
C MY K

Publicaţie editată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Constanţa

Anul II - Nr.8
lIunie2009
Apare lunar

Adresa 
redacţiei:

Bulevardul 1 Mai nr.2, 
Bl. J10 (parter) 

Constanţa (900130)
Telefon: 0341/176.415; 
fax: 0341/176.416
e-mail: info@zmc.ro

Harta Zonei 
Metropolitane

Pag.4

Pag.4

Pag.6

Pag.2

Pag.2

Din sumar

Zilele trecute a avut loc

Încă o tragere
la sorţi

Locuinţe ieftinepentru tineri

Pag.7

Spitalul din Năvodari

O problemă

- Despre descentralizare se spun atâ-tea, încât nu îmi pot stăpâni curiozitateasă vă întreb ce propuneri fac reprezenta-nţii structurilor asociative ale autorităţi-lor administraţiei publice locale.Dumneavoastră sunteţi un reprezentantdespre care se spune că are un cuvănt despus. Ce propuneţi?
- Noi am propus că unităţile şcolare să fie

conduse de un manager. El va fi numit de pri-

mar la propunerea consiliului local.  Manage-
rul nu trebuie să fie neapărat profesor. El se
va ocupa de gestionarea aspectelor fi-
nanciare şi economice. Apoi, notaţi
cum vedem noi acest proces: în or-
ganigramă va apărea un director
educativ sau un director adjunct care
se va ocupa de partea de educaţie din ca-
drul unităţii şcolare. Administratorul financiar
al unităţii şcolare se va afla în subordinea pri-

măriei. Consiliul de administraţie al şcolii nu
se va ocupa de activitatea didactică, în

această situaţie responsabilul va fi
Consiliul profesoral. Si mai e
ceva: există sedii de unităţi şco-
lare dezafectate care pot fi utili-

zate pentru alte activităţi. Legea
învăţământului interzice schimbarea

destinaţiei clădirilor . Ce facem în acest caz?
Noi aşteptăm clarificarea regimului juridic al

terenurilor de sub şcoli şi eliminarea taxelor
cadastrale pentru intabularea acestora.- Vă  rog, doamna Gâju, să-mi acordaţio clipă de răgaz, să pot nota. Asociaţiacomunelor din România vrea cu adevăratdescentralizare. E un semn bun pentrucomunitate?

- Sunt semne că primarilor le pasă, sunt

l Un proiect privind descentralizarea

Şcoala să fie condusă de un manager

l Corbu

Sărbătoarea
salcâmului

Veselie lângă
pădurea

neadormită

Ziua Mondială 
a Mediului 

şi proiectele ei

l interlocutor: Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, preşedintele Filialei judeţene Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România
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În condiţiile în care reforma administraţiei pu-
blice locale a introdus în sfera de competenţă a
acesteia Serviciul de Voluntariat pentru Situaţii
de Urgenţă prin descentralizarea/deconcentra-
rea serviciilor publice, la nivel local au fost iden-
tificate mecanisme de a asigura resursele
logistice şi astfel, într-un instrument real de spri-
jin a celor două autorităţi locale, dar şi a institu-
ţiilor adminstraţiei publice locale din localităţile
învecinate, cunoscut fiind deficitul dotărilor spe-
cifice în zonă, în condiţiile unei creşteri expo-
nenţiale de intervenţii.

Observând realitatea ultimilor ani, se evi-
denţiază conceptual de colaborare la nivel de
administraţie publică locală în vederea concen-
trării eforturilor, într-o direcţie comună, concept
care stă la baza fundamentării proiectului, având
ca rezultantă soluţii optime în domeniul intre-
venţiior în situaţii de urgenţă, cu mijloace proprii
ale administraţiilor publice, pe fondul implicării
conştiente a membrilor comuităţii locale. Un alt
aspect specific proiectului este cel legat de cre-
dibilitatea de care se bucură la nivelul comunităţii
voluntarii, aspect relevant şi printr-o campanie
susţinută de informare şi instruire şi prin crearea
unui parteneriat active administraţie publică - vo-
luntari - comunitate pentru rezolvarea situaţiilor
de urgenţă.

Complementar activităţilor directe de îmbu-
nătăţire a serviciilor publice pentru situaţiile de
urgenţă, activităţile de promovare derulate prin
proiect au condus la un transfer de succes al bu-

nelor practici şi experienţe la nivel local şi jude-
ţean.

Iată ce declară beneficiarii:
“Deşi la început era doar o înşiruire de acti-

vităţi pe o coală de hârtie, proiectul a devenit
realitate şi comunitatea se bucură de ceea ce nu
a avut niciodată: un serviciu pentru situaţii de ur-
genţă operaţional, dotat cu o autospecială şi un
echipaj de 21 de pompieri voluntari – oameni
care doresc să ajute comunitatea în care traiesc.

15 dintre ei au beneficiat de un curs de ini-
ţiere în meseria de servant pompier, au învăţat
să mânuiască autospeciala. Oamenii din co-
mună sunt acum siguri că focul nu mai poate
ajunge din camp la casele lor şi nu mai sunt ne-
voiţi să aştepte intervenţia pompierilor militari, fi-
indcă le vine în ajutor serviciul de voluntariat al
comunei”.

Proiectul a fost finanţat în cadrul Fondului de
modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la
nivel local III-IV PHARE. Proiectul s-a derulat pe
o perioadă de 12 luni. Beneficiarii contractului de
finanţare nerambursabilă: Consiliul Local al co-
munei Corbu, în parteneriat cu Consiliul Local al
comunei Istria. Costul total al proiectului:
121.460 euro, din care 108.099,40 euro din fon-
duri europene şi fonduri alocate de către Guver-
nul României, reprezentând 89% din totalul
cheltuielilor bugetate.

Proiectul a avut ca obiectiv general: crea-
rea cadrului organizatoric şi logistic necesar
mai bunei gestionări a serviciului de voluntari

pentru situaţii de urgenţă ce deserveşte comu-
nele Corbu şi Istria, dar şi a suportului necesar
atragerii de noi resurse financiare la nivelul
celor doua comunităţii locale. S-a avut în ve-
dere dezvoltarea resurselor logistice şi intro-
ducerea unor noi proceduri şi metode de lucru,
în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor pu-
blice oferite.

Dezvoltarea capacităţii tehnice a Consiliul
Local Corbu şi a Consiliul Local Istria de a in-
terveni cu o mai mare eficienţă în situaţiile de
urgenţă cu care se pot confrunta. Instruirea
adecvată a persoanelor care participă la
această activitate pe bază de voluntariat. Bene-
ficiarii proiectului: Consiliile Locale ale comune-
lor Corbu şi Istria prin echipa de proiect şi
angajaţii acestora; voluntarii serviciului public
pentru situaţii de urgenţă. Beneficiarii direcţi ai
proiectului sunt consideraţi locuitorii comunelor
vizate şi persoanele juridice cu sediul social sau
cu punct de lucru pe raza acestora. Beneficiarii
indirecţi identificaţi sunt funcţionarii din aparatul
propriu al consiliilor locale. Inspectoratul de Stat
pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, precum şi
agenţii economici şi instituţiile care au furnizat
bunuri şi servicii pentru proiect.

Cum era înainte de implementarea proiectu-
lui?

La nivelul celor două comune beneficiare au
fost identificate, în procesul de iniţiere a proiec-
tului, constrângeri reale în funcţionarea serviciu-
lui de voluntariat pentru situaţii de urgenţă:

dotarea necorespunzătoare la nivelul servi-
ciului de intervenţii în situaţii de urgenţă;

personal specializat insuficient în raport cu
numărul de solicitări pentru soluţionarea situaţi-
ilor apărute;

capacitate scăzută de atragere ca voluntari
a membrilor comunităţii locale.

