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În urmă cu câteva zile ora-
şul Eforie a gâzduit Zona Ţară
Românească  de Karate Tradi-
ţional pentru copii,ediţia a-
XXIV-a, unde au participat un
număr de peste 100 de sportivi
din 15 de cluburi sportive
.Competiţia a fost organizată
de C.S.Karate Tradiţional Con-
stanţa în colaborare cu Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tine-
ret Constanţa şi Primăria Ora-

şului Eforie reprezentată de pri-
marul Ion Ovidiu Brăiloiu. 

La acesta competiţie clubul
nostru condus de Dumitrescu
Niculae Dan, Ciucu Dănuţ 3
dan şi Nache Elena 1dan, a
participat cu un  număr de 14
sportivi, calificându-se 10 copii
pentru faza finală a Campiona-
tului Naţional care va avea loc
la Galaţi.

Rezultate competiţie :

copii 4
-  Berechet Elie –   loc I kata

ind şi loc I kumite ind. 
- Dolceanu Teodor – loc III

kumite ind.
copii 3 
- Tudor Răzvan - loc I ku-

mite ind, loc ÎI kata ind
- Bucur Nirus - loc III kumite

ind
- Tudor Răzvan,Bucur Nirus

şi Hahlooschi Robrt –loc I kata

echipe
- Munteanu Diana – loc I ku-

mite ind
- Munteanu Diana şi Bucur

Nirus – loc ÎI  Enbu mixt
- Bucur Nirus şi Hahlooschi

Robert loc I Enbu masc
- Jianu Georgiana    - loc IV

kata ind,loc V kumite ind.
copii 2
- Jianu Maria  - loc V kumite

ind.
copii 1
- Seitomer Melec - loc IV

kata ind
- Tudor Bogdan - locV ku-

mite ind şi loc V kata ind.
Iacob Ioniţă

aplauze penTru proTagonişTii compeTiţiei
EforiE

Profesoara Vasilica Paraschiv,
care a coordonat Proiectul „Secu-
ritatea Alimentaţiei”, spune că de
astă dată a văzut la elevi o dorinţă
de a iniţia, la rândul lor, activităţi
care să provoace dezbateri având
ca temă sănătatea şi mediul. Pro-
iectul amintit a avut ca grup ţintă
elevii şi părinţii, comunitatea lo-
cală, dar şi alte instituţii din co-
mună, iar la unele activităţi au
participat şi părinţii lor, interesaţi
să vadă că elevii îşi asumă roluri
şi responsabilităţi care să-i ajute
la implementarea unor programe
educative specifice.

„Am urmărit, spune Vasilica
Paraschiv, directorul ajunct al Li-
ceului Teoretic din comuna Mihail
Kogălniceanu, să dezvoltăm o
gândire critică la elevi, iar atunci-
când am făcut monitorizarea acti-
vităţilor am avut plăcuta surpriză
să constatăm că elevii au solicitat
să promovăm activitatea lor şi să
o popularizăm, ei fiind convinşi că
vor avea şi alţii ceva de învăţat.
Timp de o săptămână au organi-
zat activităţi unde am implicat un
număr mare de elevi. Cu acest
prilej am organizat activităţi prac-
tice şi dezbateri,urmărind să le
formăm deprinderi care să-i ajute
să înţeleagă mai repede anumite
exigenţe. Împreună cu elevii am
stabilit un calendar cu activităţi
care să-i atragă şi să simtă nevoia
unei implicări. „Alimentele şi rolul

lor”, „SOS – alimente nocive” şi
Reţete gustoase şi sănătoase” au
fost activităţile care au adus în
faţa elevilor noi provocări, iar
prima dovadă că ele au fost inte-
resante este număruil mare de
elevi care s-au implicat în activită-
ţile practice. „Mâncăm sănătos” şi
„Protejarea mediului” au fost două
teme unde au participat câte 80
de elevi la fiecare dezbatere”.

Activităţile au avut loc atât la
Liceul Teoretic, cât şi la şcolile pri-
mare, la câteva activităţi practice
au fost invitaţi, cum spuneam, pă-
rinţii şi chiar bunicii elevilor.

Profesoara Cristina Marian,
responsabila Comisiei de Pro-
iecte şi Programe Educative, a
apreciat calitatea activităţilor or-
ganizate, iar când a venit vorba
de evaluarea activităţilor, ea a re-

marcat implicarea elevilor, a ca-
drelor didactice, dar şi a părinţilor.
Trăgând linie, putem scrie fără
ezitări că „Săptămâna Educaţiei
Globale” şi-a atins scopul, iar cei
care vor să aibă la îndemână un
exemplu pot reţine adresa liceu-
lui: strada KARA-MURAT, locali-
tatea Mihail Kogălniceanu. Pentru
detalii puteţi apela la participanţii
implicaţi în acest proiect. Părinţii
şi elevii interesaţi de oferta edu-
caţională a liceului pot solicita
amănunte la telefonul
0241/258030. Vor găsi aici o
şcoală prietenoasă şi cadre di-
dactice cu o vastă experienţă la
catedră, dascăli care pot asigura
o consiliere care îi pot ajuta pe
elevi să identifice oportunităţile de
pe piaţa muncii.

Luiza Tigmeanu

PROIECTUL UNDE 
S-AU IMPLICAT ŞI PĂRINŢII

lLiceul Teoretic din comuna Mihail Kogălniceanu
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un bilanţ cu
mulTe proiecTe

FinalizaTe

-Au trecut opt ani de la înfiinţarea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană
Constanţa, un bun prilej pentru un bilanţ. De aceea
vă întreb: Câte proiecte s-au implementat până
acum?

-Treisprezece proiecte. De la început aş subli-
nia că în Zona Metropolitană Constanţa s-au con-
struit opt Centre pentru Tineret, cinci au fost
finalizate, restul sunt în derulare. La începutul lunii
mai vom inaugura Centrele pentru Tineret din co-
munele Agigea şi M.Kogălniceanu. Ne-am orien-
tat activitatea către proiectele sociale, oferind
membrilor din comunităţi cursuri de calificare şi
perfecţionare pentru diverse meserii şi profesii. Îm-
bucurător este faptul că mulţi dintre absolvenţi şi-
au găsit un loc de muncă.

-În continuare, care sunt priorităţile Zonei Me-
tropolitane?

