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Marină „Grigore Antipa” 

45 DE ANI 
ÎN SLUJBA 
MEDIULUI 

MARIN

► TUZLA
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ÎN PREGĂTIRE:

BAZĂ 
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ŞI TABĂRĂ 
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Petre
Frangopol

l EVENIMENT LA COLEGIUL MIRCEA CEL BĂTRÂN

ACADEMICIANUL PETRE T. FRANGOPOL  A VENIT 
LA COLEGIUL CONSTĂNŢEAN

Academicianul Petre 
T. Frangopol, absolvent 
al Colegiulului Naţional 
Mircea cel Bătrân din 
Constanţa, a dat curs unei 
invitaţii şi a venit, alături de 
Dumitru Ţifrea, fost director 
al colegiului amintit, în 
mijlocul elevilor şi cadrelor 
didactice. Despre distinşii 
oaspeţi ai colegiului a vorbit 
directorul Vasile Nicoară. 
Prelegerea, susţinută de 

„EXCELENŢA VERSUS 
MEDIOCRITATEA”. Cu 
acest prilej, directorul 
colegiului constănţean, 
prof. Vasile Nicoară, i-a 
conferit academicianului 
Petre T. Frangopol Medalia 
comemorativă a Colegiului 
realizată la MONETĂRIA 
STATULUI.
Asupra acestui eveniment 

vom reveni cu detalii în 
numărul viitor.

academicianul Petre T. 
Frangopol în faţa elevilor 
şi profesorilor s-a intitulat 

Peste 500 
de elevi ai 
Liceului «Nicolae 
D u m i t r e s c u » , 
însoţiţi de cadre 
didactice, de 
doamnele director 
Daniela Cristea 
şi Ionela Baciu şi 
de dl. viceprimar 
Florin Neagu, 
au organizat un 
marş în memoria 

Cumpănenii au aprins lumânări 
în memoria victimelor de la 

«COLECTIV»
victimelor care au 
pierit în tragicul 
accident din clubul 
b u c u r e ş t e a n 
COLECTIV. Toţi cei 
prezenţi au aprins 
câte o lumânare la 
Sfânta Troiţă de la 
intrarea în localitate 
în memoria 
celor dispăruţi şi 
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Şcoala Gimnazială nr. 24 
ION JALEA Constanţa, unitate 
de învăţământ cu o experienţă 
remarcabilă în privinţa 
proiectelor educaţionale are în 
pregătire, mai nou, un proiect 
cu un titlu sugestiv: „CULTURA 
LA PUTEREA 24”. Mai întâi, 
să scriem că proiectul este 
coordonat de cadre didactice 
care au dovedit de-a lungul 
anilor că s-au implicat de fiecare 
dată cu maximă responsabilitate 
în activităţile şi programele 
educative iniţiate până acum, 
e vorba de Corina Loredana 
Teodorov, directorul şcolii, 
de Isabella Raluca Balcan, 
director adjunct şi Elena Ifrim, 
profesor pentru învăţământul 
primar. În acest nou proiect 
vor fi implicaţi aproape 750 de 
elevi, dar şi părinţii lor, încă o 
dovadă că proiectul îşi propune 
să stimuleze majoritatea 
elevilor şi să le dezvolte 
spiritul competitiv. Proiectul 
amintit vizează creşterea 
gradului de comunicare şi de 
colaborare printr-un schimb 

● Un proiect educaţional

CULTURA LA PUTEREA 24

de experienţă între elevii şi 
cadrele didactice din judeţ. Un 
alt obiectiv al proiectantului este 
îmbunătăţirea culturii generale 
şi valorificarea culturii generale 
prin realizarea unor corelaţii 
interdisciplinare în cadrul unui 
concurs, în scopul aplicării 
lor în viaţa reală. Proiectul se 
va derula pe parcursul unui 
an şcolar, între participanţi, 
se cuvine să subliniem acest 
lucru, vor fi 50 de cadre 
didactice şi mai bine de 950 
de elevi. Concursul este privit 

ca o alternativă de organizare 
a activităţilor din săptămâna 
„ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!”

„Parteneriatele educaţionale, 
a precizat directorul şcolii nr. 24, 
vor contribui la îmbunătăţirea 
relaţiilor dintre cadrele didactice 
implicate, dar şi între instituţii, 
ele vor favoriza schimburi 
de experienţă şi vor crea 
cadrul necesar unor viitoare 
colaborări”.

„Vom promova, a adăugat 
profesoara Isabella Raluca 

Balcan, implicarea comunităţii 
locale, ne gândim să continuăm 
acest proiect şi în anii şcolari 
viitori prin implicarea unui 
număr cât mai mare de elevi”. 
Proiectul „Cultura la puterea 
24” este, veţi fi de acord cu 
noi, o iniţiativă lăudabilă. Elevii, 
a declarat Elena Ifrim, vor fi 
stimulaţi să participe la acest 
proiect, ei vor primi premii la 
sfârşit, iar cadrelor didactice  li 
se vor acorda adeverinţe  de 
participare.

Luiza Ţigmeanu 

Universitatea Maritimă din 
Constanţa, în parteneriat cu 
Varna Business Agency, 
implementează proiectul 
Green Energy 
Cluster  „Constanţa-
Dobrich” cod MIS-ETC 
328.

Proiectul are un 
buget total de 490.530 
Euro şi este cofinanţat 
de Uniunea Europeană 
prin Fondul European 
pentru Dezvoltare 
Regională, Programul 
de Cooperare 
T r a n s f r o n t a l i e r ă 
R o m â n i a – B u l g a r i a 
2007-2013. Durata 
de implementare a 
proiectului este de 18 
luni, în perioada iulie 
2014 – decembrie 
2015. 

Prin proiect se 
urmăreşte asigurarea 
condiţiilor care să 

favorizeze atât creşterea 
controlată a unei industrii 
energetice curate în zona 
transfrontalieră, cât şi 

maximizarea potenţialului 
industriilor locale cu privire 
la acest tip de energie, 
federalizarea expertizei, 

cunoştinţelor şi resurselor 
din Bulgaria şi România, 
prin înfiinţarea unui 
Cluster Transfrontalier 
al Energiei Verzi 
„Constanţa-Dobrich”. 

În cadrul pachetului 
de lucru 6 Universitatea 
Maritimă din Constanţa 
va organiza workshopul  
cu titlul “Forţă de muncă 
pentru industria energiei 
din surse regenerabile 
– mijloace de dezvoltare 
a aptitudinilor şi 
competenţelor”.  Echipa 
de implementare a 
proiectului a dezbătut 
împreună cu participanţii 
aspecte relevante pentru 
această tematică, şi 
anume: necesitatea 
definirii unor noi aptitudini 

şi ocupaţii în domeniul energiei 
verzi, rolul instituţiilor de 
învăţământ în dezvoltarea 
aptitudinilor specifice, abordări 
eficiente pentru dezvoltarea 
competenţelor, strategii privind 
resursele umane, provocări şi 
bune practici în pregătirea şi 
recrutarea forţei de muncă. 