Timpul mediu de răspuns şi timpul mediu al
unei intervenţii la nivelul centrului operaţional
era, înainte de implementarea proiectului, de

două ori mai mare decât cele înregistrate, în
medie, la nivelul judeţului. Activităţile proiectului
au vizat profesionalizarea persoanelor implicate
voluntar la nivelul celor două primării şi creşte-
rea gradului de adaptabilitate a serviciilor pu-
blice de voluntariat pentru situaţii de urgenţă la
nevoile comunităţilor locale, contribuind nemij-
locit la adaptarea administraţiei publice locale la
noile sale responsabilităţi: de a oferi , cu resurse
locale, servicii publice de calitate, la cerinţele
comunităţi şi în colaborare cu aceasta.

Ce schimbări a adus proiectul?
Prin implementarea acestui proiect, adminis-

traţiile publice locale partenere sunt capabile să
îndeplinească în mod permanent şi eficient func-
ţii specifice de monitorizare, evaluare, înştiinţare,
prealarmare, alertare şi coordonare tehnică în
situaţiile de urgenţă întâmpinate. Un alt aspect
relevant este cel potrivit căruia administraţiile lo-
cale au, la finalul proiectului, capacitatea de a in-
terveni cu promptitudine în cazurile de urgenţă,
fără a depinde de gradul de disponibilitate al
punctelor de intervenţie al Inspectoratelor pen-
tru Situaţii de Urgenţă învecinate.

Implementarea proiectului a însemnat un pas
important pentru îmbunătăţirea metodelor şi pro-
cedurilor clasice de lucru prin automatizarea
unor activităţi manuale, consumatoare de re-
surse semnificative şi introducerea de noi in-
strumente şi proceduri în ceea ce priveşte
comunicarea şi colaborarea. Unul dintre efectele
pe termen lung ale proiectului este posibilitatea
ca, pe baza experienţei din aces proiect, să
poată fi proiectate servicii electronice către pu-
blic, oferite în parteneriat cu instituţii de învăţă-
mânt sau de sănătate la nivel local sau cu alte
asociaţii nonguvernamentale, culturale, sportive,
turistice, deoarece, prin prisma Strategiei de In-
formatizare a Administraţiei Publice se va ajunge
la implementarea pe scară largă a serviciilor
electronice. Nela Cenuşă

- Vă invit, domnule iginer şef, să înce-pem cu câteva probleme. Agigea,spreexemplu, a făcut delimitarea terenului ad-ministrativ după ce s-a desprins din Te-chirghiol?
- Trebuie să facă delimitarea. În baza

Legii nr.7 trebuie să fie emis Ordinul Prefec-

tului, trebuie constituită o comisie pentru de-
limitare. Din această comisie trebuie să facă
parte primarul, secretarul primăriei, specia-
liştii şi, atenţie, chiar bătrânii care ştiu ce şi
cum. La aceste întâlniri participâ şi specia-
liştii de la Oficiul de cadastru şi publicitate
imobiliară.

- Sunt situaţii ce trebuie limpezite?
- Din câte ştiu, sunt situaţii de acest gen

la Ovidiu. Tuzla trebuie să clarifice delimi-
tarea de Costineşti., la Lumina şi Năvodari
mai sunt câteva lucruri de pus la punct. La
Valu lui Traian acţiunea de delimitare e în
curs de desfăşurare. Si Eforie mai are de
lămurit câteva chestiuni cu Agigea. E bine
ca Oficiul judeţean de cadastru să facă
parte din comisia de delimitare, poate asi-
gura asistenţa tehnică. Noi suntem, cum se
zice, câinii de pază, păzim linia de hotar.
Noi aducem la cunoştinţă autorităţilor locale
anumite chestiuni. Pentru a accesa fina-
nţări, autorităţile locale trebuie să aibă do-
cumentaţia pusă la punct. Trebuie făcute
măsurători pe arii întinse. Din păcate, sun-
tem puşi în faţa unor măsurători la scări
foarte mici. Noi recepţionăm doar acele lu-
crări care au făcut obiectul unor măsurători
întocmite de personae fizice ori juridice au-
torizate. Ar trebui să existe, după cum am
fost sesizat de biroul de fond funciar, o ba-
lanţă a terenurilor pe care trebuie să o facă
primăriile. Validarea anexelor trebuie făcută
mai repede. Mai mult, se impune o verifi-
care atentă a acestor anexe. Se impune
mai multă atenţie când vine vorba de
anexe. Proiectele de parcelare trebuie în-
tocmite corect. A consemnat Iulian Talianu
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l interlocutor: ing. şef Viorel Aostăcioaie, Oficiul judeţean 

de cadastru şi publicitate imobiliară Constanţa

Corbu

Sărbătoarea Salcâmului

Veselie 
lângă pădurea 
neadormită
Veselia lor nu încape în câteva cuvinte.

Pot să vă spun că în 6 iunie comunitatea
se mută lângă PĂDUREA VADU. Sărbă-
toarea Salcâmului este sărbătoarea co-
munei. Anul acesta ea a fost amânată cu
câteva zile pentru că vremea i-a încurcat
pe organizatori şi atunci Primăria şi Consi-
liul local i-au invitat pe localnici şi pe artişti
să petreacă într-o altă zi. Bucuria a fost
pentru toţi ceea ce este culoarea pentru
un pictor. Pentru că nu vreau să-mi scape
aici numele vreunui invitat, mă  grăbesc şi
le transcriu numele pe afişul acestui spec-
tacol în faţă: Jean Constantin. Din păcate,
marele artist n-a mai ajuns la Corbu, pen-
tru că a fost internat. Îi dorim sănătate! Ală-
turi de el Elisabeta Turcu, Ciro de Luca,
Aurel Moldoveanu, Trupa Fantazzio;
Trupa de rock Exclusiv, Ansamblul de dan-
suri greceşti; Ansamblul de dansuri “Plai
de dor”, interpreţii de muzică uşoară Vivi
Petcu şi Mircea Cazan; comedia a avut re-
prezentanţii ei: Laurenţiu Vlad şi Stelică
Murariu. Prezent printre localnici şi invitaţi,
atent cu fiecare şi bucuros mai mult decât
în oricare altă zi: primarul comunei Corbu
– Marian Gălbinaşu. Nela Cenuşă

Corbu Serviciul de voluntariat al comunităţii

Un proiect privit fără prejudecăţi
lModernizarea Serviciilor în Situaţii de Urgenţă  din comunele Corbu  
şi Istria, judeţul Constanţa, prin crearea unui consorţiu public la nivel local

Primăriile trebuie să facă
o balanţă a terenurilor



- Am evitat să dăm crezare zvonurilorşi, iată, apelăm la dumneavoastră să lă-muriţi problemele privind grădiniţele. Maiîntâi vă invit să ne spuneţi câte imobileunde funcţionau grădiniţe cu orar pre-lungit au fost retrocedate?
- Cinci imobile sunt în aceastâ situaţie.

Conform legii, proprietarul este obligat, timp
de cinci ani, să menţină vechea destinaţie
contra unei chirii stabilite prin Hotărârea de
Guvern. La Grădiniţa nr.1 a trecut perioada
de cinci ani, iar actualii proprietari au solici-
tat o chirie la preţul pieţei. Mult mai mare

decât chiria de până acum. Impreună cu ins-
pectoratul şcolar am început o acţiune pen-
tru a da o mai mare eficienţă spaţiilor din
învăţământ prin găsirea unor soluţii la faţa
locului. In urma investigaţiilor la faţa locului
am găsit, zic eu, câteva soluţii fericite. In câ-
teva spaţii, în jur de zece, dacă nu mă înşel,
am descoperit spaţii care erau folosite sub
30 la sută din capacitate: clase cu puţini
copii, spaţii unde se învaţă într-un singur
schimb, dimineaţa. Printr-o redistribuire a
copiilor sperăm să avem un număr supli-
mentar de aproape 400 locuri în grădiniţe.

