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În urmă cu câteva zile, Camera 
de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa a găzduit 
o întâlnire, unde reprezentanţii 
regiunii de dezvoltare Sud-Est 
au prezentat oportunităţi le 
Programului Operaţional Regional 
2014-2020: Axa prioritară 2 – 
Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
(apelul de proiecte 2.2/2016 
„Sprijinirea creării şi extinderii 
capacităţilor avansate de producţie 
şi dezvoltarea serviciilor”). 

Invitată la acest eveniment, 
Luminiţa Mihailov director general 

al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est, a precizat 
tipurile de proiecte care pot 
beneficia de finanţări, spunându-le 
întreprinzătorilor prezenţi la întâlnire 
care sunt condiţiile de accesare a 
fondurilor nerambursabile alocate 
în cadrul acestei axe.

Bugetul total dedicat 
Axei 2 POR, pentru regiunea  
Sud-Est este 25,70 milioane 
euro. Valoarea minimă a unui 
proiect este de 200.000 euro, 
iar cea maximă de 1.000.000 
euro, iar rata de cofinanţare în 
cazul întreprinderilor mijlocii este 
de 40%, iar pentru întreprinderi 
mici şi microîntreprinderi  de 
30%. De asemenea, acest 
procent de cofinanţare poate 
să scadă în cazul accesării de 
către beneficiari a ajutorului de 
minimis, care în conformitate cu 
legislaţia europeană poate să fie în 
cuantum de maxim 200.000 euro. 

În contextul lansării acestui 
apel de proiecte, directorul general 
al CCINA Constanţa, domnul 
Dănuţ Jugănaru, a precizat: „E 
vorba de o competiţie, aşa trebuie 
să privim lucrurile. Cei care sunt 
la prima încercare trebuie să 
ţină cont şi de consultanţi, lipsa 
de experienţă poate duce şi la 
depunctare.”

În încheiere, reprezentanţii 
Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est au invitat agenţii 
economici să se informeze corect şi 
să aplice în cadrul acestui program 
de finanţare, care reprezintă într-
adevăr pentru întreprinderile mici 
şi mijlocii o şansă de a dezvolta şi 
de a-şi creşte competitivitatea pe 
piaţă.

Perioada in care pot fi depuse 
proiectele spre finanţare este 
cuprinsă între 23.02.2017 ora 
12:00 şi 23.08.2017 ora 12:00.

Adrian Crăciun

PROGRAMUL OPERAȚIONAL  
REGIONAL – AXA PRIORITARĂ 2

● O oportunitate pentru finanţarea  
întreprinderilor mici şi mijlocii

În acest caz, cuantumul ajutorului 
nerambursabil de la Uniunea 
Europeană şi Guvernul României 
se va calcula corespunzător, tocmai 
pentru a susţine şi impulsiona 
iniţiativele întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a microîntreprinderilor.

Investiţiile eligibile pentru 
finanţare prin acest program includ:

o Construirea, extinderea 
spaţiilor de producţie/servicii;

o Dotarea cu active corporale, 
necorporale, inclusiv instrumente 
de comercializare on-line;

o Implementarea procesului 
de certificare/recertificare a 
produselor, serviciilor sau diferitelor 
procese specifice, sistemelor de 
management al calităţii, mediului 
sau sănătăţii

o Internaţionalizare (partici-
parea, la nivel internaţional, în 
afara României, la târguri, misiuni 
comerciale, expoziţii, în calitate de 
expozant).

Luminiţa Mihailov
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►	CUMPĂNA

Şcolile sunt 
din ce în ce mai 
interesate de nutriţie, 
în contextul în care 
copiii suferă de 
la vârste fragede 
de obezitate şi 
alte boli generate 
de o alimentaţie 
necorespunzătoare. 
În acest sens, 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa, 
împreună cu 
Centrul de Nutriţie 
şi Fitness pentru 
copii şi adolescenţi 
NutriFitness au de-
rulat anul trecut o 
campanie de nu-
triţie în unităţile de 
învăţământ constăn-
ţene, la care au 
participat peste 2600 
de elevi şi 133 de 
cadre didactice. 

Tot în sprijinul elevilor şi al 
părinţilor, Centrul de Nutriţie şi 
Fitness pentru copii şi adolescenţi 
NutriFitness a lansat, la Şcoala 
Primară „Petre Ispirescu”, o carte 
de nutriţie pentru copii, „Secretul 

lui Radu” de Roxana 
Trupina şi un joc 
interactiv de cărţi, 
„Jocul alimentelor”. 

„Secretul lui 
Radu” este o carte 
de sănătate şi nutriţie 
pentru adolescenţi şi 
copii, care cuprinde 
poveşti şi poezii prin 
care se transmit 
informaţii de bază 

uşor importanţa alimentaţiei 
sănătoase atunci când informaţia 
ajunge la ei sub formă de poveste 
şi joc. Jocul alimentelor – ajută 
copiii să înţeleagă ce grupe de 
alimente există şi să înveţe despre 
alimentele sănătoase mai puţin 
cunoscute, să descopere câteva 
vitamine şi minerale conţinute de 
fiecare aliment şi ce boli ne ajută 
ele să combatem.  

„Copiii asimilează mai bine 
informaţiile, dacă acestea le 
produc un impact emoţional. 
Astfel, atunci când citim  poveştile 
despre alimente păşim într-o lume 
de basm şi copiii reţin  mai uşor 
care sunt alimentele sănătoase 
şi cum îi ajută aceste alimente”, 

a declarat Roxana 
Trupina.