Cea de-a doua zi a 
workshopului a fost dedicată 
elaborării unei declaraţii 
specifice pregătirii şi 
perfecţionării resurselor umane 
din industria energiei din surse 
regenerabile. Pentru realizarea 
declaraţiei, participanţii au fost 
împărţiţi în patru grupuri cu roluri 
distincte: cetăţeni / rezidenţi 
/ studenţi, autorităţi, experţi 
tehnologici, reprezentanţi 
ai sectorului privat. Ulterior, 
declaraţia rezultată va sta la 
baza unui document comun 
întocmit împreună cu partenerul 
bulgar din cadrul proiectului.

Iacob Ioniţă

Proiectul Green Energy Cluster
„Constanţa-Dobrich”
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Avocatul Poporului la 
Constanţa a împlinit, în luna  iulie, 
11 ani de la înfiinţare. Primul sediu 
în care a funcţionat, a fost  în 
incinta Curţii de Conturi.Din 2007 
Avocatul Poporului Constanţa are 
un birou în clădirea Prefecturii 
Constanţa, la demisol, lângă 
Serviciul Paşapoarte.  În cei 
11 ani de activitate,   au venit 
în audienţă peste 7 000 de de 
oameni din cele două judeţe 
arondate, Constanţa şi Tulcea. 
În acelaşi timp, s-au adunat circa 
3.900 de petiţii şi au fost efectuate  
peste 40 de anchete.Atribuţiile 
au fost modificate şi completate 
prin acte normative care extind 
activitatea şi în verificarea 
locurilor de detenţie, astfel că au 
fost efectuate o serie de anchete 
în penitenciare şi centrele de 
arest preventiv, având ca obiectiv 
verificarea condiţiilor de detenţie. 
Din păcate, şi acum oamenii se 
confruntă cu aceleaşi probleme 
pe care le invocau în urmă cu 
11 ani. De la începutul anului 
în curs au trecut pragul acestei 
instituţii peste 470 de cetãţeni 
nemulţumiţi de modul cum 
reacţionează autorităţile publice 
locale din Constanţa şi Tulcea  la 

l Avocatul Poporului

DE  11 ANI LA CONSTANŢA

solicitările lor. Dintre aceştia 182 
de cetăţeni au formulat petiţii ce 
au îndeplinit condiţiile legale care 
sã permitã experţilor biroului sã 
iniţieze procedurile legale potrivit 
competenţelor ce le revin, de 
mediere şi dialog între cetăţeni şi 
reprezentanţii autorităţilor publice 
reclamate.Petiţiile au fost primite 
atât în cadrul audienţelor acordate 
zilnic la sediul biroului, cât şi prin 
poştă sau electronic pe adresa de 
e-mail  avpconstanta@avp.ro. 

Cele mai frecvente drepturi 
încălcate de către autorităţile 
publice, au fost : dreptul de 
petiţionare – neprimirea unui 
răspuns în termenul legal de 

30 de zile; dreptul la un nivel 
de trai decent – întârzierea 
recalculării pensiilor; aşezarea 
injustă a sarcinilor fiscale, 
adică aplicarea impozitului 
pentru persoane îndreptăţite 
la scutirea de impozite şi taxe; 
dreptul persoanei vătămate de 
o autoritate publică – refuzul 
eliberării titlurilor de proprietate, a 
diverselor adeverinţe, autorizaţii 
sau  avize; dreptul de proprietate 
privată – refuzul şi chiar 
ignorarea totală de către unele 
primării de a pune în proprietate 
personele îndreptăţite, etc. Unele 
primării din judeţul Constanţa 
şi Tulcea nu trimit nici măcar 
un  răspuns referitor la motivele 
tergiversării soluţionării cererilor. 
Tergiversarea punerii în executare 
a hotărârilor judecătoreşti, de 
către unele primării au avut 
ca temei de drept art. 52 din 
Constituţia României, referitor la 
dreptul persoanei vătămate de o 
autoritate publică.

În jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului 
s-a statutat faptul că, dreptul la 
un proces echitabil nu acoperă 
procedura numai până la 
pronunţarea hotărârii, ci până la 

executarea acesteia, statul având 
obligaţia de a se supune unei 
hotărâri judecătoreşti pronunţate 
împotriva lui. Executarea în speţă 
fiind emiterea titlului de proprietate 
şi punerea în posesie efectiva a 
titularului dreptului.Şi în dreptul 
intern, respectiv în  Legea nr. 
165/2013, hotărârile judecătoreşti 
pronunţate împotriva autorităţilor 
publice trebuie puse în executare 
de îndată ce rămân definitive 
şi irevocabile, însă în practică 
de cele mai multe ori aceste 
prevederi sunt încălcate.

Reamintim programul de 
audienţe, de luni pînã joi, între 
orele 9 şi 16, şi vinerea, între 
orele 9 şi 12, la sediu şi în teritoriu 
o data pe lună, la Primăria 
Medgidia, Cernavoda şi  la 
Prefectura Tulcea.De la înfiinţare 
şi până în prezent,  Biroul teritorial 
Constanţa al instituţiei Avocatul 
Poporului,  a fost un mediator 
între cetăţenii din judeţele 
Constanţa şi Tulcea, arondate în 
aria sa de competenţă teritorială. 
În viitor, va veghea în continuare 
ca drepturile şi libertăţile 
cetăţeneşti să fie respectate de 
către autorităţile publice, va fi un 
garant al respectării Constituţiei 
şi va interveni, în problemele date 
în competenţa sa, potrivit legii.

Nedea Felicia
Expert Coordonator,

Biroul teritorial Constanţa

Felicia
Nedea

Se poate spune şi aşa: la 
Tuzla timpul nu mai are răbdare. 
După ce a construit (cu sprijinul 
Zonei Metropolitane Constanţa) 
Centrul pentru Tineret „Ion 
Creangă”, proiect privit cu atenţia 
cuvenită de către primăria şi 
de Consiliul Local, iată că, 
mai nou, aici se fac ultimele 
pregătiri privind proiectul ce 
vizează construirea unei BAZE 
SPORTIVE, încă o investiţie 
pentru tinerii din comună. Ion 
Moisei, tânărul viceprimar al 
comunei, spune că va continua 
proiectele fostului primar, 
convins că va avea alături de 
el şi consilierii locali. În ziua 
documentării noastre la primăria 
Tuzla, pe biroul primarului 
apăruseră primele schiţe cu 
noua BAZĂ SPORTIVĂ, un 
proiect mai vechi, dar care acum 
a devenit unul de actualitate câtă 

l Proiecte în pregătire:

BAZA SPORTIVĂ ŞI TABĂRA PENTRU ELEVI

vreme în comună s-au înmulţit 
solicitările tinerilor care vor să facă 
mişcare, iar în vitrina Centrului 
pentru tineret s-au adunat câteva 
trofee câştigate la concursuri şi 
festivaluri dar şi la competiţiile 
sportive, încă un semn că la Tuzla 
proiectele şi investiţiile din ultima 
vreme au trezit la viaţă o localitate 
care era cunoscută doar pentru 
plaja sălbatică şi pentru FARUL 

amintit în paginile 
fermecătoare ale 
unor monografii 
despre istoria 
zonei. Noua 
BAZĂ SPORTIVĂ 
va fi construită 
lângă serele de la 
marginea comunei 
şi va avea un 
teren de fotbal, 
pistă de atletism, 
teren de baschet, 

vestiare, nocturnă, spaţii de 
cazare, o sală pentru evenimente 
şi mai multe terenuri de tenis. 
Sportivii care vor apela la această 
BAZĂ SPORTIVĂ vor beneficia de 
spaţii de cazare moderne, clădirea 
rezervată pentru refacere urmând 
să aibă 35 de camere; în preajmă 
se va amenaja şi o parcare care 
se va întinde pe mai bine de 400 
m.p.; amplasarea acestui complex 

sportiv mai are încă un privilegiu: 
el va fi înconjurat de două liziere 
de pomi, iar într-o bună zi (în 
zonă) va mai apărea o plantaţie 
de salcâmi, după cum a precizat 
Taner Reşit, viceprimarul cu 
atribuţii de primar, care nu 
ezită să spună că va continua 
toate proiectele fostului primar, 
convins că ele sunt în interesul 
comunităţii.

