinţelor unei educaţiipsiho-pedagogice complexe, asigurareaunui parteneriat eficient “ familie- scoala-comunitate” ramâne un deziderat prioritar,cu atât mai mult cu cat materializarea luidovedeşte celor implicati că orice acţiuneconcertată a acestora îi lasă mai îmbogăţiţisufleteşte şi cu conştiinţa împlinirii meniriipentru care trudesc. Directorprof. Violeta BODIU
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Responsabilitate 
majoră 

pentru cei mici
Grădiniţa din Agigea şi Poliţia din localitate,la îndemnul primarului Cristian Cârjaliu, aupus în mişcare un parteneriat pe care l-aunumit “Ziua siguranţei rutiere”. E un proiectpotrivit, dacă ne gândim că în sezon şose-lele sunt aglomerate şi există riscul unoraccidente. “Pentru a ajunge la grădiniţă,copiii traversează strada, în unele locuriexistă trecere de pietoni,în altele nu.Tre-buie să-i ajutăm pe copii să deprindă re-gulile de circulaţie, să ţină minte că eletrebuie respectate, iar obişnuinţa asta tre-buie să o aibă de la o vârstă fragedă”,spune Georgeta Cheţu, directoarea grădi-niţei.Educatoarele Lenuţa Zafiu şi FlorentinaDumitraşcu au coordonat acest proiect.Ele au pregătit un pliant care a fost pre-zentat, atât copiilor, cât şi părinţilor, bunici-lor şi fraţilor, invitaţi şi ei să ia parte laaceastă instruire ce a durat patru zile. Dis-cuţiile şi concursul privind verificarea cu-noştinţelor despre regulile de circulaţie aufost privite cu responsabilitate, încă unsemn că proiectul a fost pregătit minuţios. Luiza Tigmeanu

AGIGEAVALU LUI TRAIAN

În anul 2008 a fost aprobată pentrufinanţare documentaţia depusă de Pri-maria Valu lui Traian la Ministerul Dez-voltării Regionale şi Locuinţelor. Caurmare, de la bugetul de stat au fost alo-cate trei milioane de lei ce urmează săse concretizeze, pe parcursul anului2009, în 18 locuinţe sociale. Patru dintreacestea vor fi construite în regim deP+1E şi vor găzdui câte două familii peetaj, iar ultima va fi duplex. În final, fie-care familie care va beneficia de locui-nţă va avea la dispoziţie un minim de 70mp locuibili. În fiecare locuinţă se vor re-

găsi bucătăria, baia, camera de zi, gru-pul sanitar, două dormitoare şi o terasă. În momentul de faţă construcţia a fostdemarată, iar clădirile se află la stadiulde fundaţie, urmând a fi predate până lasfârşitul anului.Deşi nu au fost încă stabilite criteriilede acordare a locuinţelor, vălurenii s-auarătat deja interesaţi de proiectul iniţiatde primarul Florin Mitroi. Compartimen-tul de asistenţă socială din cadrul Pri-mariei a înregistrat deja peste zecesolicitări de locuinţă. Acestea au fost de-puse atât de persoane ce au o situaţie fi-

nanciară precară, cât şi de cetăţeni carenu au un acoperiş deasupra capului.Administraţia locală din Valu lui Traiana manifestat în mod continuu grija atâtfaţă de tinerii ce vor să îşi întemeieze ofamilie şi au nevoie de un cămin, cât şipentru persoanele defavorizate social. Înafară de cele 18 locuinţe sociale, în aniiurmători vor fi construite şi blocuri ANL.În plus, în 2008 au fost acordate peste100 de loturi gratuite de casă pentru ti-neri, iar numărul acesta urmează să sedubleze pe parcursul anului 2009.Alina Grigore

O iniţiativă a primarului Florin MitroiLocuinţe sociale la Valu lui Traian
l Până la sfârşitul anului, în Valu lui Traian vor fi construite 18 locuinţe sociale
l Fondurile au fost alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor

Relaţia şcoală – comunitatea locală



În seara zilei de 22 Decembrie 1937, la pre-miera spectacolului marele actor ConstantinTănase, mentorul “Teatrului Cărăbuş”, îm-brăcat într-un impecabil costum alb, anunţacu faţa congestionată de spaimă: “Arde Efo-ria!”.“Eforia“ era sala de teatru în care evolua“Cărăbuşul“, trupa de teatru condusă de iu-bitul şi popularul actor Constantin Tănase.