E d u c a ţ i a 
nutriţională se predă 
în alte ţări încă de la 
grădiniţă, copiii reuşind 
să înţeleagă principiile 
alimentaţiei sănătoase 
şi susţinuţi de familie, 
să le şi aplice. Rolul 
părinţilor este esenţial 
în dezvoltarea copilului, 
iar cartea este un mijloc 
educaţional care ajută 

părinţii să se facă mai uşor înţeleşi, 
atunci când vor să le ofere un meniu 
sănătos copiilor.

„Şcoala Primară Petre 
Ispirescu funcţionează atât cu 
nivel preşcolar, cât şi şcolar, 

grădiniţa fiind cu orar prelungit, iar 
şcoala are şi program afterschool. 
Implicit, asigurăm trei mese pe zi 
pentru un număr de 280 de copii. 
Una dintre priorităţile noastre este 
educaţia pentru sănătate, iar o 
alimentaţie echilibrată ne ajută 
să creştem frumoşi şi sănătoşi. 
Doamna Trupina a fost primită cu 
bucurie de către elevi în campania 
pe care a susţinut-o în şcoală 
noastră, la toate grupele şi clasele, 
iar cartea lansată de dumneaei 
astăzi reprezintă un material 
didactic util atât pentru cadrele 
didactice, cât şi pentru părinţi”, a 
precizat Mihaela Bălan, directorul 
şcolii primare „Petre Ispirescu”.  

Prezentă la lansare, Marinela 
Mrejeru, inspector pentru activităţi 
extraşcolare, a adăugat: „Salutăm 
efortul susţinut al Centrului 
NutriFitness de a desfăşura 
activităţi de educaţie nutriţională 
în unităţile de învăţământ din 
Constanţa. Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa apreciază 
acest parteneriat solid în direcţia 
educării şi susţinerii unui stil de 
viaţă sănătos în rândul elevilor. Cu 
adevărat, mesajul este: Fericirea 
se naşte din sănătate!” 

Cartea şi jocul pot fi 
achiziţionate de doritori de la 
Centrul de Nutriţie şi Fitness 
pentru copii şi adolescenţi 
NutriFitness din Constanţa, strada 
Olteniei, nr. 31-33.

Andreea Pascu

„Secretul lui radu”
îi învaţă pe copii ce să mănânce

despre nutriţie, într-un mod plăcut 
copiilor. Autorul, Roxana Trupina, 
a observat lucrând cu copiii la 
Centrul de Nutriţie şi Fitness 
NUTRIFITNESS din Constanţa, 
că aceştia conştientizează mai 

● INFO ZONA METROPOLITANÃ

Consiliul Local al comunei Cumpăna, 
judeţul Constanţa, în colaborare cu 
Asociaţia „Grupul Local de Tineret 
Cumpăna” şi Liceul Tehnologic „Nicolae 
Dumitrescu” a organizat, pentru cel de-al 
XVII-lea an consecutiv, o serie de activităţi 
cultural distractive dedicate tinerilor, cu 
prilejul zilei de „Valentine’s Day”.

Manifestările s-au desfăşurat în sala 
de spectacole a Casei de Cultură din comuna Cumpăna, în ziua 
de 11 februarie 2017, începând cu ora 20.

Tinerii au avut parte de multe şi plăcute surprize oferite de 
organizatori: concursuri interactive cu premii, concursuri de dans, 
concursuri de declaraţii de dragoste, nelipsitele căsătorii pentru 
24 de ore, karaoke şi multe alte momente care să sporească 
atmosfera de antren şi care să aducă tinerilor un plus de voie bună.

„Valentine’s Day” este cunoscută ca fiind ziua universală a 
îndrăgostiţilor. Pentru că, indiferent de vârstă, sufletul rămâne 
veşnic tânăr şi îndrăgostit, au fost şi perechi mai vârstnice alături 
de noi, pentru a sărbători împreună dragostea, cel mai sublim 
sentiment al omului.

Iacob Ioniţă

„Valentine s’Day”’ C.C.I.N.A.   CONStANţA, 
instituţie de utilitate publică, orga-
nizează cursul de perfecţionare 
pentru una din cele mai căutate 
şi provocatoare profesii pe plan 
naţional.

De ce curs de expert achiziţii 
publice?

1. Pentru că, începând cu 2014, în 
fiecare echipă de management 
de proiect este obligatorie 
prezenţa unui expert achiziţii 
publice!

2. Pentru că este un curs autorizat 
ANC care oferă posibilitatea 
angajării pe o poziţie bine 
plătită!

3. Pentru că absolvenţii vor 
putea aborda achiziţiile publice 
dintr-o triplă perspectivă: cea a 
ofertanţilor, cea a autorităţilor 
contractante şi cea a realizării 

Curs de expert achiziţii 
publice

achiziţiilor în cadrul proiectelor 
cu finanţare nerambursabilă. 
Cursul este autorizat 

în condiţiile OG 129/2000 
republicată, iar după examenul 
de absolvire, cursanţii au primit 
certificate de absolvire eliberate 
de Autoritatea Naţională pentru 
Calificări şi recunoscute de 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
şi Cercetării Ştiinţifice şi de 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice.

Condiţii de acces: studii 
superioare.

Locul de desfăşurare: sediul 
C.C.I.N.A. Constanţa, b-dul Al. 
Lăpuşneanu, nr. 185A

Perioada estimată de desfă-
şurare a cursului: 20-28.02.2017.

Andreea Pascu
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– Vă invit, domnule 
director, să avem un 
dialog despre proiectele 
liceului, despre dotări 
şi despre calendarul 
competiţiilor sportive. Şi 
pentru că suntem în plină 
iarnă, cu temperaturi 
scăzute şi multă zăpadă, 
vă întreb: aveţi căldură în 
sala de sport?