Tot la Tuzla, vechea tabără, 
care acum este părăsită şi 
terenul e sufocat de buruieni şi 
de materiale care nu mai pot fi 
refolosite, va avea, în sfârşit, o 
altă soartă.   

Ea va fi reabilitată şi pregătită 
să devină într-o bună zi o nouă 
tabără, cu teren de sport şi cu 
spaţii de cazare care să nu mai 
semene cu căsuţele de odinioară. 
Cele două proiecte, cum 
spuneam, sunt în pregătire, cu 
precizarea că BAZA SPORTIVĂ 
a fost aprobată de Consiliul 
Local, ea având identificată şi 
sursa de finanţare.

Luiza Ţigmeanu
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Războiul de la 1877-1878 
a adus României nu numai 
independenţa statală dar şi 
reunirea cu Dobrogea, în condiţiile 
fixate de congresul de la Berlin, sub 
auspiciile marilor puteri. Punerea 
în practică a acelor hotărâri a 
însemnat un proces complex de 
măsuri adoptate de executivul 
României, care au pregătit luarea 
efectivă în posesie a provinciei 
transdanubiene. În acest context, 
semnificaţia cea mai importantă o 
are ziua de 14 noiembrie 1878, stil 
vechi, atunci când trupele române 
au trecut Dunărea, sub privirile 
principelui Carol, marcând noua 
eră ce începea în istoria frumoasă 
a Dobrogei. 

Dar să vedem ce s-a întâmplat 
de fapt la 14 noiembrie. Era o zi de 
marţi, destul de răcoroasă, iar la 
prima oră principele Carol însoţit 
de generalul Davila şi de colonelul 
adjutant Fălcoianu, din statul 
major, precum şi de lt. col. Filitis, 
prefectul poliţiei Capitalei şi cel al 
districtului Ilfov, au luat trenul spre 
Brăila. Trenul a ajuns în gara Brăila 
la ora 9 dimineaţa, pe o  vreme cu 
nori şi doar 4 grade în termometre. 
Aici aşteptau, primul ministru 
I.C. Brătianu, care venise cu 
o seară înainte, împreună cu 
generalul Anghelescu, coman-
dantul diviziei ce urma să fie 
instalată în Dobrogea. Lor li se 
alăturau autorităţile civile ale 
judeţului dar şi o companie de 
vânători cu drapelul şi fanfara ei, 
o companie din garda naţională 
precum şi un  public numeros şi 
entuziast. După trecerea în revistă 
a trupelor amintite, principele 
Carol a intrat în sala de recepţie a 
gării, unde l-a întâmpinat primarul 
oraşului Brăila, cu un discurs 
înălţător, din care vom reproduce 
aici câteva rânduri:

„Trecând în posesiunea 
Dobrogei, unde urme nepieritoare 
atestă că ea ne-a aparţinut 
odată, România îndeplineşte 
astăzi un act, nu de cucerire, ci 
de revendicare. România are în 
această parte a Orientului mare 
misiune de îndeplinit. Continuând 
opera începută de străbunii 
săi, dar întreruptă de secoli de 
barbarie şi de întuneric, România 
nu aspiră la altă victorie decât 
la aceea a cuceririi morale, prin 
plantarea în inimile populaţiunilor 
din Dobrogea, a simţămintelor şi 
ideilor generoase ce caracteriză 
pe poporul român. Drapelul său, 
triumfător pe câmpul de luptă, 
al independenţei, poartă cu 
sine deviza Justiţie şi Libertate, 
fundamente ale tuturor societăţilor 
civilizate. El va fâlfâi mândru şi 
peste câmpiile Dobrogei şi peste 
ţărmul Mării Negre, anunţând 
lumei din acea parte că o nouă eră 

l ZIUA DOBROGEI
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i se deschide, eră de libertate şi de 
prosperitate”.

Urma apoi un alt discurs de 
întâmpinare, rostit de preşedintele 
comitetului permanent din Brăila, 
ce amintea şi de bombele căzute 
acolo la începutul războiului. La 
rândul său, răspunzând cuvintelor 
cu care a fost întâmpinat, principele 
Carol  a spus între altele: „Întâia 
bombă care a căzut în oraşul 
Brăila a fost semnalul răsbelului 
şi bateriile din Calafat au răspuns 
în aceeaşi zi. Prin luptele de peste 
Dunăre s-a întărit independenţa 
şi mărirea Ţării; astăzi trecem 
Dunărea pentru a doua oară, însă 
în pace şi linişte, spre a lua în 
posesiune o ţară pe care armata 
prin vitejia sa, a câştigat-o pe 
câmpiile Bulgariei”. Apoi, în uralele 
publicului, încălecând pe calul 
său, principele Carol s-a îndreptat 
spre locul unde aşteptau trupele 
aşezate pe două linii. După ce a 
trecut în revistă ostaşii, s-a dat 
citire Înaltului Ordin de Zi, care, 
ne spune cronica oficială, a fost 
„salutat cu unanime urări”. Reţinem 
câteva fraze şi din acest document 
al aceleiaşi zile de 14 noiembrie: 
„Ostaşi! Marile Puteri Europene, 
prin tratatul din Berlin, au unit cu 
România Dobrogea, posesiunea 
vechilor noştri Domni. Astăzi, voi 
puneţi piciorul pe acest pământ 
care redevine ţară română. Voi nu 
intraţi în Dobrogea ca, cuceritori, 
ci intraţi ca amici, ca fraţi ai 
unor locuitori care de acum sunt 
concetăţenii voştri”.