-La nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Interco-
munitară s-a creat o echipă despre a cărui stare
de spirit vorbesc proiectele. Toată Zona Metropo-
litană este o echipă. Vom fi în continuare alături de
membrii asociaţiei amintite şi vom sprijini îndeo-
sebi localităţile mai mici să se pregătească şi să
dezvolte proiecte integrate.

-Zona Metropolitană se va extinde ?
-Din aceastp lună Asociaţia de Dezvoltare In-

tercomunitară are noi membri, e vorba de localită-
ţile Costineşti şi 23 August. Încercăm să extindem
abordarea de dezvoltare integrată, în cazul de faţă
e vorba de turism. Apropo de priorităţi vom conti-
nua activitatea în ceea ce priveşte accesarea fon-
durilor europene, direcţie unde asociaţia are o
vastă experienţă ce merită să fie conoscută. Prio-
rităţile noastre sunt dezvoltarea infrastructurii edi-
litare, urmărim diminuarea discrepanţelor dintre
municipiul Constanţa şi celealalte localităţi din
Zona Metropolitană Constanţa, urmărim dezvolta-
rea turismului, un sector care asigură multe locuri
de muncă, susţinem turismul , dar şi dezvoltarea
activităţilor portuare, ţinând cont de importanţa por-
tului, precum şi facilitatea de conectare la Canalul
Dunăre-Marea Neagră şi la culoarul Paneuropean
şapte-Dunărea. Ne vom implica şi de acum încolo
în proiecte sociale, vizând în primul rând, tinerii,
dar şi alte categorii vulnerabile:şomerii şi persoa-
nele de etnie romă.

-Investiţia în oameni, investiţia în tineri rămâne,
înţeleg, o prioritate.

-Toate eforturile, inclusiv la nivelul autorităţilor
locale, dar şi proiectele de infrastructură au ca des-
tinatari oamenii şi îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor
din Zona Metropolitană Constanţa. Tinerii, iată încă
un obiectiv,trebuie să aibă o şansă, ei sunt şansa
noastră de a dezvolta pe termen mediu şi lung, ca
într-o familie, comunităţile. Şi comunităţile sunt pri-
mii beneficiari.

A consemnat
Luiza Tigmeanu

Pe agenda directorului Muzeului de Is-
torie Naţională şi Arheologie Constanţa

este o prioritate amenajarea unui muzeu
la Murfatlar. Directorul Gabriel Custurea
spune că va fi un muzeu care va fi căutat
de turişti. „Am încercat pe fonduri euro-
pene, dar nu ne-a ieşit. Ne-am lovit de bi-
rocraţie şi de bani. Tot bătând pe la uşi, am
aflat că un studiu de fezabilitate ne costă
câteva zeci de mii de euro. Unde a fost
Crama veche de la Murfatlar avem deja
300 de piese acolo. În acest an vom relua
tatonările şi poate vom avea mai mult
noroc. Ne-am gândit să facem un muzeu
al anului 1000. Am înţeles că administra-
ţia publică locală este interesată să dema-
răm acest proiect şi asta mă face să cred
că nu e departe ziua când ne vom apuca
de treabă”.

Andreea Arsenie

În crama VecHe Se Va amenaJa un muzeu
Zona MEtropolitană

Constanţa
lMurfatlar

-Vă invit, domnule Gropo-
şilă, să amintiţi, pe scurt,
care sunt priorităţile majore
pentru mediul de afaceri?

-Este nevoie de un mediu
de afaceri mai prietenos şi de
un cadru legal stabil şi pre-
dictibil, bazat pe reducerea
birocraţiei.

-Concret!
-Trebuie continuat proce-

sul de simplificare a proce-
durilor administrative: trebuie
reduse cu cel puţin 10 la sută
numărul de avize, licenţe şi
permise pentru agenţii eco-
nomici, trebuie reduse cu mi-
nimum 25 la sută numărul de
plăţi fiscale pentru întreprin-
zători. În noul Cod Fiscal tre-
buie să îşi găsească locul
prevederi stimulative pentru
înfiinţarea şi creşterea per-
formanţelor IMM-urilor. Este
nevoie de o consultare per-
manentă a organizaţiilor re-
prezentative ale IMM-urilor.

-Cum ar putea fi valorifi-
cate mai eficient oportunită-

ţile de finanţare din Progra-
mul de relansare economică
al Uniunii Europene?

-Trebuie îmbunătăţit ca-
drul legal privind stimularea
investiţiilor şi schemele de
ajutor de stat prin reducerea
criteriilor de acordare pentru
ca ele să fie mai accesibile
IMM-urilor. Se impune per-
fecţionarea legislaţiei privind
regimul garanţiilor, în vede-
rea creşterii atractivităţii lor
pentru IMM-uri şi pentru
bănci.

-Cum se poate stimula
crearea unui număr mai
mare de locuri de muncă în
sectorul privat?

-Ar trebui să fie adoptate
măsuri stimulative pentru în-
fiinţarea de noi locuri de
muncă, de ocupare a per-
soanelor defavorizate şi de
creştere a productivităţii
muncii. Trebuie îmbunătăţită
absorbţia fondurilor structu-
rale: trebuie respectate cu
stricteţe termenele prevă-

zute în contracte; e nevoie
de garantarea creditelor
bancare necesare cofinanţă-
rii beneficiarilor proiectelor fi-
nanţate din fonduri
structurale. Trebuie îmbună-
tăţit accesul IMM-urilor la fi-
nanţare. Şi când spun asta
mă gândesc că se impune
înfiinţarea unei bănci spe-
ciale dedicată IMM-urilor sau
programelor speciale de cre-
ditare a micilor întreprinză-
tori.

-În urmă cu ceva timp, la
o dezbatere cu micii  între-
prinzători dvs aţi amintit de
reducerea fiscalităţii. Guver-
nul are în vedere reducerea
TVA. Au apărut şi o serie de
alte facilităţi...

-Trebuie să fie reduse
dobânzile penalizatoare
pentru debitele bugetare.
Este nevoie de îmbunătăţi-
rea reglementărilor privind
controalele, trebuie să fie
prioritară prevenirea. Nu se
poate vorbi de profesionali-
zarea managementului fără
elaborarea unei strategii na-
ţionale de formare şi perfec-
ţionare a managerilor.
Trebuie să fie finanţat din
fondurile Uniunii Europene
un program special pentru
transferul celor mai bune
practici manageriale din Uni-
unea Europeană în Româ-
nia. Acest program special
de formare şi perfecţionare a
managerilor ar trebui să fie
regional şi finanţat din fon-
duri europene.

