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În ultima vreme, Hârşova a 
devenit un oraş unde proiectele 
în beneficiul comunităţii s-au 
înmulţit (asfaltarea străzilor, 
spre exemplu, este unul dintre 
proiectele de ultimă oră), alte 
proiecte sunt în pregătire, două 
dintre ele au fost depuse, e 
vorba de reabilitarea şcolii 
vechi şi de construirea unui SPA 
în preajma izvoarelor termale. 
Reabilitarea cetăţii Carsium e 
un alt proiect care va sprijini 
oraşul Hârşova să intre mai 
pregnant în rândul destinaţiilor 
turistice care să-i încurajeze 
pe vizitatori să aleagă Hârşova 
fără să mai stea pe gânduri. Mai 
nou, de Ziua Dobrogei primăria 
şi Consiliul Local au sprijinit 
organizarea unui eveniment 
care a adunat în sala primăriei 
un public numeros, încă o 
dovadă că la Hârşova există 
o tradiţie culturală, o tradiţie 

● De ziua Dobrogei

HÂRŞOVA A GĂZDUIT O LANSARE 
DE CARTE, UN EVENIMENT CARE 

RESPECTĂ ISTORIA
care avea rude 
la Hârşova, şi 
Octavian Goga. 
Şi lista, după 
cum precizează 
profesorul Ion 
Roşioru, scriitor 
cu reputaţie 
naţională, e 
mult mai lungă. 
La Hârşova, 
se cuvine să 

scriem şi să subliniem acest 
lucru există câţiva dascăli 
care au adus faimă oraşului, 
unii au scris cărţi, Volumia 
Sângerozan, Constantin 
Nicolae, directorul  muzeului 
din localitate, un distins 
cărturar şi colaborator al unor 
reviste de prestigiu, profesorul 
de istorie Gheorghe Marinescu, 
directorul şcolii nr.1 din oraş. 
Şi aceste însemnări au fost 
prilejuite de un eveniment: de 

ZIUA DOBROGEI, profesorul 
Al. Mihai Dogaru, un animator 
cultural, cum se prezintă el, 
născut în comuna Ciobanu, la 
doi paşi de oraşul  de pe malul 
Dunării, a lansat o carte cu titlul 
HÂRŞOVA – ORAŞ BIMILENAR 
(CRESTOMAŢIE), carte ce are 
ca motto cuvintele unui dascăl 
care a fondat Muzeul regional 
din Hârşova, e vorba de Vasile 
Ioan Cotovu – institutor-director 
al Şcolii urbane de băieţi 
nr. 1 Hârşova, fost senator. 
Transcriem aici cuvintele lui:
”Aş considera cea mai mare 
mulţumire dacă acei care s-ar 
considera succesorii şi părtaşii 
idealurilor mele ar realiza 
sau ar contribui la realizarea 
unei monografii a Hârşovei” 
de mari dimensiuni şi adânci 
investigaţiuni, care prin aceasta 
să poată furniza unora dintre 
redactorii cărţii posibilitatea de 
a trece cu succes, cu capitolele 
respective, teze de doctorat în 
geografie, geologie, arheologie 
etc.”

Ascultând acest îndemn 
cu inima, profesorul Al. Mihai 

ce poate fi continuată pentru 
ca oraşul să devină, în scurt 
timp, ceea ce a fost odinioară, 
un loc unde scriitorii făceau 
un popas, lăsând în urma lor 
însemnări şi impresii pe care 
localnicii luminaţi de idei şi de 
mândrie le povestesc azi cu 
emoţie. Pe la Hârşova a trecut 
şi poetul Al. Macedonski şi 
regretatul prozator Sorin Titel, 
traducătorul Jean Popescu, 
romancierul Paul Georgescu, (continuare în pag. 3)

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est, prin 
structura Coordonator Pol 
de Creştere Constanţa, în 
colaborare cu Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Constanţa, 
a organizat în ziua de 
4 decembrie „GALA PREMIILOR 
DE EXCELENŢĂ în absorbţia 
fondurilor europene”, eveniment 
unde au fost invitaţi reprezen-
tanţii autorităţilor publice 
locale şi instituţiilor publice, 
reprezentanţi ai mediului 
academic şi ai comunităţii de 
afaceri şi ai societăţii civile.

A fost, trebuie să subliniem 
acest lucru, o gală unde au 
fost evidenţiate rezultate bune 
obţinute în implementarea 
proiectelor finanţate de UE. 
Luminiţa Mihailov, director 
general în cadrul Agenţiei 
pentru Dezvoltare Sud Est a 
ţinut să remarce că „în cadrul 
acestei gale au fost apreciate 

UN EXERCTIU FINANCIAR CU PROIECTE 
VITALE PENTRU COMUNITÃTI

rezultatele Zonei Metropolitane 
Constanţa în privinţa  absorbţiei 
fondurilor europene în exerciţiul 
financiar 2007-2013, dar şi 
iniţiativele şi demersurile ce 
au vizat dezvoltarea regională 
durabilă”. În exerciţiul financiar 
amintit, municipiul Constanţa şi 
localităţile din vecinătatea sa, 
care formează împreună Polul de 
Creştere Constanţa, au beneficiat 
de fonduri substanţiale provenite 
de la Uniune Europeană. Valoarea 
totală a proiectelor finalizate 
în această perioadă s-au aflat 
în implementare se apropie de 