– Avem. Domnul primar 
Decebal Făgădău a făcut o 
faptă bună. E singurul care a 
făcut ceva pentru acest liceu, 
m-a ajutat de fiecare dată când 
am avut o solicitare. Într-o 
vreme n-am avut căldură în sala 
de sport, acum nu mai e cazul 
să vorbim de necazurile de 
odinioară: am înlocuit instalaţia 
de încălzire, internatul şi cantina 
au trecut pe gaz. Ţeava e la 
cinci metri; pe acoperiş avem 
montate panouri solare. De câte 
ori am avut, cum vă spuneam, 
o solicitare, Consiliul Local şi 
Primăria au fost alături de noi 
şi ne-au sprijinit; a fost aprobat 
un centru de excelenţă pentru 
tenis de masă, avem sală de 
conferinţă, sală de mese cu 
minihotel cu o capacitate de 
30 de locuri – dar şi un centru 

Andrei Szemerjai: „Începe un nou ciclu olimpic şi 
aşteptăm măsuri concrete”

SPORTUL UNIVERSITAR A FOST UITAT!
● Interlocutor: prof. Andrei Szemerjai, directorul Liceului cu 

program sportiv Nicolae Rotaru din municipiul Constanţa

de recuperare; s-a votat să se 
facă şi o expertiză tehnică a 
clădirii. Aşteptăm cu nerăbdare 
ca stadionul Farul să revină 
la administraţia locală şi să fie 
reabilitat, pentru a organiza 
aici competiţii care au tradiţie 
în Dobrogea. Avem, mai nou, 
şi un microbuz cu 16 locuri. E 
o poveste cu acest microbuz. 
A fost o discuţie scurtă. Nu mai 
intru în detalii. Am discutat într-o 
zi de sâmbătă cu domnul primar 
Făgădău şi după trei zile m-a 
sunat şi mi-a spus să merg să 
intru în posesia documentelor 
pentru a prelua microbuzul.

– Vă mişcaţi repede, ca 
sportivii.

– Acum avem două 
microbuze şi un şofer! Cu grijă 
şi cu răbdare sper să rezolvăm 
şi această problemă. Mă uit, 

şi nu vă ascund asta, şi către 
Ministerul Educaţiei, aştept să se 
aşeze oamenii pe scaune şi să 
pornească o dezbatere la nivel 
naţional privind soarta liceelor 
cu program sportiv. Am câteva 
subiecte pe care le voi supune 
atenţiei celor de la Minister. Este 
nevoie de o dezbatere privind 
finanţarea cluburilor şi a liceelor 
sportive. Ce s-a făcut până acum 
nu poate fi trecut sub tăcere.

–  Adică?
– Trebuie să evităm o stare 

de lucruri care e mai mult 
decât alarmantă. Liceele cu 
program sportiv au în faţă multe 
obstacole şi există riscul să nu 
mai avem bani. Începe un nou 
ciclu olimpic şi trebuie să venim 
cu propuneri şi măsuri coerente, 
să privim baza, să privim cu 
alţi ochi sportul universitar; 

cluburile departamentale 
sunt subfinanţate. Sunt 
optimist şi cred că o 
dezbatere ar lămuri 
multe, să nu se uite 
că sălile de sport şi 
terenurile sunt, să zic 
aşa, consumatoare 
de utilităţi. La fiecare 
rectificare de buget, nu 
pot să nu spun asta, noi 

am primit câte ceva, am primit 
sprijin de la Primăria municipiului 
Constanţa, altfel eram cu 
prăvălia închisă. Mă gândesc 
să iniţiez o acţiune de strângeri 
de fonduri după modelul „Daţi 
un leu pentru Ateneu”; azi nu 
ştiu dacă sportivii vor pleca în 
cantonament. Anul trecut ne-a 
ajutat fostul inspector general 
de la Inspectoratul şcolar, prof. 
Răducu Popescu, am fost în 
cantonament cu 190 de elevi. Ce 
să zic? Avem un buget mai mic 
decât cel din 2012. Sunt multe 
de discutat şi despre calendarul 
competiţiilor sportive, am şi la 
acest capitol câteva propuneri, 
sunt câteva chestiuni presante a 
căror rezolvare nu mai poate fi 
amânată.

A consemnat 
Andreea Pascu

● INFO ZONA METROPOLITANÃ

Pe data de 16 februarie s-a 
sărbătorit Ziua  Internaţională 
a Cititului Împreună (ZICI), 
un eveniment ce şi-a dorit să 
aducă oameni şi cărţi, laolaltă.

Biblioteca Judeţeană Ioan 
N. Roman a avut, la rându-i, 
plăcerea de a invita oameni 
iubitori să citească, în sediul 
acesteia, alături de utilizatorii  
Bibliotecii.

Mulţumim tuturor care au 
participat la acest eveniment!

Corina Apostoleanu

Ziua Internaţională a Cititului Împreună



Pag 4 	 educaţie
februarie

2017

Tudor Arghezi spunea 
despre carte, în felul său genial 
de stăpân al cuvântului, că 
este „trebuinţa de singurătate 
a omului neliniştit şi curios, o 
făgăduinţă, o bucurie, o călătorie 
prin suflete, gânduri şi frumuseţi”. 
Cartea a fost şi va rămâne „un 
adevărat ospăţ al gândurilor, 
ospăţ la care oricine este poftit”. 
Ea oferă celui care o parcurge, 
pe lângă satisfacţiile aduse de 
orice fapt  nou, inedit, prilejuri 
unice de reflecţie, de meditaţie. 
Cartea îndeamnă la introspecţie, 
contribuie substanţial la formarea 
şi modelarea personalităţii omului 

LecturA contribuie LA 
înţelegerea valorilor eTiCe (i)

● Starea învăţământului

şi îi influenţează atitudinea, cre-
dinţele, comportamentul.

