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● Oraşul e pregătit să-i întâmpine 
pe turişti

cu flori şi cu parcări   
                    amenajate

● interlocutor: Iulian 
Soceanu, primarul 
oraşului Techirghiol

Sfintele Sărbători de Paşte 
să vă aducă linişte şi pace în suflete, 

sănătate, bucurii şi fericire.

Paşte fericit!

AsociAţiA de dezvoltAre 
intercomunitAră

 ZONA METROPOLITANĂ 
CONSTANŢA

SUNTEM CEEA CE IUBIM
● două zile de festival la Tuzla

Stagii de practică  
în Portugalia

● Pag. 8

● Pag. 7

(continuare în pag. 6)

Mai devreme decât în alţi ani, 
Primăria a început campania 
„Curăţăm Constanţa noastră”, 
o iniţiativă de responsabilizare 
civică faţă de mediul încon-
jurător care a ajuns, iată, la cea 
de-a patra ediţie, după cum 
remarca Decebal Făgădău, 
primarul municipiului Constanţa. 
Primele acţiuni de igienizare şi 
ecologizare s-au desfăşurat în 
staţiunea Mamaia, în parcurile 
din zonele Tomis 2 şi Poarta 5; pe 
strada Pandurului s-au refăcut 
trotuarele şi s-au executat lucrări 
de asfaltare, în majoritatea car-
tierelor se lucrează în ritm alert 
pentru reabilitarea trotuarelor; 
pentru cartierul Baba Novac, 
ca să apelăm la un exemplu, 
s-a iniţiat un proiect ce vizează 
sistematizarea zonei; primăria, 
cum spuneam, are în vedere 
o schemă de organizare a 
circulaţiei în zonele Tomis Nord 
şi Compozitorilor, dar şi în 
zona industrială. Constanţa, e 
limpede, se pregăteşte pentru 
sezonul estival, Primăria 

● În preajma deschiderii sezonului estival

primăria Sprijină proiecteLe 
care dezvoLtă turiSmuL

Adrian Crăciun
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Muzeul de Istorie Națională și Arheologie 
Constanța (MINAC), partener în proiectul Mediul 
de vizualizare interactivă a patrimoniului cultural 
roman antic pentru zona transfrontalieră Bulgaria 
și România (ARHIVĂ) a organizat, în luna martie, 
o conferință de presă și o activitate de pregătire în 
vederea operării vehiculelor aeriene fără pilot. 

Proiectul (cod 15.2.1.038) este inițiat de 
Universitatea “Angel Kanchev” din Ruse, în 
parteneriat cu Muzeul Regional de Istorie Ruse 
şi cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa. Finanțarea este obținută prin Programul 
Interreg V-A România – Bulgaria, Axa prioritară: 2 – 
O regiune verde. Proiectul, ce se va desfăşura pe 
o perioadă de 18 luni, îşi propune prezervarea şi 
popularizarea patrimoniului cultural roman folosind 
tehnologii moderne cu un impact minim asupra 
mediului înconjurător (eco-friendly). 

Evenimentul și-a propus să prezinte progresul 
proiectului aflat la jumătatea perioadei de 
implementare. Rezultatele obținute de specialiștii 
români și bulgari din echipa de proiect privesc 
digitalizarea artefactelor selectate din patrimoniul 
muzeal constănțean, a siturilor arheologice 
incluse în proiect și a unor surse documentare de 
specialitate.

În cadrul manifestării, specialiștii bulgari au 
susținut un training cu titlul Caracteristici și zone 
de aplicare pentru utilizarea dispozitivelor aeriene 
fără pilot, la care au participat toți cei interesați de 
tematica abordată.

Ionela Sauciuc

O REGIUNE VERDE

Una dintre revistele 
bune din rândul publicaţiilor 
şcolare este ZĂRI 
ALBASTRE, revista 
Colegiului Naţional „Mircea 
cel Bătrân” Constanţa, 
coordonată de prof. dr. 
Nicolae Nicoară şi prof. 
Amalia Maria Roşioru. 
Numărul de revistă pus 
la dispoziţia redacţiei (cel 
de la începutul acestui 
an) ne îndreptăţeşte să 
scriem că Ionuţ Gabriel 
Oţelea, Nora Elena Tuţa şi 
Cristina Danovschi, editor 
şef (primii doi elevi în clasa 
a XI-a, editorul în clasa a XII-a F) au 
izbutit împreună cu colegii lor de redacţie 
o adevărată performanţă. Şi nu e o 
excepţie, elevii de la colegiul constănţean 
au fost apreciaţi la olimpiade şi concursuri 
şcolare, în fiecare an, la nivel naţional şi 
internaţional, încă un semn clar că, vorba 
directorului Nicoară, de 20 de ani aici se 
face şcoală! Revista are un sumar atractiv, 
câteva titluri nu fac altceva decât să 
stârnească interesul cititorilor: „În mijlocul 

cetăţii”, „Conspiraţia 
culturii”, „Prezidăm! Risc 
şi oportunitate”, „Iubind 
frumosul”. Revista are 
şi un invitat special, e 
vorba de acad. Petre T. 
Frangopol, absolvent al 
colegiului constănţean. 
Din interviul pe care l-a 
acordat revistei distinsul 
invitat, am reţinut o scurtă 
confesiune: „Generaţiile 
de azi nu mai citesc. Eu 
datorez cititului, literaturii, 
formarea mea ca om de 
ştiinţă, întrucât ambele sunt 
necesare şi complementare 

în dezvoltarea omului contemporan”.
Elevul Marius Tanef propune un grupaj 

foto fascinant (imagini superbe, încă un 
motiv să îl felicităm pentru inspiraţie). 
Fotografiile sunt o pată de culoare în 
paginile revistei. Redacţia revistei, şi 
cu asta încheiem, merită numai cuvinte 
de laudă, atât elevii, cât şi dascălii care 
rămân în preajma lor când e nevoie de un 
sfat, de un îndemn, de o încurajare!