A consemnat 
Andreea Pascu 

„Trebuie diminuaTă urgenT birocraţia”
lInterlocutor: Iulian Gropoşilă. Pre-
şedintele Patronatului Intreprinderilor
private mici şi mijlocii:
„-Este nevoie de un mediu de afaceri
mai prietenos şi de un cadru legal sta-
bil şi predictibil, bazat pe reducerea
birocraţiei“.

Iulian Groposilă

lIulian Gropoşilă

l La opt ani de la înfiinţarea Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Constanţa

l interlocutor: Adrian Crăciun, coordonatorul 
strategiilor şi programelor de dezvoltare şi purtătorul 
de cuvânt al Zonei Metropolitane Constanţa
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- Ştiu că aveţi o agendă pe
birou unde notaţi fiecare proiect
şi în dreptul fiecăruia menţionaţi
cîteva informaţii privind graficele
de execuţie şi termenele. Mai
păstraţi această agendă?

- De la primul mandat am pro-
cedat aşa. Nu sunt un chiţibuşar,
dar îmi place să fiu bine informat.
Nu vreau să fiu pus în faţa unor
întrebări şi eu să nu am, să zic
aşa,  răspunsul la purtător.  

- E un adevăr că localitatea a
ieşit din noroi, a devenit o co-
mună cu adevărat de pe malul
mării, cu străzi reabilitate, dar nu
pot să nu observ că BAZA
SPORTIVĂ e de cîţiva ani un
şantier...

- Am avut alte priorităţi, dar
asta nu înseamnă că baza spor-
tivă nu e una din priorităţi. Am
pietruit drumurile din comună, şi
nu a fost floare la ureche. Am
pietruit drumul comunal care face
legătura între 23 August şi Con-
stineşti, am ridicat o sală de sport
cum nu sunt multe în judeţul
Constanţa, am pus la punct sis-

temul de distribuţie a apei în sa-
tele Dulceşti şi Moşneni şi am
reabilitat căminele culturale. Spre
deosebire de alte localităţi, la 23
August a fost modernizată re-
ţeaua electrică, sunt investiţii una
şi una, toate necesare comunită-
ţii ca aerul. Deşi nu am înregis-
trat procentul pe care îl aşteptam
în privinţa colectării taxelor şi im-
pozitelor, am realizat investiţii
majore cu forţe proprii: am reabi-
litat două grădiniţe, şcolile din 23
August, Moşneni şi Dulceşti sunt
unităţi de învăţământ ce pot fi
luate ca exemplu. În paranteză,
şi cadrele didactice sunt din elita

celor care îşi iubesc profesia şi
îşi fac datoria. Am reabilitat dis-
pensarul şi bisericile, n-am uitat
nici GEAMIILE din satul Dulceşti
şi 23 August. Notaţi o cifră care
mă scuteşte de comentarii: am
pietruit 35 de kilometri de străzi.
Avem o comună pregătită să
facă parte din Zona Metropoli-
tană Constanţa.

- Am reţinut. De ce aţi solici-
tat să faceţi parte din Zona Me-
tropolitană Constanţa?

- Să vadă turiştii că pe plaja
de la 23 August se fac investiţii şi
pentru ei, să afle că primăria spri-
jină dezvoltarea turismului, vrem

să contribuim alături de celelalte
localităţi la implementarea pro-
iectului privind Planul de Mobili-
tate Urbană Durabilă. Vrem să
fim într-o echipă, pentru că
echipa, nu spun o noutate, ca-
pătă o altă stare de spirit când e
completă. Cu 23 August şi Costi-
neşti putem spune că în Zona
Metropolitană se vor înmulţi pro-
iectele şi vor fi atraşi mai mulţi in-
vestitori. La 23 August au venit
deja investitori care ne îndreptă-
ţesc să fim optimişti, iar noul
PNDR, e o părere personală,
cred că ne va ajuta să atragem
finanţări şi proiecte viabile.

- După cum vorbiţi, înţelegem
că la vară va fi cald şi bine, iar tu-
riştii vor căuta plaja de la 23 Au-
gust...

- Mulţi o ştiu. Noi aşteptăm în
continuare  investitori. Aşteptăm
şi un dram de înţelegere de la In-
spectoratul şcolar judeţean Con-
stanţa căruia i-am adresat o
rugăminte: să ne sprijine să
găsim o cale pentru a nu pune
copiii pe drumuri de la Moşneni
şi Dulceşti până la şcoala din 23
August. Noi am investit în şcoli
milioane de lei, pentru că educa-
ţia e o prioritate, dar şi pentru că
avem profesori titulari, cadre di-
dactice cu experienţă. Sperăm
să găsim o soluţie şi să nu mai
fie vorba de simultan!

Iulian Talianu

„zona meTropoliTană conSTanţa e o ecHipă“
lMugur Mitrana:CoMuna 23 august

De curând, la Hârşova, s-a
constituit Asociaţia Comunităţilor
Locale Riverane Dunării”, o aso-
ciaţie din care fac parte, ca
membri fondatori, municipiul Fe-
teşti şi oraşul Năvodari, comunele
Topalu şi Ghindăreşti, Fundaţiile
Eurolink-Casa Europei şi Acţiu-

nea Ecologică Română, România
de Mâine, dar şi Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Con-
strucţii, Urbanism şi Dezvoltare
Durabilă „Urban-Incerc”, Asociaţia
Naţională de Turism Rural, Ecolo-
gic şi Cultural Antrec. Lista mem-
brilor fondatori e mult mai lungă,
printre cei care şi-au exprimat in-
tenţia de a rotunji, să spunem
aşa, această listă se află şi Aso-
ciaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară Zona Metropolitană
Constanţa şi Universitatea Mari-
timă Constanţă. Pentru cei intere-
saţi inserăm în această pagină
adresa Asociaţiei Comunităţilor
Locale Riverane Dunării: str.Piaţa
1 Decembrie 1918, nr.1 – Hâr-
şova. Asociaţia amintită îşi pro-
pune să atragă fonduri europene

pentru dezvoltarea şi protecţia
mediului prin proiecte integrate.
După cum remarcă Tudor Nă-
drag, preşedintele asociaţiei, un
alt scop este furnizarea de consi-
liere şi asigurarea reprezentării
unitare şi coerente a membrilor în
raporturile cu coordonatorii Ariilor-
Prioritare SUERD cu alte instituţii
decidente europene şi naţionale;
asociaţia va promova dialogul in-
tercultural şi va dezvolta abilităţile
de viaţă pentru grupurile vulnera-
bile, ea va avea ca obiective prio-
ritare formarea de servicii sociale
şi creşterea nivelului de implicare
a cetăţenilor în activităţi care spo-

resc participarea lor în procesul
decizional.