Cu toate acestea, mulţi 
vor spune că ideile exprimate 
mai sus sunt desuete, spiritul 
vremurilor pe care le trăim fiind 
cu totul altul, iar cărţile au trecut 
în viaţa oamenilor pe un plan mult 
îndepărtat. Televiziunea, jocurile 
video, cinematograful 3D şi 4D 
sunt acum mai importante pentru 
noi, copii şi adulţi deopotrivă. Şi, 
în parte, au dreptate. 

Spunem „în parte” fiindcă noi, 
profesorii,  conform reclamei care 
la început m-a intrigat, „avem 
un alt mod de a privi lumea”. 

Da, noi, profesorii, indiferent de 
disciplina sau disciplinele pe 
care le aducem în programul 
de învăţare al copiilor, suntem 
susţinătorii cărţilor, chiar dacă în 
strategiile noastre moderne de 
predare folosim internetul, softuri 
educaţionale, table inteligente, 
iar videoproiectorul şi laboratorul 
de informatică fac parte din viaţa 
noastră de zi cu zi.

Importanţa lecturii este 
evidentă şi mereu actuală. Lectura 
este un instrument care dezvoltă 
posibilitatea de comunicare 
între oameni, făcându-se ecoul 
capacităţilor de gândire şi limbaj. 
Lectura elevilor este un act 
intelectual esenţial, care trebuie 
îndrumat şi supravegheat de 
şcoală şi familie. Importanţa 
lecturii este dată de aspectele 
educative pe care le implică. Sub 
aspectul cognitiv: prin lectură 
elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele 
despre lume, despre realitate.  
Din punct de vedere educativ, 
lectura contribuie esenţial la 
educarea copiilor în dimensiunile 
etice şi estetice. Aspectul formativ 
constă în faptul că lectura are 
drept consecinţă formarea şi 
consolidarea deprinderilor de 
muncă intelectuală, dezvoltarea 
gândirii, a imaginaţiei, a 
capacităţii de exprimare corectă 

şi expresivă. Lectura contribuie 
la consolidarea  deprinderii 
de citire corectă, fluentă, 
conştientă şi expresivă, lărgirea 
ariei de informaţie a elevilor, 
la îmbogăţirea şi activizarea 
vocabularului, dezvoltarea 
capacităţii de exprimare, dar 
mai ales la îmbogăţirea şi 
dezvoltarea sentimentelor 
într-o gamă complexă, la 
cunoaşterea şi înţelegerea 
valorilor etice, la cultivarea 
sentimentelor, convingerilor şi 
comportamentelor morale, la 
formarea discernământului etic, 
lărgind orizontul imaginativ şi 
capacitatea creativă a copiilor. Şi 
nu putem vorbi de creativitate fără 
cunoştinţe dobândite prin efort 
propriu, fără o cultură profundă şi 
operaţională.

Pentru noi, ca dascăli, sunt 
importante aceste aspecte 
pentru a putea proiecta acţiunea  
educativă astfel încât să 
valorizăm potenţialul şi factorii ce 
ţin de ereditate, pentru a dezvolta 
capacitatea generală de creaţie a 
copilului. Creativitatea ca proces, 
creativitatea expresivă sunt 
niveluri la care putem acţiona 
în şcoală, cu efecte pentru 
dezvoltarea ca dimensiune 
complexă a personalităţii. În 
acest sens, subscriem principiul 
conform căruia  creativitatea nu 
este o evadare din disciplină, este 
o evadare însoţită de disciplină.

(va urma)

Liliana Iancu,  
Şcoala Gimnazială Nr. 37

Povestea acestei cărţi o 
spune aici autoarea ei: „Mă 
numesc Chiricioaia Marcela 
Carmen şi sunt născută în 
Constanta, într-o frumoasă zi 
de iarnă a anului 1974.

Marea mea pasiune în timpul 
liber este patinatul (pe gheaţă 
sau pe role). Alerg la curse şi de 
curând am devenit fund-raiser 
pentru Teach For Romania. 

Când mă simt inspirată, pictez 
peisaje pe care le-am văzut şi  
care m-au impresionat.

De mic copil am iubit marea, 
sportul, matematica şi cititul. 

 Acum am crescut şi am 
devenit un adult la fel de energic 
ca şi copilul care am fost.

Iubesc orice formă de 
mişcare în natură, orice formă 
de artă, muzica şi dansul.

Cartea am  scris-o inspirată 
de întâmplări reale din viaţa 
mea şi de joaca îndelungată 
cu nepoata mea (Adriana), 
pe malul mării – de cele mai 
multe ori la apusul soarelui. 
Am publicat-o cu pseudonimul 
Cella, pentru că aşa îmi spune 
familia şi apropiaţii.

Job-ul meu este în domeniul 
IT – meserie pe care o practic cu 
multă pasiune şi creativitate.

Lansarea de carte a fost plină 
de culoare şi m-am bucurat de 

Vă semnalăm o carte: CĂLĂTORIA ANEI surprizele pregătite în acea zi 
de mare sărbătoare. Atmosfera 
caldă şi plină de emoţie şi 
energie a fost completată de 
bucuria şi de jocurile libere 
ale copiilor prezenţi la acest 
eveniment”.