Andreea Pascu

UN PROIECt VIAbIl
● Revista Colegiului Mircea cel Bătrân

Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură Constanţa 
a avut iniţiativa, încă de anul 
trecut, de a înfiinţa un Birou Unic, 
care să asigure un cadru unitar 
de cooperare interinstituţională 
şi să ofere agenţilor economici, 
consultanţă privind obţinerea 
avizelor şi autorizaţiilor necesare 
funcţionării, în deplină legalitate.

Necesitatea înfiinţării acestui 
Birou Unic a reieşit din consultările 
cu agenţii economici, precum 
şi din faptul că s-a înregistrat 
o scădere îngrijorătoare, 
cu 11,07%, a numărului de 
societăţi înmatriculate în judeţul 
Constanţa, în anul 2016, 
comparativ cu anul precedent. 
Acest fenomen se menţine şi 
chiar se agravează, în primele 
luni ale anului 2017, spre 
exemplu, în luna  ianuarie a.c. 
fiind  înmatriculate doar 165 de 
societăţi, înregistrându-se astfel 
o scădere cu 40,43% faţă de 
luna ianuarie a anului precedent, 
lucru ce este alarmant. Dorinţa 
noastră comună este de a 
susţine mediul de afaceri şi de 
a încuraja întreprinzătorii să-şi 
deschidă propria afacere.

Demersurile întreprinse 
de instituţia noastră au fost 
susţinute, atât de către Primăria 
Constanţa, cât şi de către 
Instituţia Prefectului, astfel că 
această iniţiativă a fost, în sfârşit, 
încununată de succes, protocolul 
de colaborare fiind semnat în 
data de 24.03.2017.

Reamintim faptul că Biroul 
Unic a funcţionat legal în 
perioada iunie 2001-noiembrie 
2004, perioada în care, în cadrul 
Biroului Unic erau delegaţi 
reprezentanţi ai diverselor 
autorităţi şi instituţii, iar agenţii 
economici puteau obţine 
toate autorizaţiile necesare. 
Începând cu noiembrie 2014, la 
Registrul Comerţului se depun 
de către agenţii economici, 
doar declaraţiile tip prevăzute 
de art. 15 din Legea nr. 
359/2004, prin care aceştia 
declară că îndeplinesc condiţiile 
de funcţionare în domeniul 
PSI, sanitar, sanitar-veterinar, 

protecţia muncii etc., urmând 
ca aceştia să obţină ulterior 
autorizaţiile de la autorităţile 
competente.

Astfel, ne-am dorit să reunim 
reprezentanţii acestor autorităţi 
în acelaşi Birou Unic, pentru ca 
agenţii economici să se poată 
informa cât mai corect cu privire 
la condiţiile necesare obţinerii 
autorizaţiilor şi avizelor de 
funcţionare.

Biroul Unic va funcţiona ca o 
entitate fără personalitate juridică 
– structură menită să asigure 
un cadru unitar de cooperare 
interinstituţională. Metodologia 
de lucru a acestui Birou Unic 
va consta în delegarea, din 
partea autorităţilor abilitate, a 
unui reprezentant, o dată pe 
săptămână, care să asigure 
consultanţa primară necesară 
agenţilor economici. 

Pentru început, va reuni 
săptămânal, în fiecare zi de joi, 
în intervalul 14.00-16.00, câte 

un reprezentant al Primăriei 
Constanţa, al Direcţiei de 
Sănătate Publică Judeţeană 
Constanţa, al Direcţiei Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, al Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Constanţa 
şi al Direcţiei Pentru Agricultură 
a Judeţului Constanţa, precum 
şi un reprezentant CCINA, care 
va asigura consultanţa privind 
scrierea de proiecte şi surse de 
finanţare.

În cadrul aceluiaşi sediu, 
funcţionează şi Biroul de 
Informare şi Asistenţă 
Antreprenorială al CCINA 
Constanţa, unde agenţii 
economici pot primi consultanţa 
necesară înfiinţării şi înregistrării 
societăţilor, persoanelor fizice 
autorizate, întreprinderilor indivi-
duale şi  familiale, la registrul 
Comerţului, precum şi pentru 
orice altă operaţiune privind 
Registrul Comerţului, necesară 
funcţionării societăţilor.

Acest Birou Unic este al 
treilea deschis în ţară, după cele 
din judeţele Timiş şi Neamţ.

Iacob Ioniţă 

ÎNFIINȚAREA bIROUlUI 
UNIC ÎN CONStANȚA
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Şcoala Gimnazială Nr. 17 
„Ion Minulescu” Constanţa 
a încheiat un parteneriat 
educaţional cu Şcoala Esenyurt 
Cumhuriet-Istanbul din 
Republica Turcia. Parteneriatul 
educaţional reprezintă un prilej 
de colaborare, pe multiple 
planuri de interes în domeniul 
cultural şi sportiv. Cooperarea 
interinstituţională a determinat 
comunicarea între grupurile de 
elevi, prin intermediul activităţilor 
instructiv-educative în vederea 
îmbogăţirii cunoştinţelor despre 
tradiţiile şi obiceiurile celor două 
ţări. 