Nici nu s-a uscat bine cerneala
pe actul de conştientizare a Aso-
ciaţiei Comunităţilor Locale Rive-
rane Dunării (C.L.D.R) şi pe
adresa din Hârşova au sosit deja
solicitări şi scrisori unde semnata-
rii îşi exprimă dorinţa de a deveni
asociaţi şi parteneri. Reprezen-
tantul Universităţii Maritime Con-
stanţa, prof.Remus Zăgan, a venit
chiar cu propuneri privind colabo-
rarea cu asociaţia amintită. Vom
reveni cu detalii.

Luiza Tigmeanu

lLa Hârşova s-a constituit

ASOCIAŢIA COMUNITĂŢILOR  
LOCALE  RIVERANE DUNĂRII

lInerlocutor: Mugur Mitrana, primarul comunei 23 August

l„Mulţi o ştiu. Noi aşteptăm în conti-
nuare  investitori. Aşteptăm şi un dram de
înţelegere de la Inspectoratul şcolar jude-
ţean Constanţa căruia i-am adresat o rugă-
minte: să ne sprijine să găsim o cale pentru
a nu pune copiii pe drumuri de la Moşneni
şi Dulceşti până la şcoala din 23 August.“Mugur Mitrana, 

primarul comunei
23 August

HÂrŞoVa

Tudor 
Nădrag
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La începutul noului exerciţiu
financiar, adică la timpul potrivit,
ZONA METROPOLITANĂ CON-
STANŢA a organizat o dezbatere
având  ca temă „PLANURILE DE
MOBILITATE URBANĂ DURA-
BILĂ”, un subiect de actualitate
pentru primarii din Zona Metro-
politană. Ei fiind şi primii invitaţi
să identifice noi oportunităţi pen-
tru acest exerciţiu financiar, opor-
tunităţi care să sprijine
dezvoltarea localităţilor şi să
atragă fonduri europene. În nu-
mărul trecut al Cronicii Metropoli-
tane am inserat pe scurt, primele
propuneri privind PLANUL DE
MOBILITATE URBANĂ DURA-
BILĂ, azi revenim cu detalii des-
pre acest plan strategic,
conceput pentru a satisface ne-
voile de mobiltate ale constănţe-
nilor, ale investitorilor şi ale
turiştilor, după cum remarca vice-
primarul municipiului Constanţa,
Decebal Făgădău.

Sunt informaţii de ultimă oră.
Totodoată vă lansăm invitaţia să
aveţi şi dvs, cititorii, un punct de
vedere, cu precizarea că puteţi
expedia propunerile şi sugestiile
pe adresa Zonei Metropolitane
Constanţa.

„SĂ ACTUALIZĂM PLA-
NUL DE MOBILITATE”

decebal Făgădău, vicepri-
marul municipiului constanţa:
„Am ajuns, din păcate, la o dez-
voltare haotică, liniile de transport
sunt necorelate, nu avem destule
parcări. Trebuie să cunoaştem
mai bine necesităţile oamenilor şi
fluctuaţiile turistice. Nu avem un
studiu de mobilitate, ne grăbim,
suntem sufocaţi de dezechilibre,
Planul de Mobilitate Urbană Du-
rabilă e un instrument foarte bun,
ne ajută să colaborăm cu cei mai
buni specialişti. Am făcut drumuri
din necesitate, de acum încolo
trebuie să facem proiecte bine
documentate, să ştim care este
impactul lor, să ştim cine le între-
ţine. La nivelul Zonei Metropoli-
tane Constanţa propun ca din
cotizaţii să actualizăm planul de
mobilitate, să putem face pro-
iecte şi să identificăm nevoile ce-

tăţenilor. Cred că transportul în
comun este, după energie, al doi-
lea subiect foarte important pen-
tru toţi. Avem în zonă port, avem
aeroport, autostradă, trebuie să
le conectăm. Populaţia nu a scă-
zut, ci a crescut. Străzile sunt
aglomerate, trebuie să calculăm
unde va fi staţia de carburanţi.
Din păcate, suntem prea ocupaţi
cu urgenţele. RATC, ca să vă
dau un exemplu, devine ineficient
tocmai pentru că nu avem o stra-
tegie. E nevoie de infrastructură,
dar ca să avem infrastructură e
nevoie de acest plan de mobili-
tate. Să realizăm un contract de
servicii, unul mai simplu pentru
privaţi. Putem să facem O AU-
TORITATE METROPOLITANĂ
DE REGLEMENTARE A SERVI-
CIILOR  ÎN  ZONA METROPO-
LITANĂ CONSTANŢA, putem să
atragem fonduri”.

Ani Merlă: „Îl vom ajuta
pe turist să ajungă mai re-
pede pe  litoral”.

Ani Merlă, administrator al
Asociaţiei de Dezvoltare Interco-
munitară ZONA METROPOLI-
TANĂ CONSTANŢA: În domeniul
transportului este nevoie de o
strategie clară. Avem nevoie de
reglementări să ştim cum se face
un contract de servicii, să se ştie
ce face un operator. Să ne unim
eforturile, să adaptăm un plan de
mobilitate la nevoile ZONEI ME-
TROPOLITANE, nu trebuie să
semene cu ale altora. La nivelul
Zonei Metropolitane să sistemati-
zăm aceste propuneri, să avem,
un tabel cu numărul elevilor, să
avem o agendă cu problemele
din zonă şi să le discutăm cu
echipa de consultanţi. Într-o bună
zi nu vom mai vorbi de poluarea
care ne sufocă; îl vom ajuta pe
turist să ajungă mai repede pe li-
toral: se va îmbunătăţi eficienţa
transportului comun; vom identi-

fica mai uşor proiectele majore
de care avem nevoie”.

Adrian Crăciun: „Să
luăm în calcul şi turiştii
de pe vasele de croa-
zieră”.