Principele Carol se aşeză apoi în 
fruntea trupelor şi le conduse spre o 
movilă din apropiere, unde fusese 
amenajat un altar. Aici aşteptau 
părintele Melchisedec episcopul 
Dunării de Jos şi alţi clerici în  
veştmintele de sărbatoare, pregătiţi 
să oficieze slujba de Te Deum şi să 
binecuvânteze ostaşii ce urmau să 
treacă Dunărea. După terminarea 
serviciului divin, principele Carol 
luă conducerea trupelor şi trecu în 
fruntea lor prin oraş, unde locuitorii 
îi aşteptau cu buchete şi coroane de 
flori, într-o atmosferă entuziastă. În 
centrul oraşului avu loc trecerea în 

revistă a trupelor, care porniră 
apoi spre port, unde se 
făcuseră pregătirile necesare 
spre a se asigura îmbarcarea 
şi transbordarea rapidă a 
armatei. Primăria ridicase un 
arc de triumf, iar vasele aflate 
în port aveau toate arborat 
marele pavoaz, în cinstea 
acestui eveniment. La ora 
12 sosi în port şi principele 
Carol, urcând apoi la bordul 

vasului „Ştefan cel Mare”. Aici îl 
aşteptau, primul ministru Brătianu, 
episcopul Melchisedec, alături de 
ei aflându-se autorităţile civile ale 
judeţului şi notabilităţile oraşului 
Brăila. Mai asistau reprezentanţii 
Companiei austriece de navigaţie 
pe Dunăre şi un anume Foscolo, cel 
care pusese la dispoziţia guvernului 
mai multe bastimente pentru 
trecerea mai rapidă a trupelor, prin 
diferite puncte. 

Pe malul dobrogean al Dunării, 
fusese arborat drapelul României 
încă de dimineaţă şi se instalase un 
birou telegrafic. Cu toată vremea 
umedă, ceţoasă şi întunecată, un 
numeros public dobrogean format 
din mai toate etniile provinciei, 
aştepta cu nerăbdare să asiste la 
trecerea fluviului de către armata 
română. Până la ora 1 după amiază, 
sub privirile principelui Carol, s-au 
îmbarcat şi au fost tranportaţi pe 
celălalt mal, un detaşament de 
roşiori, o companie de vânători, 
o baterie de artilerie şi regimentul 
5 de infanterie de linie. Atunci a 
pornit spre malul dobrogean şi 
vasul „Ştefan cel Mare”.  Principele 
a coborât şi a urat călătorie 
bună trupelor, care au salutat cu 
entuziasm pe conducătorul lor; 
apoi episcopul Melchisedec a 
binecuvântat pe ostaşi, iar aceştia, 
cu drapelul desfăşurat şi intonând 
imnul naţional, au început marşul 
spre Măcin. De la staţia de telegraf, 
Suveranul a trimis o telegramă 
principesei Elisabeta, anunţând 
efectuarea trecerii trupelor, iar 
apoi, la orele 14,30 s-a reîntors 
la Brăila, unde îl aştepta acelaşi 
public călduros; vasul princiar a 
marcat descinderea suveranului 
în portul Brăila cu 21 salve de tun, 
iar mulţimea a avut ocazia unei noi 
manifestări de simpatie faţă de 
pricipele care condusese Armata 
şi ţara la victorie şi independenţă. 
Însoţit de primul ministru şi suita 
sa, principele Carol s-a întors în 
aceeaşi seară la Bucureşti. 

Din capitala ţării, Carol a 
trimis o proclamaţie către locuitorii 
Dobrogei, un document de mare 
valoare pentru istoria ţării şi a 

Dobrogei în special, expunând 
principiile de care era călăuzit 
statul român în politica sa faţă de 
această nouă provincie reunită cu 
ţara, faţa de toţi locuitorii săi.

Peste câteva zile sosea de 
la Tulcea o depeşă trimisă de 
reprezentanţii locuitorilor de acolo:

„Prea Înălţate Doamne,
Drapelul oşteanului român, 

încununat de flori, fâlfâie mândru 
între noi. L-am salutat cu iubire 
şi devotament, şi inimile noastre 
tresaltă de lacrimi de bucurie, căci 
în el vedem simbolul civilizaţiunei 
pe care Alteţa Ta Regală, marele 
căpitan al vitezei oaste române, o 
semeni în noua provincie Regală. 
De astăzi înainte începe o viaţă 
nouă pentru noi. Vom privi dar cu 
încredere şi iubire în viitor, uitând 
trecutul. Ridicăm rugi călduroase 
catre A-Tot-Putintele pentru ca să 
binecuvânteze opera românismului 
dincoace de Dunăre şi depunem 
la picioarele Alteţei Tale Regale 
simţămintele noastre de iubire şi 
fidelitate.

Dumnezeu să aibă în sfânta sa 
pază pe Alteţa Ta Regală!

Dumnezeu să protejeze 
pe duioasa Augusta noastră 
Suverană!

Dumnezeu să ţie putere 
ostaşului nostru!”

Urmau apoi semnăturile 
fruntaşilor comunităţilor importante 
din Tulcea: română, bulgară, 
greacă, rusă, musulmană, 
armeană şi israelită, precum şi alte 
500 de iscălituri.

Predarea efectivă a teritoriului 
Dobrogei s-a început la 
23 noiembrie 1878, atunci când 
la Tulcea, fostul guvernator rus 
al provinciei a remis administraţia 
Dobrogei în mâinile autorităţilor 
române, reprezentate de delegatul 
român N. Catargi şi prefectul 
G. Ghica. Evenimentul s-a 
petrecut la palatul administrativ, în 
prezenţa generalului Anghelescu, 
a stareţului mănăstirii Cocoş, a 
corpului consular, comunităţilor şi 
corporaţiilor din oraş.

Pentru încărcătura sa 
simbolică, parlamentarii români au 
hotărât ca ziua de 14 noiembrie să 
fie sărbătorită ca  „Ziua Dobrogei”, 
prin Legea nr. 230/2015. Conform 
acestui act: „Sărbătorirea anuală 
a Zilei Dobrogei poate fi marcată 
de autorităţile centrale şi locale, 
precum şi de instituţiile publice 
de cultură din ţară şi străinătate, 
prin organizarea unor programe 
şi manifestări cu caracter cultural-
ştiinţific”.

Constantin Cheramidoglu
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Vă semnalăm 
apariţia unui nou 
număr al revistei de 
cultură „TOMISUL 
CULTURAL”, publicaţie 
primită cu interes şi 
aşteptată cu nerăbdare 
de cititorii săi. Şi în 
acest număr cititorii au 
la îndemână pagini de 
poezie şi proză semnate 
de scriitori cu mare 
succes la public: Liviu 
Ioan Stoiciu şi Nicolae 
Coande (poezie), Ioan Groşan, proză. 
Rubrica  „Roua lecturii” găzduieşte 
un poem semnat de Gabriel Chifu. 
Două pagini de revistă sunt rezervate 
Festivalului Internaţional „Nopţi de 
poezie” de la Curtea de Argeş. Criticul 
literar Nicolae Rotund semnalează 
cititorilor apariţia cărţii „Un studiu de 
caz”, Mircea Eliade, o carte despre 
creaţia reputatului scriitor; Corina 
Apostoleanu scrie despre una 
dintre cărţile lui Nicolae Manolescu, 
intitulându-şi recenzia sugestiv: „Între 
viaţă şi cărţi”. Poetul Ovidiu Genaru, 
autorul unor remarcabile cărţi de 
poezie, publică note de călătorie sub 
titlul „Suprarealităţi siciliene”. Doina 
Păuleanu îl prezintă în cuvinte pline 

l A apărut
Un nou număr al revistei 
„TOMISUL CULTURAL”

de căldură pe pictorul 
Zamfir Dumitrescu, 
care realizează şi 
ilustraţia revistei. 
Academicianul Petre 
T. Frangopol relatează 
despre un eveniment 
găzduit de Mânăstirea 
Bârsana, iar Virgil 
Coman, directorul 
Arhivelor Naţionale 
Constanţa, supune 
atenţiei cititorilor 
fascinantele parcuri 

de distracţii din Germania şi Austria; 
rubrica traduceri găzduieşte un 
grupaj de poeme semnate de Anna 
Ahmatova şi Ivan Bunin, iar Veronica 
Luchian publică un text despre 
colecţia de icoane de la Muzeul de 
artă din Tulcea.