Totodată reducem şi cheltuielile cu chiriile şi
cu utilităţile, folosim şi spaţiile mai eficient.
In urma acestei acţiuni vom rezolva proble-
mele ivite la grădiniţele nr.1, 18, 20, 23, 43 şi
53. Si vă rog să reţineţi că vom continua, cu
sprijinul inspectoratului şcolar, această
acţiune. A consemnat Iulian Talianu   
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semne că administraţia locală ţine, vorba
cuiva, aproape de cetăţeni, şi propune, iată
încă un semn de implicare, reorganizarea
unor agenţii. Asociaţia noastră a solicitat mo-
dificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, am propus, vă rog să reţineţi,
transferarea responsabilităţilor legate de fur-
nizarea anumitor  servicii sociale către un
funcţionar din cadrul primăriei în vederea efi-
cientizării relaţiei dintre funcţionarul public de
la nivel judeţean şi cel de la nivel local, şi
asta în beneficial cetăţeanului. O altă propu-
nere susţinută de noi, propunere pe care am
însoţit-o de argumente, este transferarea ca-
selor judeţene de pensii, a Direcţiilor de
muncă şi a inspectoratelor teritoriale de
muncă în curtea consiliilor judeţene.- Pentru concursurile şi festivalurilepe care le organizaţi la Cumpăna meritaţinumai cuvinte de laudă. Cititorii noştriştiu că nu e compliment, ceea ce se în-tâmplă la Cumpăna nu se întâm-plă în oraşe. Jos pălăria!

- Mă bucur că s-a obser-
vat ce se întâmplă la Cum-
păna, noi nu facem acte de
cultură pe care să le bifăm pe
hârtie, noi sprijinim tinerele ta-
lente, organizăm adevărate concursuri pen-
tru că dorim să stimulăm talentul tinerilor
artişti, unii sunt în căutarea vocaţiei şi vrem
să aibă o scenă la dispoziţie, o scenă unde

să existe competiţie, câştigătorii să fie pre-
miaţi şi încurajaţi, să simtă că prind aripi
când talentul lor este recunoscut, vrem să-i
bucurăm pe instructorii lor, pe părinţi, stimu-
lăm în felul acesta talentul şi perseverenţa.

Si în sfera culturii, Asociaţia co-
munelor din România a făcut o propunere:
noi credem  că Direcţiile judeţene pentru cul-
tură, culte şi patrimoniu trebuie transferate
către autoritatea administraţiei locale, ur-

mând, fireşte, să fie identificate atribuţiile ce
ţin de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimo-
niul Naţional. Mai mult, credem că este ne-
cesar să se asigure resursele necesare
pentru o funcţionare eficientă a instituţiilor

publice de cultură ce urmează a fi descen-
tralizate, având aceste resurse, veţi vedea,
cultura va avea o tresărire de orgoliu.- Am notat. Iulian Talianu

l Un proiect privind descentralizarea

Şcoala să fie condusă de un manager
l Interlocutor: Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, preşedintele 

Filialei judeţene Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România

Urmare din pag.1

E loc pentrudescentralizareşi în cultură 

Expoagroutil, o filă din carteade vizită a localităţii Cumpăna
Încă o tresărire de orgoliu. La Cum-

păna există tot timpul o tresărire de orgo-
liu. Mariana Gâju, primarul comunei,
parcă are o misiune. A construit un  sediu
pentru primărie. Consiliul local Cumpăna
va pune la dispoziţia tinerilor un bloc de
locuinţe. Două şcoli, una de balet, prima
în mediul rural, şi alta de dans sportiv îi
aşteaptă pe copii, asta pentru că “educa-

ţia este cel mai frumos dar pe care îl
poate dobândi omul”. E limpede, la Cum-
păna fiecare zi e o sărbătoare. Si pentru
că am amintit de sărbătoare trebuie să
amintim că, în urmă cu câteva zile, la
Cumpăna a avut loc un festival de folclor
pentru tineri interpreţi (Dor de cânt româ-
nesc). Iată, Cumpăna are, veţi fi de ac-
cord cu noi, o carte de vizită, cu
menţiunea că ea are câteva file, pe ultima
trebuie să adăugăm participarea la EX-
POAGROUTIL, acolo unde Cumpăna a
avut un stand căutat şi apreciat de către
organizatori şi vizitatori, între ultimii
aflându-se directorul Muzeului Naţional al
Agriculturii, dl.Răzvan Ciucă, instituţie

care va organiza anul viitor un Congres
Mondial. Răzvan Ciucă spunea că a fost
“uluit” de energia primarului din Cumpăna,
localitate care a primit în 2006 statutul de
SAT EUROPEAN. Societăţile de pe raza
localităţii, unele dintre ele cunoscute şi pe
piaţa municipiului Constanţa, au venit aici
cu produsele lor,  câştigând cu siguranţă
destui parteneri de afaceri. Crescătorii de
păsări şi apicultorii, producătorii de meze-
luri şi de produse lactate, firmele de croi-
torie şi tâmplărie de aluminiu şi PVC, de
mobilă şi patiserie, au risipit prejudecăţile
unora, dezvăluind că omul sfinţeşte locul,
mai cu seamă când vine vorba de mese-
riaşi şi specialişti. Si cartea de vizită a SA-
TULUI EUROPEAN nu se încheie aici, în
calendarul cu evenimente există întot-
deauna un loc pentru CUMPANA. Asta şi
pentru că Mariana Gâju, primarul localită-
ţii, îmbogăţeşte cartea de vizită a comu-
nităţii cu fapte, nu cu vorbe.Tincuţa Doga

Constanţa
Starea grădiniţelor

lOvidiu Tănase şi inspectorul general şcolar Petrică Miu au găsit 
o soluţie pentru încă 400 de locuri în grădiniţele din Constanţa

l Interlocutor: Ovidiu Tănase, director la Direcţia Învăţământ a RAEPP

Sunt tot mai multe cereri pentru locurile din grădiniţe. Primăria municipiului Constanţa
şi consiliul local caută soluţii, iar dialogul dintre consilierii locali şi inspectorul general al Ins-
pectoratului şcolar judeţean Constanţa, Petrică Miu, într-o şedinţă de consiliu local, a fost
de bun augur câtă vreme au fost identificate căi pentru a rezolva, în regim de urgenţă, unele
dificultăţi . Inspectorul general Petrică Miu şi consilierii locali au stabilit un program ce vi-
zează îmbunătăţirea calităţii învăţământului, şi au căzut de acord ca de două ori pe lună să
aibă loc întâlniri între inspectorat şi consilierii locali. Atât părinţii, cât şi elevii, precum şi ca-
drele didactice sunt invitaţi să se adreseze Comisiei de activităţi ştiinţifice, învăţământ, să-
nătate, cultură, sport, culte şi protecţie socială din cadrul Consiliul local cu sugestii şi
propuneri. Până când vor apărea noutăţi, noi ne grăbim să vă punem la dispoziţie, stimaţi
cititori, cu un ceas mai devreme, câteva informaţii de ultima oră. Cum era şi firesc, am ape-
lat la o sursă autorizată să facă, nu-i aşa? precizări. Vă invităm să-l ascultăm pe dl.Ovidiu
Tănase, director la Direcţia învăţământ a RAEPP.
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- Am putea aminti aici, domnule direc-tor, o sumedenie de proiecte duse la bunsfârşit de C.C.I.N.A, dar nu e o zi pentrubilanţ, vă invit să discutăm mai degrabădespre experienţa specialiştilor de aici şidespre cursurile de calificare, din ultimavreme, dar şi despre colaborarea cu alţiparteneri. Rămânem la acest subiect?
- Rămânem. In 5 ianuarie 2009 am dat,

să zic aşa, startul unui proiect ce va dura

11 luni. El va fi realizat de C.C.I.N.A., prin
Centrul de formare a resurselor umane din
turism, în calitate de solicitant, şi de Uni-
versitatea Ovidius Constanţa – Facultatea
de ştiinţe economice ca partener. Pe scurt,
este vorba de un curs de calificare (recalifi-
care) ca tehnician în hotelărie. Cursul va
dura opt luni de zile şi îi va ajuta pe tineri,
femei şi bărbaţi, să îşi sporească capacita-
tea de angajare şi mobilitate profesională.