Adrian Crăciun, coordonatorul
proiectelor din Zona Metropoli-
tană Constanţa:”Planul de Mobili-
tate urbană durabilă oferă atâtea
avantaje. Şi pentru că e un plan
în dezbatere trebuie să identifi-
căm acum problemele reale ale
populaţiei. Cred că trebuie să ex-
tindem această dezbatere şi să o
îndreptăm mai mult şi către cetă-
ţeni, să aibă, şi ei, la îndemână in-
formaţii despre acest proiect. Să
luăm în calcul şi turiştii de pe va-
sele de croazieră, sunt turişti care
vizitează Constanţa cât şi Delta,
iar din informaţiile pe care le am

sunt în jur de 70 000”.
George Scupra, primarul ora-

şului Ovidiu:”Sunt situaţii când
staţiile spre Constanţa sunt pline
şi localnicii sunt nevoiţi să aştepte
un mijloc de transport mai bine de
o jumătate de oră. Pentru primă-
ria oraşului Ovidiu transportul în
comun către Constanţa este o
prioritate. Şi nu cred că e o pro-
blemă doar pentru oraşul Ovidiu,
transportul în comun e o pro-
blemă în zonă.  Ea trebuie rezol-
vată în regim de urgenţă.
Primăria subvenţionează trans-
portul pentru elevi şi pensionari,

unii se duc la şcoală,alţii la medic,
cu toţii trebuie să fie în siguranţă”.

Florin Chelaru, viceprima-
rul oraşului Năvodari.”Părinţii
vor să ştie cum ajunge un elev
din Năvodari până la Con-
stanţa. Vor să ştie că elevul e
în siguranţă şi are la dispoziţie
un mijloc de transport civili-
zat”.

Adrian Vâlcan, reprezen-
tantul firmei de consultanţă:
„Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă este imperios nece-
sar pentru finanţarea proiecte-
lor din exerciţiul financiar
2014-2020. Fără acest plan
nu se vor aproba proiectele.
Acest plan de mobilitate este
un instrument de lucru pentru
analiza sistemelor de trans-
port şi pentru stabilirea măsu-
rilor care să îl facă mai
dinamic. Sezonul estival su-
pune la presiune sistemul de
transport public, dar şi pe cel
privat. Acest plan va reduce
presiunea transportului rutier;
va creşte atractivitatea mediu-
lui. Este prietenos cu mediul”.

Aura Răducu, reprezentan-
tul BERD:”Oamenii vor bene-
ficia de un sistem de transport
care va duce la dezvoltarea
durabilă a zonei. Se va îmbu-
nătăţi eficienţa în transporturi,
se vor crea benzi speciale
pentru transport rapid, vor
creşte zonele pietonale, se
vor crea noi locuri de muncă
şi se vor  elabora mai uşor
prognoze socio-economice;
va exista o mai bună planifi-
care a sistemului de transport.
Operatorii se vor pregăti să fie
la acelaşi nivel cu cei din Uni-
unea Europeană”.

Pagină realizată de 
Andreea Pascu

CRONICA UNEI DEZBATERI 
DESPRE OPORTUNITĂŢILE ZONEI METROPOLITANE

lPropuneri şi opinii privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă 

Adrian 
Crăciun

Ani
Merlă

George 
Scupra

Florin Chelaru

Decebal 
Făgădău
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) infor-
mează că pentru a intra în pose-
sia rentei viagere cuvenite pentru
anul 2014, rentierii trebuie să se
prezinte la centrele judeţene ale
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, în perioada 01
martie - 31 august 2015 (în zilele
lucrătoare), pentru vizarea car-
netelor de rentier agricol. În acest
sens rentierii agricoli se pot pre-
zenta la oricare centru judeţean
al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură.
Pentru vizarea carnetului, rentie-
rul agricol se poate prezenta per-
sonal sau prin mandatar/curator/
tutore, în baza unei procuri au-
tentice/curatelă/hotărâre judecă-
torească definitivă şi irevocabilă.
De asemenea, rentierul agri-
col/mandatarul/curatorul/tutorele
trebuie să prezinte următoarele
documente:
-  carnetul de rentier agricol;

-  contractul de arendare;
-  actul de identitate în original al
rentierului agricol/mandataru-
lui/curatorului/tutorelui;
-  document coordonate bancare
(opţional/recomandat);
- decizia de la comisia de exper-
tiză medicală actualizată (acolo
unde este cazul),  pentru gradele
de invaliditate I şi II (dacă decizia
nu prevede că dosarul este nere-
vizuibil), în original şi în copie.

Renta viageră agricolă înce-
tează la data decesului rentieru-
lui. În cazul decesului rentierului,
renta datorată acestuia în anul
2014 poate fi încasată de moş-
tenitorii săi, doar dacă, până la
31 august 2015, moştenitorii vor
depune la oricare centru jude-
ţean al APIA,  respectiv al muni-
cipiului Bucureşti, carnetul de
rentier al defunctului (obligato-
riu), certificatul de deces (origi-
nal şi copie), actul de
succesiune (certificat de moşte-
nitor sau certificat de calitate de
moştenitor, certificat de legatar,
hotărâre judecătorească de suc-
cesiune investită cu formula
,,definitivă şi irevocabilă” (origi-

nal şi copie), B.I/C.I./paşaport al
moştenitorului (original şi copie),
împuternicire/declaraţie nota-
rială din care să reiasă acordul
celorlalţi moştenitori privind soli-
citarea şi încasarea rentei via-
gere agricole datorată rentierului
(original), precum şi un extras
de cont pe numele solicitantului.
Prezenţa anuală a rentierilor
la sediile centrelor judeţene
ale Agenţiei de Plăţi şi Inter-
venţie pentru Agricultură, în
perioada  01 martie - 31 au-
gust 2015, pentru vizarea car-
netelor de rentier agricol este
o condiţie esenţială pentru a
beneficia de renta cuvenită
aferentă anului 2014.

