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l Un eveniment la Tuzla

STRATONIS FEST
l Spectacole care au încântat publicul.
l Aplauze pentru actori, dar şi pentru organizatori
l Evenimentul care a stârnit un mare interes în rândul 

turiştilor.
l Centrul pentru Tineret din comuna Tuzla a fost o 

gazdă primitoare, iar scena a promovat un proiect 
cultural care a avut ecou de la prima ediţie.
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Proiectul “Festivalul 
Pescarilor – Eforie”, implementat 
de cãtre Primãria Oraşului 
Eforie şi finanţat prin Programul 
Operaţional pentru Pescuit 
2007-2013, a ajuns la final. În 
cele 10 luni de implementare, 
a fost derulatã o campanie de 
promovare la nivel naţional, 
au fost organizate douã ediţii 
ale “Festivalului Pescarilor 
- Eforie”, în lunile iunie şi 
septembrie, şi a fost realizat un 
studiu monografic, care a tratat 
subiectul pescuitului în zona 
litoralului Mãrii Negre, evaluând 
totodatã impactul campaniei de 
informare şi a evenimentelor 
organizate. 

Proiectul a fost implementat 
ca urmare a contractului de 
finanţare nr. 394, din 04.12.2014, 
încheiat între Oraşul Eforie, 
în calitate de Beneficiar, 
şi Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltãrii Rurale, în calitate 
de Autoritate contractantã. 
Valoarea totalã a proiectului a 
fost de 1.251.680.8 lei, din care 
cheltuielile eligibile au însumat 
1.009.420 lei, iar TVA 242.260,8 
lei. Contribuţia Primãriei Eforie 
la cheltuielile eligibile a fost 0, 

În Zona Metropolitană 
Constanţa se înmulţesc 
proiectele care dau farmec 
şi culoare litoralului. După 
PROMENADA din staţiunea 
Mamaia, iată că şi în zona 
oraşului Năvodari se va 
implementa un proiect, e vorba 
de o PROMENADĂ care se 
va finaliza până la sfârşitul 
acestui an. Turiştii care aleg 
litoralul Mării Negre va avea, 
începând cu vara lui 2016, încă 
o ispită pentru o vacanţă de vis. 
Promenada de la Năvodari se va 
întinde pe aproape 4 kilometri 
şi va fi, aşa cum este şi cea din 
Mamaia, un punct de atracţie 
pentru turişti. La Năvodari, în 
apropierea PROMENADEI, 
primăria a iniţiat şi alte proiecte, 
care nu fac altceva decât 
să demonstreze capacitatea 
adminstraţiei locale, privind 
implementarea proiectelor, 
care sprijină implementarea 
turismului. De la un an la altul 
peisajul a căpătat o altă viaţă, 
investitorii au căpătat, şi ei, 
curaj, iar într-o bună zi turiştii 

chiar vor avea de unde alege 
o gazdă unde ospitalitatea şi 
confortul vor fi trecute pe cartea 
de vizită. Tot la Năvodari se 
construieşte, proiectul e în 
derulare, un Centru de agrement 
cum sunt puţine pe litoral, pe 
malul canalului de lângă oraş se 
aşteaptă finalizarea lucrărilor la 
PIAŢA DE PEŞTE. Spunem se 
aşteaptă, pentru că investiţia ar 
fi trebuit să fie predată la cheie 
până acum. În vara lui 2016 
oraşul Năvodari 
va găzdui mai 
multe evenimente, 
iar scenele de 
spectacole vor 
fi mai însufleţite 
ca oricând, încă 
o dovadă că 
proiectele iniţiate 
de Nicolae Matei, 
primarul oraşului, 
s-au dovedit 
viabile şi inspirate 
când vine vorba de 
promovarea staţiunii Năvodari. 
Încă un argument că la primărie 
există o echipă, una unde fiecare 

ISCUSINŢA PRIMARULUI
NICOLAE MATEI

staţiunea Năvodari vor avea 
ce povesti despre vacanţele 
petrecute aici, iar în serile 
lungi de vară se vor plimba pe 
noua PROMENADĂ, se vor 
plimba pe o alee cu lampadare 
şi cu băncuţe, cu foişoare şi cu 

fântâni arteziene. 
E limpede, Zona 
M e t r o p o l i t a n ă 
Constanţa arată 
acum altfel decât, 
să zicem, în urmă 
cu 4-5 ani, iar 
schimbările se văd 
la fiecare pas. Zona 
M e t r o p o l i t a n ă 
rămâne un punct de 
atracţie, cu fiecare 
proiect ea capătă 
farmec şi culoarea, 

iar evenimentele îi vor da aer 
de metropolă unde turiştii vor 
petrece vacanţe de neuitat.

„FESTIVALUL PESCARILOR – EFORIE”, LA FINAL

proiectul fiind finanţat integral 
prin Programul Operaţional 
pentru Pescuit 2007-2013. 

Proiectul “Festivalul 
Pescarilor – Eforie” şi-a propus 
urmãtoarele obiective:

1. Îmbunãtãţirea percepţiei 
în rândurile comunitãţii cu 
privire la importanţa economicã 
şi culturalã (ca o componentã 
a identitãţii locale) a pescuitului 
prin derularea unei campanii, la 
nivel naţional; 

2. Promovarea pescuitului 
şi a artei culinare tradiţionale 
la nivel naţional, ca resurse 
turistice ale oraşului Eforie, prin 
organizarea şi derularea a 2 
ediţii ale Festivalului Pescarilor; 

3. Informarea şi educarea 
comunitãţii şi a turiştilor cu privire 
la particularitãţile pescuitului 
în zonã şi ameninţãrile la 
adresa dezvoltãrii durabile a 
zonei, precum şi monitorizarea 
impactului Campaniei de 
informare şi a Festivalului 
Pescarilor, prin realizarea unui 
studiu şi distribuirea acestuia 
în cadrul celei de-a doua ediţii 
a Festivalului Pescarilor – Eforie 
(septembrie 2015). 