Andreea Pascu
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Patronatul Firmelor 
din turism „Ion Movilă” – 
eforie Nord, eforie Sud, 
techirghiol împreună cu 
Primăria Oraşului eforie a 

● INFO  ZONA METROPOLITANÃ

Târgul de Turism al României

Pregătirile pentru sezonul 
estival au început mai devreme 
decât în alţi ani. Primul semn: 
Patronatul Firmelor din Turism 
„ION MOVILĂ” a participat 
(pentru prima oară) la Târgul 
Naţional de Turism, unde 
reprezentanţii unităţilor de 
cazare, de alimentaţie publică 
şi de tratament din Eforie Nord, 
Eforie Sud şi Techirghiol au 
venit cu oferte speciale şi cu un 
calendar de evenimente. Aveţi 
detalii despre aceste oferte în 
această pagină. Sunt, trebuie să 
subliniez, oferte şi evenimente 
care nu fac altceva decât să îi 
atragă pe turişti. De la noi, dar 
şi din Polonia, Israel şi Marea 
Britanie, ca să amintim ţările de 
unde sunt aşteptaţi turişti care 
au fost cuceriţi de frumuseţea şi 
farmecul Deltei Dunării. Sulina, 
în Deltă şi Vama Veche, în sudul 
litoralului, sunt două locaţii unde 
infrastructura a fost reabilitată şi 

● Ministrul turismului subliniază
O prioritate în turism: „coerenţa deciziilor”

● o strategie stabilă, un pachet de măsuri şi proiecte pentru dezvoltarea turismului
îmbunătăţită, primăria şi Consiliul 
Local Tuzla sprijină Centrul 
pentru tineret din localitate să 
organizeze, la sfârşitul lunii iunie, 
un mare festival, un festival pe 
afişul căruia vom întâlni, ca să-l 
cităm pe Taner Reşit, primarul 
comunei, artişti de primă mână: 
„Festivalul va avea mulţi invitaţi, 
pregătim programul încă de 
pe acum, pentru că ne gândim 
la turiştii care vor ajunge pe 
plaja de la Tuzla, ne gândim 
să punem la dispoziţia turiştilor 
şi o gamă de servicii în zonă, 
avem solicitări pentru închirierea 
unor terenuri în perioada de 
vară, acolo urmând să fie 
amplasate rulote pentru cazare, 
dar şi pentru alte servicii care 
să-i mulţumească pe turişti”. 
Programul „Înscrieri timpurii” 
fac din litoralul românesc o 
destinaţie atractivă; mai mult, 
potrivit unor previziuni, în 2017 
încasările ar putea creşte cu 

10-12 la sută; la fel şi gradul 
de ocupare se va îmbunătăţi în 
vara acestui an şi va înregistra o 
creştere de 5-6 procente faţă de 
anul trecut.

Mircea Dobre, ministrul 
turismului, vorbeşte de urgenţe 
şi de priorităţi. O prioritate – 
precizează ministrul turismului – 
este reglementarea unei strategii 
de promovare, o strategie care 
va fi conturată după un dialog 
cu patronatele din turism. Mai 
nou, se ştie, ministerul a preluat 
şi A.N.T. tocmai pentru a exista 
mai multă coerenţă în privinţa 
deciziilor, atât în dezvoltarea 
turismului, cât şi în promovarea 
lui.

În noua organigramă a 
ministerului va apărea – iată 
încă un semn bun – o direcţie 
de promovare şi marketing. E o 
dovadă că Ministerul Turismului, 
care începe să prindă contur, 
caută soluţii să vină în 

participat la târgul de turism 
al româniei.

Vizitatorii au putut să-şi 
aleagă vacanța preferată în 
stațiunile  (Eforie Nord, Eforie 

întâmpinarea unor provocări. 
Pentru a nu dezamăgi e 
nevoie, veţi fi de acord cu noi, 
de o nouă atitudine, dar şi de 
un pachet de măsuri care să 
sprijine dezvoltarea turismului. 
Vestea că noul minister – cel al 
turismului – va beneficia de o 
„sumă dublă” pentru dezvoltare 
şi promovare, ne îndreptăţeşte 
să scriem că într-o bună zi vom 
avea sub ochi o schimbare. 
Proiectele vor aduce şi ele o 
schimbare în bine: proiectul 
privind lărgirea plajelor se 
continuă, plaja Modern va fi 
reabilitată, plajele de la Agigea, 
Eforie Nord şi Sud vor fi şi ele 
refăcute şi vor avea între 75 şi 
100 de metri în lăţime. Delta 
Dunării beneficiază şi ea de 
proiecte şi evenimente. Şi 
despre unele, şi despre altele, 
vom reveni cu informaţii de 
ultimă oră la timpul potrivit.

Andreea Pascu

Sud și Techirghiol), profitând 
de ofertele speciale oferite de 
cei mai importanţi hotelieri din 
zonă, pachete turistice pentru 
Sărbătorile Pascale 2017 şi 1 Mai, 
vacanțe de relaxare,  wellness și 
spa, tabere școlare și nu  în ultimul 
rând, Oferte Speciale pentru 
planificarea  vacanţei de vară  
în 2017.