renTa Viageră

În timp ce discutăm cu direc-
torul Radu Răducu, pe care l-am
găsit în ziua aceea la birou, pe
masa lui am descoperit câteva
memorii adresate ministerului
agriculturii. Pe unele memorii s-a
uscat cerneala, altele abia au fost
aduse de la imprimantă, semn că
situaţia precară de la Insitutul
pentru Dezvoltarea şi Cercetarea
Oilor şi Caprinelor Palas persistă.
De la primele memorii şi până la
ultimul au trecut câţiva ani. Pe pe-
reţii biroului stau agăţate câteva
diplome de excelenţă pentru care
specialiştii de aici am primit laude
şi aplauze de la cercetătorii din
străinătate şi de la reprezentanţii
unor delegaţii care au vizitat insti-
tutul constănţean. Nu mai insis-
tăm acum asupra dilemelor în
faţa cărora se află cercetătorii de

la PALAS, despre ele am tot
scris, chiar în această pagină. Au
fost câteva apeluri disperate, aşa
cum este şi cel de acum. Cu toate
acestea, cercetătorii n-au avut
parte de mai multă atenţie. Cer-
cetătorii, unii dintre ei cu o expe-
rienţă dovedită şi cu performanţe
de răsunet, au fost nevoiţi să lu-
creze doar câte două ore pe zi.
Au fost luni când au primit salariu
doar pentru două ore, deşi în
unele zile munca lor s-a încheiat
noaptea târziu. Din 2008, când
criza a început să facă valuri, şi
până azi institutul e într-o derivă
care nu se mai termină. Nu se

mai termină pentru că institutul a
fost lăsat „să se descurce”. Şi în
privinţa cercetării s-a descurcat,
câştigând proiecte şi notorietate,
nu şi o finanţarea care să îl
scoată din impas. 

Directorul Radu Răducu
spune: „Am ajuns ca eforturile
noastre financiare să fie îndrep-
tate către patrimoniul genetic,
către patrimoniul funciar şi către
întreţinerea clădirilor. Avem peste
500 de hectare de teren arabil şi
un rulaj de 4000 de capete. Ne-
am îngrijit să avem furaje. Noi nu
vindem în exterior să facem ve-
nituri. Ne-am concentrat atenţia

să îmbunătăţim performanţele
beneficiarilor. Nu putem creşte
mai mult de 2000 de oi mamă, nu
avem bază furajeră să creştem
efective de 10 000 de oi. Acum s-
a propus o reorganizare şi noi am
fost primii care am fost de acord
cu ea, în timp ce alţii nici nu au
vrut să audă.  În 2013 am lansat
un program pentru producţia de
berbeci pentru carne. Şi n-am
avut atâţia berbeci câte solicitări
au fost. Am luat ca parteneri alte
staţiuni de cercetare, încercând
să le dăm o mână de ajutor şi să
le ţinem în viaţă. Acum înregis-
trăm restanţe către buget şi
avem nevoie de sprijin, de un
sprijin minim. Situaţia e cunos-
cută de ministerul agriculturii,
ministerul cunoaşte performan-
ţele noastre în cercetare, dar şi
situaţia financiară tot mai pre-
cară. Suntem instituţie de utili-
tate publică. Am încheiat un
parteneriat cu Asociaţoa Comu-
nelor din România şi această
colaborare ar putea fi un pas
înainte pentru crescătorii de
animale. Am obţinut perfor-
manţe  fără să avem fonduri!“

Inserăm, iată, încă un apel,
un apel disperat. Ne amăgim cu
gândul că de astă dată el nu va
rămâne fără un răspuns. Să
sperăm că răspunsul va fi cel
aşteptat până va da colţul ierbii.

Pagină realizată de
Adrian Crăciun

un apel diSperaT 
În aşTepTarea unui
colac de SalVare

lDe la Institutul pentru Dezvoltarea şi Cercetarea Ovinelor şi Caprinelor Palas

lVizarea carnetelor de rentier agricol de face
până la 31 august 2015

Radu 
Răducu

Dan 
Burlacu



- Ştiu din bilanţul Camerei Agri-
cole pe anul trecut că aţi organi-
zat, pe baza solicitărilor, 14
cursuri de formare profesională,
mai ştiu că au absolvit aceste
cursuri 275 de cursanţi, că o altă
activitate a fost instruirea spe-
cialiştilor din agricultură. Care a
fost, vă întreb, impactul cursuri-
lor de calificare în rândul produ-
cătorilor agricoli?
- A fost un impact deosebit: ab-
solvenţii acestor cursuri au înfi-
inţat exploataţii agricole, mulţi
dintre ei au accesat fonduri eu-
ropene prin Grupurile de Acţiune
Locală pe măsura 112 „Instala-
rea tinerilor fermieri”. Absolvenţii
cursurilor de formare profesio-
nală „Pescar în ape interioare şi
de coastă” s-au putut angaja în
domeniul piscicol, domeniu care
şi în noul PNDR se va dezvolta
pe baza unor programe şi pro-
iecte viabile, iar Agenţia Naţio-
nală de Pescuit şi Acvacultură a
putut elibera în urma obţinerii
certificatului de absolvire a cur-
sanţilor autorizaţii pentru permi-

sele de pescuit. Am realizat nu-
meroase campanii de informare
a producătorilor agricoli în ceea
ce priveşte planul de acţiune pri-
vind poluarea cu nitraţi din surse
agricole, am identificat potenţia-
lii beneficiari ai măsurilor din ca-
drul noului PNDR. Mai mult, am
îmbunătăţit asistenţa tehnică în
vederea elaborării de proiecte.
Prin acţiunile noastre am încura-
jat şi stimulat asocierea produ-

c ă -
tori-

lor agricoli, ei s-au convins de
avantajele formelor asociative şi,
fapt remarcabil, s-au înfiinţat
nouă asociaţii într-un timp rezo-
nabil. Am realizat loturi demons-
trative în colaborare cu diferite
societăţi. Specialiştii noştri au
contribuit prin transfer de cunoş-
tinţe şi prin experienţa lor la in-
struirea fermierilor, unii dintre ei
înregistrând performanţe în ce
priveşte creşterea randamentu-

lui la hectar, alţii au prins curaj şi
au început noi afaceri ori şi-au
extins exploataţia agricolă, pro-
movând tehnologii noi, toate asi-
milate în schimburile de
experienţă ori cu prilejul târguri-
lor şi expoziţiilor profesionale.
- Noul PNDR vine cu provocările
de ultimă oră, fermierii se gân-
desc la proiecte, îşi fac noi stra-
tegii privind dezvoltarea
afacerilor. Cum îi sprijiniţi?
- Le punem la dispoziţie infor-
maţii şi le oferim  sfaturi privind
absorbţia fondurilor europene.
Avem o bună experienţă în
acest sens. Anul trecut, spre
exemplu, Camera Agricolă Ju-
deţeană Constanţa a elaborat şi
depus 12 proiecte în valoare de
458 000 de euro. Ne aşteptăm
să avem mai multe solicitări
pentru cursurile de pomicultură
şi legumicultură. Şi aici avem o
bună experienţă datorită spriji-
nului primit de la Consiliul Jude-
ţean Constanţa. Programul de
solarii din satele dobrogene a
fost un adevărat succes, îl vom
promova şi de acum încolo, ape-
lând la exemplele pe care le
avem la îndemână. Încurajaţi şi
stimulaţi, fermierii vor privi, cred
eu, cu mai multă atenţie înfiinţa-
rea livezilor. Sunt oportunităţi
care ar trebui privite cu mai
multă implicare, atât de către
fermieri, cât şi de Camerele
Agricole Locale.