Având în vedere obiectivele 
proiectului, a fost implementatã 
o campanie de promovare la 
nivel naţional utilizându-se 
ca mijloace de promovare 
televiziunea, radioul, presa 

scrisã şi mediul online, iar în 
cadrul celor douã ediţii ale 
“Festivalului Pescarilor – Eforie” 
au fost organizate activitãţi şi 
acţiuni menite sã promoveze 
pescuitul atât în rândurile 
turiştilor, cât şi ale localnicilor. 
Astfel, au fost organizate 
concursuri de pescuit sportiv, 
seminarii tematice, expoziţii 
şi degustãri gastronomice, 
activitãţi educative pentru copii, 
concerte şi spectacole de 
dansuri tradiţionale şi focuri de 
artificii. 

Nu în ultimul rând, studiul 
monografic care a tratat subiectul 
importanţei pescuitului din punct 
de vedere economic, social 
şi cultural pentru comunitatea 
din Eforie, precum şi impactul 
Festivalului Pescarilor la nivelul 
publicului ţintã, a fost elaborat 
în a doua parte a perioadei de 
implementare, fiind distribuit în 
cadrul ediţiei din septembrie 
a “Festivalului Pescarilor 
– Eforie”. 

Proiectul s-a desfãşurat 
în oraşul Eforie, judeţul 
Constanţa, având o perioadã 
de implementare de 10 luni, 
cu termen de finalizare în luna 
septembrie, 2015.

Luiza Tigmeanu

pune mult suflet şi o deosebită 
iscusinţă în ceea ce face pentru 
comunitate. Turiştii care aleg 

Nicolae
Matei
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– Vă invit, domnule Nădrag, 
să vorbiţi de ultimele veşti 
privind relansarea afacerilor în 
macro-regiunea Dunării. Ştiu 
că sunt câteva proiecte şi vă 
rog să insistaţi asupra lor.

– Căutăm să-i implicăm mai 
mult decât până acum pe tineri 
şi la sfârşitul lunii septembrie 
vom sprijini organizarea unei 
întâlniri unde vor fi invitaţi 
tinerii din Academia Tinerilor 
Lideri Dunăreni. Tema acestei 
întâlniri va fi aplicarea în 
practică a Strategiei elaborată 
de Uniunea Europeană pentru 
macro-regiunea Dunării, din 
care România, subliniez, face 
parte cu întregul teritoriu. E 
o mare şansă pentru tânăra 
generaţie de experţi şi de 
consultanţi, aceste oportunităţi 
trebuie promovate mai mult 
decât până acum.

Coordonatorul European 

INIŢIATIVE PRIVIND PROMOVAREA 
STRATEGIEI DUNĂRII

l Interlocutor: Tudor Nădrag, preşedintele
Asociaţiei Comunităţilor Riverane Dunării

al Strategiei Dunării, dl Marco 
Onida, a fost invitat la Bucureşti. 
Domnia sa va transmite un 
mesaj important în Senatul 
României, acolo unde în zilele 
de 24 şi 25 septembrie va avea 
loc, cum spuneam, prima ediţie 
a Academiei Tinerilor Lideri 

Dunăreni. În acest cadru, vor 
fi puse bazele Centrului de 
Cooperare Inter-Academica 
în sprijinul implicării tinerei 
generaţii în proiecte şi afaceri 
dunărene; cu această ocazie 
vor fi prezentaţi pentru a putea 
atrage şi implica ulterior cât 

mai mulţi tineri specialişti în 
proiecte. Participanţii vor avea 
ocazia de a cunoaşte proiecte 
de succes şi bune practici deja 
transpuse şi se vor familiariza 
cu instrumentele de finanţare 
şi cu alte mecanisme de 
sprijin, în special în vederea 
asigurării unei eficiente 
participări româneşti la 
FORUMUL ANUAL SUERD, 
care va avea loc la sfârşitul 
lunii octombrie. 

În curând, iată încă o 
informaţie utilă, vor fi lansate 
noi iniţiative.

– Concret, despre ce este 
vorba?

– Vor fi lansate două 
noi proiecte strategice pe 
care CLDR România, cu 
sprijinul Consiliului Oraşelor 
şi Regiunilor Dunării, îşi 
propune să le promoveze 
în cadrul Planului UE de 
Investiţii Strategice, iniţiat 
de Comisia Europeană cu 
sprijinul Băncii Europene de 
Investiţii.

Pagină realizată de Adrian Crăciun

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ZONA 
M E T R O P O L I T A N Ă 
CONSTANŢA şi partenerii 
săi, Universitatea Ovidius şi 
Centrul pentru Strategii şi Politici 
Europene au iniţiat un proiect 
care are ca obiectiv general 
dezvoltarea apritudinilor de 
muncă pentru 375 de studenţi 
în scopul creşterii inserţiei mai 
rapide pe piaţa muncii. Titlul 
proiectului spune mai direct decât 
noi ce îşi propune: e vorba de 
STAGII DE PRACTICĂ PENTRU 
STUDENŢI COMPETITIVI PE 
PIAŢA MUNCII.