Cu o grafică deosebită, tipărită pe 
hârtie velină, TOMISUL CULTURAL 
(NR. 5) ESTE O REVISTĂ 
INSOLITĂ. În numărul apărut în 
aceste zile, cititorii vor lectura, 
îndrăznim să anticipăm, cu bucurie 
un interviu cu romancierul Cristian 
Teodorescu, autorul unor romane de 
succes: „Medgidia, oraşul de apoi” şi 
„Şoseaua Virtuţii”.

Andreea Pascu 

Joi, 5 noiembrie a.c., studenţii 
economişti ai Universităţii 
constănţene, beneficiari ai  
proiectului european „Reţeaua 
de Practică Economică 
– CAREER.HUB”, cofinanţat din 
Fondul Social European (POSDRU 
2007-2013), au efectuat o vizită de 
documentare la Banca Naţională, 
România TV şi la Agenţia de 
Monitorizare a Presei.

Proiectul, implementat de  
Universitatea „Andrei Şaguna”, 
are ca obiectiv general facilitarea 
tranziţiei la viaţa activă pentru 
355 studenţi şagunişti din 
domeniul ştiinţelor economice, 
răspunzând obiectivelor POSDRU 
privind facilitarea tranziţiei de la 
şcoală la locul de muncă, prin 
creşterea relevanţei rezultatelor 
învăţării ca urmare a valorificării 
informaţiilor şi resurselor din 
cadrul parteneriatelor universitate-
potenţiali angajatori, create 
în cadrul reţelei de practică 
economică CAREER.HUB.

Evenimentul se înscrie în seria 

Studenţii de la Şaguna în vizită de documentare
activităţilor prevăzute în proiect, 
menite să ofere activităţi suport 
pentru orientarea şi consilierea 
studenţilor, în cadrul cărora, alături 
de stagiile de practică, componente 
esenţiale ale pregătirii universitare, 

unei preţioase mărturii ale istoriei 
românilor, monede antice şi 
medievale, precum şi noua secţiune 
a muzeului dedicată aurului.  

Următoarea vizită a avut loc la 
sediul televiziunii Romania TV, unde 

„Active Watch“ a influenţat politica 
UE faţă de România, susţinând 
liberul acces la informaţiile 
de interes public, guvernarea 
responsabilă şi transparentă, 
precum şi egalitatea de şanse în 
societate.

În această perioadă, studenţii 
economişti ai Universităţii  
„Andrei Şaguna” din Constanţa 
îşi finalizează activitatea de 
practică, dovedind un interes 
deosebit pentru interacţiunea cu 
profesionişti în domeniu, care le 
permite o mai buna înţelegere 
şi cunoaştere a mecanismelor 
economice. 

Importanţa şi atractivitatea 
acestui eveniment, ca şi a celor 
anterioare organizate în cadrul 
Proiectului „CAREER.HUB”, 
contribuie la promovarea unei 
abordări proactive a  Universităţii 
„Andrei Şaguna” în definirea 
planurilor educaţionale şi la o mai 
bună comunicare între universitate 
şi agenţii economici.

Iacob Ioniţă

dar şi ale proiectului european 
lansat, sunt organizate ateliere 
de lucru şi vizite tematice de 
documentare în instituţii şi companii 
emblematice pentru economia ţării. 

„Periplul” ştiinţific al şaguniştilor 
a început cu vizita la Banca 
Naţională a României. Primiţi cu 
deosebită căldură, studenţii  s-au 
bucurat de vizionarea valorosului 
tezaur expus în cadrul Muzeului 
Băncii Naţionale, mai exact a 

studenţii au putut admira procesele 
de prelucrare a informaţiilor şi 
redarea ştirilor din domenii politice, 
economice, sociale, finanţe, 
pieţe de capital, bănci, companii 
imobiliare, auto şi IT.

Studenţii au încheiat ziua cu 
vizita la Agenţia de Monitorizare a 
Presei. Denumită şi „Active Watch”, 
asociaţia are ca scop protejarea 
şi promovarea dreptului la liberă 
exprimare şi libertatea presei. 

Şcoala din LUMINA a promovat 
câteva  parteneriate cu instituţiile de pe 
raza comunei, printre ele aflându-se de 
fiecare dată primăria, biserica şi Poliţia. 
„Am insistat asupra unor asemenea 
parteneriate pentru că ele ne-au ajutat, 
spune prof. Tatiana Pintilie, directoarea 
şcolii gimnaziale din comuna Lumina. 
Mai nou, adaugă directoarea, continuăm 
un parteneriat cu primăria, încercând să 
combatem absenteismul. Avem alături şi 
Poliţia. Am alcătuit o comisie şi împreună 
cu partenerii am identificat cauzele 
şi acum acţionăm pentru a schimba 
mentalitatea unora, puţini la număr, care 
ezită să frecventeze şcoala ori fac asta 
sporadic. Sunt în jur de 15 cazuri, sunt 
copii care provin din familii nevoiaşe. Am 
luat legătura şi cu serviciul de asistenţă 
socială din primărie şi am întocmit o listă, 
iar în aceste zile ne vom deplasa pe teren 
să vedem la faţa locului care e starea de 
lucruri. Am mai avut asemenea situaţie şi 
în anii trecuţi, au fost situaţii cărora le-am 
găsit rezolvarea, numai că, iată, acum s-au 
ivit alte cazuri. De astă dată vom discuta 
mai mult cu părinţii copiilor, vom căuta să 
îi implicăm şi să-i facem să înţeleagă mai 
bine rostul şcolii, rostul educaţiei, o să le 
prezentăm avantajele şi, fireşte, nu vom 
evita să le spunem unde greşesc ei”.

Pentru că am amintit de avantaje şi 

PRIMÃRIA ESTE PRIMUL 
PARTENER AL ŞCOLII

► LUMINA

de şansele elevilor, şi şcoala din Lumina 
se află printre protagoniştii unor proiecte 
educaţionale, ne grăbim să inserăm în 
acest colţ de pagină informaţii despre un 
proiect de ultimă oră, proiecte iniţiate de 
Inspectoratul şcolar judeţean Constanţa, 
e vorba de un proiect care stimulează 
isteţimea şi energia copiilor: ”E un proiect, 
spune profesoara Pintilie, care stimulează 
inteligenţa elevilor. În cadrul acestui 
proiect, elevii vor participa la concursuri 
de creaţie literară şi se vor organiza 
expoziţii care vor  scoate la lumină 
înclinaţiile şi abilităţile şcolilor. Ne gândim 
ca printre teme să se afle şi dragostea 
pentru natură.  Avem o bună experienţă în 
privinţa organizării unor expoziţii care au 
pus în evidenţă aceste sentimente. 80 de 
elevi vor fi instruiţi şi stimulaţi să participe 
la concursurile care vor fi organizate în 
cadrul proiectului amintit”.

