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în sPAnIA
Cazinoul,

simbolul oraşului Constanţa, va fi, 
sperăm, reabilitat cât mai curând

Se anunţă o vară  
fierbinte, cu distracţie 
maximă şi cu eveni- 
mente care sunt adevă-
rate capete de afiş. 
Deschiderea sezonul 
estival a fost un prim 
pas, cu peste 30.000 de 
turişti.

TURISM

Elemente ale patrimoniului 
municipal, fântânile arteziene 
sunt un simbol al urbanismului 
și civilizației, oferind zonei 
în care sunt amplasate un 
aspect estetic și relaxant.

 Cu design impunător 

● Fântânile arteziene

pArteA de 
FrumuSeţe 
a oraşului

sau minimalist, cu o istorie 
bogată sau moderne, fântânile 
arteziene fac parte din peisajul 
urban, fiind  punctul de atracție 
pentru oricine în aproape orice 
anotimp. Ele au un rol de 
socializare, într-o generație a 

internetului, și chiar terapeutic, 
contribuind la eliminarea 
energiilor negative și la 
reducerea stresului cotidian.  

În urma lucrărilor demarate 
în luna februarie, S.C. RAJA a 
pus în funcțiune la jumătatea 
lunii aprilie, cinci dintre 
fântânile arteziene de la nivelul 
Municipiului Constanța. Aceste 
repere urbane, au prins viață în 
urma unui proces de reabilitare 
complet. 

Astfel, a fost refăcută 
hidroizolația, au fost reparate/
înlocuite instalațiile electrice/
corpurile de iluminat, pompele 
și automatizările, țâșnitorile, 
sistemele de alimentare cu 
apă și bineînțeles, cișmelele. 
În plus, aceste obiective, 
respectiv fântâna din Parcul 

Tomis II, fântâna din zona 
Dacia, fântâna din Parcul 
Casei de Cultură, fântâna 
din Parcul Far și fântâna de 
la Muzeul de Artă – zona 
Miga au fost modernizate cu 
instalații de lumini care dau 
un spectacol aparte o dată 
cu lăsarea serii.

Fântâna din Parcul Gării, 
fântâna din zona Policlinica 
II, fântâna din Parcul 
Teatrului „Oleg Danovski“ și 
bazinele ornamentale de la 
hotelurile Meridian și Sulina 
din staţiunea Mamaia, au 
fost puse în funcțiune în jurul 
datei de 01 mai 2017, când 
a avut loc și deschiderea 
oficială a sezonului estival 
2017.

Adrian Crăciun
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Pe lista cu străzile ce 
ar urma să fie reabilitate şi 
modernizate pe baza unui 
proiect care îşi propune să 
dezvolte infrastructura pentru 
turismul balnear, se află şi pe 
strada dr. Victor Climescu. Pe 
această stradă, la numărul 24, 
se află şi sediul Primăriei din 
oraşul Techirghiol. Pe 13 străzi 
dintr-o listă mult mai lungă se va 
moderniza atât structura rutieră, 
cât şi trotuarele. Pe lângă 

● Asfaltarea străzilor din oraş: o prioritate

Detalii Despre prOieCtele  
ÎN PREGĂTIRE

● Veşti bune: se vor continua lucrările la locuinţele sociale

localnici, turiştii se bucură şi ei 
în serile rezervate promenadei. 
Pentru curioşi inserăm aici 

alte câteva străzi de pe lista 
amintită: Vasile Lupu, Plantelor, 
Câmpinei, Str. Şincai, Ion 
Creangă, Aleea Lupeni şi Ana 
Ipătescu.