6 miliarde de lei. În 
decursul exerciţiului 
financiar 2007-2013 
Zona Metropolitană 
Constanţa a 
concentrat cea 
mai importantă 
rată de absorbţie a 
fondurilor europene 
la nivel naţional, 
conso l i dându-ş i 

statutul şi rolul semnificativ de 
pol de creştere şi dezvoltare. 
Printre cele mai importante 
proiecte realizate în această 
perioadă se află: construirea 
tronsonului de autostradă 
Cernavodă-Constanţa; varianta 
de ocolire a municipiului 
Constanţa; extinderea digului 
de larg din Portul Constanţa; 
reabilitarea şi extinderea reţelei 
de apă şi canalizare în Zona 
Metropolitană Constanţa,dar şi o 
serie de proiecte de infrastructură 
publică şi edilitară. Exemple: 
modernizarea staţiunii Mamaia, 

regenerarea urbană a centrului 
vechi al municipiului Constanţa; 
reabilitarea infrastructurii de 
transport a Zonei Metropolitane 
Constanţa prin lărgirea şi 
modernizarea unor drumuri 
locale şi judeţene; reabilitarea 
infrastructurii sociale, realizarea 
şi extinderea spaţiilor verzi. 
Viziunea de dezvoltare a Polului 
de Creştere Constanţa rămâne 
în continuare impunerea Zonei 
Metropolitane Constanţa ca 
pol competitiv prin stimularea 
dezvoltării durabile a activităţii 
portuare şi a turismului.

O prioritate este şi 
reducerea discrepanţelor de 
dezvoltare dintre municipiul 
Constanţa şi celelalte localităţi 
din Zona Metropolitană 
Constanţa. Strategia Integrată 
de Dezvoltare a Polului de 
Creştere Constanţa vizează 
promovarea dezvoltării integrate 
şi echilibrate a întregii zone 
metropolitane, prin proiecte 
sustenabile care să stimuleze 
mediul de afaceri şi dezvoltarea 
capacităţii administrative a 
comunităţilor.

Adrian Crăciun

,
,
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În cadrul parteneriatului cu 
fundaţia Terre des homes, Şcoala 
Gimnazială nr. 1 Valu lui Traian a 
celebrat ziua de 20 noiembrie, Ziua 
Internaţională a drepturilor copilului 
prin evenimentul ZIUA ŞTAFETEI.  

Astfel, elevii şcolii au preluat pentru 
o zi meseria visată şi au devenit 
politişti, medici, profesori, primar, 
director de şcoală, preot, educator. 
Elevii au fost foarte încântaţi de 
această experienţă.

Ziua Internaţionalã a drepturilor copilului

● De ziua Dobrogei

HÂRŞOVA A GĂZDUIT O LANSARE DE CARTE, 
UN EVENIMENT CARE RESPECTĂ ISTORIA

Dogaru s-a aplecat asupra 
testamentului lăsat de ilustrul 
său înaintaş, 
distinsul pedagog 
Vasile Ioan Cotovu. 
Cartea are mai bine 
de 250 de pagini. 
Spaţiul tipografic 
nu ne îngăduie să 
trecem în revistă 
toate titlurile. Ne 
bucurăm că putem 
să semnalăm 

Trebuie să 
m ă r t u r i s i m , 
respectând o  reali-
tate care spulberă 
orice îndoială, c ă  
evenimentul de la 
Hârşova, desfăşurat 
sub patronajul 
primarului Tudor 
Nădrag, gospodar 
cu bună credinţă şi 
cu respect faţă de 
tradiţiile culturale ale oraşului, a 
fost o plăcută surpriză, o surpriză 
care i-a bucurat pe dascălii 

din unităţile de învăţământ, 
pe elevi şi pe părinţii lor. Sala 
unde a avut loc lansarea acestei 
cărţi a fost plină. Păcat că unii 
dintre consilierii locali nu şi-au 
găsit timp să fie prezenţi la un 

(urmare din pag. 2) cititorilor o carte scrisă cu mult 
suflet şi cu o vibraţie care, 
suntem convinşi, îi vor cuceri pe 
căutătorii de insolit.

eveniment pe care l-au gândit şi 
pe care l-au sprijinit.

I.T. Antim

Prin organizarea GALEI 
PREMIILOR  de excelenţă în 
absorbţia fondurilor europene, 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est nu a făcut 
altceva decât să stimuleze şi să 
încurajeze spiritul întreprinzător al 
comunităţilor care s-au evidenţiat 
în implementarea unor proiecte 
privind dezvoltarea durabilă a 
localităţilor, după cum remarca 
directorul general al agenţiei 
amintite, Luminiţa Mihailov. 
Comunele Agigea şi Corbu, Valu 
lui Traian şi Cumpăna, Lumina 
şi Mihail Kogălniceanu, Poarta 
Albă şi Tuzla au primit premii de 
excelenţă în absorbţia fondurilor 
europene. Şi lista nu se opreşte 
aici. Pe aceeaşi listă se află Eforie 
şi Murfatlar, Năvodari, Ovidiu 
şi Techirghiol, dar şi primăria 
municipiului Constanţa, Consiliul 
Judeţean Constanţa şi Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Constanţa.

GALA PREMIILOR DE EXCELENTÃ
● privind absorbţia fondurilor europene

Spaţiul tipografic nu ne 
îngăduie să amintim aici toate 
proiectele implementate în 
exerciţiul financiar 2007-2013, la 
timpul potrivit, le-am prezentat în 
paginile acestei publicaţii, unele 
dintre ele le întâlniţi pe pagina 
de alături. Un lucru trebuie 
remarcat: comunităţile din Zona 
Metropolitană Constanţa şi-
au consolidat, fapt remarcabil, 
capacitatea administrativă, 
dovedind (încă o dată) că 
proiectele aduc avantaje şi 
beneficii locuitorilor, promovează 
idei inovatoare şi sprijină apariţia 
unor noi locuri de muncă, venind 
în întâmpinarea aşteptărilor cu 
oportunităţi care consolidează 
dezvoltarea durabilă a localităţilor.