Iulian Talianu
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IMPACTUL PROIECTELOR 
SE VEDE ÎN CÂMP!

lInterlocutor: Mihaela Şonel, director adjunct al CAMEREI AGRICOLE JUDEŢENE CONSTANŢA

Turiştii care vor ajunge pe litoral în
luna iunie, spre deosebire de alţi
ani, vor fi invitaţi la un eveniment, e
vorba de prima ediţie a Festivalului
Pescarilor. Se cuvine să precizăm
că festivalul va fi organizat în locuri
special amenajate în Eforie Nord şi
Eforie Sud. Aici vor fi câteva con-
cursuri pentru pescuitul sportiv: o
competiţie va fi rezervată profesio-
niştilor (afiliaţi cluburilor sportive de
profil) , alta va fi rezervată pescari-
lor amatori (inclusiv din rândul turiş-
tilor). Organizatorii s-au gândit până

şi la copii, încercând să le trezească
interesul pentru pescuit. Câştigăto-
rii vor primi diplome şi premii, iar
pescarul care va avea în palmares
marea captură se va bucura de un
premiu special. Timp de trei zile, in-
vitaţii la Festivalul Pescarilor vor
avea privilegiul de a participa la se-
minarii şi întâlniri cu specialiştii din
domeniul pescuitului, protecţiei şi
conservării resurselor naturale. In-
vitaţii, iată încă o noutate, vor de-
gusta produse tradiţionale din
peşte, cu menţiunea că e vorba de
peşte proaspăt provenit din Marea
Neagră; se vor organiza concursuri
gastronomice şi, atenţie, scenele de
spectacole, atât în Eforie Nord, cât

şi în Eforie Sud, vor găzdui con-
certe. A doua ediţie a Festivalului
Pescarilor va  avea loc în luna sep-
tembrie. La timpul potrivit, publicaţia
Cronica Metropolitană va prezenta
informaţii de ultimă oră privind or-
ganizarea celor două ediţii ale Fes-
tivalului Pescarilor, proiect finanţat
prin Programul Operaţional pentru
Pescuit.
Primarul oraşului Eforie, Ovidiu
Brăiloiu, a ţinut să sublinieze că fes-
tivalul va aduna mai mulţi turişti
decât în vara trecută. Începând din
primăvară, spunea primarul, vom
declanşa o campanie de promo-
vare a Festivalului Pescarilor şi vom
monitoriza cu atenţie pregătirile toc-

mai pentru a asigura o organizare
fără reproş. Este un eveniment pen-
tru comunitatea din Eforie, e o pro-
vocare şi trebuie să demonstrăm că
suntem pregătiţi să întâmpinăm şi
să organizăm asemenea eveni-
mente. Turiştii vor petrece zile şi
seri de neuitat la Eforie,  dorim să-i
întâmpinăm pe turişti cu spectacole
atractive, distracţia să fie maximă. 
Invităm agenţiile de turism să pro-
moveze acest festival şi să-i infor-
meze pe turişti că în această vară
administraţia publică locală sprijină
dezvoltarea turismului, iar Festiva-
lul pescarilor va deveni, începând
din acest an, unul de tradiţie”.

Luiza Tigmeanu 

FESTIVALUL PESCARILOR
lPrimul eveniment din sezonul estival:

lDacă experienţa specialiştilor e la îndemâna fermierilor

EforiE
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campion la 55 de ani!

În ciuda vârstei, Mihai Geantă păstrează
în suflet o stare de spirit pe care o întâlneşti
doar la cei neatinşi de povara anilor. Nu l-am
cunoscut pe terenul de tenis, acolo unde el
continuă să fie numărul 1, ci la o agenţie de
turism unde Mihai Geantă a lucrat în prima
lui tinereţe. Iubea tenisul de câmp, dar
atunci nu era campion! A câştigat zeci de
turnee şi a adunat câteva vitrine cu diplome
şi cupe. Când nu a mai avut loc unde să le
pună le-a adus în biroul de la serviciu, acum
este directorul CAS Ialomiţa, să le vadă şi
colegii. Fiecare diplomă are o poveste, fie-
care cupă îi aminteşte de o întâmplare. Şi
toate la un loc nu fac altceva decât să spună
ceva despre marea lui pasiune, pentru tenis.
De pe urma tenisului a câştigat o expereinţă
de viaţă care îl îndreptăţeşte să spună „ai
pierdut, continuă, ai câştigat, continuă”.

Marele câştig este lecţia sportului pe
care şi-a însuşit-o până la cele mai mici de-
talii. Publicăm în acest colţ de pagină o fo-
tografie unde campionul campionilor la
peste 55 de ani, Mihai Geantă, îl are ca ad-
versar pe reputatul ziarist Cristian Tudor Po-
pescu, pe care l-a învins în urmă cu doi ani,
la Trofeul Callatis, competiţie găzduită de
oraşul Mangalia.

Iacob Ioniţă

Cercetătorii au decis - toţi cei
care folosesc exagerat reţelele de so-
cializare, au mari şanse să-şi pără-
sească partenerul de viaţă.

Se cunoaşte că mediul virtual
este o pepinieră pentru cei care prac-
tică comerţul cu carne vie, pentru dis-
tribuitori de droguri sau persoane cu
probleme psihice până la persoanele
căsătorite care caută doar aventuri.

Alon Gratch, renumitul psiholog
din New York, atrage atenţia asupra
faptului că în relaţiile virtuale se
schimbă doar locul şi personajele,
căci noul înseamnă doar o altă va-
riantă a vechiului.