Viceprimarul Florin Zisu, 
iniţiatorul unui proiect pentru 
întreţinerea şi mărirea spaţiilor 
verzi din oraş, spune că 
Primăria şi Consiliul Local au 
iniţiat şi promovat, mai nou, un 
proiect ce vizează reabilitarea 
şi modernizarea reţelei de 
iluminat public şi întreţinerea 
spaţiilor verzi la ansamblurile 
de blocuri de pe strada Vasile 
Alecsandri. „Avem mult de 
lucru în această zonă, atât în 
privinţa reabilitării spaţiilor verzi 
şi amenajării mobilierului urban, 
sunt lucrări care vor spori partea 
de frumuseţe a oraşului.”

Şi veştile bune nu le poţi 
număra pe degetele unei mâini: 

Primăria a mai făcut un pas 
pentru creşterea capacităţii 
administrative şi va continua 
lucrările la locuinţele sociale 
de pe strada Alexandru Ioan 
Cuza; în curând, iată un alt 
avantaj pentru localnici, pe 
străzile Alunului şi Arţarului, 
Stejarului şi Ulmului se va 
extinde reţeaua electrică; mai 
nou, se vor realiza două studii 
de fezabilitate, unul pentru 
noua conductă de gaze, celălalt 
pentru parcarea de la BĂILE 
RECI; alte studii de fezabilitate 
se vor întocmi (în 2017) 
pentru extinderea utilităţilor în 
zonele de concesionări, pentru 
cartierele Tineretului şi Nenciu 
Stoian. Primarul Iulian Soceanu, 
iniţiatorul unor proiecte care 
vor îmbunătăţi activitatea de 
gospodărire a staţiunii, crede 
că fiecare investiţie va aduce 
beneficii locuitorilor; tinerii îşi 
vor găsi într-o bună zi un loc de 
muncă în oraş, iar turismul va 
pune la îndemâna investitorilor 
noi oportunităţi, atât la 
Techirghiol, cât şi în celelalte 
localităţi din Zona Metropolitană 
Constanţa.

Andreea Pascu

În urmă cu câteva zile, la Constanţa s-a desfăşurat un eveniment cultural 
dedicat transhumanţei mocanilor dobrogeni, la Biblioteca Judeţeană Ioan N. 
Roman. Acest eveniment a început cu vernisajul expoziţiei între munte şi mare 
– Transhumanţa mocanilor în Dobrogea. Holul central parter, organizatori 
fiind: Compartimentul bibliografie dobrogeană, Biblioteca Judeţeană „loan 
N. Roman” Constanţa, Clubul Ardelenilor Constanţa. Prezintă: prof. univ. dr. 
Valentin Ciorbea, dr. Anca Angela Dobre. A urmat o masă rotundă cu tema: 
Transhumanţa mocanilor ardeleni.
–  Prezenţa mocanilor în localităţile dobrogene. Personalităţi din administraţia 

publică, în Dobrogea (1878-1947), cu origini în zonele de transhumanţă.
  Dr. Luminiţa Stelian, Biblioteca Judeţeană „loan N. Roman” Constanţa
–  Contribuţia mocanilor la dezvoltarea învăţământului românesc în Dobrogea.
  Dr. Anca Angela Dobre
–  Pe urmele mocanilor în Dobrogea şi Basarabia. Diana Braga, Muzeul 

de Etnografie Săcele, judeţul Braşov
–  Imaginea mocanilor în presa din Săcelele Braşovului în perioada interbelică.
  Dr. Ruxandra Nazare, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov
–  Horia Bârsan. Săcele. 1366-2016. Monografia unui oraş din Ţara 

Bârsei. Interferenţe culturale, pitoresc şi convieţuire paşnică. 
Teliu, Editura Suflet Transilvan, 2016. A prezentat: dr. Corina-Mihaela 
Apostoleanu, Biblioteca Judeţeană „loan N. Roman” Constanţa
Au participat şi au fost invitaţi la cuvânt: oaspeţi, membri ai Asociaţiei Izvorul 

Săcele, Primăria municipiului Săcele, judeţul Braşov, cercetători, istorici, 
muzeografi, personalităţi culturale din municipiul Constanţa

La sfârşit a avut loc un program artistic şi prezentare de costume, 
cu participarea Asociaţiei Izvorul din municipiul Săcele, judeţul Braşov şi Clubul 
Ardelenilor Constanţa.