Studenţii care fac parte din 
grupul ţintă al proiectului vor 
fi ajutaţi să deprindă instincte 
de viaţă independentă şi să 
beneficieze de oportunitatea 
dezvoltării unei cariere prin 
sprijinul acordat în tranziţia 
de la educaţie la viaţa activă! 

l Un proiect iniţiat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitana Constanţa

AVANTAJELE STAGIILOR DE PRACTICĂ 
PENTRU STUDENŢI

Prin urmare, proiectul propune 
o abordare integrată prin 
corelarea instrumentelor 
şi măsurilor personalizate 
pentru grupul ţintă, e vorba de 
informare, consiliere şi orientare 
profesională, desfăşurarea 
stagiilor de practică şi 
direcţionarea (redirecţionarea) 
studenţilor către oportunităţile 
de angajare identificate. 
Prin acest proiect, se cuvine 
să precizăm, se urmăreşte 
corelarea programelor de 
educaţie şi formare profesională 
cu dinamica pieţei muncii prin 
activităţi de practică pentrui 
studenţi; mai mult, se urmăreşte 
adaptarea aptitudinilor de 
muncă a membrilor grupului 
ţintă: 375 de studenţi ai Facultăţii 
de Drept şi Ştiinţe Administrative 
la cerinţele de pe piaţa muncii; 
studenţii vor fi direcţionaţi către 
oportunităţile de integrare 

identificate pe piaţa muncii; 108 
studenţi cu rezultate deosebite 
la practică în baza evaluării 
făcute de către mentorii de 
practică vor fi recompensaţi.

Deviza acestui proiect: cu 
un stagiu de practică îţi sporeşti 
şansele de angajare. Se cuvine 
să subliniem încă un amănunt: 
stagiile de practică reprezintă 
o modalitate prin care Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Constanţa 
(în colaborare cu Universitatea 
Ovidius şi Centrul pentru 
Strategii şi Politici Europene 
sprijină studenţii în vederea 
tranziţiei de la şcoală la viaţa 
activă. Prin intermediul stagiilor 
de practică studenţii pot 
beneficia de oportunitatea  de a 
se familiariza în cadrul unităţilor 
economice (ori în cadrul 

instituţiilor publice) în scopul 
redirecţionării către o integrare 
pe piaţa muncii. Programul se 
adresează studenţilor interesaţi 
să dobândească o bază de 
cunoştinţe în următoarele 
dome- nii de activitate: DREPT, 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ 
ŞI SECRETARIAT, POLIŢIE 
LOCALĂ ŞI SOCIOLOGIE.

Studenţii au şansa să 
interacţioneze cu experţii din 
mediul specializării lor şi să îşi 
formeze o imagine cât mai clară 
asupra fluxurilor şi activităţilor 
specifice. La finalul stagiului 
de practică, absolvenţii vor 
primi o adeverinţă care atestă 
efectuarea stagiului în cadrul 
unităţii unde a făcut practică 
şi calificativul obţinut în urma 
parcurgerii acestui stagiu.

Tudor 
Nădrag



TUZLA a găzduit un 
eveniment. Nu avem cum 
să nu repetăm acest cuvânt. 
STRATONIS FEST a fost 
o surpriză plăcută pentru 
localnici şi pentru turişti. 
În întâmpinarea acestei 
manifestări, organizatorii au 
venit cu un program insolit. 
Pe scena ferstivalului au urcat 
artişti cunoscuţi şi aplaudaţi 
pe marile scene. STRATONIS 
FEST a avut în program 
teatru şi muzică, dans şi film. 
Ciprian Broască, iniţiatorul 
acestui proiect, spunea că 
„Tuzla e cunoscută prin faima 
aerodromului, dar de acum 
încolo va deveni un nume pe 
harta proiectelor culturale care 
îi va aduna pe turişti în preajma 
scenei de la Centrul pentru 
Tineret din Tuzla. STRATONIS 
FEST va promova o tradiţie 
care începe la Tuzla din 1930”. 
Şi aici trebuie să facem o 
paranteză: în zona comunei 
Tuzla a existat cetatea 
STRATONIS „un oraş întemeiat 
de colonişti greci”. Aici era un 
important port pentru corăbiile 
ce veneau pe ţărmul vestic al 
mării. De acum încolo, Tuzla va 
fi cunoscută prin STRATONIS 
FEST, un festival pe scena 
căruia au urcat tineri artişti, dar 
şi elevii talentaţi din localitate. 
Pe seama festivalului de la 
Tuzla va curge multă cerneală. 
Şi pe bună dreptate, căci prima 
ediţie a fost un succes, un 
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STRATONIS FEST

succes care trebuie subliniat 
fără nicio reţinere. Ştefania 
Istrate, un muzician strălucit, 
Felix Crainicu, regizor, scriitor 
şi realizator de emisiuni radio, 
actriţele Ioana Perescu, Dana 
Stângă şi actorul Dan Cojocaru 
sunt numai câteva nume care 
au dat strălucire spectacolelor 
de la STRATONIS FEST.

Merită cuvinte de laudă 
şi TRUPA ŞCOLII, trupa 
remarcată la diverse concursuri 
şcolare. Deşi este tânără, ea 
a fost înfiinţată în octombrie  
(anul trecut), trupa elevilor de 
la şcoala din Tuzla a adunat 
cinci premii. Iniţiatoarea acestui 
proiect, profesoara de limba şi 
literatura română Ioana Daniela 
Buzoeanu i-a cucerit pe elevi cu 
un mesaj simplu: „Teatrul este 
un mijloc de a educa inteligenţa 
rostirii cuvântului”. Profesoara 

Buzoeanu a făcut mai mult: a 
şlefuit talentul unor copii.

Şi pentru că elevii din Tuzla 
au meritat de fiecare dată 
aplauze, ne grăbim să inserăm 
aici câteva nume: Andreea 
Crăciun, Alexandru Crăciun, 
Codruţ Bianca, Maria Iordan, 
Cristina Roşioru, cu menţiunea 
că într-o bună zi vom reveni la 
Tuzla să scriem despre ambiţia 
şi perseverenţa acestei trupe 
şi despre ambiţia profesoarei 
Buzoeanu, un cadru didactic 
care pune mult suflet în 
promovarea acestui proiect. 
Cuvintele de laudă merită şi 
actorul Dan Cojocaru, iniţiatorul 
unui proiect insolit: împreună 
cu Direcţia pentru Protecţia 
Copilului Constanţa, căreia îi 
mulţumeşte şi pe această cale, 
a făcut o selecţie şi a ales din 
40 de copii pe cei mai talentaţi 

şi a întemeiat TRUPA ARCA. 
Iată încă un subiect asupra 
căruia vom reveni.