La replica : “Arde Eforia“,  spectatorii au râs,şi nici când actorul a ordonat evacuarea,spectatorii nu s-au ridicat de pe scaune. Ni-meni n-a crezut. Toţi vedeau doar uriaşul ta-lent al lui Tănase care transforma cupleteleîn realitate, făcându-i pe spectatori parte dinspectacol.Numai fumul puternic, care nu era din am-bientul specacolului, si strigătele disperate

ale actorului i-au făcut să alerge spre uşilelarg deschise. Numai Tănase nu se puteadesprinde de scena pe care o iubea atât demult şi privea neputincios flăcările caremistuiau întreaga avere a Cărăbuşului:costume, decoruri, instrumente muzicale.“Eforia“, arsă în întregime, înainte de oriceintervenţie şi-a prăbuşit tavanul peste totceea ce fusese sala de spectacol a “Cără-buşului“. Cu puţin după ce actorul, distrusde atâta durere, a fost luat pe sus si dusafară, “Eforia“era doar un mor-man de materiale fume-gânde.Paltonul, aruncat pestecostumul înnegrit deatâta fum i-a încălzitpuţin trupul, în zoriidimineţii de 23Decembrie.Sufletul actoruluiera un sloi uriaşîn care gheaţase aşezasestrângând înghearele eitoată dragos-tea lui Tă-nase pentrusala “Eforie“.Iubirea publi-cului şi uriaşapopularitate alui Tănase,care era un ce-tăţean actor în-chindu-şi tottalentul lui cetăţe-nilor obişnuiţi, a ridi-cat ţara. Donaţii,dintre care unele foartemici, veneau de peste tot.Numele său si donaţiile oa-menilor au facut ca, în scurttimp, “Cărăbuşul“ să aibă o nouă sală despectacol. Totul fără nici un ajutor din par-tea statului.Acesta era marele actor căruia îi plăceafoarte mult să îşi petreacă verile în staţiu-nea Techirghiol, unde aducea cu el: actori,pictori, poeţi, scriitori, dând staţiunii un as-pect boem, o staţiune în care Ali lustragiul

îşi chema clienţii să le lustruiască pantofii,unde braga la gheaţă te ademenea cu gus-tul ei special, şi unde covrigii calzi răspân-deau mirosuri înnebunitoare.Tănase nu a iubit numai nămolul şi soarelefierbinte, i-a iubit şi pe oamenii aşezării, cudiversitatea folclorică şi înţelepciunea cucare trăiau pe acest loc, şi s-a apucat detreabă construind o casa de cultură, careastăzi îi poartă numele, punând temelia bi-sericii “Sfântul Ilie“ si construind “VilaScena“, unde veneau actorii, şi nunumai, să-şi trateze… reumatis-mele.Casa de cultură există, bi-serica există şi ea, doar“Vila Scena“ a fost vân-dută, cameră cu ca-meră.Tănase trebuie să fieun simbol al oraşului.Un grup de tineri,studenţi şi elevi, şi-au dat mâinile şifiecare cu talentullui a format trupade teatru “Scenalui Tănase“, încasa de culturăpe care mareleactor a construit-o.Şi cum nimic nu tre-buie lăsat la voia în-tâmplării casa decultură, compartimentîn cadrul Primăriei Te-chirghiol, şi inimoasatrupă de actori amatorişi-au propus ca pe 4-5iulie să omagieze naştereaunuia din cei mai mari actoriai Scenei Româneşti, actor-zi-ditor de lăcaş cultural.Trupa “Scena lui Tănase“ apeleazăpe această cale la cei ce iubesc teatrul sispectacolele de revistă să i se alăture, pen-tru a da zilelor Constantin Tănase atmos-fera anilor interbelici şi poate de la anul,când criza va dispărea, omagiul pentru ma-rele actor se transforma în “FestivalulScena lui Tănase“. Constanţa Vlăgea
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- În urmă cu câteva zile, pe malullacului Siutghiol, am văzut o maşinăcum descărca moloz, iar pe şoseauadin centru şoferii ocoleau o căruţă. Maicontinuăm?- Tot zilele trecute am sancţionat şi noiun şofer pe care l-am surprins aruncândmoloz şi crengi pe malul lacului. L-amamendat. Am fost pe fază. Am sancţionatşi câţiva căruţaşi, unul a lăsat calul ne-supravegheat, altul circula cu atelajul fărăsă aibă, aşa cum le-am cerut, sac colec-tor. Cine greşeşte plăteşte. I-am avertizatpe căruţaşi să respecte regulile de circu-laţie. Le-am spus să aibă şi numere de in-matriculare.- Noi am notat. Ei au reţinut avertis-mentul poliţiştilor?- Noi i-am avertizat că nu mai putemtolera asemenea stări de lucruri. Unde elege nu-i loc de tocmeală. Primarul oraşu-lui, Dumitru Bocai, ne-a atras atenţia cătrebuie să lucrăm cu legea în mână şi astafacem. Primarul vrea să avem un oraşcurat şi cetăţenii să se simtă în siguranţă.Mai nou,vor fi sancţionaţi şi conducătoriimijloacelor de transport care depăşesc3,5 tone şi circulă pe străzile oraşului. Am