Iacob Ioniţă

EVENIMENT CULTURAL
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Instituţia Avocatul Poporului 
este autoritate publică autonomă 
şi independentă faţă de orice 
altă autoritate publică şi are 
drept scop apărarea drepturilor 
şi libertăţilor persoanelor 
fizice în raporturile acestora 
cu autorităţile publice.  În 
conformitate cu dispoziţiile 
din Legea nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Avocatului Poporului, instituţia 
Avocatului Poporului are drept 
scop apărarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor în 
raporturile  acestora cu 
autorităţile publice.

În rolul său de garant al 
respectării drepturilor constitu-
ţionale, legea îi conferă 
avocatului poporului, ca 
principalele atribuţii: 
1. activitatea de soluţionare a 

petiţiilor;
2. activitatea privind conten-

ciosul constituţional:
a. formulează puncte 

de vedere, la cererea Curţii 
Constituţionale; 

b. poate sesiza Curtea 
Constituţională cu privire la 
neconstituţionalitatea legilor, 
înainte de promulgarea 
acestora;

c. poate sesiza direct Curtea 
Constituţională cu excepţia de 
neconstituţionalitate a legilor şi 
ordonanţelor; 
3. activitatea privind 

contenciosul administrativ: 
poate sesiza instanţa de 
contencios admi-nistrativ, în 
condiţiile legii contenciosului 
administrativ;

4. promovarea recursului în 
interesul legii în faţa Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
cu privire la problemele de 
drept care au fost soluţionate 
diferit de instanţele 
judecătoreşti, prin hotărâri 
judecătoreşti irevocabile;

5. prezintă celor două Camere 
ale Parlamentului rapoarte, 
anual sau la cererea 

ProMovAreA ACţIunII în ContenCIos 
ADMInIstrAtIv De Către InstItuţIA  

AvoCAtul PoPoruluI

■ CreDem CĂ VĂ iNTereSeaZĂ

acestora; rapoartele pot 
conţine recomandări privind 
modificarea legislaţiei sau 
măsuri de altă natură pentru 
ocrotirea drepturilor şi liber-
tăţilor cetăţenilor;

6. prezintă rapoarte 
preşedinţilor celor două 
Camere ale Parlamentului 
sau, după caz, primului-
ministru, în cazurile în 
care constată, cu prilejul 
cercetărilor întreprinse, lacu-
ne în legislaţie sau cazuri 
grave de corupţie ori de 
nerespectare a legilor ţării;

7. Avocatul Poporului poate 
fi consultat de iniţiatorii 
proiectelor de legi şi ordo-
nanţe, care, prin conţinutul 
reglementărilor, privesc 
drep-turile şi libertăţile 
cetăţenilor, prevăzute de 
Constituţia României, de 
pactele şi celelalte tratate 
internaţionale privitoare la 
drepturile funda-mentale 
ale omului, la care România 
este parte.
Printre atribuţiile instituţiei 

Avocatul Poporului, se află 
şi posibilitatea legală de a 
decide când şi dacă este cazul 
sesizării instanţei de contencios 
administrativ, în condiţiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 
544/2004.

Având în vedere faptul 

că activitatea de bază, este 
soluţionarea petiţiilor cetă-
ţenilor, Instituţia Avocatului 
Poporului,  primeşte şi reparti-
zează  cererile făcute de persoa-
nele lezate prin încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti de către autorităţile 
administraţiei publice  şi 
decide asupra acestor cereri; 
urmăreşte rezolvarea legală 
a cererilor primite şi cere 
autorităţilor sau funcţionarilor 
administraţiei publice în cauză 
încetarea încălcării drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenesti, 
repunerea în drepturi a 
petiţionarului şi repararea 
pagubelor”.