Prima întâlnire cu 
partenerii turci a avut loc în 
luna octombrie 2016, vizita 
a coincis cu celebrarea zilei 
Şcolii Gimnaziale Nr. 17 
„Ion Minulescu” Constanţa. 
Delegaţia turcă a fost formată 
din patru cadre didactice, 
managerul şcolii, doi învăţători 
şi un profesor responsabil cu 
implementarea proiectelor 

educaţionale în Turcia. Vizitatorii 
au luat contact cu activităţile 
desfăşurarte la grupele de 
preşcolari din cadrul structurii 
şcolii: Grădiniţa cu program 
normal Nr. 55 ABRACADABRA, 
precum şi cu cele de la nivelul 
primar şi gimnazial. Aceştia au 
asistat la câteva ore la ciclul 
primar, unde au fost impresionaţi 

un Parteneriat  
de succes

Sub egida:  „Sportul un 
mod de viaţă la Cumpăna”,  
secţia de gimnastică ritmică 
din cadrul Clubului Sportiv 
„Victoria Cumpăna”, condusă 
de către maestra a sportului 
– antrenor Elena Vlad, a 
organizat prima competiţie 
de gimnastică ritmică pentru 
copii – „Cupa Primăverii”. 
Întrecerea sportivă s-a 
desfăşurat în Sala de Sport 
„Victoria”, situată în comuna 
Cumpăna, strada Dacia nr 1.  
Sportivele au fost arbitrate de 
către arbitrul naţional, Mariana 

Cupa Primăverii la gimnastică ritmică
Paris. Pentru desfăşurarea 
acestei competiţii s-a beneficiat 
de sprijinul Direcţiei Judeţene 
de Sport şi Tineret Constanţa, 
director Mariana Solomon, şi 
de îndrumarea consilierului 
sportiv Mihai Orzan. Premierea 
micilor gimnaste s-a făcut cu 
sprijinul Cetăţenilor de Onoare 
ai comunei Cumpăna, doamna 
Elena Frîncu – Preşedinte al 
Comitetului Director al C.S. 
Victoria Cumpăna şi a domnului 
Felix Stroe. Evenimentul 
s-a desfăşurat cu sprijinul 
Consiliului Local, reprezentat 
de către consilierul local 
Elena Stamat şi de Primăria 
Cumpăna, reprezentată de 
primarul Mariana Gâju.

Iacob Ioniţă

de varietatea cunoştinţelor 
celor mici, dar şi de diversitatea 
materialelor didactice folosite în 
procesul instructiv-educativ. 

În cadrul programului dedicat 
zilei şcolii, aceştia au urmărit şi 
întreceri sportive, dar şi flash-
mob-uri dedicate sănătăţii. 

Oaspeţii turci au mers pe 
urmele poetului exilat la Tomis, 

ei fiind conduşi de  cadrele 
didactice implicate în proiect, 
în zona portului turistic Tomis. 
Au fost surprinşi să observe 
Moscheea Carol I care este 
amplasată în apropierea 
Catedralei Ortodoxe, demon-
strând încă o dată că spaţiul 
dobrogean este unul al 
toleranţei, în care trăsăturile 
culturale caracteristice ale 
fiecărei etnii sunt păstrate.

Oaspeţii au urcat la bordul 
fregatei Ferdinand, unde au fost 
impresionaţi de  nava-amiral a 
Marinei Militare Române.

De asemenea, cadrele 
didactice din Republica Turcia 
au fost primite la Consulatul 
Turc din Constanţa, ei având 
prilejul de a înnoda noi relaţii cu 
diplomaţii turci.

La începutul lunii aprilie, 
cadrele didactice au vizitat 
şcoala parteneră din Republica 
Turcia.  
Prof. Ghilea Ion Laurenţiu

directorul Şcolii nr. 17

► CUMPĂNA
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Liceul Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” Constanţa, 
amplasat pe strada Mircea cel 
Bătrân, nr. 148, cu o existenţă 
de 27 de ani în reţeaua şcolară 
particulară, formează specialişti 
pe piaţa muncii în domeniul 
prestărilor de servicii. Liceul a 
fost acreditat pe următoarele 
forme de învăţământ:

● Învăţământ profesional 
de 3 ani, calificări profesionale: 
frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist şi mecanic 
auto (acreditate prin Ordinul 
Ministrului 4760/2009);

● Învăţământ liceal de zi şi 
seral, filieră tehnologică, profil 
servicii, calificare profesională 

Oferta educaţională a 
fost elaborată împreună cu 
operatorii economici parteneri, 
care asigură efectuarea 
instruirii practice în cabinetele 
de specialitate, mai ales în cele 
de înfrumuseţare: SCM Igiena, 
Raluca SPA Center, SOCCO 
Hair, CREATIVE Hair etc.

Unitatea şcolară are o foarte 
bună colaborare cu RATC 
Constanţa în şcolarizarea 
elevilor de la calificarea – 
mecanic auto, prin asigurarea 
instruirii practice în atelierele 
proprii şi promovarea ofertei 
educaţionale pe mijloacele de 
transport. În ceea ce priveşte 
maiştrii mecanici, societăţile 

reprezentant al fondatorului; 
Comunitatea locală, repre-
zentată de consilierul local, 
membru al CA. 

● Implicarea în proiecte 
educaţionale la nivel judeţean 
şi regional: „Performanţa în 
meserie” – locul I.

● Promovarea imaginii 
şcolare la activităţile organizate 
de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa – Târgul 
Ofertelor Educaţionale.

● Mediul plăcut de studiu şi 
buna colaborare dintre cadrele 
didactice şi elevi.

● Elevii sunt stimulaţi prin 
produse de înfrumuseţare, 
servicii gratuite rudelor, 
prietenilor, în urma rezultatelor 
obţinute la concursurile 
organizate la nivelul şcolii sau 
la nivel judeţean şi regional. 