Standul comun al 
Patronatului Eforie-Techirghiol 
şi al Primăriei Eforie a putut 
fi vizitat în cadrul pavilionului 
C3 – stand 46 – pe parcursul  
celor patru zile de târg, după 
cum a precizat Iuliana TASIE, 
preşedintele patronatului 
amintit.
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PAchETE dE MĂSURI cARE-I 
SPRIjINĂ PE PROdUcĂTORI

● primii beneficiari, cultivatorii de roşii  
în spaţii protejate

E un semn bun că Petre 
Daea, ministrul agriculturii, 
se grăbeşte să anunţe că a 
luat măsuri şi specialiştii sunt 
pregătiţi să acţioneze în echipă 
pentru a sprijini programele şi 
proiectele fermelor. Mai mult, 
ministrul precizează că a făcut 
un inventar şi s-a stabilit o listă 
de priorităţi, între ele aflân- 
du-se sprijinul pentru cultivatorii 
de roşii în spaţii protejate şi 
pentru crescătorii de porci. E 
vorba de un program care se 
extinde pe câţiva ani, opt ani 
în legumicultură, un program 

care să asigure aprovizionarea 
pieţelor din sere în luna aprilie, 
urmând ca în luna iunie să fie 
culeasă prima recoltă din solarii.

Pieţele, spune ministrul, 

trebuie să aibă roşii  cu gust 
şi aromă, roşii româneşti, din 
primăvară şi până la sfârşitul 
lui decembrie. Amintind de 
programe şi de priorităţi trebuie 
să subliniem că fermierii au 
o şansă: proiectele lor se vor 
dezvolta şi afacerile pot deveni 
profitabile; în acelaşi timp 
putem vorbi de încă un avantaj, 
tinerii din mediul rural, care 
acum sunt în căutarea unui loc 
de muncă pot rămâne în sat, 
lângă casa părintească, nu vor 
mai fi nevoiţi să facă naveta, nu 
vor mai face risipă de energie, 
de timp şi de bani. Pe lista cu 
priorităţi a ministrului agriculturii, 
o listă cu proiecte şi programe 
care sprijină apariţia unor noi 
locuri de muncă în mediul rural, 
se află şi depozitele pentru 
colectarea legumelor.

Într-o primă etapă, potrivit 
declaraţiei ministrului Petre 
Daea, au fost finalizate datele 
normative în baza cărora se 
va acorda sprijinul pentru 
producătorii de roşii în spaţii 
protejate, cu menţiunea că ei 
vor beneficia de 3.000 de euro 
de fiecare om; actul normativ 
pentru sprijinirea crescătorilor 
de porci se află în dezbatere 

C.C.I.N.A.  CONStANţA, 
instituţie de utilitate publică,  
a organizat cursuri autorizate 
de perfecţionare în ocupaţia: 
INStruCtOr reFereNt 
reSurSe uMANe.

Cursul este autorizat 
în condiţiile OG 129/2000 
republicată, are o durată 
de aproximativ 3 săptămâni 
(84 ore) şi este destinat 
persoanelor care lucrează în 
compartimentele de resurse 

Cursuri autorizate de CCINA 
Constanţa

umane. În urma examenului de 
absolvire, cursanţilor li se vor 
elibera certificate de absolvire 
recunoscute la nivel naţional.

Locul de desfăşurare:  
sediul C.C.I.N.A. Constanţa, 
b-dul Al. Lăpuşneanu, nr. 185A.

Lectori: Specialişti/Forma-
tori din cadrul ITM Constanţa, 
Casa jud. de Pensii Constanţa.

Program de desfăşurare: în 
zilele lucrătoare din săptămână, 
între orele 16.30-20.30.

Camera de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa şi 
Schultz Consulting a organizat 
Cursul autorizat „DIreCtOr 
vâNZărI” – cod COR 112018, 
care s-a desfăşurat în perioada 
23-24 februarie 2017, între orele 
9:00-16:00, la sala de conferinţe 
a CCINA Constanţa (B-dul Alex. 
Lăpuşneanu nr. 185A).

În urma absolvirii acestui 
curs, participanţii au primit un 
Certificat de director vânzări 

recunoscut de Ministerul 
Muncii, Ministerul Educaţiei 
şi Autoritatea Naţională de 
Calificări (fostul Consiliul 
Naţional de Formare Pro-
fesională a Adulţilor). 
Certificatul eliberat recunoaş-
te competenţele necesare 
practicării ocupaţiei de 
Director vânzări – cod COR 
112018. Cursul este de 
specializare.

Lucia Calenici 
CCINA Constanţa

publică: în acest caz, pachetul 
de sprijin va fi de 10.000 de euro 
şi se va acorda în două sesiuni.

Ap ropo  de  Agen ţ ia 
Domeniile Statului, o agenţie 
în jurul căreia s-au vânturat, 
în ultimii ani, o sumedenie de 
întrebări, ministrul agriculturii 
spulberă zvonul cum că ADS se 
va desfiinţa. Mai mult, agenţia 
se va întâlni cu specialişti şi va 
avea noi atribuţii. ADS va urmări 
de acum încolo nu doar nivelul 
redevenţei, care adeseori nu 
a fost cea scontată, ADS va 
supraveghea cum sunt lucrate 
terenurile de către arendaşi. 
Primăvara nu e departe. 
Fermierii se gândesc la 
subvenţii şi credite, la proiecte 
şi la campania de primăvară. 
Mai devreme decât în alţi ani, 
ministerul agriculturii caută 
soluţii (în unele cazuri ele au fost 
găsite!) să-i sprijine pe fermieri: 
Fondul de Garantare va scădea 
din comisioane, fermierii nu vor 
mai abandona stocurile de lână, 
ea va fi colectată şi folosită 
în termoizolaţii, sistemele de 
irigaţii vor beneficia, în sfârşit, 
de un pachet de măsuri care 
să-i stimuleze pe fermieri.