„În cazul în care, în urma 
cercetărilor făcute, Avocatul 
Poporului constată că 
plângerea persoanei lezate 
este întemeiată, va cere în scris 
autorităţii administraţiei publice 
care a încălcat drepturile 
acesteia, să reformeze sau să 
revoce actul administrativ şi 
să repare pagubele produse, 
precum şi să repună persoana 
lezată în situaţia anterioară.”

Conform atribuţiilor 
sale, instituţia Avocatului 
Poporului se adresează autori-
tăţii administrative, solicitând, 
în interesul celui vătămat, 
soluţionarea legală a petiţiei.

Atunci când, în urma 

sesizării care-i este adresată, 
constată că, într-adevăr, 
drepturile petiţionarului au 
fost încălcate printr-un act 
administrativ ilegal sau prin 
refuzul nejustificat de a efectua 
un anumit act, iar demersurile 
efectuate în temeiul art. 23 (alin. 
1) din Legea nr. 35/1997 rămân 
fără rezultat, instituţia Avocatul 
Poporului  poate sesiza instanţa 
de contencios administrativ 
de la domiciliul petiţionarului. 
Conform legii, petiţionarul 
dobândeşte calitate procesuală 
activă, respectiv devine 
reclamant, –rolul activ al 
Avocatul Poporului încetează.

 Avocatul Poporului poate să 
sesizeze instanţa de contencios 
numai dacă sunt întrunite 
următoarele 2 condiţii:

– a fost sesizată în prealabil 
de o persoană fizică lezată 
în drepturile şi libertătile 
sale  printr-un act al autorităţii 
administrative.

– a epuizat, fară rezultat 
favorabil, mijloacele specifice 
activităţii sale, respectiv a 
îndeplinit activităţile prevăzute 
la art. 23  şi următoarele din 
Legea nr. 35/1997.

În acest context, la pro-
punerea Biroului Teritorial 
Constanţa, Serviciul contencios 
constituţional, recurs în interesul 
legii, contencios administrativ şi 
juridic, analiză acte normative, 
relaţii externe şi comunicare –
din cadrul instituţiei Avocatul 
Poporului, după o atentă 
analiză a propus în două 
cazuri sesizarea Tribunalului 
Constanţa – secţia contencios 
administrativ prin promovarea 
actiunilor în justiţie.

Felicia nedea 
expert 
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În ceea ce privește incidentele 
de securitate cibernetică în 
domeniul maritim și nu numai, 
România nu este o țară lipsită de 
interes pentru atacatori. Atenția 
tot mai crescută acordată 
securității IT vine în contextul 
în care tehnologiile evoluează 
extrem de rapid, amenințările 
cibernetice sunt din ce în ce 
mai multe și în sectorul maritim, 
portuar și al companiilor ce 
își desfășoară activitatea în 
domenii conexe.

Specialiști în domeniul 
securității cibernetice maritime 
din Anglia, Danemarca, 
Olanda, SUA și România, lideri 
reprezentativi ai societăților de 
clasificare în domeniu – BIMCO,  
ABS, Lloyd’s Register, DNV-GL, 
specialiști de la INTERPOL, 
CERT-RO, Check Point și 
BitDefender, precum și lideri 
în managementul de criză în 
domeniul securității de la VP 
Cyber Deloitte, Oxford Integrated 
Systems, CLYDE&CO, Charles 
Taylor&Co și British Business 

Federation Authority, împreună 
cu reprezentanții naționali de 
la SRI, SIE, Garda de Coastă, 
ANR, APC și reprezentanți 
ai autorităților locale și-au 
dat întâlnire la Universitatea 
Maritimă Constanța în cadrul 
conferinței internaţionale “Black 
Sea Maritime Cyber Security 
2017”.

Lucrările conferinței inter-
naționale “Black Sea Maritime 
Cyber Security 2017” s-au 
derulat pe parcursul a două 
zile, iar adunarea plenară 

PREVENIREA ŞI ASIGURAREA 
SECURITĂŢII CIBERNETICE 

 ÎN DOMENIUL MARITIM

a deschiderii acesteia s-a 
desfășurat în Aula Universității 
Maritime din Constanța.