Ne-am gândit la şomerii tineri, cu vârste
între 18 şi 24 de ani, fără calificare ori cu
calificări ce nu mai sunt cerute pe piaţa
muncii. E un segment ce se caracterizează
prin vulnerabilitate la integrare pe piaţa
muncii, dar care acceptă cel mai uşor ris-
curile şi responsabilităţile schimbării. Fa-
cultatea de ştiinţe economice de la
Universitatea Ovidius Constanţa se implică
în realizarea unor activităţi cheie: analiza
nevoilor de formare, elaborarea modulelor
de pregătire şi a suporturilor de curs, a pla-
nurilor de învăţământ, în evaluarea cursa-
nţilor. Din acest exemplu înţelegeţi cum
colaborăm cu partenerii noştri, asta pentru
că tot mă întrebaţi. A existat şi există dispo-
nibilitate de ambele părţi pentru extinderea
activităţilor.- Piedici au fost?

- Au fost trimise în jur de 600 de scrisori,
plecând de la baza de date a AJOFM. S-au
dat mai bine de 250 de telefoane, dar n-au
răspuns decât 60. Selecţionaţi au fost 24.
Cursul a început luna trecută şi se va ter-
mina în 30 noiembrie. Nu aş vorbi de piedici,
ne gândim acum să derulăm şi alte pro-
grame, disponibilitate există, cum spuneam,
cred că schimbăm uşor –uşor mentalitatea
unora. Experienţă avem, cred că o pot asi-
mila şi alţii. Vrem să mărim numărul parte-
nerilor, iar beneficiarii unor astfel de cursuri
de instruire îi vor trezi şi pe alţii la realitate. A consemnat Iulian Talianu

Cu câteva luni în urmă, la Constanţa, pri-
marul Radu Mazăre a promis că se vor con-
strui locuinţe ieftine pentru tineri şi s-a ţinut de
cuvânt. In ciuda vremurilor bântuite de criză şi
de alte greutăţi, construcţiile au început, iată,
să prindă contur. Murmurele scepticilor nu se
mai aud, iar numărul celor înscrişi pe listele
pentru locuinţe ieftine a crescut, semn că ini-
ţiativa primarului a făcut, şi încă mai face valuri.
Uşor nemulţumit că unele blocuri seamănă,
din păcate, cu căminele de nefamilişti de odi-
nioară, primarul a dat câteva sugestii arhitecţi-
lor cu speranţa că ele vor fi privite cu atenţia
cuvenită. O atenţie mult aşteptată dacă ne
gândim că în anul de graţie 2009 e de aştep-

tat o schimbare în mentalitatea unora. Listele
cu numele celor care vor beneficia de o lo-
cuinţă ieftină au fost întocmite în urma unei tra-
geri la sorţi, prilej de bucurie pentru cei
norocoşi. Primăria a venit cu o sumedenie de
facilităţi, încercând să dea o mână de ajutor, în
primul rând tinerilor, pentru că numai aşa lo-
cuinţele vor avea un preţ pentru buzunarele
celor care se pregătesc să îşi întemeieze o fa-
milie.

Blocurile se ridică. Si se vor ridica şi altele.
Primăria a mai identificat un teren, aşa că nu
povestea, ci investiţiile continuă. Există pro-
punerea ca într-o altă etapă să fie construite
încă 1500 de locuinţe. Inscrierile sunt în creş-

tere, ceea ce ne îndreptăţeşte să vorbim de
certitudini. Mai mult, iniţiativa primarului Radu
Mazăre a fost preluată şi de alţii. Atât în jude-
ţul Constanţa, cât şi pe alte meleaguri, semn
că paşii hotărâţi făcuţi în Dobrogea au dat în-
credere şi au fost, trebuie să scriem asta, un
punct de plecare cu semne bune. După lo-
cuinţele ieftine pentru tineri, primarul a trecut
pe lista cu priorităţi: spaţiile verzi. Unele se
văd, altele sunt în proiect. Intre ele, ca să dăm
şi un exemplu, se află înfiinţarea unui parc,
“poate cel mai frumos din Constanţa”, ca să il cităm.

O insolită carte de vizită
In Zona Peninsulară există o iniţiativă ce va prinde contur într-o bună zi. Mas-ter Planul există, numai că, vorba coordonatorului de proiect, d-na Ani Merlă,ideile din hârtii, care au avut nevoie de perseverenţă şi tenacitate, trebuie spriji-nite de investiţii (cu bani europeni) să devină certitudini. Mai e nevoie de un pas.Apoi vor veni şi alţii care vor dezvălui că în Zona Metropolitană se întâmplă ceva.Investitorii vor avea un alt interes, mult mai mare, iar turiştii nu vor ezita săaleagă litoralul unde Zona Peninsulară ar putea fi o insolită carte de vizită.Luiza Ţigmeanu

O locuinţă ieftină
pentru tineri

În fotografie:criticul literar Eugen Simion,romancietul Nicolae Brebanşi scriitorul Nicoale Balotă.Foto: Ion Predoşanu.

l Un parteneriat pentru stimularea creşterii gradului de ocupare în rândul şomerilor tineri

Cursuri pentru tehnicieni în hotelărie
lO meserie solicitată pe piaţa muncii

lO altă atitudine faţă de 
pregătirea profesională continuă

l Proiectul va genera direcţii 
de dezvoltare noi

l Program de formare profesională 
autorizat

l interlocutor: Ion Dănuţ Jugănaru, 
director general al C.C.I.N.A Constanţa

Ultima oră
Dialog despre 
o Administraţie

Europeană
În numărul  viitor vom publica în paginile

publicaţiei noastre un amplu reportaj despre
întâlnirea primarilor şi funcţionarilor publici
din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
Zona Metropolitană Constanţa, întâlnire ce
a avut loc la M.Kogălniceanu, Până atunci
să reţinem că la această întâlnire s-a discu-
tat despre: “Administraţia Europeană“, un
proiect prezentat de către directorul exec
utiv al Direcţiei de programe şi dezvoltare din
cadrul primăriei municipiului Constanţa,
doamna Ani Viorica Merlă. Managerul aces-
tui proiect, Irina Popescu, a avut o interven-
ţie asupra căreia vom zăbovi, iar primarii
prezenţi la dezbateri au insistat asupra unor
iniţiative ce sunt o prioritate pentru formarea
unei administraţii publice locale performante.
În numărul viitor, cum  spuneam, vom reveni. Luiza Ţigmeanu

Arhiva lui Predo



- Vă invit, domnule rector, să vorbim deUniversitatea Andrei Saguna scurt şi cu-prinzător, ştiu că dvs aveţi harul povestirii,dar spaţiul tipografic nu ne îngăduie decâtsă facem o prezentare. Pe scurt. Cu ce în-cepem?
- Cu o precizare:Universitatea Andrei Sa-

guna este singura universitate particulară
acreditată din Dobrogea. De 17 ani pregăteşte
specialişti, vă rog să-mi permiteţi o parantezâ,
de elită la toate cele 13 specializări.- Cifra 13 sună a ghinion…

- Vă înşelaţi. Numărul studenţilor a crescut
şi au apărut specializări noi din 1992 şi până
azi. Vă rog respectuos să mai reţineţi un de-
taliu: examenul de licenţă se susţine la sediul
Universităţii, şi asta se întâmplă încă de la
prima promoţie de absolvenţi. Media procen-
tului de promovabilitate la licenţă este de
peste 90 la sută, iar procentul de inserţie pe
piaţa muncii se situează, anual, în jurul cifrei
de 70-75 la sută. Următoarea întrebare.- Mă lăsaţi să înţeleg că trebuie să văadresez o întrebare în şoaptă: cum proce-daţi că arătaţi bine în fotografii?