● Există în tradiţia Fundaţiei 
Învăţământului Preuniversitar 

OFERTĂ 
EDUCAŢIONALĂ

liceul tehnologic ucecom „Spiru Haret” constanţa

– coafor stilist (acreditată prin 
Ordinul Ministrului 3508/2016);

● Învăţământ postliceal de 
2 ani, calificare profesionala: 
cosmetician (acreditată prin 
Ordinul Ministrului 4760/2009), 
stilist – acreditată prin Ordinul 
Ministrului 3511/2016);

● Şcoala de maiştri, 
calificare – maistru mecanic 
(acreditată prin Ordinul 
Ministrului 4760/2009);

Unitatea şcolară s-a impus în 
cadrul reţelei şcolare locale prin 
promovarea a două domenii de 
calificare: mecanic şi estetica şi 
igiena corpului omenesc. S-a 
urmărit rămânerea elevilor în 
şcoală, promovându-se, prin 
orientare şi consiliere, traseul 
elevilor de la formele inferioare 
cum sunt: şcoala profesională 
şi ciclul inferior al liceului spre 
formele superioare; ciclul 
superior al liceului şi şcoala 
postliceală.

CONVEX şi CELCO suportă 
financiar taxele elevilor angajaţi 
la aceste firme. 

Deşi avem concurenţă prin 
şcolile de stat care funcţionează 
cu aceleaşi calificări, noi ne 
remarcăm prin următoarele 
aspecte:

● Bază materială – saloane 
proprii, bine dotate.

● Resursă umană – profesori 
şi maiştri instructori dedicaţi 
meseriei.

● Calitatea actului 
educaţional.

● Colaborarea strânsă cu 
agenţii comerciali care ne 
asigură propriile saloane atât 
pentru instruirea practică a 
elevilor, cât pentru angajarea 
acestora după absolvirea 
învăţământului profesional.

Protocoale de colaborare cu 
Preşedintele UJCM Constanţa, 
membru în consiliul de 
administraţie al unităţii şcolare, 

„Spiru Haret” al Cooperaţiei 
Meşteşugăreşti, ca în fiecare 
an să organizeze concursuri pe 
calificări, la care şcoala noastră 
nu a lipsit niciodată, obţinând 
întotdeauna premii importante.

● Elevii sunt implicaţi în 
elaborarea Revistei Şcolare 
„Profesia”, unde sunt prezentate 

în mare parte atât activităţile 
şcolare şi extraşcolare, cât 
şi modalităţile de petrecere 
a timpului liber. De-a lungul 
timpului, revista şcolii a obţinut 
premii semnificative în cadrul 
aceloraşi concursuri şcolare 
susţinute la nivel naţional.

● Un număr important 
de elevi absolvenţi ai şcolii 
au devenit antreprenori, 
dezvoltându-şi propria afacere 
pe baza calificărilor obţinute, 
atât în ţară, cât şi în străinătate, 
având un real succes. 

● Unitatea noastră şcolară 
face parte din învăţământul 
particular ca o alternativă la 
învăţământul de stat, iar în 
urma eforturilor depuse de tot 
personalul şcolii, cele două 
domenii de calificare au fost 
acreditate de către ARACIP, 
integrându-ne în sistemul 
naţional de învăţământ. 

● Dacă prezentarea succintă 
a unităţii şcolare v-a convins 
că răspunde dezideratelor 
de formare şi dezvoltare, vă 
aşteptăm să treceţi pragul 
liceului nostru.

Prof. ing. Armăsescu 
Fusa Elena-Alina

Directorul liceului 
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– Nu mai e mult şi se 
împlineşte anul de când sunteţi în 
primărie. Putem vorbi, domnule 
Soceanu, de un bilanţ?

– Eu îi respect mult pe cetăţeni 
şi le-am trimis acasă un raport 
privind starea oraşului, e vorba 
acolo de gospodărirea oraşului, 
de starea administraţiei; le-am 
spus ce am făcut în 2016 şi ce ne 
propunem să construim în acest 
an, am trecut, cum se zice, în 
revistă investiţiile pe care le-am 
realizat şi le-am pus la dispoziţie 
cetăţenilor informaţii despre 
proiectele pe care le pregătim.
Ele au fost dezbătute în Consiliul 
Local, unele sunt în pregătire, 
altele sunt în derulare. Pot să-i 
asigur pe locuitorii oraşului că 
am ţinut cont de propunerile lor, 
unii au fost în audienţă şi n-au 
ezitat să facă destule observaţii 
privind infrastructura. Am discutat 
îndelung cu ei, îmi place să cred 
că au plecat lămuriţi, nu ştiu 
dacă au fost de fiecare dată şi 
mulţumiţi. Am derulat un proiect 
în parteneriat cu Liceul Teoretic 
„Emil Racoviţă”, cu parohia 
Sfântul Ilie şi cu Fundaţia Breath 

● Oraşul e pregătit să-i întâmpine pe turişti

cu flori
şi cu 
parcări 
amenajate

●  interlocutor: Iulian Soceanu, primarul oraşului 
Techirghiol

şi am asigurat o masă caldă la 
prânz pentru 56 de copii cu risc de 
abandon şcolar. Am amintit acest 
proiect, pentru că am pus mult 
suflet să îl derulăm fără ezitări. Tot 
în ritm alert şi cu responsabilitate 
am monitorizat îndeaproape 
executarea investiţiilor din 
ansamblul de blocuri din zona 
străzii Ovidiu, am reabilitat şi 
am extins aleile pietonale, am 
îmbunătăţit iluminatul public şi 
am pus la punct spaţiile verzi 
din zonă. Câteva străzi au fost 
reabilitate, dar nu mă laud cu asta, 
avem pregătite proiecte pentru 
modernizarea şi reabilitarea unui 
număr mare de străzi, le vom 
asfalta şi oraşul îşi va schimba 
faţa şi îi va primi pe turişti cu 
parcări noi, cu spaţii verzi bine 
întreţinute şi cu un iluminat public 
care să fie cartea de vizită a 
staţiunii Techirghiol. Parcările 
din zona blocurilor de pe strada 
Vasile Alecsandri vor fi primele pe 
listă, le vom amenaja în curând; 
se vor reabilita, iată încă o veste 
bună, 15 străzi din oraş, e vorba 
de un proiect care va sprijini 
dezvoltarea infrastructurii pentru 

turismul balnear şi a activităţilor 
recreative în staţiune; am 
finalizat, după cum se ştie, „Arta 
Grădinăritului transfrontalier la 
Marea Neagră”.