fost sesizaţi de către cetăţeni şi vom in-terveni. Primarul ne-a sprijinit şi ne ajutătot timpul, aşa că avem obligaţia să apli-căm legea cu fermitate. Cu gunoaieleavem o problemă mai veche. In rondurilenoastre descoperim gunoi pe malul laculuiori în alte zone neautorizate. Vom trece dela avertismente la sancţiuni. In câteva ca-zuri am aplicat litera legii şi amenzile nusunt mici. Administraţia locală face inves-tiţii, cheltuie bani să fie curăţenie, să avemspaţii verzi cât mai multe, consiliul local aluat câteva hotărâri şi noi avem obligaţiasă veghem la respectarea lor. Oraşul Ovi-diu trebuie să fie curat, trebuie să fie or-dine şi cetăţenii să se simtă în siguranţă.Vine vara şi parcă ies din asfalt ATV-urile.Si aici avem o problemă cu teribilismul ti-nerilor. Aş vrea acum să le transmit părin-ţilor un mesaj: să fie mai atenţi cuodraslele lor. Pentru că, se ştie, odraslelesunt tentate să se dea în spectacol. Pânăla dramă e doar un pas câteodată. Poliţi-ştii sunt hotărâţi să nu mai lucreze cuduhul blândeţii. Vă asigur.- Am reţinut. A consemnat.Alina Grigore

Primarul vrea un oraş curat
l interlocutor: Aurelian Trandafir, 
şeful Poliţiei Comunitare Ovidiu

OVIDIU

Când staţiunea Techirghiol îşi primeştemusafirii şi soarele încălzeşte apele lacului,grădina de vară a oraşului intră în armoniecu natura, încălzind sufletele turiştilor şi lo-cuitorilor cu melodiile unui festival, un festivalal copiilor.Festivalul “Glasul Speranţelor“, prezentatde Octavian Ursulescu, premiază an de an,copii talentaţi intre 6 şi 16 ani.Muzicieni ca Jold Kereştely, GabrielaSauciuc, Ion Aldea Teodorovici, Nicolae Ca-ragea, Marius Ţeicu, Virgil Popescu, GigiRădulescu au dat stralucire glasurilor tinere-lor speranţe pe scenă pentru o confruntarefoarte serioasă.

Juriile conduse de Virgil Popescu sau Ni-colae Caragea au cântărit cu atenţie fiecarenotă muzicală, fiecare modulaţie si prezenţăscenică, pentru a nu lăsa balanţa dreptăţii sanu alunece greşit.Ediţia a-VIII-a are loc în acest an între 19-21 Iunie si aşteaptă tinere talente din toatăţara.După ce cortina se va deschide, în ceade a treia seară, si părinţii vor aştepta cu su-fletul la gură premierea, Corina Chiriac, înrecital, ne va face să uităm că fiecare dintrecopii şi-a dorit cu ardoare mult râvanitul tro-feu. C.V.