Administratorul delegat 
al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona 
Metropolitană Constanţa, Ani 
Merlă, a primit premiul special 
pentru contribuţia avută în 
absorbţia fondurilor europene 
în Polul de Creştere Constanţa. 
Prezent la eveniment, Decebal 
Făgădău, preşedintele asociaţiei 
amintite, a înmânat premii de 
excelenţă reprezentanţilor Camerei 
de Comerţ, Industrie,  Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa, Companiei 
Naţionale Administraţia Porturilor 
Maritime Constanţa, Companiei 
Naţionale Administraţia Canalelor 
Navigabile, Regiei Autonome 
Judeţene de Apă Constanţa, 
Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est şi Administraţiei 
Bazinale de Apă Dobrogea –Litoral. 
Când a venit vorba de promovarea 
şi dezvoltarea turismului, 

localităţile Costineşti şi 23 August 
au fost răsplătite, şi ele, cu câte un 
premiu de excelenţă. Tot un premiu 
de excelenţă a primit şi Asociaţia 
Litoral-Delta Dunării.

Doinei Păuleanu, directorul 
Muzeului de artă Constanţa, un 
manager care s-a remarcat în 
privinţa reabilitării centrului istoric 
al municipiului Constanţa, i-a fost 
acordat un premiu special.

Universităţile Ovidius şi 
Andrei Şaguna, Academia Navală 
Mircea cel Bătrân, Inspectoratul 
Şcolar  Judeţean Constanţa şi 
Universitatea Maritimă Constanţa 
au primit premii de excelenţă 
pentru proiectele educaţionale, 
iar Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă a fost 
răsplătită cu o distincţie pentru 
proiectele în domeniul dezvoltării 
resurselor umane.

Luiza Tigmeanu

,
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– Vă invit la un dialog, despre 
antreprenoriat. Ştiu, domnule 
director, că nu e o idee nouă 
pentru dumneavoastră. Cum se 
împacă elevii unui colegiu de arte 
cu ideea de antreprenoriat?

– Am fost luminaţi de o idee şi 
ne-am gândit că putem demonstra 
că elevii Colegiului Naţional de Arte 
Regina Maria pot fi antreprenori! În 
vară, aici s-a dat startul proiectului 
„Fii antreprenor prin firme de 
exerciţiu, e vorba de crearea unor 
firme unde elevii se instruiesc şi 
învaţă să fie adevăraţi oameni 
de afaceri, respectând legislaţia 
şi procedurile necesare înfiinţării 
unei firme. Acest lucru nu ar fi fost 
posibil fără sprijinul necondiţionat 
al doamnei Magda Bei, manager 
general al firmei Graphtec Design 
– „firma mamă”, să spunem aşa, 
aici am fost consiliaţi profesionist 
pentru a îndeplini condiţiile de 
participare la acest proiect. Aşa, au 
apărut  două firme, fiecare cu câte 
10 elevi”: ARTPRO ŞI PROART. 
După câştigarea primei etape, 
care a avut loc în septembrie, am 
plecat la Sinaia, la  începutul lunii 
noiembrie, acolo am participat la un 
târg inter-regional unde am aplicat 
cunoştinţele învăţate în domeniul 
afacerilor, concurând cu alte opt 
firme din sudul şi sud-estul ţării. 
Rezultatele au fost peste aşteptări, 
elevii noştrii dovedind competenţe 
şi abilităţi, dar şi spirit de echipă. 
Cei 20 de elevi au obţinut premii la 
toate secţiunile.

– Vă invidiez pentru talentul de 
povestitor...

– O clipă, că mai am ceva de 
spus. PROART a câştigat două 
premii întâi, două premii pentru 
locul doi şi două menţiuni, iar 
ARTPRO – trei premii pentru locul 

● COLEGIUL  NAŢIONAL  DE  ARTE
                  REGINA  MARIA

SE APROPIE GALA RECUNOŞTINŢEI

I şi un premiu pentru locul doi, aşa 
că, fapt remarcabil, colegiul nostru a 
câştigat locul I prin firma PROART. 
Din echipa câştigătoare au făcut 
parte elevii Giorgiana Argatu, 
Musledin Heigen, Iulia Ştefănescu, 
Diana Tarimoglu, Diana Curcă,Iulia 
Bucur, Alina Androne, Denis 
Done, Filca Andreea şi Tugearu 
Andrei; pe locul doi s-a clasat 
cealaltă firmă, ARTPRO care i-a 
avut în componenţă pe Anisia 

din urmă se numeşte „Prin muzică 
şi dans spre interculturalitate”. 
Bugetul pentru ultimele proiecte 
este de 70 000 de euro pentru 
fiecare.

–  Aveţi o energie care, vă rog 
să mă credeţi, nu poate decât să 
stârnească invidie. De unde o 
luaţi?

– Din competiţii. Am introdus 
Colegiul de arte în circuitul 
concursurilor de balet. Am chibzuit 

eveniment pentru tot colegiul de 
arte. Gala Recunoştinţei este 
ruptă din sufletul meu. Am iniţiat-
o în semn de preţuire pentru toţi, 
profesori, părinţi, colaboratori, 
elevi.  Organizăm un spectacol 
unde de astă dată urcă pe scenă 
profesorii. Au fost cazuri când au 
urcat pe scenă tată şi fiu. Aici 
e farmecul. Nu vă imaginaţi ce 
aplauze au primit, ca să vă dau 
un exemplu, Mihai Fănică, tată, şi 
Mihai Daniel – fiu.

– Mi-ar fi plăcut să vă aplaud 
şi pe dvs.: parcă văd secvenţa: 
Monica Gevat, fiica dvs., cântând 
la pian şi dvs. ..