Personal, am făcut un studiu timp
de trei luni de zile pentru a înţelege
de ce sunt la modă relaţiile virtuale.
Iniţial, toţi utilizatorii doresc să comu-
nice, se simt singuri. Apoi, se pro-
pune o altfel de relaţie. Pentru că vor
să se cunoască mai bine. Şi pentru
ca fanteziile şi emoţiile declanşate
între ei nu pot rămâne doar la nivel
de salut. Urmează îndrăgostirea de
idealul afişat. De aici, până la marea
iubire, distanţa este mică. Este posi-
bil să îşi  găsească şi sufletul pere-
che, cum spun ei.

De cele mai multe ori cei implicaţi
mint şi sunt minţiţi. Mereu aceeaşi po-
veste. Bărbaţii sunt manageri, au
bani, sunt singuri şi caută partenera
ideală. Femeile sunt divorţate, vă-
duve, singure de foarte mulţi ani. Aş-

teaptă prinţul salvator. Şi l-au găsit.
Chiar pe reţelele de socializare. 

De cele mai multe, abia apoi în-
cepe drama. De ce? Pentru că în rea-
litate prinţul nu este director, nu are
bani, nu este singur. Pentru că în rea-
litate femeia are familie sau are nevoi
finaciare. Au fost învăţate că pot avea
noroc şi ele. Nu doar Columbenele.
Pentru că tiparele feminine promo-
vate de către societatea de consum
sunt femeile-fetiţe. Femeia cu minte
şi fustă scurtă, cu picioare lungi. Pen-
tru că lângă aceste femei-fetiţe, băr-
batul poate străluci. Nu trebuie să
depună prea mult efort. 

Cum decurg lucrurile mai departe
? Ea, cea care începe o relaţie vir-
tuală, uită că trebuie să meargă la şe-
dinţa copilului, începe să neglijeze
partenerul de  viaţă, este ocupată,
stresată, vulnerabilă, are migrene.

El, cel care a găsit pe reţelele de
socializare femeia ce-l iubeşte, ce-l
apreciază, este din ce în ce mai puţin
prezent în familie. Puţin prezent fizic,
emoţional mai mult absent. Fireşte,
familia devine un câmp de luptă. Răz-
boiul sexelor. Care mai de care mai
nemulţumit. În final se produce rup-
tura. Dacă mai există vreun strop de
iubire între ei, prin terapie de cuplu,
relaţia mai poate fi vindecată. Se
poate ajunge şi la separare.  Fiecare
îşi caută fericirea. Cu tot ce derivă de
aici. 

La prima vedere pare simplu. Ce
nu iau în calcul cei implicaţi este că
povestea se va repeta. Acolo este un
scenariu de viaţă fără iubire, fără bu-
curie sau fără raţiune. Noul partener
nu aduce cu el şi vindecarea. Motiv
pentru care, după ceva vreme, ac-
tualul partener devine copie fidela al
precedentului. Urmează regretele,
comparaţiile, reproşurile. Şi specta-
colul poate continua.

Care este profilul căutătorului de
relaţii  pe site-urile de socializare?

Persoanele cu  stima de sine
scăzută, cei care nu au curajul să co-
munice în cuplu nevoile lor. Parteneri
ce nu-şi  cunosc limbajul lor de iubire
şi limbajul de iubire al partenerului.
Sunt cei care preferă ceva nou, sunt
cei care nu vor să se implice sau să
se responsabilizeze. Copiii crescuţi
de tutori, cei care au crescut în fami-
lii dezbinate, departe de părinţi, cei
respinşi de părinţi, abandonaţi, ace-
ştia sunt posibili candidaţi la căutarea
fericirii virtuale.

Luând în calcul că multitudinea
de ore pierdute pe site-urile de socia-
lizare creează dependenţă, ca orice
dependenţă, modifică comportamen-
tul uman producând tulburări psihice. 

Folosite cu prudenţă, toate in-
strumentele virtuale ne aduc expe-
rienţe noi, informaţii utile. Viaţa reală
presupune implicare, prezenţă, trans-
formare, evoluţie. Presupune să fii
sincer cu nevoile tale, să le comunici
la timp. Ai dreptul să fii fericit în real,
nu ascuns pe reţele de socializare.

Maria Verdi
Psiholog-psihoterapeut integrativ

Orizontal: 1) Scriitor clasic
român, căruia îi aparţine po-
vestirea „Mărţişor” (Mihail).  2)
Mărţişorul aducător de noroc –
A împodobi. 3) Localitate în Ita-
lia – Radu Voicu – Metal pre-
ţios.  4) Da(pop.) – Cuprins de
fericire(fig.) – Dan Udrescu. 5)
Întristare -  Şa(pop.)  6)Văzut în
final! – Valoros poet
român(1891-1945), autorul
poemului „Mărţişor”(Ion).  7)Si-
mina Iancu – Rival – Bianca Iri-
mia. 8) Preparat culinar vienez
– Toast final!  9) Ton Pictural –
A compus melodia „Tinereţe,
primăvară”(Matei)  10) A fer-
meca – Artişti. 11) Autorul me-
lodiei „Mărţişor”(Emil)- Păr al
pleoapei.

Vertical: 1) A compus şlagărul
„Ţi-am făcut cadou un mărţi-
şor” (Richard) – Săturat 2) Re-
numit stihuitor român, care a
creat la Mărţişor – Dânsele. 3)
Compozitor  român, căruia îi
aparţine „Hora
mărţişorului”(Grigoraş) – Prins

de mărţişor. 4) Strofă finală! –
Mărţişorul oferit fiinţelor dragi.
5) Cap de voinic! – Beatrice
Zaharia – Oiţă. 6) Numele
vechi al Irlandei – Fântână –

Bold. 7) Autorul melodiei „Ţi-
am luat un mărţişor”(Ion). 8) Ni-
coleta Oncescu – Scop –
Porţiune de teren. 9)Exclamaţii
de entuziasm – Culoare a şnu-
rului de mărţişor – Pieptănătură
feminină. 10) Trup gol – Ghio-
cei. 11)Dat din inimă – Cântec
de pasăre
Dicţionar: Egna, Îhî, Eire
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relaţiile pe SiTe-urile de Socializare –
pericol penTru cupluri?

insolit

l„Fiecare diplomă are
o poveste, fiecare cupă îi
aminteşte de o întâm-
plare. Şi toate la un loc
nu fac altceva decât să
spună ceva despre
marea lui pasiune, pen-
tru tenis. De pe urma te-
nisului a câştigat o
expereinţă de viaţă care
îl îndreptăţeşte să spună
„ai pierdut, continuă, ai
câştigat, continuă“.

Mihai 
Geantă 