La Lumina, şi cu asta încheiem, va 
avea loc şi un eveniment în aceste zile. 
În ziua documentării noastre se făceau 
ultimele pregătiri pentru dotarea celor 
şase săli de clasă care au fost construite în 
ultimele luni. Laboratorul de fizică şi chimie 
va avea,  după cum preciza directoarea 
şcolii, şi un spaţiu pentru depozitarea 
materialelor didactice, încă un avantaj 
pentru elevi şi pentru cadrele didactice. 

Andreea Pascu
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Caracteristicile naturale ale 
Mării Negre, apreciată cel mai 
sugestiv şi succint ca „unicum 
hidrobiologicum” (Knipovici, 
1932) sunt bine cunoscute (ex. 
Antipa, 1941; Bologa şi colab., 
1994, Nicoalev&Bologa, 2008).

Acestor particularităţi se 
adaugă activităţile antropogene 
cu impact sever asupra Mării 
Negre care îşi au originea 
într-un bazin hidrografic de 
peste cinci ori mai mare decât 
suprafaţa mării însăşi. Teritoriile 
statelor dunărene şi costiere 
care constituie acest areal 
includ o populaţie de peste 165 
milioane din 17 ţări (81 milioane 
numai din bazinul dunărean). 
Activităţile cele mai importante 
cuprind în special:

– transporturi (Dunăre, 
canal Dunăre-Marea Neagă, 
Marea Neagră, porturi fluviale şi 
maritime, zone libere); 

– industrie (ciment, 
superfosfaţi, petrochimie, 
energie nucleară ş.a.);

– agricultură (îngrăşăminte, 
ierbicide, pesticide);

– pescuit (şi suprapescuit);

l INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

MARINĂ „GRIGORE ANTIPA” 

45 DE ANI ÎN SLUJBA 
MEDIULUI MARIN

– turism (agrement, sporturi 
nautice, tratament medical).

Ca urmare a acestor activităţi, 
Marea Neagră a evoluat din 
punct de vedere ecologic, 
în ultimele decenii, dintr-un 
ecosistem iniţial diversificat 
şi productiv (îndeosebi ca 
resurse pescăreşti) într-un 
mediu pronunţat eutrof, cu 
condiţii viaţă limitative pentru 
numeroase organisme vegetale 
şi animale.

Aspectele contemporane 
cele mai grave care au 
determinat experţii Facilităţii 
Globale pentru Mediu (Global 
Environment Facilities – GEF) 
să considere în 1992 Marea 
Neagră drept „cea mai serios 
degradată mare de pe planetă” 
pot fi descrise prin:

– deteriorarea progresivă 
a mediului costier din cauza 
eroziunii;

– extinderea zonelor hipoxice 
şi/sau anoxice;

– posibila creştere a 
concentraţiei de H2S în straturile 
eufotice;

– acumularea continuă a 

diferiţi poluanţi proveniţi din 
atmosferă şi din surse terestre 
(metale grele, radionuclizi, 
hidrocarburi, ierbicide, pesticide, 
detergenţi);

– scăderea capacităţii de 
autopurificare a zonelor costiere 
faţă de contaminanţi chimici şi 
microbiologici;

– dispariţia rapidă a unor 
specii, scăderea dramatică 
a biodiversităţii şi reducerea 
drastică a resurselor vii 
valorificabile.

Astfel Marea Neagră s-a 
confruntat, în anii 90 ai secolului 
trecut, cu un dezechilibru 
ecologic extrem de grav, datorat 
contaminării/poluării provenind 
atât de pe uscat cât şi din 
aer, care poate fi rezumat în 
secvenţa eutrofizare → înfloriri 
(fito- şi zooplanctonice) → 
hipoxie şi anoxie → mortalităţi 
→ diminuarea diversităţii şi 
resurselor biologice. În prezent,  
starea mediului marin şi costier 
confirmă tendinţa generală de 
uşoară ameliorare a parametrilor 
de mediu şi a stării de 
convalescenţă a ecosistemului.

Totodată, Marea Neagră 
reprezintă un „laborator” ideal 
pentru studierea efectelor 
stresului antropogen menţionat, 
a variabilităţii sinoptice 
şi climatice, precum şi a 
dezechilibrelor ecosistemelor. 
În consecinţă, acest bazin cu 
totul particular reprezintă un 
test natural în sensul înţelegerii 
fenomenelor oceanografice 
comune şi altor zone ale 
Oceanului Mondial. În aceeaşi 
măsură însă, Marea Neagră 
prezintă un interes global 
întrucât fenomenele care au loc 
aici reprezintă un avertisment 
al naturii pentru alte regiuni ale 
mapamondului, iar cunoştinţele 
obţinute asupra acestei mări 
vor putea servi protejării altor 
segmente ale Oceanului Mondial 
aflate în stare de suferinţă.

Cercetările marine 
româneşti, legate iniţial de 
Marea Neagră, au debutat cu 
peste 100 de ani în urmă, cu 
oceanografia fizică, fapt motivat 
de două aspecte practice: 
menţinerea navigabilităţii gurilor 
Dunării (la Sulina) şi proiectarea 
portului Constanţa. Aceste 
necesităţi au impus studiul 
influenţei exercitate asupra 
ţărmului de către materialul 
în suspensie transportat de 
Dunăre, al curenţilor marini şi 
al structurii şi caracteristicilor 
litoralului românesc.

dr. Simion Nicolaev
dr. Tania Zaharia

s-au rugat pentru cei bolnavi, 
aflaţi în spitalele bucureştene.

La iniţiativa doamnei 
primar Mariana Gâju şi a 
domnului viceprimar Neagu 
Florin, dar şi la solicitarea 
cumpănenilor, astăzi, partici-
panţii la acest marş au aprins 
câte o lumânare în memoria 
tragicului accident din clubul 
bucureştean. 

Acest marş a fost precedat 
de o simulare de incendiu, 
unde elevii au învăţat de 
la inspectori din cadrul ISU 
Dobrogea şi de la inspectorii 
din cadrul compartimentului 

pentru situaţii de urgenţă din 
cadrul Primăriei Cumpăna, 

Doamna primar ec. Mariana 
Gâju, prezentă la o reuniune 

(urmare din pag. 1)

Cumpănenii au aprins lumânări în memoria 
victimelor de la «COLECTIV»

această manifestare: «Încă 
o dată, micii mei cumpăneni 
au dat dovadă de educaţie, 
compasiune şi respect faţă 
de aproapele nostru. Le 
mulţumesc din suflet celor 
implicaţi în această acţiune, 
Dumnezeu să le dea sănătate 
şi să îi ocrotească de cele 
rele. Odihnească-se în pace 
cei morţi, iar celor bolnavi 
Dumnezeu să le dea sănătate 
şi puterea de a trece peste 
această dramă», a declarat 
ec. Mariana Gâju, primarul 
comunei Cumpăna.