Iacob Ioniţă

● INFO ZONA  
METROPOLITANÃ
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În anul 2016 au trecut pragul 
Biroului teritorial Constanţa 
725 de cetăţeni nemulţumiţi 
de modul cum reacţionează 
autorităţile publice locale 
din Constanţa şi Tulcea la 
solicitările lor. Dintre aceştia 
277 de cetăţeni au formulat 
petiţii ce au îndeplinit condiţiile 
legale care să permită experţilor 
biroului să 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, în teritoriu 
la sediul Prefecturii Tulcea, la 
sediul primăriilor din Medgidia 
şi Cernavodă, cât şi prin poştă 
sau electronic pe adresa de 
e-mail: avpconstanta@avp.ro. 
Un număr de 358 de cetăţeni au 
solicitat prin serviciul dispecerat 
la nr. de tel. 0241550544, 
informaţii cu privire la diverse 
probleme cu care se confruntă 
sau au solicitat o programare la 
audienţe. 

În urma examinării 
petiţiilor primite, am efectuat 
demersuri în scris la autorităţile 
administraţiei publice reclamate 
pentru încălcarea drepturilor  
persoanelor fizice. Autorităţile 
publice în cauză sunt obligate 
prin lege să ia de îndată măsurile 
necesare pentru înlăturarea 
ilegalităţilor constatate şi să 
informeze despre acestea 

privire la încălcări ale drepturilor 
prevăzute în Constituţie: 
calitatea apei potabile în 
judeţul Constanţa, în temeiul 
art. 34 referitor la dreptul la 
ocrotirea sănătăţii şi art. 49 
privind protecţia copiilor şi 
tinerilor; neplata la timp a 
indemnizaţiilor asistenţilor 
persoanelor cu handicap, 
în temeiul art. 50, referitor 
la protecţia persoanelor cu 
handicap; protecţia elevilor 
în instituţiile de învăţământ, 
prevenirea fenomenului de 
bullyng în şcoli; amenajarea 
rampelor de acces pentru 
persoanele cu handicap în 
dreptul trecerilor de pietoni şi 
intersecţii; protecţia copiilor 
şi tinerilor în centrele de 
plasament, protecţia copiilor 
în instituţiile de învăţământ 
şi unităţile sanitare împotriva 
meningitei virale etc.

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 şi/sau emiterea noilor 
decizii de pensie ; aşezarea 
justă a sarcinilor fiscale, adică 
aplicarea impozitului pentru 
persoane îndreptăţite la 
scutirea de impozite şi taxe, 
sau neaplicarea dispoziţiilor 
legale privind amnistia fiscală; 
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 persoanele 
îndreptăţite şi tergiversarea 
eliberării titlului de proprietate. 
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.

Potrivit dispoziţiilor Legii 
nr. 165/2013, hotărârile jude-
cătoreşti 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.

De interes pentru cetăţeni 
este faptul că Legea nr. 
165/2013, a fost modificată şi 
completată în luna decembrie 
2016 şi potrivit acestor 
modificări, Comisiile locale 
şi judeţene de fond funciar 
au obligaţia de a soluţiona 
toate cererile de restituire, de 
a efectua punerile în posesie 
şi de a elibera titlurile de 
proprietate până la data de 1 
ianuarie 2018.

Reamintim programul 
de audienţe, de luni până 
joi, între orele 900 şi 1600, şi 
vineri, între orele 900 şi 1200, 
la sediu şi în teritoriu o data 
pe lună, la Primăria Medgidia, 
Cernavodă şi la Prefectura 
Tulcea. Precizăm că, Avocatul 
Poporului este un mediator între 
cetăţenii din judeţele Constanţa 
şi Tulcea, arondate în aria 
sa de competenţă teritorială; 
nu poate interveni în actul de 
justiţie, în procesele aflate pe 
rolul instanţelor, nu se substituie 
altor autorităţi publice şi nu 
dispune potrivit legii de mijloace 
de constrângere; nu poate să 
oblige autoritatea reclamată 
de cetăţean să procedeze într-
un anumit fel, nu pronunţă 
hotărâri care să poată fi puse 
în executare. Nu reprezintă 
cetăţenii în instanţa de judecată, 
acest atribut fiind acordat 
exclusiv avocaţilor din Baroul 
de avocaţi. Cetăţenii care nu pot 
face faţă cheltuielilor ocazionate 
de un proces pot solicita 
instanţei de judecată acordarea 
unui avocat plătit de stat, în 
condiţiile stabilite de legiuitor.

Nedea Felicia
Expert Coordonator

● Avocatul Poporului

LA ORA BILANȚULUI
instituţia Avocatul Poporului. 
În cazul în care autoritatea 
administraţiei publice sau 
funcţionarul public nu au 
înlăturat, în termen de 30 de zile 
de la data sesizării, ilegalităţile 
comise, ne-am adresat autori-
tăţilor administraţiei publice 
ierarhic superioare (care sunt 
datoare să intervină şi să 
comunice, în termen de cel mult 
45 de zile, măsurile luate).

În exercitarea atribuţiilor, 
personalul de specialitate al 
instituţiei Avocatul Poporului 
are dreptul să facă anchete 
proprii, să ceară autorităţilor 
administraţiei publice orice 
informaţii sau documente 
necesare anchetei, să audieze şi 
să ia declaraţii de la conducătorii 
autorităţilor administraţiei 
publice şi de la orice funcţionar 
care poate da informaţiile 
necesare soluţionării petiţiei, în 
condiţiile legii de organizare şi 
funcţionare a instituţiei Avocatul 
Poporului. Astfel că în anul 
2016, la nivelul Biroului teritorial 
Constanţa au fost efectuate un 
număr de 7 anchete, în urma 
cărora, Avocatul Poporului 
a emis 4 Recomandări. Prin 
recomandările emise, Avocatul 
Poporului sesizează autorităţile 
administraţiei publice asupra 
ilegalităţii actelor sau faptelor 
administrative. Sunt asimilate 
actelor administrative tăcerea 
organelor administraţiei publice 
şi emiterea tardivă a actelor.