– Care sunt străzile de pe lista 
dvs. cu priorităţi?

– Alexandru Ioan Cuza, 
Fermei, Cişmelei, dr. Istrate, 
Ecaterina Varga, cu precizarea 
că strada aceasta va fi reabilitată 
parţial, Zefirului, 9 Mai, Avram 
Iancu (prelungire). Pe alte câteva 
străzi vom reabilita iluminatul 
public, e vorba de Pescăruşului, 
Dimitrie Bolintineanu, 9 Mai, 
Traian, Gheorghe Asachi, Mihai 
Viteazu, Tudor Vladimirescu. 
Lista e mai lungă; avem în atenţie 
modernizarea şi extinderea 
liceului; într-un an, doi, ne gândim 
să amenajăm toate locurile de 
joacă din grădiniţe; avem în grijă 
şi curţile unităţilor de învăţământ. 
Am primit mai multe propuneri 
pentru a înfiinţa în oraş un club 
al pensionarilor şi cred că îl vom 
amenaja cât de curând, pentru 
că vârstnicii merită, nu-i aşa?, 
mult respect şi recunoştinţă. 
Am pregătit un proiect pentru 

reabilitarea şi extinderea primăriei, 
avem nevoie de spaţii, staţiunea 
are o carte de vizită recunoscută 
şi apreciată, vin oaspeţi în oraş, 
turismul se dezvoltă, casa de 
cultură a fost reabilitată, şi aici 
se vor organiza spectacole şi 
localnicii cred că aşteaptă şi ei 
cu nerăbdare să intre într-un 
sediu de primărie nou. Sediul 
de acum a fost construit în urmă 
cu o sută de ani. Vom reabilita 
cu fonduri europene şi Teatrul 
de vară „Jean Constantin”. Se 
apropie sezonul estival şi suntem 
pregătiţi să-i primim pe turişti ca 
o gazdă ospitalieră, vrem să-i 
vedem că se bucură pentru că 
au ales să vină la Techirghiol, 
campania de curăţenie e aproape 
de final, falezele, parcurile şi 
zonele pietonale au fost îngrijite şi 
privite cu atenţia cuvenită. Florin 
Zisu, viceprimarul oraşului, a pus 
la punct un proiect să facem, 
încă din vara asta, din Techirghiol 
un oraş al florilor, semn clar că 
Techirghiol e o staţiune care 
trebuie redescoperită, mai cu 
seamă în sezonul estival.

Andreea Pascu

De curând, Universitatea 
Maritimă din Constanța a 
înființat prima Divizie (Chapter) 
din România a Societății 
Antene și Propagare din cadrul 
Institutului Inginerilor din 
Domeniul Electric și Electronic 
(IEEE). Aceasta este cea 
mai mare și mai reputată 
organizație profesională 
de profil din lume, grupând 
peste 400.000 de specialiști 
din mediul academic și din  
  industrie. 

PRIMA DIVIZIE
Demersurile pentru în-

ființarea Diviziei române a 
Societății IEEE Antene și  
Propagare au început în luna 
 februarie, printr-o petiție inițiată 
de Directorul Departamentului 
de Electronică și Telecomunicații 
al Universității Maritime din 
Constanța, Prof. univ. dr. ing. 
Răzvan Tamaș. Petiția a întrunit 
numărul necesar de semnături 
din partea membrilor IEEE-AP 
și, de curând, a fost aprobată de 
către oficialii IEEE, consfințind 

înființarea în România a acestei 
Divizii. 

Doi dintre cei mai reputați 
specialiști în antene și 
propagare din lume, profesorul 
Raj Mittra, de la Pennsylvania 
State University, SUA și 
profesorul Zhi Ning Chen, de 
la Universitatea Națională din 
Singapore, au salutat înființarea 
Diviziei IEEE-AP România. 
De asemenea, aceștia și-au 
exprimat intenția de a participa, 
în calitate de lectori invitați, la 
seminarii sponsorizate de IEEE, 

organizate în cadrul Chapter-
ului IEEE-AP România și 
găzduite de Universitatea 
Maritimă din Constanța. 

Divizia IEEE-AP România 
își propune să stimuleze 
colaborarea între specialiștii 
din acest domeniu, prin 
accesarea unor finanțări de 
proiecte în parteneriat, și 
să contribuie la creșterea 
vizibilității activității acestora. 

 Prof. univ. dr. ing.  
Cornel PANAIT,

RECTORUL UMC
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Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) informează că în 
perioada 01 martie-31 august 
(în zilele lucrătoare) rentierii 
agricoli trebuie să se prezinte, 
personal ori prin mandatar/
curator/tutore, la oricare Centru 
judeţean al APIA, respectiv al 
Municipiului Bucureşti, pentru 
obţinerea vizei aferente anului 
2016, a carnetelor de rentier 
agricol. 