- Notaţi cu atenţie. Universitatea Andrei
Saguna face parte din reţeaua Universităţilor
de la Marea Neagră, unde e membru fondator,
alături de alte 81 de universităţi. In 2001, Uni-
versitatea Andrei Saguna a stabilit un program
de parteneriat şi schimb de studenţi şi cadre
didactice cu Universitatea Indiana din SUA, un
parteneriat care prevede, printre altele, recu-
noaşterea bilaterală a programului de studiu.
Din 2003 a fost semnat un protocol de cola-
borare cu Universitatea Sakarya – universitate
de stat din Turcia. Nu vreau să vă dezamă-
gesc,dar aveţi nevoie de o pagină de ziar să
înseraţi toate parteneriatele pe care le deru-
lează Universitatea Andrei Saguna. Să înţele-
geţi de ce arăt bine în fotografii, vă rog să
reţineţi că Editura Universităţii are o carte de
vizită care mă scuteşte de pledoarii: 1000 de
lucrări. Unele sunt subvenţionate de Ministerul
Culturii şi MECI, are un plan editorial bogat şi
atractiv, avem o publicaţie care apare lunar.
Se cheamă ECOURI şi e făcută cu profesio-
nalism şi pricepere. Universitatea sprijină

iniţiativele studenţeşti, promovează activităţile
lor. Stiu că nu facem aici un bilanţ, dar găsesc
că este nimerit să reţineţi că Universitatea An-
drei Saguna a conferit titluri, medalii şi distin-
cţii Doctor Honoris Causa unor personalităţi
care au făcut şi fac istorie. Acum înţelegeţi de
ce arăt bine, alături de aceşti oameni, în foto-
grafii.- Domnule rector, vă rog să-mi  permi-teţi să vă adresez o întrebare privind dota-rea Universităţii. Studenţii vor găsi laAndrei Saguna ceea ce aşteaptă?

- Tot pe scurt. Studenţii beneficiază de ca-
zare în căminul propriu şi preţurile sunt  ca
pentru ei; studenţii angajaţi beneficiază de un
program de învăţământ care le permite acce-

sul facil la cursuri şi seminarii, beneficiind de
reduceri de frecvenţă, studenţii beneficiază
gratuit de cursuri şi tematica pentru examene,
la fiecare disciplină, în format electronic: 10 la
sută din programul de pregătire este destinat
activităţilor  practice efectuat sub îndrumarea
cadrelor didactice universitare; absolvenţii
anului II de studiu, indiferent de specializare,
primesc în urma susţinerii unui examen on-
line permisul European de conducere a com-
puterului. Deţinătorului permisului ECDL îi
sunt recunoscute cunoştinţele de utilizare PC
în peste 148 de ţări din lume; absolvenţii Uni-
versităţii primesc un certificat de competenţă
lingvistică pentru limba străină studiată, taxa
de şcolarizare este cea mai mică din sistemul

naţional de învăţământ de stat ori privat. Ea
se poate achita, iată încă un avantaj, în trei
sau mai multe tranşe. Studenţii care plătesc
taxa integral până la începutul anului univer-
sitar, precum şi cei care fac parte din aceeaşi
familie beneficiază de o reducere a taxei de
10 la sută pentru fiecare.- Tinerii aleg Universitatea Andrei Sa-guna pentru  că ea este o emblemă a ZoneiMetropolitane, dar şi pentru că au o sume-denie de avantaje.

- Cei care vor alege Universitatea Andrei
Saguna vor alege intotdeauna inteligent!- Le dorim să aibă această inspiraţie!A consemnatIulian Talianu  
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l Emblemă pentru Zona Metropolitană

Emblemă pentru Dobrogea
l Specialişti la Andrei Saguna l Apariţii editoriale subvenţionate de Ministerul Culturii l Cazare în căminul 
propriu pentru studenţi l Studenţii angajaţi beneficiază de avantaje l Cea mai mică taxă de şcolarizare

l interlocutor: prof.univ.dr. Aurel Papari, rectorul Universităţii Andrei Şaguna



Lumina
În data de 5 iunie preşcolarii din gră-

diniţa Lumina în colaborare cu autoritatea
locală au participat în cadrul acţiunii “Gră-
dina verde de la grădi” la operaţiunea de
strângere a gunoaielor din zonă. Şcoala
Lumina cu clasele I-VIII,
reprezentată de doamna
director Pintilie Tatiana, a
planificat activităţi speci-
fice acestei zile “Energie
pentru mâine”.

Obiectivul acestei
acţiuni a fost conştienti-
zarea şi educarea locui-
torilor comunei Lumina
asupra pericolului gene-
rat de degradarea me-

diului, de combatere a activităţilor ce
contribuie la alterarea cadrului natural
implicit la afectarea stării de sănătate a
populaţiei.

Poarta Albă
Cu ocazia zilei de Zilei Mondiale a

Mediului, elevii Colegiului Agricol Poarta
Albă au luat parte la o serie de activităţi:

- “Împreună pentru un mediu activi-
tăţi” – parteneriat interinstituţional la care
au participat şi 9 şcoli din Constanţa

- “Omul, Mediul, Poluarea” – proiect
ISJ Constanţa, Universitatea Ovidius
Constanţa

- “Gardianul mediului” – concurs or-
ganizat de Garda de Mediu, Comisaria-
tul Constanţa

- “Când oamenii se joacă de-a Dum-
nezeu” – influenţa omului asupra me-
diului

- Colocviu cu tema “Mediul înconju-
rător în impas! Constatări şi acţiuni de
protejare”.

În cadrul activităţii “Când oamenii se
joacă de-a Dumnezeu” care s-a desfă-
şurat pe data de 10 iunie, Colegiul Agri-
col Poarta Albă a organizat o sesiune
de referate şi o ecologizare a malului
Poarta Albă – Midia.

Corbu
Primaria localităţii Corbu a organizat

împreună cu unităţile de învăţământ din
localitate şi serviciul de gospodărire co-
munală acţiuni de igienizare a spaţiilor
verzi.

De asemenea în unităţile de învăţă-
mânt au fost organizate următoarele ac-
tivităţi:

- “Pentru un pămant mai curat” –
prezentare PPS – Rompetrol

- lecţii deschise la cunoaşterea me-
diului – “Poluarea”

Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar a sărbă-

torit anticipat Ziua Mondială a Mediului
printr-o acţiune de igienizare în rezer-
vatia Fântâniţa Murfatlar. Acţiunea a
avut loc pe data de 4 iunie, începând cu
ora 10.00, şi s-a realizat în parteneriat
cu Agenţia pentru Protecţia Mediului.