La STRATONIS FEST a 
fost îndelung aplaudă şi actriţa 
Laura Alexandra Voicu, dar şi 
tânărul Goya, o speranţă în 
domeniul muzicii.

Magda Frâncu, Irina 
Enache şi Sebastian Petrovici, 
colaboratori ai unor teatre de 
prestigiu, au fost răsplătiţi cu 
aplauze şi căutaţi pentru a da 
autografe.

Succesul acestui festival ne 
îndreptăţeşte să scriem câteva 
cuvinte despre organizatori:
Consiliul local şi primăria 
Tuzla, dar şi despre Centrul 
pentru Tineret din comună, 
investiţie realizată cu sprijinul 
Zonei Metropolitane Constanţa: 
organizarea a fost fără reproş. 
Centrul pentru Tineret Tuzla 
a devenit, în scurt timp, o 
casă a tinerilor. Ani Merlă, 
adminstrator al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Constanţa, 
spunea la inaugurarea acestui 
centru că el va trebui să 
promoveze proiectele culturale 
şi să iniţieze activităţi care 
să-i adune pe tineri. În mediul 
rural există un potenţial uriaş”. 
Administraţia locală a înţeles 
prima că este aşa. Acum, la 
Tuzla se întâmplă ceva, ceva ce 
ţine de cultură şi de frumuseţile 
ei, iar directorul centrului 
amintit, Ciprian Broască, 
iniţiatorul acestui festival, pune 
mult suflet să fie la înălţimea 
aşteptărilor.

Adrian Crăciun

EVENIMENTUL ÎN IMAGINI
l secvenţe de la spectacolele de la Tuzla

septembrie

2015



septembrie

2015
turism  l Pag 5

l STRATEGII ŞI BENEFICII

TURIŞTII AU REDESCOPERIT 
LITORALUL ROMÂNESC

Când vine vorba de 
numărul turiştilor putem 
spune că vara lui 2015 a 
fost un sezon estival cum 
n-a mai fost de câţiva ani, 
unii spun că s-au înregistrat 
şi peste 300 000 în perioada 
de vârf, e, să recunoaştem, o 
cifră neaşteptată. Distracţia 
a fost, şi ea, maximă. De 
astă dată n-a mai fost doar 
în Mamaia, ci şi în sudul 
litoralului, la Mangalia şi 
Eforie, plajele din Tuzla şi 
Corbu au fost, surprinzător, 
la mare căutare. La Tuzla, 
spre exemplu, evenimentele 
şi spectacolele au fost un 
punct de atracţie pentru 
turişti. Nu ne propunem 
să facem un bilanţ acum, 
e timp destul pentru asta. 
Zona Metropolitană rămâne, 
nu-i aşa, cartea de vizită 
a litoralului. În Constanţa, 
ca să apelăm la încă un 
exemplu, zona peninsulară, 
reabilitată şi modernizată, 
pregătită pentru evenimente 
şi pentru turişti, atât pentru 
cei din ţară, cât şi pentru  
cei sosiţi cu vasele de 
croazieră, a fost în acest 
sezon estival o ispită. De 
ZIUA MARINEI, o sărbătoare 
de tradiţie, spectacolul din 
Zona Cazinoului a adunat, 
putem spune şi aşa, o mare 
de oameni.

Turiştii, subliniem, au fost 
primii beneficiari ai proiectelor 
implementate în Zona 
Metropolitană Constanţa. 
PROMENADA din Mamaia, 
inaugurată de curând, încă 
un proiect care a dat farmec 
şi culoare acestui sezon 
estival care a adus, trebuie,  
să scriem şi acest lucru, un 
profit frumuşel hotelierilor. 
De aici, ar trebui, credem, să 
începem o altă discuţie şi să 

insistăm asupra promovării 
evenimentelor din sezonul 
estival. Specialiştii spun că 
e nevoie de o strategie, de 
o strategie coerentă care 
să se întindă pe câţiva ani. 
Mai mult, unii susţin ideea 
înfiinţării unui minister al 
turismului. Şi la mijloc nu 
e vorba de un fotoliu, ci de 
beneficiile pe care le vor avea 
turiştii şi hotelierii. Apariţia 
unui minister al turismului ar 
limpezi şi mai mult apele în 
privinţa promovării sezonului 
estival (şi nu e vorba doar 
de litoral!). S-ar îmbunătăţi, 

susţin specialiştii, atât 
promovarea litoralului, cât şi 
vânzarea produsului turistic, 
cât şi vânzarea produsului 
turistic, promovarea se ştie, 
se face cu inteligenţă şi cu 
bani. De inteligenţă nu ducem 
lipsă, mai rămâne să fie 
rezolvată problema banilor. 
Şi aici, credem, asociaţiile 
patronale vor avea un cuvânt 
de spus. Firmele care aduc 
turişti în România trebuie, nu-
i aşa?, stimulate. Investitorii 
trebuie, şi ei, să fie încurajaţi 
şi să aibă facilităţi. Nu 
trecem sub tăcere calitatea 

serviciilor. Şi aici e mult loc 
pentru mai bine. Se simte 
nevoia unor măsuri concrete 
privind personalul, îndeosebi 
pregătirea şi fluctuaţia lui.