Pentru vizarea carnetului 
de rentier agricol, solicitantul 
(rentierul personal ori prin 
m a n d a t a r / c u r a t o r / t u t o r e ) , 
trebuie să semneze o declaraţie 
pentru obţinerea vizei anuale, 
conform anexei care face 
parte integrantă din prezentele 
norme metodologice, însoţită 
de documente, pe baza 
cărora persoana desemnată 
de către Centrul judeţean al 
APIA, respectiv al Municipiului 
Bucureşti, va verifica 
conformitatea documentelor 
originale cu copiile existente la 
dosar şi în cazul persoanelor 
pensionate pe caz de boală 
va certifica copiile depuse 
ale deciziilor de la comisia de 

expertiză medicală, respectiv de:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al 

solicitantului;
3) decizia de la comisia de 

expertiză medicală – pentru 
solicitanţii pensionaţi pe caz de 
boală, în original. Decizia de la 
comisia de expertiză medicală 
se depune în copie;

4) procură notarială auten-
t i f i c a t ă / c u r a t e l ă / h o t ă r â r e 
judecătorească definitivă şi 
irevocabilă din care să reiasă 
că solicitantul este tutore legal 
al rentierului agricol, în original, 
numai pentru cazurile în care 
solicitarea vizării carnetului de 
rentier agricol este făcută de un 
reprezentant legal;

5) contractul/contractele de 
arendare încheiat/încheiate până 
la data de 30 septembrie 2011, 
cu respectarea prevederilor 
Legii arendării nr. 16/1994*), 
cu modificările şi completările 
ulterioare, sau încheiat/încheiate 
după data de 1 octombrie 2011, 
cu respectarea prevederilor 
Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 
a fost abrogată prin art. 230 lit. 
r) din Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, 
publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 409 din 
10 iunie 2011;

6) extras de cont pe numele 
rentierului agricol, deschis la 
oricare bancă de pe teritoriul 
României, în lei. (extrasul se 
depune opţional)

În cazul în care se constată 
că datele declarate de solicitanţi 
nu corespund realităţii, dreptul 
de a primi rentă viageră agricolă 
se suspendă până la data 
completării dosarului conform 
prevederilor legale în vigoare.

Solicitanţii prezintă la 
oricare Centru judeţean al 
APIA, respectiv al Municipiului 
Bucureşti, documentele 
menţionate mai sus, în original, 
pe baza cărora angajatul APIA 
va certifica copiile depuse. După 
certificare, originalele vor fi 
restituite solicitanţilor.

Plata rentei viagere 
agricole, conform prevederilor 
art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 
247/2005 Titlul XI, se efectuează 
într-o singură rată anuală, 
până la data de 30 noiembrie 
a anului următor celui pentru 
care aceasta este datorată, 
prin raportarea la cursul mediu 
de schimb valutar calculat de 
Banca Naţională a României 
din anul pentru care aceasta se 

CREDEM CĂ VĂ INtERESEAZĂ
datorează, prin mandat poştal 
sau virament bancar.

Renta viageră agricolă 
încetează la data decesului 
rentierului. În cazul decesului 
rentierului, renta datorată 
acestuia în anul 2015 poate 
fi încasată de moştenitorii 
săi, cu condiţia respectării 
prevederilor art. 7 din legea 
247/2005 titlu XI, doar dacă, 
până la 31 august 2017, 
moştenitorii vor depune la 
oricare Centru judeţean al 
APIA, respectiv al Municipiului 
Bucureşti, carnetul de rentier 
al defunctului (obligatoriu), 
certificatul de deces (original 
şi copie), actul de succesiune 
(certificat de moştenitor 
sau certificat de calitate de 
moştenitor, certificat de legatar, 
hotărâre judecătorească de 
succesiune investită cu formula 
,,definitivă şi irevocabilă” (original 
şi copie), B.I/C.I./paşaport 
al moştenitorului (original şi 
copie), împuternicire/declaraţie 
notarială din care să reiasă 
acordul celorlalţi moştenitori 
privind solicitarea şi încasarea 
rentei viagere agricole datorată 
rentierului (original), precum şi 
un extras de cont pe numele 
solicitantului.

municipiului e un partener 
pentru asociaţiile patronale 
din turism şi acest lucru se 
vede atât în oraş, cât şi în 
staţiunea Mamaia, acolo unde 
pregătirile pentru sezonul 
estival sunt aproape finalizate. 
Mai mult, în această vară 
fântânile arteziene vor fi puse 
în valoare cu promptitudine, 12 
fântâni arteziene din municipiul 
Constanţa vor fi administrate 
de RAJA, o garanţie că ele vor 
da farmec şi culoare oraşului şi 
staţiunii Mamaia. Tot în acest an 
se vor amenaja noi piste pentru 
biciclişti în oraş şi în jurul lacului 
Tăbăcărie, se va îmbunătăţi 
transportul şi iluminatul public, 
pasajulede pe strada Ştefan cel 
Mare. Fapt remarcabil, a fost 

amenajat într-un timp 
record pasajul din 
zona Abator, foarte 
necesar locuitorilor 
din acest cartier.

Zona Peninsulară 
va fi pusă, şi ea, 
în valoare. Turiştii 
care vor poposi în 
Constanţa vor avea 
ce să vadă aici, 
mai cu seamă că 
în vara aceasta, în 
Piaţa Ovidiu se vor organiza o 
sumedenie de evenimente care 
îl vor omagia pe marele poet 
Ovidiu, 2017 fiind „Anul Ovidiu” 
(se împlinesc 2000 de ani de la 
moartea acestuia). De curând, 
Pavilionul Expoziţional din 
Mamaia a găzduit o dezbatere 
privind noul sezon estival, 
dezbatere unde a fost invitat 

şi Ministrul Turismului Mircea 
Titus Dobre, care spunea că e 
nevoie de o stare de spirit ce 
presupune o nouă atitudine, e 
nevoie, spunea ministrul, de 
mai multă ospitalitate, de servicii 
de calitate, dar şi de mai multe 
spaţii verzi.