Festivalul „Glasul Speranţelor”

“Scena lui Tănase”

TECHIRGHIOL



“Nimic dar nu poate fi mai interesant decâta studia caracterul acestui popor în cuprinsulcânticelor sale, căci ele coprind toate pornirileinimei şi toate razele geniului său[…]. Agiutatde câteva persoane, iar mai cu seamă de Al.Russo, am adunat, în deosebitele călătorii prinmunţii şi prin câmpiile înflorite ale ţărei noas-tre, o mare parte din poeziile poporale şi acum,săvârşind coordonarea lor, le închin patrieimele, ca cea mai dreaptă avere a ei.“ (V. Alec-sandri , Poezia poporală, introducere la Poezii
populare ale românilor, Iaşi, 1852).Valorificarea culturii populare are meritul dea fi scos la lumină atât marea capacitate decreaţie artistică a ţăranului nostru cât şi nepo-tolita lui sete de frumuseţe. Traiul şi cultura su-bliniază puternica originalitate şi spiritul creatorfecund al poporului român, dragostea sa pen-tru frumos şi străduinţa permanentă de a-şi în-frumuseţa munca şi viaţa . În cultura popularăse păstrează nepreţuite valori materiale şi spi-rituale făurite de-a lungul veacurilor, rod al ta-lentului inventiv al românilor. Creaţia popularăromânească s-a transmis din generaţie în ge-neraţie ca experienţe de viaţă acumulate, a re-flectat aspiraţiile şi năzuinţele oamenilor pentruo viaţă mai bună.   

“Farmecul poeziei populare îl găsesc în
faptul că ea este expresia cea mai scurtă a si-
mţământului şi a gândirei” spunea Mihai Emi-nescu. Mărturia acestui fapt este reprezentatăde frumuseţea artei populare din care au ger-

minat veritabile creaţii folclorice.În nicio altă parte a ţării nu şi-au găsit loculatâtea popoare ca în Dobrogea. Ţinutul do-brogean este un loc aparte, în care oamenii aupăstrat cu sfinţenie tradiţiile. Este o regiune mi-nunată prin poezia mereu schimbătoare a pei-sajului care îţi încântă privirea, oferindu-ţi onouă paletă coloristică la fiecare oră a zilei. În panoplia oamenilor de cultură ai Dobro-gei, profesorul Dumitru Galavu, s-a evidenţiatca un erudit culegător de folclor muzical, o per-sonalitate recunoscută a geniului. Prin întreagasa activitate de cercetare, a înscris o paginăimportantă în etnologia şi folcloristica ţinutuluidobrogean. Aromân, născut în urmă cu peste opt de-cenii (26 februarie 1926) în Veria-Salonic, înGrecia şi trecut în lumea veşnică în 27 de-cembrie 1997, în Techirghiol, Dumitru Galavus-a aplecat asupra muzicii cu dăruire, deve-nind un împătimit al folclorului dobrogean. Aurmat Conservatorul din Bucureşti, Secţia Pe-dagogie. Până în anul 1957 a activat ca meto-dist la Casa Regională a Creaţiei Populare dinConstanţa, având şansa să intre în contact cuaceastă zonă etnografică unică.Modestul dascăl, care s-a dedicat cu în-treaga sa fiinţă formării vlăstarelor muzicale, aavut o unică, devoratoare pasiune – folclorulmuzical. În două decenii de activitate a culespeste 5000 de piese folclorice: doine, balade,colinde, strigături de Anul Nou, teatru popular,