Pe litoral, din păcate, 
sunt prea mulţi sezonieri. Şi 
nu trebuie să spunem noi 
ce înseamnă asta. Se ştie. 
Hotelierii nu pot asigura în 
acest caz, un sezon prelungit, 
chit că înscrierile timpurii, un 
program de succes, e la 
mare căutare, câtă vreme 
turiştii beneficiază de atâtea 
facilităţi. Idei şi iniţiative 
sunt destule, investitorii au 
căpătat curaj, cu un TVA de 9 
la sută în turism şi cu un COD 
FISCAL care să încurajeze 
industria turismului, vom 
putea scrie într-o bună zi 
că românii au redescoperit 
litoralul românesc. Procentul 
celor care pleacă într-o 
vacanţă nu va mai fi de 10 la 
sută. Doar 10 la sută pentru 
că, să nu uităm, de la ieşirea 
de pe autostradă şi până în 
staţiunile din sudul litoralului, 
deşi nu sunt decât 40 de km, 
distanţa este parcursă în 
câteva ore!

 E un adevărat coşmar.

Adrian Crăciun

Ne e vreme de bilanţ căci turiştii încă întârzie pe 
litoral, iar vasele de croazieră nu şi-au rărit cursele, dar 
asta nu ne împiedică să inserăm o informaţie care nu face 
altceva decât să demonstreze că în ultima vreme a crescut 
numărul turiştilor care trec pragul Muzeului de istorie şi 
Arheologie Constanţa. Anul trecut muzeul a fost vizitat de 
mai bine de 15 000 de turişti, în vreme ce în 2015 numărul 
turiştilor aproape că s-a dublat.

Anul acesta ar putea ajunge pînă aproape de 25 000. 
Fapt remarcabil, turiştii români au redescoperit pasiunea 
pentru istorie.

În zilele ploioase, spune casiera Constanţa Leu, turiştii 
au venit în număr mare la muzeu să vadă exponatele lunii 
şi expoziţiile”.

Muzeul de 
istorie şi 
arheologie
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l Ziua internaţională a frumuseţii

CARAVANA „FRUMUSEŢEA DOBROGEANĂ”
ÎN BENEFICIUL FEMEILOR DIN MEDIUL RURAL

Frumuseţea izvorăşte 
din suflet, din gândire, din 
comportament şi se reflectă 
întotdeauna pe chipul nostru. 
Ea trebuie să fie întreţinută 
prin gânduri curate, atitudine 
corectă şi fapte bune, dar şi prin 
sănătatea trupului, prin igienă 
şi îngrijire corespunzătoare.

Salutând Ziua Internaţională 
a Frumuseţii, Asociaţia Civicum 
Voluntaris împreuna cu 
Constanţa Beauty&Fashion 
Bloggers, Maritimo Shopping 
Center, TV Neptun, Primăriile 
Bărăganu, Grădina şi Deleni, 
va derula în perioada 14-21 
septembrie Campania „Colored 
Nails Week”, în beneficiul unui 
număr de 100 de femei şi fete 
din mediul rural al judeţului 
Constanţa.

Dispunând de o întreagă 
paletă de produse de 
manichiură – lacuri de unghii 
de diferite culori şi accesorii, 
voluntarii pot lăsa creativitatea 
şi imaginaţia să „zburde” 
pe unghiile doamnelor şi 
domnişoarelor care aleg să 
sprijine cauza femeilor din 

mediul rural, printr-o donaţie. În 
zilele de 18, 19 şi 20 septembrie, 
voluntarii vor fi la dispoziţia 
doritoarelor de frumos, la Centrul 
Comercial Maritimo, în intervalul 
orar 14-20.

Donatorii vor fi înscrişi la 
tombola „Colored Nails Week” 
din 20 septembrie a.c., cu 5 premii 
constând în produse cosmetice.

Fondurile colectate vor fi 
folosite pentru a oferi gratuit 
beneficiarelor din cele 3 comune 
dobrogene, sesiuni şi produse 
de îngrijire şi înfrumuseţare, în 
cadrul Caravanei „Frumuseţea 
dobrogeană”. Caravana va poposi 
pe data de 28 septembrie în 
comuna Baraganu, pe 5 octombrie 
va ajunge în comuna Grădina şi pe 
12 octombrie, în comuna Deleni. 

O echipă formată din hair stylişti, 
experţi în machiaj, un nutriţionist 
şi bloggeri din comunitatea 
Beauty&Fashion va tunde, vopsi, 
aranja şi machia câte 35 de doamne 
şi domnişoare din fiecare comună 
şi le va oferi informaţii despre 
îngrijirea corporală, sănătate şi 
frumuseţe.

„Dezvoltând proiecte diverse în 
mediul rural am discutat cu femei 
provenind din familii cu venituri 
reduse şi am văzut că sunt obosite 
de problemele vieţii, îmbătrânite 
prematur din pricina nevoilor, că 
au pierdut bucuria de a avea grijă 
de propria persoană. Frumuseţea 
unei femei vine din inima ei, 
din modul în care gândeşte şi 
se comportă, dar şi din aspectul 
fizic îngrijit pe care îl are. Ne-am 

propus să ajungem la aceste 
femei şi să le reamintim faptul 
că sunt importante, sunt unice, 
sunt frumoase şi trebuie să aibă 
grijă nu numai de familie, ci şi de 
ele. Rolul campaniei este să redea 
încrederea în sine femeilor, astfel 
încât să poată găsi energia cu care 
să rezolve problemele cotidiene”, 
a declarat Isabela Ştefan-lorga, 
coordonatorul Caravanei 
„Frumuseţea dobrogeană”.

Înscrierile potenţialilor 
voluntari se realizează pe site-ul 
www.civicumvoluntaris .ro/
campanii sau pe pagina 
de Facebook a campaniei 
„Frumuseţea Dobrogeană”, 
urmând apoi să fie contactaţi 
şi integraţi în desfăşurarea 
campaniei.