Cum securitatea cibernetică 
nu a ținut pasul cu evoluția 
tehnologică în calculatoare și 
comunicații și nici cu evoluția 
adversarilor ce exploatează 
vulnerabilitățile introduse 
invariabil de tehnologiile noi, 
discuțiile și dezbaterile pe 
panelurile conferinței i-au 
ajutat pe factorii de decizie să 
stabilească strategia potrivită 
pentru domeniul maritim,  portuar 

și de business este acela de a 
atrage atenția asupra acestei 
problematici în domeniul maritim 
și al firmelor care derulează 
afaceri în acest domeniu.

Piața maritimă de transport 
va continua să crească în 
ceea ce privește digitalizarea 
navelor maritime, însă are 
nevoie de protecție în domeniul 
asigurării securității cibernetice 
a datelor și a echipamentelor 
de transmisie de date, iar 
specialiștii în domeniu trebuie 
să identifice soluții și metode de 
asigurarea securității cibernetice 
a acestora.

La final conferința și-a atins 
cel mai important obiectiv, 
acela de a aduce la un loc toți 
actorii importanți în domeniul 
maritim: autoritățile naționale 
cu competențe în domeniul 
securității cibernetice, autorități 
locale, autorități portuare, 
organisme de reglementare 
în domeniul maritim, offshore 
și portuar, comunitatea de 
business și specialiștii în 
domeniul prevenirii și asigurării 
securității cibernetice, care 
să atragă atenția asupra 
dimensiunii fenomenului și să 
ofere soluții.

Cornel Panait, 
rector UMC

Ziua internaţională 
a Dansului

Cu ocazia Zilei 
Internaţionale a 
Dansului, sărbătorită în 
fiecare an pe 29 Aprilie, 
Uniunea Elenă din 
România şi Ansamblul 
Elpis al Comunităţii 
Elene „Elpis” din 
Constanţa – membru al 
Consiliului Internaţional 
al Dansului (CID), au 
invitat publicul să asiste 
la un spectacol dedicat 
acestui eveniment, la 
Sala Mare a Casei de 
Cultură din Constanţa.

Au evoluat pe scenă 
diverse ansambluri, 
şcoli de dans precum şi 
alţi invitaţi.

Andreea Pascu

Editura Dobrogea a trimis pe raftul librăriilor cărţi 
premiate de Filiala Dogrogea a Uniunii Scriitorilor 
din România, sunt cărţi tipărite în condiţii grafice 
deosebite. Mai nou, Damian Avrămescu, inginer în 
comuna Mereni, a tipărit aici un volum insolit pe 
care autorul îl defineşte (cu inspiraţie!) ca o „poartă 
spre neuitare”. E o carte despre poezia vieţii, cele 
54 de poeme stau mărturie, dar şi despre firul unor 
amintiri povestite de bunici. Daniel Avrămescu 
nu se sfieşte să mărturisească: „simt nevoia să îmi 
aştern gândurile pe hârtie, să fac cunoscute poveştile bunicilor mei, iadul şi 
grozăviile de pe frontul celui de-al doilea Război Mondial”. Se cuvine să 
precizăm că e vorba de capitolul de proză scurtă „Aproape de cer”.

În prima parte a cărţii, intitulată „Clepsidra fără nisip”, unde sunt 
publicate poemele, cititorul descoperă imagini ieşite din tiparul comun 
pe care îl întâlnim la poeţii care au încărunţit prin cenacluri. Alteori 
întâlnim versuri simple unde natura nu este altceva decât un protest pentru 
o tulburătoare mărturisire de sine. Iată un exemplu: „Se lasă tainic seara 
peste râu/Sărută luna lanul copt de grâu/Şi în oceanul nopţii necuprins/
Încet lumina candelă şi-a aprins”; „Cu tine lângă leagăn, mai dulce mi-era 
somnul/Tu m-ai ferit de rele, tu, îngerii şi Domnul!/Acum, te rog, mă iartă, 
n-am fost când ţi-era dor,/Când m-aşteptai cu jale şi lacrimi în pridvor.”.