Echipamentele necesare desfăşură-
rii acţiunii, au fost asigurate de Agenţia
pentru Protecţia Mediului, transportul
deşeurilor colectate în urma igienizării
fiind asigurat de Serviciul Comunitar de
Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Mur-
fatlar. La acţiune au participat, totodată,
34 de elevi din cadrul Liceului teoretic
Murfatlar, de la clasele a IX-a şi a X-a,
specializarea Ştiinţele naturii. 

Colaborarea dintre cele trei instituţii
s-a dovedit şi de această dată fruc-
tuoasă, constatându-se la finalul acţiunii
că nivelul de poluare al Rezervaţiei Fân-
tâniţa Murfatlar, datorat deşeurilor, s-a
redus considerabil faţă de anii anteriori.

Năvodari
Primaria Năvodari împreună cu 9

clase de elevi din Liceul Industrial
“Lazăr Edeleanu” Năvodari au organi-

zat din noiembrie 2008 până în mai
2009 o acţiune de colectare selectivă a
deşeurilor, copii antrenaţi în această
activitate colectând hârtie. Cele 9 clase
de elevi au strâns 5 tone de hârtie.

Pe data de 5 iunie, de Ziua Mon-
dială a Mediului, primăria oraşului Nă-
vodari a organizat o festivitate de
premiere pentru clasele de elevi a Li-
ceului Industrial “Lazăr Edeleanu” Nă-
vodari care au colectat cele mai mari
cantităţi de hârtie pe perioada precizată
mai sus. Clasele care s-au clasat pe
locul I şi II au primit mobilier nou, iar
cele care s-au situat pe locul 3 şi cele
două menţiuni au primit parchet pe
clasă nou.

De asemenea în cadrul festivităţii de
premiere s-a organizat o tombolă la
care au participat elevii din cele 9 clase
mai sus amintite. Câştigătorii, în număr
de 20, au primit fiecare câte 100 lei.

Ovidiu
Cu ocazia zilei de 5 iunie, Grupul

Şcolar Ovidiu a organizat acţiuni de
plantare de răsaduri de flori şi puieţi în
curtea unităţii de învăţământ. Elevii cla-
sei a VIII-a B care au participat la
aceste acţiuni sunt membrii unui cerc
de ecologişti încă din anul 2006.

Techirghiol
Pe data de 5 iunie, cu ocazia Zilei

Mondiale a Mediului, Liceul Teoretic
“Emil Racoviţă” din Techirghiol a orga-
nizat la nivelul localităţii, următoarele
activităţi: 

- la nivelul ciclului primar - panou - ex-
poziţie intitulată “Energie pentru mâine”

- la nivelul ciclului gimnazial - se-
siune de referate şi prezentare Power-
Point.

Tuzla  
Şcoala Tuzla împreună cu scolile nr.

33 şi 15 ale Constanţei cât şi şcoala
Costineşti participă la un proiect intitulat
“Protecţia mediului – problemă pentru
toţi”.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului,
aceste şcoli au organizat în cadrul şco-
lii cu nr.33 o serie de activităţi care au
constat în:

- expoziţie intitulată “Energie pentru
mâine”

- o sesiune de referate şi prezentări
Power Point. Alina GrigoreLuiza Ţigmeanu
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- Vă invit, domnule Bălan, să o luăm metodic şi săamintim aici atribuţiile Poliţiei Locale în privinţa asig-urării şi menţinerii ordinei şi liniştii publice, în priv-inţa pazei bunurilor. Vă ascultăm!
- Poliţiştii menţin ordinea în apropierea unităţilor de în-

văţământ, în preajma unităţilor sanitare, în parcările auto
aflate pe domeniul public sau privat, în zonele comerciale
şi de agrement, în parcuri şi pieţe. Ei trebuie să acţioneze
conform planului de ordine şi siguranţă publică. Alături de
Poliţia Română, de Jandarmerie şi de Inspectoratele ju-
deţene pentru situaţii de urgenţă, alături de autorităţi şi
instituţii publice, prevăzute de lege, Poliţia Locală parti-
cipă la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi

bunurilor periclitate de incendii şi explozii, avarii şi acci-
dente. Potrivit competenţei, Poliţia Locală constată
contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea le-
gislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor agresivi, se-
sizează serviciile specializate privind câini fără stăpân,
acordă sprijin pentru capturarea şi transportarea lor în
adăposturi. Aţi vrut să o luăm  metodic şi trebuie să fiu
atent să nu scap una din vedere. Să notaţi că Poliţia Lo-
cală acţionează şi pentru identificarea cerşetorilor.- Poliţia Locală trebuie să aibă angajaţi vigilenţi,mai vigilenţi decât până acum.

- Atât de vigilenţi încât să asigure ordinea şi liniştea
publică, să asigure protecţia personalului din aparatul de
specialitate al primarului, din instituţiile şi serviciile publice
de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni
specifice.- In privinţa circulaţiei pe drumurile publice pânăunde merg atribuţiile Poliţiei Locale?

- Asigură fluenţa şi decongestionarea circulaţiei, veri-
fică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră, parti-
cipă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru
înlăturarea efectelor unor fenomene naturale. Pe vreme
de iarnă, spre exemplu. Acţionează pentru aplicarea mă-
surilor de urgenţă în cazul accidentelor soldate cu victime,
asigură paza locului unor accidente şi ia primele măsuri ce
se impun pentru conservarea urmelor, pentru identifica-
rea martorilor şi, dacă e cazul, transportă victimele la spi-
tal. Poliţiştii pot constata contravenţii şi pot aplica sancţiuni
dacă se încalcă normele rutiere de către pietoni şi bici-
clişti. Precizez că am căutat să fiu metodic, dar n-am in-
sistat decît asupra unor atribuţii, să-i facem şi pe cititorii
dvs., vigilenţi, când vorbim de lege trebuie să avem cu toţii
un singur gând: să o respectăm.- Am reţinut. A consemnat Ioniţă Iacob

POLIŢIA LOCALĂ
l Când vine vorba de lege

„Trebuie să înţelegem 
că nu e loc 

de tocmeală“

l interlocutor: Vasile Bălan, 
directorul Poliţiei locale Constanţa

Ziua Mondială a Mediului

Ziua Mondială a Mediului şi proiectele ei

Chiar dacă 5 iunie este Ziua Mon-
dială a Mediului, protecţia mediului tre-
buie să fie pentru toţi, în fiecare zi, o
preocupare. Ne grăbim să vă semna-
lăm, stimaţi  cititori, un fapt laudabil
despre această zi a mediului. Patru
şcoli, Anghel Saligny şi Grigore Antipa
(din Constanţa) , şcolile din Tuzla şi
Costineşti au iniţiat un parteneriat, pu-
nând în mişcare un proiect ce are ca
obiect educarea elevilor la un nivel co-
respunzător în privinţa mediului încon-

jurător. Ajutaţi de Inspectoratul şcolar
judeţean Constanţa şi C.C.D., de pri-
măria Costi neşti şi Universitatea Ovi-
dius din Constanţa, dar şi de alţi
parteneri, elevii şi dascălii lor au vorbit
despre starea mediului şi despre preo-
cupările lor, punând în evidenţă deprin-
derile şi atitudinea lor. 60 de elevi şi 16
cadre didactice au iniţiat, timp de câ-
teva luni, acţiuni (Ziua Pământului, Ziua
Mondială a protecţiei apelor, Ziua Mon-
dială de acţiune pentru climă) cu un im-

pact deosebit pentru formarea unor de-
prinderi care să  dezvolte capacitatea
lor de comunicare. Despre acest im-
pact putem spune aici multe lucruri,
toate lăudabile dacă tragem linie şi
contabilizăm plusurile acestui partene-
riat. Un lucru  trebuie trebuie subliniat:
atitudinea participanţilor la acest pro-
iect a avut ecou şi în comunitate, încă
un semn că mediul trebuie privit cu
atenţie în fiecare zi. Sorin Chiriţă

E nevoie de o altă atitudine faţă de mediu
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Aşa se numeşte seminarul care a avut loc în pe-
rioada 16-22 mai în localitatea Bursa, Turcia, eve-
niment care a reunit tineri din România, Germania,
Olanda, Bulgaria, Suedia şi Marea Britanie, orga-
nizat de Asociaţia Youth Governace din Bursa şi
Primăria oraşului Osmangazi. Proiectul pe baza
căruia s-a desfăşurat acest seminar face parte din
programul  european „Tineret în Acţiune” şi urmă-
reşte promovarea cooperării europene în domeniul
tineretului prin încurajarea dialogului structurat, in-
strument util pentru implicarea activă a tinerilor în
dezbaterile şi dialogurile politice.