Iniţiativa a atras sponsori din 
domenii diferite de activitate, 
care oferă beneficiarelor produse 
cosmetice şi care sprijină 
campania cu servicii şi expertiză. 
Le mulţumim pe această cale 
firmelor: AVON Cosmetics 
România, Interbrands, 
Elmiplant, B.U., Flormar, 
Farmasi, Bono, Naturalesse, 
Fresko, Ops, AYG România, 
Transevren, Studio Foto Story, 
Hotel Vega, „Baroque Look” 
Salon, Iulian Style Salon si 
sponsorilor care încă aleg să se 
alăture campaniei şi caravanei.

Primăria şi Consiliul local 
Cumpăna, reprezentate legal 
prin persoana primarului, ec. 
Mariana Gâju, vă invită să 
participaţi la cea de-a XIII-a 
ediţie a Festivalului „Rodul 
Pământului – Zilele Recoltei 
la Cumpăna”, eveniment 
dedicat pământului, gastro-
nomiei, bogăţiei etnografice şi 
folclorice. 

Evenimentul se va desfăşura 
în comuna Cumpăna, judeţul 
Constanţa, în perioada 26-27 
septembrie 2015, pe stadionul 
din cadrul Complexului Sportiv 
”Victoria” Cumpăna, între orele 
1000 - 2000, unde oaspeţi ne 
vor fi producătorii agricoli şi 
gospodinele din Cumpăna, dar 
şi gospodari din ţară veniţi să-şi 
prezinte hărnicia şi priceperea în 
bucătărie şi la lucrul câmpului.

În cadrul evenimentului 
vor avea loc: parada  portului  
popular, ateliere de gastronomie 
aplicată, prezentarea de reţete 
inedite, realizarea celei mai 

FESTIVALUL „RODUL PĂMÂNTULUI  
– ZILELE  RECOLTEI LA CUMPĂNA”

mari plăcinte dobrogene, unde 
vor participa peste 15.000 de 
spectatori. Standurile cu produse 
tradiţionale şi materiale de 
prezentare turistică şi populară, 
alături de expoziţiile de animale 
şi păsări, vor transpune publicul 

în obiceiurile tuturor zonelor 
etnografice ale ţării.

Pe stadionul din localitate, vor 
avea loc spectacole de muzică 
şi dansuri folclorice, concursuri, 
premieri ale 
celor mai buni 

gospodari din Cumpăna şi multe 
alte surprize. Totodată, vizitatorii 
îşi vor putea aproviziona 
cămările cu legume şi fructe 
de toamnă, comercializate la 
preţ de producător. Cele două 
zile dedicate cinstirii pământului 
şi gospodarilor vor debuta 
sâmbătă, 26 septembrie 2015, 
cu parada portului popular 
românesc şi se vor încheia 
duminică, 27 septembrie, cu un 
frumos foc de artificii. 

În  spiritul  prieteniei  şi al  
tradiţiei, vă  invităm la  acest 
eveniment,  pentru a pune în 
valoare roadele pământului.

Vă aşteptăm cu drag şi 
vă mulţumim pentru prezenţa 
dumneavoastră la Festivalul 
„Rodul Pământului – Zilele 
Recoltei la Cumpăna”.

Pagină realizată de
Luiza Tigmeanu 

Ediţia a XIII-a, 26-27 septembrie 2015
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AFIŞE CU INVITAŢI DE POVESTE
l TUZLA

l EFORIE

PROIECTELE CULTURALE, O ISPITĂ PENTRU TINERI
l interlocutor: Mircea Oancea, directorul Casei de Cultură din Eforie

– Sezonul estival s-a încheiat, 
aşa ca vă invit, domnule director, 
să avem un dialog despre 
proiectele casei de cultură. Cu ce 
începem?

– Euforia Eforiei va deveni şi 
euforia artelor. Mă gândesc ca în 
fiecare an ZILELE ORAŞULUI să 
fie urmate de trei zile de umor. 
Avem în atenţie organizarea 
unui festival care se va numi 
„CĂLUŢUL DE MARE”, sper că 
într-o bună zi vom avea ca invitaţi 
artişti aplaudaţi pe alte scene 
din ţară, mă gândesc la Sibiu 
şi Câmpulung Moldovenesc, ca 
să amintesc două oraşe unde 
umorul este privit cu seriozitate 

Se întâmplă ceva la Tuzla. 
Şi acest ceva merită să fie 
povestit câtă vreme e vorba 
de cultură şi de educaţie. 
ATELIERUL CREATIV este 
un proiect care a stârnit 
interes de la început şi 
acest interes a venit de 
la activităţile care au fost 
organizate la Centrul pentru 
tineret „Ion Creangă”, iată că 
până şi numele este legat de 
o poveste! Invitaţii care ajung 
la Tuzla sunt autori de cărţi şi 
fiecare are ceva de povestit. 
De fiecare dată între invitaţi 
şi cititori se înfiripă un dialog 
captivant şi, fapt remarcabil, 

printre cititori se 
află de fiecare 
dată elevii şcolii 
din localitate, 
ei fiind, în 
multe cazuri, 
p ro tagon iş t i i 
care animă 
acest dialog 
despre ultimele 
apariţii editoriale, dar şi despre 
atelierul de lucru al scriitorilor. 
Printre invitaţii de ultimă oră 
s-au aflat poeta Amalia 
Stănescu şi pianistul Dorian 
Pârvu. Ana Maria Bucur a ales 
Tuzla când a venit vorba de 
lansarea cărţii „Versuri din vis”. 

Roxana Maria 
Gavrilă a făcut 
o pledoarie 
pentru inovare 
şi le-a vorbit 
elevilor despre 
„ABC – ul 
organizatorilor 
grafici”, o apa-
riţie insolită în 

peisajul cărţilor de specialitate.
Coordonatorul Centrului 

pentru Tineret din Tuzla, 
profesorul Cristian Broască, 
a iniţiat un proiect demn de 
toată atenţia: el plănuieşte 
ca Festivalul de teatru 
„STRATONIS”, să aibă viaţă 

lungă şi să-i adune pe tinerii 
din comună în sălile de 
spectacole. „Cei talentaţi vor 
avea şansa să urce şi pe 
scenă”, spune coordonatorul 
acestui centru. „SERBĂRILE 
MĂRII” este un alt proiect, 
semn că la Tuzla, cum 
spuneam, se întâmplă ceva, 
ceva durabil şi cu deschidere 
pentru tineri.