– ...35 de absolvenţi ai 
colegiului sunt profesori acum 
în şcoală! Cred că e un caz 
unic. Gala Recunoştinţei am 
gândit-o pentru profesorii care 
se pensionează, cu timpul am 
fost luminaţi, cum îmi place mie 
să spun, de o idee şi am acordat 
diplome de excelenţă şi părinţilor 
şi colaboratorilor.

– Sunteţi din anul 1973 
la catedră, aţi activat şi la 
Inspectoratul şcolar judeţean, 
în urmă cu trei ani aţi revenit la 

Călin, Sabina Crăciun, Diana 
Focşăneanu, Neculai Alexandru, 
Neculai Florinel, Georgiana 
Chiriţă, Emma Chiorea, Claudia 
Cernagor, Lucia Amariei şi Bianca 
Neguţ. Performanţa, fireşte, o 
datorăm firmei „mamă”, Graphtec 
Design, care ne-a îndrumat şi, cum 
spuneam, ne-a luminat, sădind în 
rândul elevilor spiritul de echipă şi 
de competiţie.

– Sunt tentat, folosind un clişeu 
gazetăresc, să spun că încărunţiţi 
frumos, dar dvs. nu aveţi fire de 
păr alb, deşi parcă văd că mâine 
se apropie ziua pensiei...

– Sunt ultimul mohican dintre 
colegii care au înfiinţat colegiul 
de arte. Îmi plus, vă mărturisesc, 
că mă zbat, eu şi colegii, să 
ducem colegiul acolo unde îi este 

locul. Aş putea, 
pentru că tot am 
amintit de proiecte 
educaţionale, să 
vă mai spun o 
poveste adevărată 
despre alte două 
proiecte, la unul 
au participat 20 de 
elevi, la celălalt vor 
participa 32, acesta 

bine resursele şi am achiziţionat 
costume pentru elevii de la balet. 
La ZIUA ŞCOLII, eveniment care 
are o strălucire scumpă nouă, 
elevii au apărut în noile costume, şi 
ce  costume! Superbe! Avem 120 
de elevi în şcoală, şcoala mare şi 
pasiuni mari, avem specializări în 
muzică, arte plastice, coregrafie, 
arta actorului. Sunt 46 de 
clase, începând de la clasele 
pregătitoare şi până la clasa a XII-
a. Avem parteneriate cu Teatrul 
Oleg Danovschi, elevii urcă pe 
scenă, îi simţim aproape şi pe 
cei de la Teatrul Fantasio, avem o 
strânsă colaborare cu muzeele 
constănţene, cu universităţile 
Ovidius şi Şaguna. Toţi absolvenţii 
noştri îşi pot continua studiile cu 
toate specializările la universitate,  
la Universitatea Ovidius.

– Aveţi, înţeleg, o ofertă 
educaţională ispititoare, ceea 
ce mă face să mă  gândesc la 
dascăli, profesori cu experienţă şi 
cu vocaţie...

– Pentru ei, dar şi pentru 
colaboratorii noştri, inclusiv 
pentru părinţii elevilor, organizăm 
la mijlocul lunii decembrie 
„GALA RECUNOŞTINEI”, – un 

colegiul de arte, de unde aţi plecat 
cândva. O viaţă închinată şcolii. 
Meritaţi şi dvs. o diplomă.

– Să scrieţi pe ea: Să fim 
sănătoşi!

A consemnat
Iulian Talianu

►interlocutor: prof. Gevat Nejdat – directorul COLEGIULUI NAŢIONAL DE ARTE „REGINA MARIA”
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Potrivit unor informaţii 
de ultimă oră, Constanţa 
va avea două centre de 
excelenţă, unul pentru tenis 
de câmp, celălalt pentru tenis 
de masă. Ele vor funcţiona în 
cadrul Liceului cu program 
sportiv „Nicolae Rotaru”. 
Vestea bună e că proiectele 
sunt în derulare, ceea ce 
înseamnă că nu e departe 
ziua când vor apărea şi primele 
afi şe care să anunţe concursuri 
şi competiţii de anvergură 
găzduite de municipiul 
Constanţa, concursuri unde 
printre protagonişti se vor 
afl a mari talente şi mai mari 
campioni. E încă o dovadă, 
spune profesorul Andrei 
Semerjai, directorul liceului 
amintit, că în Constanţa există 
o şcoală de tenis, una apreciată 
şi recunoscută pe plan mondial, 
Simona Halep şi Eliza Samara 
fi ind două componente care 
au dus în lume faima acestei 
şcoli. Privind cele două centre 
de excelenţă trebuie să scriem 
că proiectele sunt avansate 
şi ele se bucură de sprijinul 
primarului Decebal Făgădău 
şi al preşedintelui Federaţiei 
Române de Tenis, George 
Cosac, care au întreprins deja 
primele demersuri, administraţia 
publică locală urmând să 
dezvolte infrastructura, iar 

federaţia să asigure un balon. 
În curând vor apărea şi 
avantajele:părinţii sportivilor nu 
vor mai fi  nevoiţi să închirieze 
terenuri pentru pregătirea  
tinerilor sportivi, precizează 
directorul Semerjai. Mai  mult, 
la Constanţa se va crea o 
bază sportivă cum sunt puţine 
în Europa, liceul constănţean 
va avea condiţii de cazare la 
standarde de hotel; sportivii 
vor avea la dispoziţie două 
microbuze, unul dintre ele a fost 
adus în urmă cu câteva zile. 
Printre benefi ciarii celor două 
proiecte trebuie să-i amintim 
şi pe studenţii din universităţile 
constănţene. Poate că într-o 
bună zi, remarca directorul 
liceului, Simona Halep se va 
întoarce la Constanţa pentru 
că armânii ţin la rădăcini şi la 
tradiţii. Cele două centre de 
excelenţă vor fi  ca un magnet 
pentru elevi; ei au şi modele: 
Simona Halep şi Eliza Samara. 