Iacob Ioniţă

cum să se comporte în cazul 
în care sunt implicaţi în astfel 
de situaţii.

a GAL Madonie, în Palermo, 
a ţinut să mulţumească din 
suflet tuturor celor implicaţi în 
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PNDR, se ştie, este 
o oportunitate pentru 
fermieri, dar şi pentru 
cercetători, şi unii şi 
alţii au şansa să iasă 
din impas şi să facă 
un pas înainte către 
o agricultură care să 
beneficieze de utilaje 
cu un randament tot 
mai bun; cercetarea 
îi va sprijini să 
aplice tehnologii de 
ultimă oră, tehnologii 
adecvate care să-i 
ajute să combată 
seceta. Se apropie ora 
bilanţului s-a văzut de 
ZIUA RECOLTEI, unii 
încă mai fac socoteli, 
alţii întocmesc liste cu 
proiecte, chibzuind cum să 
facă un pas înainte. Potrivit 
specialiştilor, o primă soluţie 
este asocierea. În vizitele 
pe care ministrul agriculturii, 
Daniel Constantin,  le-a 
făcut la Ostrov şi Agigea, 
zone unde investitorii au 
căpătat curaj şi au sprijinit 
viticultura şi pomicultura, 
dar şi sectorul vegetal cu 
proiecte viabile, producţiile 
s-au dublat.  În dialogul 
dintre ministrul agriculturii 
şi fermieri, dialog ce a 
avut ca temă de dezbatere 
PNDR, fermierii au făcut 
propuneri şi au solicitat să 
fie diminuată birocraţia şi 
evaluarea proiectelor să se 
facă mai repede decât până 
acum. La Ostrov, unde au 
fost prezenţi destui fermieri 
cu experienţă, s-a vorbit mult 
şi bine despre potenţialul 
zonei, dar şi despre căile 
cele mai eficiente care îi pot 
sprijini să acceseze finanţări 
şi să obţină producţii care 
să le răsplătească munca şi 
perseverenţa. La întocmirea 
proiectelor, ca să luăm un 
exemplu, fermierii trebuie 
să menţioneze ce soiuri 
vor cultiva, iar cei care 

Piaţa laptelui se află sub semnul 
întrebării. În realitate, în dreptul ei sunt 
mai multe semne de întrebare. Seceta din 
această vară a diminuat recolta de furaje şi 
fermierii tot fac socoteli cu gândul că iarna 
nu e departe. Mai mult, de ceva vreme 
fermierii sunt nemulţumiţi că preţul laptelui 
achiziţionat la poarta fermei nu îi ajută să 
iasă din impas. Dimpotrivă! În schimb, la 
raft preţul laptelui nu scade şi, în acest caz, 
fermierul e în aceeaşi situaţie de acum câţiva 
ani: nu îşi poate acoperi  costurile şi riscă să 
îşi ia adio de la o afacere în care a investit 
energie, timp şi bani. E drept, formele de 
sprijin pentru fermieri s-au înmulţit, ele îi 
ajută să supravieţuiască şi să tragă nădejde 
că mâine va fi mai bine. Din păcate, fermierii 
n-au găsit calea spre performanţă. Şi spre 
asociere. Şansa lor de a se slava este 
cooperativa. Unii, îndeosebi cei în vârstă, 
n-au înţeles că nu e vorba de cooperativa 
de odinioară, ci de o nouă formă de asociere 
care presupune o strategie de marketing, 
cooperativa de azi are cu adevărat şansa 
de a face performanţă şi de a avea profit 
încă din primul an. Sunt destui fermieri care 
apelează la intermediari şi se lasă ispitiţi 
că timp de o lună vând la un preţ bun; apoi 
sunt abandonaţi şi lăsaţi să se descurce 
singuri. Unii n-au aflat care sunt avantajele 
de care poţi beneficia dacă faci parte dintr-o 
cooperativă. O cooperativă are posibilitatea 
să aibă personal calificat, ea poate plăti 
un consultant financiar, cooperativa poate 
obţine un preţ bun în piaţa laptelui pentru că 
ea încheie un contract şi, fireşte, are puterea 
să negocieze; cooperativele au putere şi pot 
face investiţii, ele au forţa să refacă sistemul 
de procesare şi comercializare; cooperativele 
îşi pot consolida un sistem de procesare şi 
câştigul va fi altul, ele nu valorifică materia 
primă, ci o procesează şi o comercializează, 
scurtând drumul către profit, dar şi către 
cumpărători, cooperativa poate accesa 
fonduri şi, fapt remarcabil, ea este scutită, 
după cum preciza Daniel Constantin, ministrul 
agriculturii, timp de 5 ani de 20 la sută din 
impozitul pe profit. Fermierii mici şi mijlocii, 
vor fi ajutaţi, sublinia ministrul agriculturii, 
în vizita pe care a făcut-o la Ostrov, pentru 
a avea şansa într-o bună zi să intre 
într-o cooperativă.

PROCESAREA
SCURTEAZĂ  

DRUMUL SPRE 
PROFIT

l O reţetă de succes:

ASOCIEREA
ÎN COOPERATIVE

pot dovedi că se bizuie pe 
soiurile autohtone vor avea 
un avantaj. În acest caz, 
trebuie să subliniem, va 
fi stimulată şi cercetarea, 
ea se va orienta către o 
piaţă receptivă la inovare. 
Cercetarea, se înţelege, 
va fi mai aproape de 
fermieri, iar cooperativele 
se vor dezvolta, producătorii 
agricoli vor căpăta încredere 
în proiecte, grupurile de 
producători vor avea la 
îndemână noi surse de 
profit şi, fapt remarcabil, 
în comunităţile din mediul 
rural vor apărea noi servicii 
şi noi locuri de muncă. 
Fermele de familie se vor 
mări şi specialiştii tineri din 
mediul rural nu vor mai fi 
tentaţi să plece către oraş, 
iar absolvenţii facultăţilor nu 
vor mai ezita să se întoarcă 
în sate, unii se vor gândi să 
înceapă o afacere, se vor 
gândi cum să se asocieze şi 
să aibă profit.

Fermierii care vor 
descoperi calea către profit, 
apelând la oportunităţile din 
PNDR, vor căpăta încredere 
şi vor avea curajul să intre 
într-o competiţie unde 
proiectele sunt un punct de 

sprijin, mai cu seamă că 
grupurile de producători şi 
cooperativele pot beneficia 
de facilităţi şi de finanţări 
care sunt, în unele cazuri, 
în procent de 90 la sută 
nerambursabile. Asocierea 
este, veţi fi de acord cu 
noi, o reţetă de succes, 
ea poate fi cheia către o 
agricultură performantă. 
Mai nou, se discută despre 
o nouă strategie dar şi 
despre un program naţional, 
program privind reabilitarea 
sistemelor de irigaţii care 
se va întind pe câţiva 
ani ceea ce înseamnă 
că se vor face investiţii 
majore, reabilitarea lor   va 
începe cu infrastructura 
secundară; fermierii vor 
beneficia de facilităţi şi 
forme de sprijin care îi vor 
orienta către asociere, către 
cooperative viabile, semn 
sigur că agricultura poate 
fi o şansă de profit, profit 
care va instaura în rândul 
producătorilor agricoli o altă 
stare de spirit, o mentalitate 
şi o nouă atitudine faţă 
de proiectele necesare 
agriculturii.