Iniţiatorul acestui proiect 
este convins că noua 
monografie a comunei, carte 
pe care o pregăteşte în aceste 
zile, va avea câteva pagini 
cu  evenimentele culturale 
înregistrate în ultimele luni la 
Tuzla. La Tuzla pe fiecare afiş 
întâlneşti invitaţi de poveste.

Luiza Tigmeanu

şi cu talent. EUFORIA ARTELOR 
vreau să fie o sărbătoare pentru 
oraş şi pentru turiştii care rămân 
la mare şi în luna septembrie. 
Vrem să încurajăm tinerele 
talente, elevi şi studenţi. Cred că 
ar fi o săptămână a artelor, una 
cu surprize plăcute. Începând 
de anul viitor vom organiza o 
săptămână rezervată artelor 
plastice, vreau să punem 
la dispoziţia participanţilor 
materialele necesare, iar la 
sfârşitul taberei vom organiza o 
expoziţie cu lucrările lor. Avem 
în vedere şi organizarea unui 
concurs  de fotografie. Îi vom 
trimite pe concurenţi prin staţiune 

şi după două-trei zile ne vom 
aduna şi vom face o selecţie. 
Apoi îi vom invita pe localnici la 
o expoziţie inedită: ei vor privi un 
oraş văzut de oaspeţii lui.

– Oraşul Eforie are atâtea 
privilegii. Turiştii, e o părere 
personală, cred că ar trebui 
să vadă şi un festival rezervat 
copiilor. Publicul s-a cam săturat 
de atâtea manele...

– Deja pregătim un proiect 
unde vom invita la un concurs 
de muzică uşoară numai copii. 
Nu va fi un fel de copiii spun 
lucruri trăznite, ci un concurs 
unde important este să participi. 
Am tatonat terenul şi cred că vom 
avea peste 60-70 de concurenţi. 
Sprijinim şi turismul, pentru că 
toţi copiii vor fi însoţiţi de părinţi, 
iar concursul va fi  programat în 
luna iunie, la început de sezon 
estival atunci când masa şi 
cazarea sunt accesibile ca preţ. 
Vom organiza două serii de 
spectacole şi o seară pentru gala 
laureaţilor. Ne pregătim încă din 
această toamnă. În Eforie Nord 
am reabilitat Teatrul de vară, am 
schimbat scena, i-am dat, cum se 
spune, o altă faţă, iar dacă vom 
reuşi să avem şi o prelată cred 
că nu vom avea nici o altă grijă. 
Colegul meu, Gigi Rădulescu, 

este, să spun aşa, naşul acestui 
concurs, el a propus să se cheme 
„Refrene la ţărm de mare”.

– Văd că aveţi în atenţie mai 
mult turiştii, nu vă gândiţi şi la 
localnici?

– Până se va construi noua 
casă de cultură, care va fi 
amplasată, se pare, în apropierea 
sediului primăriei, vrem să 
promovăm teatrul şi plănuim să 
invităm marile teatre la Eforie. 
Ştiu că e o încercare cu multe 
semne de întrebare, dar nu mă las 
până nu îi aducem pe marii artişti 
în faţa tinerilor din Eforie. Vom 
încheia parteneriate cu şcolile din 
oraş şi din localităţile învecinate. 
Mai întâi îi vom invita pe elevi să 
fie spectatori. Apoi îi vom ispiti 
să urce şi ei pe scenă. Ştiu că 
la Agigea şi Tuzla s-a făcut ceva. 
Din această toamnă vom avea la 
casa de cultură şi o trupă de teatru 
unde sunt aşteptaţi elevii din oraş. 
Ştiu pe cineva care a încercat să 
aducă un spectacol cu manelişti 
la Eforie şi, vă spun sincer, m-
am bucurat când am auzit că a 
renunţat pentru că a vândut doar 
30 de bilete. Avem două biblioteci 
în oraş şi mărturisesc că am fost 
surprins plăcut să văd că turiştii 
trec pragul bibliotecilor. Un copil 
a vrut să citească o carte în 
vacanţă, e vorba de CIREŞARII, 
dar cartea fusese împrumutată. 
Atunci m-am dus acasă şi am 
căutat-o şi a doua zi copilul avea 
cartea în mână.

Ioniţă Iacob

septembrie

2015



Universitatea Maritimă 
Constanţa investeşte în oameni 
şi în proiecte „VREAU SA MĂ 
CALIFIC” şi „CALIFICAREA 
ESTE ŞANSA MEA”! sunt două 
proiecte afl ate în derulare, sunt 
proiecte despre care se poate 
spune cu onestitate, după cum 
remarca prorectorul UMC, Cornel 
Panait , că se simţea nevoia lor: 
„Proiectele sprijină integrarea 
socială . Sunt foarte utile aceste 
proiecte, ele îi sprijină pe cei 
activi pe piaţa muncii, a adăugat 
prorectorul Panait. Cursanţii 
vor benefi cia de un certifi cat. 
Absolvenţii vor căpăta competenţe 
noi şi îsi vor dezvolta capacitatea 
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l VITRINA CĂRŢILOR

Invitaţie la lectură

Orizontal: 1) Varietate de viţă de vie, 
care produce struguri cu boabe rotunde, 
cărnoase şi aromate. 2) Soi de viţă de vie, 
originar din Franţa, cu boabe mici, albe şi 
rotunde -  Podgorii. 3) Iarbă pe sfârşite! – 
Vast – Sete! 4) Nicolae Avram – Drumurile 
lui Bachus. 5) În acest loc – Primitiv. 6) 
Interogaţie – Acute! – Fluviu în Liberia. 7) 
Preşedinte al  Rusiei – Calciu – Ion Lavric. 
8) Puiul caprei – Iancu Ardeleanu – Fruct 
din Antile. 9) Bun de băut – Poet latin, 
căruia îi aparţine oda „Către Bachus”. 10) A 
sorta strugurii – Bouar (pop.) 11) Cunoscută 
podgorie situată lângă Iaşi, de unde provine 
un vin roşu superior – A se opri.