Şi copiii sunt sensibili 
la exemplele din  
preajma lor.

D i r e c t o r u l 
Semerjai, cu care 
am discutat îndelung 
despre cele două 
centre de excelenţă, 
a declarat că deja se 
fac ultimele pregătiri 
pentru reabilitarea 

internatului; proiectul e în 
atenţia administraţiei publice 
locale, ceea ce e un semn 
bun, există interes şi, fapt 
lăudabil, o voinţă cum n-a 
mai fost până acum; copiii 
vor avea la îndemână cazare, 
masă şi şcoală; internatul are 
o capacitate de 170 de locuri; 
o sală mai veche (proiectul e 
din 2008) va fi  transformată, 
modernizată, urmând ca ea 
să fi e un spaţiu potrivit pentru 
pregătirea sportivilor. Constanţa 
va deveni un centru european, 
va fi  un punct de atracţie pentru 
marii campioni şi pentru tinerele 
talente, la Constanţa vin deja 
sportivi din SUA, Belgia şi 
Bulgaria, vin în fi ecare an să 
se pregătească aici, semn că 
şcoala de tenis din Dobrogea 
are o carte de vizită. Primăria, 
cum spuneam, va avea în grijă 
infrastructura şi va pregăti  două 
terenuri pentru tenis de câmp în 
incinta liceului, va sprijini tot ce 

ţine de infrastructură. Centrul 
de excelenţă pentru tenis de 
câmp se va numi H.T.P (Halep, 
Tecău, Pavel). Înainte de a 
ajunge la turneul din Singapore, 
acolo unde s-au întâlnit marile 
campioane, Simona Halep a 
trecut pe la liceu şi a promis că 
va fi  alături de aceste iniţiative.

*
*         *

Să mai inserăm o veste bună 
pentru sportivi: cu prilejul ZILEI 
LICEULUI, un eveniment privit 
cu atenţia cuvenită în fi ecare 
an, antrenorii şi sportivii au fost 
premiaţi, pe listă s-au afl at şase 
antrenori şi 14 campioni. ZIUA 
LICEULUI cu program sportiv 
„Nicolae Rotaru” este şi un prilej 
de bilanţ pentru sportivi, e o zi 
care rămâne, veţi fi  de acord 
cu noi, în memoria elevilor. 
Ea are o poveste. Şi pentru că 
ea va rămâne în albumul cu 
amintiri, la sugestia directorului 
Andrei Semerjai, publicăm în 
această pagină câteva fotografi i 
cu tinerii campioni de la liceul 
amintit, convinşi că bucuria lor 
va fi  şi mai mare. O fotografi e 
face cât o mie de cuvinte! Şi 
să nu uităm că dincolo de lauri 
se afl ă multă muncă şi destule 
sacrifi cii. Povestea acestor 
sportivi merită să fi e aplaudată 
şi, fi reşte, răsplătită cu fl ori şi cu 
sincere îmbrăţişări.

Pagină realizată de
Iulian Talianu

● Proiecte pentru sportivi

DOUĂ CENTRE DE EXCELENŢĂ: UNUL PENTRU 
TENIS DE CÂMP, CELĂLALT PENTRU TENIS DE MASĂ

►Ziua liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru” – un eveniment privit cu atenţia cuvenită
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FESTIVALUL DE TOAMNĂ AKI MATSURI

Luni, 23 noiembrie 
2015, a avut loc predarea 
amplasamentului şi începerea 
lucrărilor pentru proiectul: 
”Înfiinţare distribuţie gaze 

Primăria Eforie începe lucrările 
pentru reţeaua de gaze naturale

naturale în oraşul Eforie – reţea 
de distribuţie şi branşamente 
media presiune pentru 
alimentarea cu gaze naturale a 
localităţilor Eforie Nord şi Eforie 
Sud – judeţul Constanţa”. 

Evenimentul a avut loc la 
punctul de intrare a reţelei de 
distribuţie a gazelor naturale în 
oraşul Eforie, respectiv în zona 
Steaua de Mare, Eforie Nord.

În cadrul evenimentului a fost 
prezentat proiectul de înfiinţare 
a reţelei locale de distribuţie 
a gazelor naturale şi a fost 

semnată documentaţia privind 
predarea amplasamentului.

Lucrările au început, ele 
urmând să se desfăşoare în 
conformitate cu graficul stabilit 
prin Autorizaţia de construire nr. 
119 / 2014, pe o perioadă de 36 
de luni. În Eforie Nord lucrările 
vor înainta până la sfârşitul 
acestui an în zona de faleză, 
pe Bd. Tudor Vladimirescu, iar 
pentru Eforie Sud prioritatea 
este traversarea magistralei 
către zona Bd. Republicii.

Proiectul a fost demarat 

în urma încheierii contractului 
10.060/2014, între Primăria 
oraşului Eforie şi SC Congaz 
SA Constanţa şi după ce au fost 
emise toate aprobările, avizările 
şi punctele de vedere legale 
de către Autoritatea Naţională 
de Reglementare în domeniul 
Energiei.

Primăria oraşului Eforie are, 
conform contractului, obligaţia 
de a efectua toate lucrările de 
terasament – inclusiv refacerea 
sistemului rutier, în timp ce 
operatorul de gaze naturale 
are obligaţia de a asigura 
infrastructura specifică reţelei 
de distribuţie.