obiceiuri, basme, melodii pentru jocuri, cântecede copii şi descântece.A avut şi creaţii compo-nistice, însă, din păcate, au rămas necunos-cute.În timpul vieţii i-au fost editate, pe planlocal, trei lucrări: “100 de melodii de jocuri dinDobrogea “– 1969, “Pe deal la Niculiţel “– 1973şi “Tradiţia populară a Dobrogei” – folclor poe-tic, antologie a cântecului popular din Dobro-gea – 1974. Ultima lucrare menţionată, monografia inti-tulată:”Tradiţia populară a Dobrogei”, culegerede folclor literar şi muzical constituie rodulmuncii depuse în decursul unui deceniu ,pen-tru culegerea şi studierea folcorului dobrogean.În prefaţa acestei lucrări, Dumitru Galavu măr-turisea că “popoarele care îşi uită tradiţia sunt
sortite pieirii.”, lucru dovedit a fi perfect adevă-rat. Din dorinţa de a culege folcor, în peregri-nările sale prin satele dobrogene, DumitruGalavu a studiat amănunţit modul de viaţă şivestigiile acestei culturi străvechi, demons-trând legătura dintre obiceiurile tradiţionale(paparuda, caloianul, căluşul, urările de AnulNou, colindele, măştile, cucii) şi îndeletnicirilelocuitorilor: păstoritul, vânătoarea, agricultura. Cercetătorul scoate în evidenţă funcţia ma-gică a unor obiceiuri, evidenţiind astfel căluşul,unul dintre cele mai îndrăgite dansuri în ţară şipeste hotare.Sensul iniţial al acestui dans estelegat de cultul fecundităţii, al rodirii. Pierzându-şi rosturile tradiţionale şi practicile magice decare era însoţit, căluşul a devenit , în ultimeledecenii un joc de virtuozitate.La baza practi-cării obiceiului stă ceata care are o rânduială ri-guroasă. Ea se compunea la început din şaptesau nouă flăcăi ori bărbaţi tineri. Avea un con-ducător, numit vătaf şi, aproape peste tot, unpersonaj mascat, numit mutul. Ceata se con-stituia prin prestarea unui jurământ, ţinut se-cret şi înnoit în fiecare an, mai cu seamă cândîn ceată era acceptat un nou membru. Costu-mul căluşarilor este astăzi un costum ţărănescde sărbătoare.Fiecare căluşar are un băţ iarmasca mutului este făcută din cârpe şi dinpiele, fiind grotescă. Căluşarii au şi un steag –o prăjină lungă în vârful căreia se leagă o nă-framă şi plante care, în credinţele populare, potavea efecte vindecătoare.În cadrul monografiei un loc deosebit deimportant îl ocupă obiceiurile de primăvară : lă-zărelul, paparuda şi caloianul. Dumitru Galavu ne semnalează existenţa
Lăzărelului în Dobrogea sub denumirile de:
Coghinel, Girgănel, Sorchiughiule. Varianta ca-racteristic dobrogeană a Lăzărelului, numită
Sorchiughiule, conţine un limbaj semnificativ.Este considerat un obicei foarte vechi consti-tuind una din formele tradiţionale ale cinstirii luiDionysos, care avea loc la începutul primăve-rii. De asemenea se face apel şi la episodul bi-blic al învierii lui Lazăr, eveniment ce acontribuit la supravieţuirea unor teme maivechi.

Paparudele se practică îndeosebi în timpulperioadelor de secetă prelungită având rolulde a aduce ploaia. Obiceiul e practicat de copii,dar sub supravegherea directă a persoanelormature. Înaintea desfăşurării obiceiului, se

alege dintre copii viitoarea paparudă. Fetiţa eraîmpodobită de la brâu în jos cu frunze înşiratepe aţă, făcându-i-se un fel de rochiţă, cu cu-nuniţă de verdeaţă pe cap. În ziua ceremonia-lului, paparuda însoţită de o ceată de 15-20 decopii, colindă satul şi intră în gospodării, cân-tând un cântec specific. Sătenii o stropesc şi îidau bani.
Caloianul (“Scaloianul”,” Ienele”) este tot unobicei de invocare a ploii reprezentând un ri-tual de primăvară ce conţine elemente demagie primitivă. Este practicat de copii în pe-rioada de secetă. Aceştia se duc la gârlă pen-tru a lua humă ca să facă o păpuşă dinpământ, numită ”Iene”. De jur – împrejurul pă-puşii se pun flori şi lumânări iar la cap i se puneo cruce. Când Ienele este gata, fetele îl bo-cesc, păpuşa fiind dusă la râu cu alai de în-mormântare şi aruncată în apă.Înmormântarea fictivă se face după rânduialatradiţională. Materialul ce compune această antologie afost organizat de marele profesor, pe genurimuzicale şi literare în funcţie de datele crono-logice. Pentru a fi păstrate, textele culese aufost notate şi înregistrate pe benzi magnetice,direct de la locuitorii din mediul rural.Mare iubitor al creaţiei populare, fascinat defarmecul cântecului, de misterul poveştilor, doi-nelor şi baladelor, atras de vraja descântecelorşi a riturilor, Dumitru Galavu a cercetat şi a în-teles istoria nescrisă a vremurilor vechi. Avândtot ceea ce a creat mai valoros poporul din ţi-nutul dintre Dunăre şi mare, lucrările lui Dumi-tru Galavu contribuie la valorificarea moşteniriiculturale a poporului român, la îmbogăţireafondului de aur al tezaurului folcloric naţional.
“Poporul român a păstrat cu sfinţenie obi-