Evenimentul s-a desfăşurat pe baza schimbu-
lui de idei şi bune practici şi dezbateri organizate
de tineri, având ca rezultat nu doar stabilirea de
parteneriate între organizaţiile de tineret partici-
pante ci şi un document de mare valoare pentru ti-
nerii din Bursa, „Declaraţia de tineret” , prezentată
în faţa primarului din Bursa în cele 7 limbi materne
ale tinerilor participanţi .

România a fost reprezentată de o delegaţie for-
mată din 6 tineri, membri ai Asociaţiei Consiliul Ti-
nerilor din Constanţa şi de tânărul politician Costin
Răsăuţeanu, secretar executiv al Tineretului Social
Democrat Constanţa.  Acesta a declarat că „este
foarte important să înţelegem că numai implicându-

ne direct în procesul politic putem, într-adevăr, in-
terveni, la un moment dat, în luarea deciziilor de
mâine. Implicarea tinerilor şi dobândirea unor lo-
curi în aparatul legislativ sau în orice poziţie de de-
cizie poate influenţa şi, de ce nu, poate stabili o mai
bună colaborare, pentru a crea un adevărat parte-
neriat între tinerii reprezentanţi ai societăţii civile,
care se constituie în Asociaţii, Ligi sau organizaţii
neguvernamentale şi clasa politică. Un tânăr poli-
tician se va simţi responsabil şi îi va fi mult mai uşor
să înţeleagă problemele tinerilor” .

La rândul său, preşedintele Tineretului Social
Democrat Constanţa, George Vişan, a afirmat că
este bine ca astfel de evenimente să aibă loc,
acestea trebuind să se facă mai des pentru a sta-
bili anumite linii de comunicare intre politicieni şi
nevoia tinerilor de a-şi expune problemele si ne-
mulţumirile. „Salutăm iniţiativa şi îi încurajăm pe ti-
neri să-şi exprime opiniile în mod liber, garantând
că astfel de iniţiative vor avea întotdeauna sprijinul
TSD Constanţa”, a adăugat Vişan.

Pentru relaţii suplimentare în legătură cu activi-
tăţile proiectului si desfăşurarea evenimentului, vă
stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax:
0341/176.416; email: alina.grigore@zmc.ro, per-
soana de contact Alina Grigore.

„Abordări inovative pentru
participarea tinerilor
în luarea deciziilor”

Se apropie examenele şi studenţii au nevoie, nu doar de baftă, ci şi de lucrări
care să-i ajute să îşi consolideze cunoştinţele de până acum. O lucrare care ar
putea să le fie utilă este şi cea semnată de Ion Floander, Mihai Solomon, Virgil
Gherghina şi Cosmin Stroe. Toţi patru sunt constănţeni, dar manualul DREPT
CONTABIL apare sub sigla Universităţii Libere Internaţionale din Chişinău. Dintr-
un “cuvânt înainte”, am reţinut că autorii şi-au propus să dovedească, pe mai
bine de 150 de pagini, că “între ramura de drept şi cea de contabilitate există o
strânsă relaţie”. Pentru că dorim să-i ajutăm pe studenţi le punem la dispoziţie
câteva titluri: “Componentele de bază ale reformei sistemului românesc de
contabilitate după anul 1989; “Conducerea şi gestionarea operativă-executivă a
societăţilor comerciale”, “Importanţa patrimoniului în organizarea metodologică
a contabilităţii”, “Reglementări juridice specifice în domeniul contabilităţii”, “Fac-
torii care influenţează managementul societăţilor comerciale”. Cum spuneam,
manualul poate fi o sinteză utilă şi de aceea ne grăbim să îl semnalăm, convi-
nşi că toţi cei care îl vor citi cu atenţie vor avea şi baftă la examene. Angela Nazâru

Semn de carte

Drept contabil

- O discuţie despre Zona Me-tropolitană, despre proiectele eişi despre cele ale UniversităţiiMaritime Constanţa este chiarscopul acestei întâlniri. Este unmoment potrivit? 
- Este. Universitatea e în extin-

dere. In ultimii ani, dacă pot spune
aşa, ea s-a mărit şi acum avem ne-
voie de sprijinul autorităţilor locale şi
al Asociaţiei de dezvoltare interco-
munitară Zona Metropolitană. Avem
un proiect ambiţios şi vrem să
construim pe terenul de la Baza
Nautică un cămin plus spaţii pentru
învăţământ. Ne gândim la un poli-
gon pentru ca studenţii să capete
deprinderi privind manevrabilitatea
navei; ne gândim la un curs care se
poate adresa celor care intervin în
situaţii de urgenţă. Avem nevoie de
un poligon de stins incendii unde se
pot pregăti şi alţi cursanţi. Avem ne-
voie de un teren cu infrastructură,
cu utilităţi, să facem un proiect cu
analiza tuturor riscurilor care pot

apărea privind poluarea. Poluarea
pe mare. Este rezolvat  50 la sută
prin dotarea Universităţii noastre, e
vorba şi de poluarea pe fluviu, po-
luarea în aer şi  la sol. Este în inte-
nţia noastră să dezvoltăm acest
proiect, unde Consiliul local, Consi-
liul judeţean şi Zona Metropolitană
să ne fie parteneri, eventual el poate
fi dezvoltat într-un proiect transfron-
talier cu vecinii noştri de la Dobrich
(Bulgaria). Suntem în discuţii cu ve-
cinii noştri din Bulgaria.- Dacă am înţeles bine, aveţinevoie de sprijin acum…

- Noi nu cerem decât sprijin. Noi
nu facem declaraţii că ne preocupă
învăţământul, noi chiar ne ocupăm de
învăţământ. Găsim că învăţământul
trebuie privit cu alţi ochi, trebuie să
existe interes pentru el. Si noi asta
facem. Ne-am bucura dacă Asociaţia
de dezvoltare intercomunitară Zona
Metropolitană ne-ar include în pro-
gramele sale cu nişte obiective.A consemnat Iulian Talianu

Pentru proiectele tale

Există UMC
l interlocutor: Cornel Panait, rectorul 
Universităţii Maritime Constanţa

Cupa Zonei Metropolitane la fotbal a fost un real suc-ces. Câteva talente au fost remarcate de ochii vigilenţi aiunor antrenori. Mai multe detalii vom publica în numărul vii-tor. Până atunci, să reţinem câştigătorii: Locul I - Şcoala dinValu lui Traian; Locul II - Şcoala nr.22 Constanţa; Locul III -Şcoala din Năvodari; Locul IV - Şcoala din Eforie.Luiza Ţigmeanu



Comunicat de presă Constanţa, 27 mai 2009
REABILITAREA SI MODERNIZAREA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANTA

In data de 26 mai 2009 a avut loc la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Con-stanta, evenimentul de informare dedicat grupului ţintă cu privire la proiectul “REABILITAREA SIMODERNIZAREA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANTA” cod SMIS-3516, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritara 3 - îmbună-
tăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.2 - Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea
si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

La eveniment au participat, alături de reprezentanţi ai solicitantului (Primăria Municipiu-
lui Constanţa ) şi ai partenerului (Căminul pentru persoane vârstnice) şi reprezentanţi ai instituţii-
lor de interes local comunitar şi ai grupurilor ţinta cărora li se adresează proiectul.