Iacob Ioniţă

Ovidiu
Brăiloiu

Festivalul de toamna “Aki 
Matsuri”, aflat la a II-a ediţie, a 
fost organizat de Muzeul Marinei 
Române şi Asociaţia Sakuranbo 
din dorinţa de a familiariza mai 
mult constănţenii cu fascinantă 
cultură japoneză. Pe lângă 
dansurile tradiţionale japoneze 
şi atelierul gastronomic care 
au încântat privirile tuturor, am 
încercat să oferim vizitatorilor şi 
o gama largă de ateliere în cadrul 
cărora nu doar să privească, 
ci să şi experimenteze câteva 
din artele tradiţionale japoneze. 
Avem plăcerea de a menţiona 
mai jos câteva din activităţile 
cu care constănţenii s-au putut 
delecta în acest week-end:

Atelierul de yukata. Că şi la 
ediţia precedentă a festivalului, 
acesta a fost unul din mult 
aşteptatele ateliere de toate 
doamnele şi domnişoarele, 
putând nu doar admira, ci chiar 
îmbrăca tradiţionalul „kimono de 
vară”.

Atelierul de ikebana.  
Simplitate, rafinament, elegantă 
– toate cuprinse într-un singur 
cuvânt – ikebana. Am constatat cu 
bucurie că din ce în ce mai mulţi 
constănţeni manifestă interes 
pentru  aranjamentele florale în 
stil ikebana, acesta fiind poate 
cel mai solicitat atelier la care 
multe doamne, dar şi copii s-au 
înscris, încercând să realizeze un 
aranjament tradiţional, urmărind 
îndeaproape regulile explicate de 
instructorul ikebana. 

aceeaşi atenţie şi concentrare să 
ţină şi pensula, imprimând în ceea 
ce scriau propria personalitate şi 
trăire a momentului. 

Atelierele de cosplay şi 
de desen în stil manga – au 
constituit un element de noutate 
în cadrul festivalului, introduse 
la iniţiativa cursanţilor noştri, 
buni cunoscători nu doar ai 
limbii japoneze, dar şi a anime-
urilor japoneze. Aceştia au avut 
posibilitatea fie să deseneze 
personajele preferate din anime-
uri, sau chiar să se deghizeze 
fiind ei înşişi, pentru câteva 
momente, un personaj din 
îndrăgitele desene japoneze. 

preparare a makizushi-ului, dar 
şi cele două dansuri japoneze 
pregătite cu multă dăruire de 
voluntarii noştri, precum şi 
demonstraţia de arte marţiale 
– un moment unic în care sala 
a devenit neîncăpătoare. Nu 
putem uită nici momentul literar 
haiku – moment în care toţi cei 
prezenţi au înţeles, în linii mari, 
filosofia poeziei scurte, de doar 
trei versuri, care este, pe cât de 
scurtă, pe atât de profundă.

Realizând acest festival, pe 
plan organizatoric, am avut parte 
de surprize neaşteptat de plăcute. 
Pe toată durata organizării 
acestuia am avut parte de oameni 
cu dăruire care, asemenea 
nouă, iubind cultură niponă şi-
au oferit sprijinul necondiţionat  
ajutându-ne să finalizăm un 
eveniment atât de amplu. 
Asociaţia Sakuanbo şi Muzeul 
Marinei Române din Constanţa, 
organizatorii acestui festival, 
doresc să mulţumească tuturor 
celor care au fost  alături, Cristina 
Vioreanu (instructor  ikebana), 
George Vioreanu (instructor 
arte marţiale), Pr. Ciocan Tudor 
Cosmin (preşedintele clubului 
de Go din Constanţa), Laura 
Vaceanu (preşedintele asociaţiei 
de haiku din Constanţa), Marius 
Abduraman (instructor de shodo), 
Mia ....(....), şi nu în ultimul rând 
tuturor cursanţilor noştri care ne-
au ajutat că voluntari pe întreaga 
desfăşurare a festivalului, fără de 
care nu am fi putut concretiza 
nimic din ceea ce s-a realizat.

Adrian Crăciun

Atelierul de Origami – foarte 
aşteptat şi de această dată de 
copii. În cadrul acestuia orice 
copilaş care a vizitat atelierul, 
familiarizat mai mult sau mai 
puţin cu împăturirea hârtiei,  nu a 
plecat fără să lucreze cel puţin un 
model  origami.

Atelierul de shodo. Caligrafia 
japoneză nu a fost mai în urmă 
decât celelalte ateliere. Deşi nu 
mulţi din cei care au vizitat acest 
atelier erau cunoscători ai limbii 
japoneze, totuşi s-au bucurat 
de a scrie, pentru unii poate 
pentru prima oară în viaţă, un 
cuvânt japonez în scrierea kanji 
străduindu-se să adopte o poziţie 
a corpului corespunzătoare, dar cu 

Atelierul de GO – de 
asemenea un element nou la 
această ediţie a festivalului. După 
un scurt istoric al şahului japonez, 
urmat de prezentarea regulilor 
acestui joc, peste aşteptările 
noastre mesele s-au umplut în 
doar câteva minute de doritori 
care au vrut să între în filosofia 
şahului japonez,  jucând unii chiar 
2 sau 3 jocuri, nemaidorind parcă 
să termine această incursiune în 
şahul asiatic.