Vertical: 1) Podgorii transilvane, unde 
sunt cultivate soiuri ca Pinot gris şi Riesling 
italian – Însufl eţit. 2) Podgorie situată în 
vestul României, unde se cultivă Fetească  
albă, Fetească regală, Cabarnet ş.a. (2 cuv.). 

3) Oaie tânără – Podgorie moldavă, unde se produc vinuri albe şi  roşii de masă. 4) Drog la urmă! – Cozi de draci! 
– Andrei Dumitru – Rece! 5) Ambarcaţiune sportivă – 12 luni – Cuvânt cu care se alungă ulii (reg.) 6) Supărat 
– Prenume masculin. 7) Aerisit – Vehicul rustic. 8) Soi de viţă de la Cotnari cu boabe dese şi dulci – Adrian Barbu. 
9) Brav în fi nal! – A apărea – Plin de aţe. 10) Ion Slavici – Cunoscător. 11) Ştiinţă care studiază viţa de vie.

Dicţionar: Uno, Sinu, Hia.

Colaboratorul revistei 
constănţene „TOMISUL 
CULTURAL”, scriitorul Paul 
Diaconescu, revine în atenţia 
cititorilor cu „Memoriile unui 
pierde ţară”, carte tipărită la CASA 
CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ, editură cu 
un recunoscut prestigiu. Apărută 
în condiţii grafi ce deosebite, 

cartea impresionează, ceea ce ne 
îndreptăţeşte să vă semnalăm cu 
bucurie apariţia ei. Criticul  literar 
Gabriel Dimisianu, cronicar vigilent, 
nu ezită să scrie: „Noua lectură 
a textelor face încă mai vizibil 
un sentiment care le unifi că, s-ar 
putea spune, peste tot perceptibil, 
acest sentiment, cu variaţii de 

STRUGURI

l Proiecte în derulare la Universitatea Maritimă Constanţa

ELE SPRIJINĂ INTEGRAREA SOCIALĂ
ŞI PROMOVEAZA PERFORMANŢA

de interacţiune socială, ele pun la 
dispoziţia cursanţilor o serie de 
oportunităţi”.

Mereu alături de 
iniţiatorii unor asemenea 
proiecte, directorul AJOFM
Constanţa, Emilia Murineanu, a 
ţinut să sublinieze semnifi caţia 
unor asemena proiecte, insistând 
asupra „corelării învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii”. 
Mai mult, în intervenţia sa, Emilia 
Murineanu spune că grupul 
ţintă are şansa să îşi dezvolte 
noi abilităţi, cursanţii având 
capacitatea să asimileze un bagaj 
de cunoştinţe care îl va ajuta 
să îşi ridice nivelul profesional. 

Cele două proiecte îi vor ajuta 
pe cursanţi să se adapteze cu 
uşurinţă exigenţelor de pe piaţa 
muncii. O nouă competenţă 
înseamnă o garanţie că 
absolvenţii acestor cursuri se vor 
adapta din mers unor provocări”. 
E momentul să amintim că 400 
de angajaţi au fost informaţi 
privind oportunităţile de califi care 
şi recalifi care. Competenţele 
dobândite de grupul ţintă prin 
formarea profesională continuă 
în cadrul acestor cursuri vor 
îmbunătăţi calitatea şi vor asigura 
condiţiile pentru o productivitate 
sporită a muncii; cursurile, 
fapt remarcabil, sunt gratuite, 

cursanţilor li se acordă o subvenţie 
de 500 de lei; un alt avantaj, 
cursanţii pot face practică (pentru 
unele meserii) în laboratoarele 
universităţii Maritime Constanţa, 
laboratoare dotate cu aparatură 
de ultimă generaţie; în alte 
cazuri, practica se va face în 
întreprinderi care au contract cu 
Fundaţia Universitară BLACK 
SEA FOUNDATION. Cursanţii 
vor benefi cia de şase califi cări: 
sudori, electrician de întreţinere şi 
reparaţii, marinar; motorist nave; 
operator confecţioner industrial, 
lucrător în comerţ. Cursurile 
se vor fi naliza până la sfârşitul 
acestui an. Fiecare grupă, se 
cuvine să precizăm, va avea 
15 cursanţi. „Trebuie să trezim 
energia latentă a cursanţilor, 
spunea Cornel Panait, manager 
de proiect. Dacă privim în jur 
sesizăm că în orice domeniu s-au 
împuţinat profesioniştii. Trebuie 
să promovăm performanţa şi 
să nu uităm că este nevoie 
de o specializare în condiţii 
concurenţiale”.

Andreea Pascu
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climat sufl etesc”. Cronicarul literar 
al revistei CULTURA, C. Stănescu, 
remarcă:”Mecanismul rememorării, 
vag şi haluciantoriu, tinde să 
pună în ordine faliile dislocate, 
„alunecările de teren” de după 
cutremur, ordinea în dezordine, 
identitatea în alteritate”.

Autorul, iată încă o informaţie 
care vă poate îndemna către 
lectura cărţii, cunoaşte bine 
poveştile (şi legendele) oraşului 
Constanţa, deşi locuieşte de ani 
buni în Suedia.

Iulian Talianu