Damian Avrămescu e un poet în devenire şi un bun povestitor, el nu 
este un aspirant la glorie literară. Şi pentru discreţia cu care iese în lume, 
punându-şi numele pe coperta unei cărţi, merită tot respectul nostru.

Ionela Sauciuc

● Vă semnalăm o carte de poezii şi proză scurtă 
semnată de Damian Avrămescu:
Scrisori despre nostalgie
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Liceul Tehnologic de 
Electrotehnică și Telecomunicații 
Constanța este o unitate școlară de 
referință în cadrul liceelor tehnologice 
de la nivelul județului Constanța.

În cei 26 de ani de existență, 
această școală a reușit să asigure 
celor care au optat pentru parcurgerea 
unui traseu de educație și formare 
profesională, o pregătire de calitate, 
atât de necesară integrării pe o piață 
a muncii dinamică și competitivă, 
în domenii de vârf: Electronică-
automatizări, Electric și Economic. 

Pentru cei care își doresc să obțină 
o dublă pregătire, adică o pregătire 
academică care să le  asigure accesul 
în învățământul superior, cât și una 
profesională care să le  faciliteze 
accesul pe piața muncii, școala noastră 
le propune parcurgerea studiilor prin 
învățământ liceal tehnologic.  Oferta 
pentru anul școlar 2017-2018, pentru 
învățământul tehnologic de zi, cu 
durata de 4 ani, cuprinde următoarele 
domenii de pregătire cu următoarele 
calificări profesionale:
 Domeniul electronică-automati-

zări – 84 locuri
 Calificarea profesională – 

Tehnician în automatizări
 Calificarea profesională  – 

Tehnician operator tehnică de 
calcul

 Calificarea profesională – 
Tehnician de telecomunicații

 Domeniul Electric – 56 locuri
 Calificarea profesională: 

Tehnician în instalații electrice
 Calificarea profesională: 

Tehnician electrotehnist
 Domeniul Economic
 Calificarea profesională: 

Tehnician în activități de poștă – 
28 locuri
Remarcabil este faptul că, în anul 

școlar trecut peste 70% din absolvenții 
școlii noastre au reușit să promoveze 
cu succes examenul de bacalaureat și 
acum, marea majoritate au optat pentru 
continuarea studiilor în învățământul 
superior. 

Avem și o propunere și pentru 
absolvenții clasei a VIII-a din 
anul curent sau absolvenții seriilor 
anterioare anului școlar în curs care 
doresc să parcurgă un traseu de 
pregătire cu un acces mai rapid la un loc 
de muncă și implicit la independență 
finaciară: învățământ profesional cu 
durata de 3 ani. În urma finalizării  
cursurilor școlii profesionale, 
absolvenții se pot angaja imediat 
după terminarea studiilor, în România 
sau în oricare altă țară din Uniunea 
Europeană. De asemenea, în urma 
finalizării cu succes a  programului 

se obține și  certificatul de absolvire 
a învăţământului obligatoriu, certificat 
care  permite continuarea  studiilor  în 
învăţământul liceal (din clasa a XI-a), 
unde există locuri disponibile în clase 
de liceu, pentru obținerea diplomei de 
bacalaureat. 

Acest traseu educațional asigură 
dobândirea  atât  de cunoștințe de 
cultură generală, cât şi a abilităților  
practice necesare practicării unei 
meserii, pentru că este cunoscut faptul 
că o meserie bine aleasă și învățată  
poate asigura o sursă de venit în orice 
context economic. 