Mai adăugăm la acestea 
atelierul gastronomic în cadrul 
căruia s-a prezentat modul de 
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Are 18 ani şi se laudă cu 
prietenii pe care noi îi întâlnim 
în librării şi biblioteci; într-o 
fotografie zâmbeşte alături de 
Florin Piersic; am avut o discuţie 
cu el, la o terasă, şi o oră 
mi-a vorbit de cărţile prozatoarei 
Ileana Vulpescu şi de poeziile 
soţului său, scriitorul Romulus 
Vulpescu, publică interviuri 
în revista Colegiului Naţional 
Mircea cel Bătrân din Constanţa 
şi printre interlocutorii săi se 
află actori şi scriitori. Are câteva 
preferinţe. Şi dacă îl asculţi 

l Ştefan Paraschiv:

„ARTA LOR, ADEVĂRUL MEU”
cu atenţie înţelegi uşor că îşi 
alege interlocutorii, le soarbe 
cuvintele şi îi citează cu o 
precizie uluitoare. Ai putea crede, 
cum spune un prieten, Alexandru 
Ionescu, cadru didactic pensionat 
de curând, că are memorie de 
elefant. E îndrăgostit de poezia 
lui Adrian Păunescu şi se închină 
în cuvinte unui distins cărturar 
dobrogean, senator şi profesor: 
Gheorghe Dumitraşcu. De câţiva 
ani realizează o emisiune la radio 
Neptun  pe care a intitulat-o 
(ce superb!): ”Arta lor, Adevărul 
meu”. Am făcut şi eu o emisiune 
la postul de radio amintit, dar 
emisiunea lui Ştefan Paraschiv 
e mai frumoasă. Aproape că 
sunt invidios pe el. Este elev 
în ultimul an de liceu şi, mai 
nou, editează revista „Manifest 
Româneşte”. Dacă ar câştiga la 
loto cred că nu ar sta prea mult 
pe gânduri şi ar ridica peste 

noapte câte o statuie idolilor săi. 
Unul dintre ei este scriitoarea 
Ileana Vulpescu. Zilele trecute 
mi-a pus în mână revista de artă, 
de cultură şi istorie românească 
„Manifest Româneşte”, revistă 

necondiţionat al domnului 
Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanţa”. Din 
această revistă am reţinut 
câteva titluri: ”Fragmente 
dintr-un ...jurnal virtual”, 
INEDITE – „Ultima scrisoare 
a lui Haig Acterian către 
Marietta Sadova”, „Însemnările 
părintelui Cezar Axinte despre 
arhimandritul Arsenie Papacioc”, 
Dosar de existenţă Papil 
Panduru, „Lordul, la vârsta 
patriarhilor”. Ştefan Paraschiv 
consideră că educaţia merge 
mână în mână cu şcoala. Într-o 
discuţie cu Sânziana Ionescu 
un reporter care l-a cucerit cu 
inteligenţa sa pe academicianul 
Petre T. Frangopol, absolvent 
al Colegiului Mircea cel Bătrân, 
Ştefan Paraschiv a mărturisit că 
„limba romînă este, în sine, o 
declaraţie de dragoste”. Cei care 
sunt nerăbdători îl pot asculta pe 
Ştefan Paraschiv în fiecare zi de 
vineri, la orele 18,00 la Radio 
Neptun.

I.T. Antim
tipărită, după cum mărturiseşte 
Ştefan Paraschiv, cu sprijinul 

MÂNDRIA ORAŞULUI: 
SPORTIVII

În prag de sărbători, un grup de cadre didactice de la 
Universitatea Maritimă din Constanţa a redat speranţa 
unei familii nevoiaşe din Mereni care trăia într-o sărăcie 
cruntă. Astfel, casa dărăpănată în care locuieşte o mamă 
singură cu doi copii a fost consolidată prin lucrări la 
acoperiş iar încăperile au fost mobilate cu pat, şifonier, 
dulapuri, masă, scaune şi frigider. Familia se poate 
încălzi de acum înainte la o sobă de teracotă iar Fundaţia 
Universitară “Black Sea Foundation” va aloca un ajutor 
pentru lemne în valoare de 1.000 de lei. Iniţiativa le-a 
aparţinut dlui. Conf. univ. dr. ing. Paul Arsenie, dnei. Prof. 
univ. dr. ing. Violeta-Vali Ciucur şi dlui. Conf. univ. dr. ing. 
Radu Hanzu-Pazara, cu sprijinul domnilor Iani şi Constantin 
Vanghele. În acelaşi timp, Fundaţia Universitară “Black Sea 
Foundation” a decis alocarea unui ajutor financiar de 2.500 
lei pentru domnul Mihai Cofar, victima conflictului interetnic 
izbucnit în martie 1990 la Târgu Mureş. Vă amintim că 
Mihai Cofar a fost implicat în confruntările violente dintre 
români şi etnicii maghiari din 20 martie 1990 iar în urma 
agresiunilor suferite a paralizat, fiind şi acum imobilizat la 
pat. 

PRORECTOR PENTRU RELAŢII INTERNAŢIONALE 
ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ,

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT

C O M U N I C AT  D E  P R E S Ă

O speranţă pentru o
familie din comuna Mereni În perioada  04-06 decembrie 

2015 a avut loc la Belgrad,  
Campionatul Mondial de Karate 
Traditional Fudokan-Shotokan, 
pentru copii, Cadeţi, Juniori, Tineret  
Seniori şi Veterani, unde a participat 

un număr de peste 1.200 de sportivi 
din 64 de ţări. La această competiţie 
clubul nostru, condus de Dumitrescu 
Niculae – 7 Dan  şi Ciucu Dănuţ – 
3 Dan, a participat  cu 4  sportivi

–  Tudor Răzvan – Loc I, kumite copii 8-9 ani
–  Berechet Elie – Loc I kihon şi Loc IV kata ind la copii 7ani
–  Dumitrescu Niculae – Loc I kata ind şi Loc I 

Fuku-go – Veterani
– Ciorabai Edna Ege –  Juniori feminin, a obţinut Loc V şi 

medalie  la proba de Kata individual.
Preşedinte C.S.Karate Trad.
Dumitrescu Niculae – 7 Dan



asigură, astfel, impunerea unui 
univers evocat poetic, urmare 
a studiului ştiinţifi c”. Încurajată 
de Doina Păuleanu, directorul  
Muzeului de artă din Constanţa, 
un îndrumător apropiat de 
tineri artişti care confi rmă cu 
fi ecare expoziţie, Anca Donici 
simte că fi ecare expoziţie este 
o confesiune şi spune:”Pe 

mine, mărturiseşte ea, m-a ajutat foarte 
mult şcoala clasicilor ruşi, care sunt mari 
desenatori şi mari portretişti”.