ceiurile şi datele străbune, şlefuindu-le şi îm-
bogăţindu-le pe parcursul istoriei sale”. –Dumitru Galavu.Putem spune că literatura folclorică esteînţeleasă ca formă de organizare şi comuni-care prin cuvânt a ideii, sentimentului şi acţiu-nii. Bunurile spirituale s-au păstrat nu în primulrând prin cuvânt.«Mi-a plăcut să caut frumuseţile limbii şi pu-
terea vie a imaginilor. Le-am găsit în multe cărţi
ale trecutului şi în creaţia anonimă a folclorului,
spre care m-am aplecat totdeauna cu interes şi
preţuire.Scriitorul are mereu de învăţat de la
înaintaşi şi de la dascălul nostru de limbă, al
tuturor, poporul, creatorul şi purtătorul limbii,
cum potrivit se spune în limbajul filologilor» (M.Sadoveanu, Arta literară şi cultivarea limbii)Prof. Dinu V. Alina-Georgiana
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Constanţa, mai 2009UNIUNEA EUROPEANÃ SPRIJINÃ ÎMBUNÃTÃÞIREA STANDARDELOR ªI PERFORMANÞELOR ADMINISTRAÞIEI PUBLICE LOCALE

Primãria Municipiului Constanþa, in calitate de promotor si solicitant, demareazã im-plementarea proiectului “Administraþie Europeanã” având drept obiectiv general crea-rea unei administraþii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic alZonei Metopolitane Constanþa.Proiectul “Administraþie Europeanã” contribuie la implementarea strategiilor Pri-mãriei Municipiului Constanþa si ale Zonei Metropolitane Constanþa de modernizare sub-stanþiala a administraþiei publice si de continuare a reformelor care vizeazãdescentralizarea.Scopul proiectului este îmbunãtãþirea capacitãþii administrative prin per-fecþionarea a 150 funcþionari publici, care îºi desfãºoarã activitatea in cele 14 primãrii alelocalitaþilor ce compun Zona Metropolitanã Constanþa, in domeniile: management de pro-iect, achiziþii publice, resurse umane, competenþe sociale si civice si audit intern.Proiectul are o valoare totalã eligibilã de 232.980,00 lei din care 198.033,00 lei re-prezintã valoarea eligibilã nerambursabilã din Fondul Social European si 30.287,40 leivaloarea eligibilã nerambursabilã din bugetul naþional. Cofinanþarea eligibilã a PrimãrieiMunicipiului Constanþa la realizarea acestui proiect fiind de  4.659,60 lei.Durata implementarii proiectului este de 12 luni.Primãria Municipiului Constanþa are ca partener in proiectul “Administraþie Europeanã”Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã “Zona Metropolitanã Constanþa”, reprezentatãde cele 14 unitãti administrativ-teritoriale componente ale asociaþiei, precum ºi ConsiliulJudeþean  Constanþa, in calitate de membru fondator al asociaþiei.Pentru relaþii suplimentare in legaturã cu proiectul “Administraþie Europeanã”,vã stãm la dispoziþie la telefon: 0241/488.143, fax: 0241/708.090; email:ani.merla@primaria-constanta.ro, persoanã de contact d-na Ani Merla — DirectorExecutiv, Direcþia Programe si Dezvoltare. 

UNIUNEA EUROPEANÃFondul Social European Ministerul Internelor ºi ReformeiAdministrative Inovaþie în administraþieProgramul Operaþional „Dezvoltarea capacitãþii Administrative“

Medalion – Dumitru Galavu
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