Dacă autoritatea publică 
sau funcţionarul public aparţine 
administraţiei publice locale, 
instituţia Avocatul Poporului 
se adresează prefectului. De 
la data depunerii sesizării la 
prefectul judeţului curge un nou 
termen de 45 de zile.

Biroul teritorial Constanţa se 
poate sesiza şi din oficiu în cazul 
în care află din presă, radio, sau 
televiziune despre încălcarea 
drepturilor cetăţenilor, astfel că 
în anul 2016 s-a autosesizat 
într-un număr de 7 cazuri cu 

Felicia Nedea
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Orizontal: 1) Pictor român 
căruia îi aparţin tablourile 
„Peisaj montan” şi „Drum lung 
– popas” – Lujer; 2) Masă 
de zăpadă desprinsă de pe 
munte – Toma Mihăilescu; 3) 
Cap de cioară! – Plantă textilă 
– Autorul pânzei „Vârful cu dor” 
  (George Demetrescu); 

TOMISUL CULTURAL,
O INVITAŢIE LA LECTURĂ

4) Grup statuar sucevean 
reprezentând pe primii oameni, 
prezent la Pojorâta (3 cuvinte); 
5) Montane în final! – Cavitate 
subterană într-un masiv muntos; 
6) Râu în Rusia – Zăpadă – 
Lichid; 7) Vulcan sicilian – A lega 
– Suprafaţă; 8) Transportat – A 
suprima; 9) Îi aparţine tabloul 

„Peisaj dobrogean” – Numai; 
10) Galerii submontane – Sus 
pe cal; 11) Iscusit – Rocă 
eruptivă.

vertical: 1) Perioadă de 
odihnă propice ascensiunilor 
montane (pl.) – A şedea; 2) 
Ieşită în relief – Coadă de 
hulub; 3) Radu Abdulea – 
Specifică Munţilor Anzi; 4) 
Masiv muntos în Tesalia – 
Piţigoi (pop.); 5) Explorator 
norvegian care a traversat 
Groenlanda pe schiuri în 1888 
– Cel (reg.); 6) Alexe Niţulescu 
– Orator grec – Tulpina murilor; 
7) Compozitor ceh, căruia 
îi aparţine poemul simfonic 
„Patria mea” (Bedrich) – 
Radu Râpeanu; 8) Credule 
– Stat asiatic în nordul căruia 
se află Munţii Himalaya; 9) 
Distanţată – Udrea Oprescu; 
10) Încurcate adesea – Munţi 
în estul Canadei şi în Statele 
Unite; 11)  Autorul tablourilor 
„Stradă în Sinaia” şi „Sinaia 
în 1888 (Theodor) – Munte 
în Armenia, unde s-a oprit 
corabia lui Noe.
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A văzut lumina tiparului 
revista TOMISUL CULTURAL 
(nr. 10), primul număr din 2017. 
Remarcăm în pagina rezervată 
ACADEMIEI ROMÂNE articolul 
„Meseria de istoric la începutul 
mileniului al treilea”, text 
semnat de acad. Ioan Aurel Pop. 
Revista găzduieşte poeme de Ion 
Gheorghe, Gabriel Chifu, Vasile 
Dan, Rodian Drăgoi şi Iulian 
Talianu. Ilustraţia revistei este 
asigurată de Ioana Lavinia Streinu 
şi Eusebio Spânu, doi artişti 
plastici cunoscuţi şi apreciaţi; 
cronica literară este semnată de 
Ioan Holban, un nume cunoscut 
cititorilor; acad. Gheorghe 
Păun, publică note de călătorie  
(Dus-întors, pe drumul Mătăsii); 
şi în paginile rezervate prozei 
întâlnim doi romancieri apreciaţi: 
Dan Stanca şi Ovidiu Moceanu; 

alte rubrici interesante: Meridiane 
culturale şi patrimoniu, rubrica 
patrimoniu (sub titlul POVESTEA 
CIŞMELEI OTOMANE) găzduieşte 
un reportaj semnat Ani Merlă. 
Constantin Cheramidoglu pu-
blică un text insolit despre 
personalităţile care au vizitat 
Constanţa veche. Mihnea Hagiu 
scrie despre Tranulis Demostene, 
ctitorul Teatrului Fantasio din 
Constanţa.

Editura POLIROM vine în 
întâmpinarea cititorilor cu 
câteva noutăţi de ultimă oră. Vă 
invităm să le citiţi şi să povestiţi 
şi prietenilor despre ele. Doina 
Păuleanu scrie despre „Viaţa 
tăcută a naturii” în opera lui Ştefan 
Luchian” (prima perioadă de 
creaţie: 1810-1901). Un adevărat 
eveniment pentru acest număr de 
revistă este dialogul dintre Marta 

Petreu (redactor şef – revista 
Apostrof) şi poeta Ileana 
Mălăncioiu. În aceeaşi 
pagină, aflaţi şi titlul celei 
mai recente cărţi (tipărită la 
Polirom) semnată de Ileana 
Mălăncioiu: „AM REUŞIT 
SĂ RĂMÂN EU ÎNSĂMI”. 
Vă invit să citiţi cu atenţie 
paginile rezervate expoziţiei 
„ISTORIA PE UN CLIŞEU”.

Andreea Pascu