Şi această expoziţie nu face altceva 
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În urmă cu câteva zile, 
Universitatea Maritimă 
Constanţa a găzduit expoziţia 
de pictură a Ancăi Donici, un 
artist care a moştenit, după cum 
mărturiseşte, talentul de la tatăl 
său, Valentin Donici. Crtiticul 
de artă Doina Păuleanu făcea 
– în urmă cu ani – următoarea 
remarcă: „Se observă la Anca 
Donici o deprindere de a înţelege ce au 
făcut înaintaşii”.

„O expoziţie unde tuşul – scria cândva 
Florica Cruceru – este abil folosit (...) 

ORIZONTAL:1)Obiceiuri tradiţionale de Anul Nou – Plină 
cu şampanie de Revelion. 2) Anunţă trecerea dintr-un an în 

altul – Ovidiu Neagoe. 3) Sacrifi cate pentru masa 
de sfârşit de an – Interpreta cântecului „Era iarnă 
şi ningea”(Ioana). 4) Udrea Toader – Daruri fi nale! 
– Document. 5) Invitaţii de Revelion – A trece cu 
plugul – Coadă de păun! 6) Inimă de pirat! – Costin 
Nicolae – Râu în Sicilia. 7) A i se face sete  - Autorul 
poeziei „De Anul Nou” (Aurel). 8) Compozitor 
german (1810-1856), care a COMPUS „Cântec 
de Anul Nou (Robert). 9)Horă românească – A 
se scoperi cu omăt. 10) Obicei rău – A înţesa, a 
îmbâcsi. 11)Infl orescenţa gramineelor – Răvaşe de 
Anul Nou.

VERTICAL: 1)Pocnitori aplaudate cu voioşie . 
Plin de zăpadă.2) Apar în urma pluguşorului – Merge 
cu capra. 3)Zahăr în formă de cristale – Executate 
de meseni în ritmul unor melodii”. 4) Comice – Sac 
gol! – Cristal de gheaţă. 5)Aducărtori de ninsoatre 
– Scriitor clasic rus (1860-1904), autorul povestirii 
„Supliciu de Anul Nou”. 6)Intrigi fi nale! – Din  timpul 
vieţii. 7) Suprafaţă – A se turmenta. 8)Umplut cu nuci 
pentru Revelion – Localitate în Mexic. 9)Urat în fi nal! 
– Semnalează trecerea în noul an(pl.) 10)Punte de 
gheaţă peste rău – A publicat poeziile „Sania” şi 
„Zăpezi” (Tiberiu) – Toast fi nal! 11)Marea sărbătoare 
întâmpinată cu bucurie (2 cuv.) – plină de viaţă.
Dicţionar: NOTO, Iţu, ANIL.

De Anul Nou
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l O expoziţie

CA O CONFESIUNE

Lumea scoicilor şi melcilor apare înscrisă 
în naturi moarte – compoziţii, ci unele 
puneri în pagină inedite. Sugestia este dată 
de consistenţa sau inconsistenţa uonelor 
cu puncte de tuş, prin care se obţin zonele 
de griuri ce descind din negrul intens, 
spre valori subtile şi urmăresc rotunjimile 
cochiliilor. Densitatea variată a punctelor 

decât să confi rme talentul Ancăi Donici. 
Semnalăm cu bucurie această expoziţie şi 
vă invităm să zăboviţi de fi ecare dată în faţa 
tablourilor semnate Anca Donici. Despre 
expoziţiile ei se spune că sunt adevărate 
confesiuni.

Andreea Pascu

Primăria municipiului Constanţa şi 
primăria Balcic implementează un proiect 
care sprijină transportul tradiţional, ele pun 
la dispoziţia locuitorilor şi turiştilor un sistem 
care îi ajută să aibă o mobilitate mai mare. La 
Balcic există deja 6 staţii şi 100 de biciclete; la 
Constanţa se fac ultimele pregătiri, urmând ca 
până în primăvară să apară mai multe locaţii, 
atât în municipiu, cât şi în staţiunea Mamaia. 
Zilele trecute, partenerii acestui proiect s-au 
întâlnit (la Constanţa) în cadrul unui schimb 
de experienţă. Partenerii bulgari au prezentat 
şi un videoclip, cu menţiunea că la Balcic 
bicicletele sunt folosite nu doar de localnici, ci 
şi de turişti, acest sistem a fost experimentat 
cu succes şi la Burgas, la noi acest sistem 
este folosit  cu succes la Timişoara şi Cluj, 
pe listă urmând să apară, cum spuneam, 
Constanţa şi Mamaia.

Pentru a satisface  unele curiozităţi, am 
reţinut câteva amănunte: închirierea unei 
biciclete se face în urma completării unui 
formular unde se trece şi durata de folosire 
a bicicletei: 4 ore. În staţiunea Mamaia există 
o pistă pentru biciclişti, iar deplasarea cu 
bicicleta oferă avantajul ca ai tot timpul la 
dispoziţie un loc de parcare; deplasarea, e 
bine să se ştie, nu se poate face pe vreme de 
ploaie ori iarna; în Constanţa vor fi  24 de locaţii 
de unde se vor închiria biciclete, iar primele 

● În primăvară

CONSTĂNŢENII 
ŞI TURIŞTII 

SE VOR PLIMBA 
PE BICICLETĂ

plimbări vor avea loc începând cu 
luna martie 2016.  Asupra acestui 
subiect vom reveni.

Luiza Ţigmeanu