Pentru că se apropie 
sezonul estival, să reţinem că 

(urmare din pag. 1) 

● În preajma deschiderii sezonului estival
primăria Sprijină proiecteLe 

care dezvoLtă turiSmuL

în municipiul Constanţa au fost 
asfaltate, în ultima vreme, mai 
bine de 20 de străzi, că în patru 
cartiere (Compozitorilor, Palazu 
Mare, Baba Novac şi Veterani) 
au fost finalizate lucrările de 
reabilitare privind infrastructura, 

iar în Mamaia au fost 
încheiate pregătirile.

Pentru acest sezon 
estival, Primăria 
municipiului Constanţa 
are un buget de peste 
845 de milioane de 
lei, bani ce vor fi 
investiţi cu chibzu-
inţă şi transparenţă 
în proiecte ce vi-
zează educaţia, 
siguranţa cetăţenilor, 

dezvoltarea infrastructurii, în 
proiecte culturale, sportive şi 
sociale, după cum precizează 
Primarul Decebal Făgădău.

Primăria, şi cu asta încheiem, 
rămâne un partener de nădejde 
şi un punct de sprijin pentru 
dezvoltarea turismului, semn 
clar că sezonul estival va începe 
sub bune auspicii.
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Colegiul Tehnic Pontica are 
o frumoasă tradiţie şi despre 
ea povestesc 480 de elevi. Atât 
elevii, cât şi profesorii Petrişor 
Tănăsie, Anişoara Tureac 
şi Vasile Anghel pot depune 
mărturie că absolvenţii acestui 
colegiu au învăţat carte şi s-au 
instruit aici. Cel mai bine ar putea 
povesti inginerul Vasile Anghel, 
directorul acestui colegiu, care 
a învăţat meserie aici, iar acum 
iniţiază şi promovează, alături 
de colegii săi, proiecte ce vor 
sprijini perfecţionarea elevilor 
de la colegiul constănţean.

Unul dintre proiecte 
(ERASMUS – pentru euro 
competenţe în agricultură) a 
fost iniţiat în colaborare cu 
alte patru licee de profil din 
judeţele Călăraşi, titular de 
proiect, Buzău şi Ilfov. De pe 
urma acestui proiect, elevii de 
la Colegiul Pontica vor avea 
mai multe avantaje şi beneficii: 
vor efectua stagii de practică în 
Portugalia (la Montijo) şi se vor 
instrui şi perfecţiona în ferme şi 

● Avantaje şi beneficii pentru elevii 
Colegiului Pontica din Constanţa

StAGII DE PRACtICĂ  
ÎN PORtUGAlIA

în centre de prelucrare a cărnii, 
unde dotările cu aparatură de 
ultimă generaţie îi ajută pe tineri 
să capete abilităţi şi competenţe 
care le sunt de folos pentru a 
face, fără ezitări, primii paşi în 
profesia de tehnician veterinar. 
În ultimele două luni au fost la 
Montijo elevii din clasele a XI-a 
şi a XII-a, în timp ce directorul 
Vasile Anghel, care i-a însoţit 
pe elevi în toamna trecută, s-a 

deplasat acum la Valu lui Traian 
(„pe lângă casă”), acolo unde, 
la cererea prof. Lavinia Robe, 
directorul şcolii gimnaziale, s-a 
întâlnit cu elevii şi cu părinţii 
lor, cărora le-a prezentat oferta 
educaţională a colegiului 
constănţean. Directorul 
Anghel declară: „Trebuie să 
le spunem elevilor care vor 
să aleagă colegiul nostru că 
îi primim cu braţele deschise, 
părinţii lor trebuie să ştie că 
avem internat şi cantină, avem 
condiţii dintre cele mai bune 
şi mai avem ceva: un colectiv 
de cadre didactice unde sunt 
mulţi specialişti cu experienţă; 

absolvenţii colegiului nostru îşi 
găsesc un loc de muncă fără 
să treacă pe la şomaj şi asta 
ne bucură; avem absolvenţi 
care au căpătat încredere şi 
s-au întors în satele de unde 
provin. Unii chiar au închegat o 
afacere, alţii au preluat ştafeta 
şi acum şi-au înfiinţat o fermă de 
familie. Avem câteva exemple la 
îndemână: absolvenţii colegiului 
constănţean s-au întors la 
Chirnogeni şi Castelu, la Topalu 
şi Albeşti; au trecut pe la Pontica 
şi elevii din judeţele învecinate, 
de la Brăila şi Tulcea. Avem cu 
ce să ieşim în faţa celor care 
se interesează de colegiul 
nostru, avem absolvenţi care 
s-au evidenţiat la olimpiadele 
pe meserii, zilele acestea vom 
avea un reprezentant, Cătălin 
Huianu, elev în clasa a XII-a, la 
faza pe ţară. Părinţii cu care am 
discutat la Valu lui Traian au fost 
interesaţi să afle detalii despre 
oferta educaţională a colegiului 
nostru. Vă rog să menţionaţi 
că avem clase de tehnician-
veterinar, de ospătari, dar şi o 
clasă (postliceală) de tehnician 
privind controlul produselor 
agroalimentare”.

Andreea Pascu

Primăria şi Consiliul Local 
al comunei Cumpăna au 
organizat, la Casa de Cultură 
din localitate,  cu deose-
bita participare a Coralei 
bărbăteşti „ARMONIA” 
aparţinând Arhiepiscopiei 
Tomisului, alături de Centrul 
Militar Zonal Constanţa, 
Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor „Regina Maria” – 
Filiala Constanţa, Asociaţia 
Naţională a Cadrelor Militare 
în Rezervă şi în Retragere 
şi Asociaţia Naţională a 
Veteranilor de Război, ma-
nifestări prilejuite cu ocazia 
centenarului domnului  

Ceapă Ion, fiu al comunei  
Cumpăna, veteran  al celui 
de-Al Doilea Rãzboi Mondial 
şi cetăţean de onoare 
al localităţii, în semn de 
recunoaştere a meritelor 
deosebite ale celui care 
a luptat pentru apărarea 
independenţei, suveranităţii 
şi integrităţii teritoriale a 
României. 