Proiectul are o valoare totală de 2.885.820,69 lei, din care 2.428.303,05 lei reprezintă
valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realiza-
rea acestui proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este de 2.064.057,60 lei,302.060,57 lei urmând a fi alocaţi din bugetul naţional, iar 62.184,88 lei reprezentând contribuţia
Primăriei Municipiului Constanţa.

In cadrul acestei intruniri, reprezentanţii grupului ţintă au fost informaţi cu privire la acti-
vităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Date de contact:Dna   Ani   MERLA -   Manager   de   proiect   -   telefon:   0241/488.143,   fax:0241/708.090;   email:ani.merlagipri maria-constanta.ro.Dna Adina HILCA - Responsabil promovare -telefon: 0241  / 488.143, fax: 0241  /708.090; email:adina.hilca@primaria-constanta.ro

www.inforegio.roInvestim in viitorul tău! Regio este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regionali.
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RESURSA UMANĂ – PRINCIPALUL VECTOR ANGRENAT IN PROCESUL 

DE ATRAGERE A FONDURILOR EUROPENE

Vineri, 19 iunie 2009, ora 12.00, la Hotelul EMI, din localitatea Mihail Kogălniceanu, Pri-măria Municipiului Constanţa,  in calitatea de promotor si solicitant, a organizat evenimen-tul de lansare al proiectului “Administraţie Europeană”, finanţat din Fondul Social Europeanprin Programul Operational ”Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.In cadrul seminarului organizat cu această ocazie au fost diseminate informaţii referitoarela: instituţia finanţatoare, obiectivul şi scopul proiectului, grupul tintă căruia i se adreseazăacesta si la  cursurile ce vor fi desfaşurate.La această intâlnire au fost prezenţi reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale com-ponente ale Zonei Metropolitane Constanţa, parteneră in proiect, reprezentanţi ai benefi-ciarilor proiectului si reprezentanţi ai mass-media .Proiectul “Administraţie Europeană” se va desfaşura pe o perioada de 12 luni , benefi-ciarii fiind 150 de funcţionari publici ce işi desfaşoară activitatea in cele 14 primării ale lo-calităţilor ce compun Zona Metropolitană Constanţa. Acestia, vor fi specializaţi in domeniile:management de proiect, achiziţii publice, resurse umane, competenţe sociale şi civice şiaudit intern.Proiectul ”Administraţie Europeană”contribuie astfel la implementarea strategiilor Pri-măriei Municipiului Constanţa şi ale Zonei Metropolitane Constanţa de modernizare sub-stanţială a administraţiei publice locale.
Pentru relaţii suplimentare in legatură cu proiectul “Administraţie Europeană”,vă stăm la dispoziţie la telefon: 0241/488.146, fax: 0241/708.090; email: irina.popescu@primaria-constanta.ro, persoană de contact d-na Irina Giela Popescu – manager proiect

UNIUNEA EUROPEANÃFondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEIMinisterul Administraţiei şi Internelor 
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Am pornit la drum cu emoţia de a participa
la unul din cele mai mari festivaluri mondiale
dedicate creativităţii elevilor din şcoli şi licee,
Gef 2009.

Ca şi coordonator de proiect, d-na biblio-
tecar Crina Liliana Mareş a pregătit o piesă
de teatru în limba engleză pe care a montat-
o ca pe o poveste imaginată de un copil în
timp ce bunica îl adoarme. Piesa intitulată
”Fata moşului cea cuminte” a avut un mare
succes pe scena Teatrului Ariston. A fost
apreciată prestaţia micilor actori, sinceritatea
cu care au jucat, simplitatea, decorurile origi-
nale, costumele, muzica, ideea scenografică,
regia. Juriul a fost format din nume sonore ale
şcolii de teatru italiene: Presedintele juriului,
profesor la Institutul de teatru, director artis-
tic, actor Lazzare Coloagne, Adolgisa Fio-

relle- profesor şi actor de tearu din Roma,
Marco Di Stefano – producător a doua festi-
valuri internationale de tearu, director de tea-
tru şi cinema, actor, profesor la Colegiul
European de teatru, Cara Kavanagh din SUA,
doctor docent la Academia de teatru Drama-
tic din Roma şi nu în ultimul rând Eleonora
Vanni - profesor de musichall la Academia de
Teatru din Roma.  Ei au fost atât de impresio-
naţi de jocul micilor noştrii actori: Maria Cio-
china, Monica Cojocariu, Anca Dudaş,
Andreea Caraiane, Mihai Mihalache, Sebas-
tian Rosca, Smaranda Vlad, Raluca Mareş,
încât toţi membrii juriului au participat la un
workshop a doua zi după decernarea premii-
lor şi şi-au luat notiţe, au înregistrat explicaţiile
copiilor, a regizorului, au fşcut jocuri de rol cu
toţi elevii scolilor de teatru din Italia invitaţi şi
au adresat cuvinte elogioase la adresa noului
stil de regie pe care l-au văzut la noi. Am fost
rugaţi să continuăm pe acest drum şi să ţinem

legatura cu ei pentru a participa şi la alte ma-
nifestari de acest gen. 

Am dat interviuri pentru ziarele de specia-
litate şi pentru televiziunile naţionale ita-
liene.Pe Rai 1 s-a alocat o oră pentru acest
eveniment, la care au fost invitați toți partici-
panții din România care au câștigat trofee la
cele 30 de sancțiuni din concurs. La sectiunea
teatru românii au luat trei trofee la secţiunile
ciclu primar, gimnazial şi liceal, la muzica co-
rală, dans, expoziţia scolii, arte vizuale, film
alte 5 trofee. Toţi elevii  s-au simţit ca nişte mici
VIP-uri. 

Pe lângă acest proiect elevii şcolii noastre
au participat şi la secţiunea arte cu trei picturi
acrilice care au fost bine apreciate de juriu dar
nu au obţinut trofeul şi la secţiunea expoziţio-
nală unde am prezentat proiectele şcolii şi pro-

duse create de elevi cu ocazia tradiţiilor de
primăvară şi săarbători pascale. în prima zi
am participat la un mars prin oras, cu plan-
carde şi cantece romanesti. Ne-am împriete-
nit cu elevi din alte ţări participante şi am fost
admiraţi de populaţia oraşului care a ieşit pe
străzi să ne admire, de români stabiliti în San-
remo, cum ar fi actriţa Ileana Popovici.

Delegaţia a avut 24 de elevi, 5 părinţi şi
coordonatorul de proiect bibliotecar Criona
Mareș. Deplasarea a fost suportată integral de
elevi. Sponsorii nu au fost de găsit dar poate
prestaţia acestor micuţi şi faptul că ne-am în-
tors învingători, va sensibiliza opinia publică şi
se vor gândi să îi stimuleze cu premii de orice
fel. Cultura trebuie susţinută şi promovată
imaginea pozitivă a României în lume. 

Pentru a promova în județ acest eveniment
am prezentat spectacolul pe scena Casei de
Cultură din Constanța. Carmen Bratu

Elevii Eco Şcolii “Dan Barbilian” din
Constanţa, laureaţi ai concursului 

Eurotheatre, grupa de vârsta A 7-12 ani