pagină realizată de Adrian Crăciun



Pag 8 l stări de spirit

ISSN 2066 – 9054

Redacţia
Redactor şef:
ADRIAN CRĂCIUN

Redactori:
Andreea Pascu
Luiza Ţigmeanu
Andreea Arsenie
Ioniţă Iacob, Irina Oancea

SENIORI EDITORI:
ANI MERLĂ,
IULIAN TALIANU

noiembrie

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I n s e r â n d 
câteva informaţii 
despre Jenny 
S t â n g a c i u , 
a b s o l v e n t ă 
a Colegiului 
Naţional de Arte 

Regina Maria din Constanţa şi 
a Universităţii Naţionale de Arte 
Bucureşti, nu facem altceva 
decât să semnalăm cititorilor un 
talent despre care într-o bună zi 
vom auzi numai cuvinte de laudă. 
Jenny Stângaciu s-a afl at printre 
protagoniştii unor expoziţii, ea 
fi ind remarcată, printre alţii, şi 
de Doina Păuleanu, directorul 

Orizontal: 1) Îi aparţin creaţiile literare „Dropia” şi „Drum în 
câmpie” (Ştefan). 2) Scriitor român (1875-1911), care a publicat 
volumul „Flori de câmp” (Ion) – jurist şi literat călărăşean 

CÂMPIA ETERNĂ

l TINERE TALENTE

JENNY  STÂNGACIU

Muzeului de Artă Constanţa; a 
participat la numeroase expoziţii 
de grup găzduite de Centrul 
Artelor Vizuale din Bucureşti, 
dar şi la expoziţiile colective 
iniţiate de Galeriile AMFORA 
din Constanţa; Jenny Stângaciu 
a fost îndrumată de profesorul 

Leonte Năstase, un grafi cian 
cu o frumoasă carte de vizită; 
a publicat şi versuri, scrise 
cu inspiraţie şi talent, a fost 
răsplătită cu premii de pe urma 
unor expoziţii de artă fotografi că; 
SURÂS DE PRIMĂVARĂ 
este una dintre ele; a semnat 
ilustraţiile de carte şi fapt 
remarcabil, a câştigat numeroase 
premii pentru grafi ca sa inspirată; 
a fost laureata unor concursuri la 
Tulcea şi Gura Humorului, la 
Bistriţa şi Constanţa, la Suceava 
şi Bucureşti. Spaţiul tipografi c 
nu ne îngăduie să transcriem 
aici lista cu premiile şi diplomele 

câştigate de Jenny Stângaciu, 
numărând în grabă, am reţinut 
mai bine de 20. Din acest colţ de 
pagină nu facem altceva decât să 
vă semnalăm, cum spuneam, un 
talent care merită să fi e încurajat 
şi, fi reşte, remarcat.

Andreea Pascu

(1901-1976), care a publicat volumul „Poezia 
Bărăganului (Eugen). 3) Îi aparţine volumul de poeme 
„Floare de pe Bărăgan”(Iuliu) – Costin Lungu – Spre. 
4) Autoarea volumului de poezii „Petrecere cu iarbă” şi 
„Câmpia soarelui” (Florenţa) – Autorul picturii „Câmp 
cu soare” (Iosif). 5) George Udrea – Cămăşi rustice 
– Singulară. 6) A publicat romanul „Un călăreţ pierdut 
în stepă” (Felix) – Demers fi nal! 7) Natriu (simb.) – 
A publicat volumul „Fructe de mai (Ştefan) – Coadă 
de talan!  8) Tudor Livescu – Decor teatral (pl.) 
9) Miros specifi c – Plantă erbacee comestibilă. 10) Îi 
aparţine volumul de poezii „Gloria ierbii” (Gheorghe) 
– Unitate de lucru mecanic. 11) Poet călărăşean 
căruia îi aparţin volumele „Câmpia eternă” şi 
„Poemele câmpiei” (George) – Căpetenie troiană.

Vertical:1) Şes întins, cu vegetaţie de stepă 
– A se opri. 2) Grămadă fi nală! – Stropit – Olga 
Lucescu. 3) Copilă(reg.) – Partea lată a unei frunze. 
4) Înjosiri – Grădina zoologică. 5) Care 
se afl ă în orice loc – Înaintea nopţii. 
6) Cântec fi nal! – Suprafaţă – Îi aparţine cartea 
„Nopţi dobrogene” (Corneliu). 7) Eleganţă – Esenieni 
(înv.).   8) În romanul „Enigma Otiliei”, aparţinând 
acestui mare om de cultură, întâlnim o admirabilă 
descriere a Bărăganului  (George). 9) Cap de uliu! 
– Rând – Superstiţie. 10) Scriitor clasic român, 
autorul poeziei „Bărăganul”(Vasile). 11) Treaptă 
– Valoros scriitor român contemporan, al cărui 
volum de debut (1959) este „Ningea în Bărăgan” 
(Fănuş).

Dicţionar: ERS, ERG, ASIU, NATĂ, ESEI

Pentru o creştere 
armonioasă, pentru 
puterea şi sănătatea 
minţii şi a trupului, se 
recomandă ca obiceiurile 
alimentare sănătoase 
să intre în rutina zilnică 
a copilului. Înţelegând 
importanţa unei alimentaţii 
sănătoase, precum şi rolul 
ei esenţial în creşterea şi 
dezvoltarea copiilor, d-ra director 
a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Valu 
lui Traian, prof. Lavinia-Paula 
Robe, împreună cu cadrele 
didactice, au organizat, în cadrul 
Proiectului Educaţional „Şcoala 
Părinţilor” activitatea cu tema 
“Programul unei zile sănătoase 
în viaţa unui şcolar”. Invitata 
la această întâlnire a fost d-na 
Laura Halmache, asistentă în 
cadrul D.S.P.J. Constanţa, care 
a dialogat cu elevii claselor 
pregătitoare şi claselor întâi, 

PROIECTE EDUCAŢIONALE

precum şi cu părinţii acestora. 
Discuţia a avut un caracter 
interactiv, fi ind însoţită de planşe 
şi desene, tocmai pentru a atrage 
copiii şi a-i determina să aleagă un 
stil de viaţă sănătos, cu obiceiuri 
menite a-i face să se dezvolte 
în deplină armonie. Proiectul 
Educaţional „Şcoala Părinţilor”, 
reluat din aceasta toamnă la 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Valu 
lui Traian va avea activităţi la 
fel de interesante şi educative, 
la care vor participa deopotrivă 
părinţi şi elevi, precum şi invitaţi 
de seamă din diverse domenii, 
precum sănătate, media, cultură, 
autoritate publică şi altele.

Despre proiectele educaţionale 
de la Colegiul Naţional de Arte 

Regina Maria şi 
despre premiile 
câştigate la con-cur-
suri de elevii colegi-
ului amintit, colegiu 
cu o frumoasă carte 
de vizită, vom pu-
blica amănunte în 
numărul viitor. Azi 
vă invităm să priviţi o 
fotografi e cu un grup 
de elevi care au fost 

răsplătiţi cu premii la un concurs 
care a avut loc la Sinaia.