Ostaşul care a supravieţuit 
războiului este deplin 
conştient de misiunile pe care 
le-a îndeplinit pe frontul celui  
de-al II-lea război mondial, 
apărând neamul, hotarele și 
demnitatea țării noastre.

Anii de foc ai războiului 
nu au fost uitaţi de bătrânul 
militar, care a luptat cu vitejie 
şi şi-a amintit de cei care şi-
au  dat sângele pe câmpul 
de luptă pentru apărarea 
ţării. 
   În  această zi izvorâtoare de 
adevărată bucurie lăuntrică, 
a fost o deosebită onoare 
să sărbătorim împreună 
acest eveniment unic din 
viaţa localităţii noastre, ca 
o dovadă a respectului şi 
recunoştintei care i se cuvin 
venerabilului concetăţean.

Mariana Gâju
Primarul comunei

Diplomă pentru un veteran de război
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 Vreau să-i felicit pe colegii noştri care au participat la cele două 
evenimente care au avut ca temă Ziua Mondială a Poeziei, unul 
defăşurat la Năvodari şi celălalt la Facultatea de Litere a Universităţii 
Ovidius, în colaborare cu Pen Club România, unul dintre cele mai 
prestigioase cluburi de excelenţă culturală din România.

M-am simţit mândru că le sunt coleg şi efectul s-a văzut în 
felul în care au fost primiţi, poate şi-n prezenţa discretă, dar deloc 
întâmplatoare, a prorectorului Universităţii Ovidius, dl Mihai Gartu. 

Angelo Mitchievici

ZIUA MONDIALA 
A POEZIEI

)
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Prima ediţie a  FESTIVA-
LULUI CULTURAL ISTORIC 
iniţiat de Primăria şi Consiliul 
Local Tuzla, în parteneriat 
cu Centrul pentru Tineret 
din localitate, desfăşurat sub 
genericul SUNTEM CEEA 
CE IUBIM, a fost o revelaţie 
pentru spectatorii şi invitaţii la 
acest eveniment. Festivalul a 
fost găzduit de Centrul pentru 
Tineret Ion Creangă, o gazdă 
primitoare pentru elevii, tinerii 
şi vârstnicii care se află de 
fiecare dată printre spectatori.
Maria Pascal, coordonatoarea 
activităţilor de la acest centru 
merită felicitări şi o strângere 
de mână în semn de apreciere. 
Prima zi a acestui festival a 
fost marcată de aniversarea 
a 99 de ani de la UNIREA 
BASARABIEI CU ROMÂNIA, 
manifestare promovată de 
un grup de personalităţi 
constănţene: Cezar Pânzaru, 
preşedintele Asociaţiei PRO 
BASARABIA şi BUCOVINA, 
prof.  Ion Moiceanu, diplomatul 
Dorin Popescu şi poetul Laurian 
Stănchescu, preşedintele Fun-
daţiei IDEEA EUROPEANĂ. 
Ultimul dintre ei a vorbit cu 
inspiraţie şi aplecare despre 
personalitatea lui Constantin 
Brâncuşi şi Nichita Stănescu. 
Membrii şi partenerii Asociaţiei 
STRATONIS au susţinut un 
program artistic de muzică folk 
şi muzică populară în cele două 
zile rezervate acestui festival 
îndelung aplaudat de spectatorii 

● Sub genericul
SUNTEM CEEA CE IUBIM
● două zile de festival la Tuzla

care au aşteptat cu nerăbdare 
fiecare spectacol care i-a avut ca 
protagonişti pe Gigi Dumitrele, 
Radu Aureliu, Didi Odagiu şi 
formaţia ALLEGRO.

„Îi aşteptăm pe localnici 
la Centrul pentru Tineret”, 
spune Taner Reşit, primarul 
comunei Tuzla. Avem un 
calendar cu evenimente pentru 
sezonul estival, iar expoziţia de 
etnografie (care a fost apreciată 
de invitaţii noştri) va rămâne în 
incinta Centrului pentru Tineret 
până în toamnă. Vrem să-i 
atragem pe tinerii din comună 
în sălile de spectacole, căutăm 
să aibă uşa deschisă tot timpul.”

Andreea Pascu

LIGA NAVALÃ ROMÂNÃ a acordat premii

PENtRU MAtEMAtICIENI
În Sala de conferințe „Clio” a Muzeului Marinei Române a 

avut loc festivitatea de premiere a Concursului de matematică 
„Viceamiral Vasile Urseanu”, ediția a XXV-a.

Evenimentul este organizat anual de către Liga Navală 
Română – filiala Constanța, prin efortul deosebit al directorului 
concursului, domnul contraamiral de flotilă (r) Nicolae Ștefan 
(vicepreședinte al filialei L.N.R. Constanța), în parteneriat 
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. La concursul 
desfășurat la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” au participat aproximativ 60 de elevi din 
judeţul Constanţa.

*  *  *
Viceamiralul Vasile Urseanu (1848-1926) a fost primul 

comandant al Diviziei de Mare, precursoarea actualei Flote a 
Forțelor Navale Române. De personalitatea celebrului amiral 
român se leagă deopotrivă pasiunile acestuia pentru marină, 
astronomie, navigație şi matematică. 

Pasiunea amiralului pentru astronomie s-a materializat în 
construirea Observatorului Astronomic din Bucureşti în propria 
sa locuinţă, din fonduri proprii. Drept răsplată, amiralul a fost 
ales primul preşedinte al Asociaţiei Astronomice din România, 
iar observatorul îi poartă numele.

Contraamiral de flotilă (r) dr. Aurel CONSTANTIN
Președintele filialei L.N.R. Constanța