Pentru învățământul profesional 
cu durata de 3 ani, în oferta școlii 
noastre am inclus la solicitarea 
agenților economici parteneri, 
constituirea a două grupe de studiu din 
domenii în care există un mare deficit 
de forță de muncă: 
 E l e c t r o n i c ă - A u t o m a t i z ă r i 

– Calificarea profesională: 
Electronist-aparate și echipamente 
și din domeniul 

 Electric – Calificarea profesională: 
Electrician rețele de joasă 
tensiune. 
Absolvenții cursurilor liceale, cu 

sau fără examen de bacalaureat  au 
posibilitatea de a urma cursurile școlii 
postliceale pentru a se perfecționa în 
domeniul  Electronică-automatizări, 
într-o calificare solicitată de firmele 
de telefonie și cablu: Tehnician 
electronist de telecomunicații. 

Există mari solicitări  din partea 
mediului economic pentru calificările 
în care școala noastră realizează 
pregătirea inițială.  Întreaga activitate a 
școlii  urmăreşte pregătirea elevilor, în 
vederea integrării socio-profesionale 
eficiente într-o societate în continuă 
schimbare. Educaţia şi formarea 
profesională pot fi realizate prin 
formare profesională iniţială, stagii 
de pregătire practică în întreprinderi, 
programe de specializare pentru elevi, 
organizate în parteneriat, parteneri  
din domeniul industrial.

Pregătirea practică este completată 
și prin stagii  derulate în unități școlare 
partenere în proiecte europene. Astfel 
unitatea noastră școlară împreună  
cu S.C Wattunit SRL am fost gazde 
pentru un grup de elevi din Portugalia 
care au derulat stagii de practică în 
România. Elevi din școala noastră 
urmează să participe la stagii de 
practică în Spania. 

Condiţia absolventului între 
potenţial angajat şi potenţial şomer 
depinde de condiţiile puse de 
angajator care vrea competenţă, 
experienţă şi seriozitate încă din prima 
zi de lucru. Deosebit de importantă 
este deci activitatea de instruire 
practică. Instruirea practică a elevilor 
reprezintă o parte componentă a 
procesului educaţional, trebuie să 
asigure aprofundarea cunoştinţelor 
teoretice şi a formării deprinderilor 
practice în pregătirea de specialitate 
şi se realizează la lecţiile practice, 
lucrări de laborator, stagii de practică. 
Pregătirea practică este completată și 
prin stagii  derulate în unități școlare 
partenere în proiecte europene. Astfel 
unitatea noastră școlară împreună  
cu S.C Wattunit SRL am fost gazde 
pentru un grup de elevi din Portugalia 
care au derulat stegii de practică în 
România. Elevi din școala noastră 
urmează să participe la stagii de 
practică în Spania. 

Datorită mediului economic 
în care își desfășoară activitatea 
partenerii economici, a schimbărilor în 
ceea ce privește derularea procesului 
educațional, programelor de studiu,  
dotărilor școlilor din învățământul 
profesional și tehnic și uneori 
dezinteresul sau neimplicarea în 
propria formare a elevilor în pregătirea 
de specialitate, a problemelor  
familiilor, nu de puține ori se remarcă 
existența unor piedici inerțiale sau 
a unor defazări în aplicarea directă, 
în activitatea practică a noțiunilor 
dobândite în școală . Acestea conduc 
uneori la relații frustrante și poziții 

circumspecte între angajator și 
potențialul angajat ,ca absolvent 
de studii în cadrul învățământului 
tehnologic. Avem  relații puternice cu 
parteneri economici care încearcă să 
depășească  aceste probleme  și care 
și-au asumat colaborarea în pregătirea 
de specialitate a elevilor noștri, în 
pofida faptului că nu beneficiază 
de nici un avantaj datorat acestei 
activități,  ci doar de o posibilitate 
ipotetică de  recrutare mai  ușoară a 
viitorilor angajați. 

Paleta partenerilor noștri 
economici s-a diversificat. Pentru 
fiecare calificare profesională au fost 
identificați agenți economici care sunt 
deschiși pentru colaborare în ceea ce 
privește derularea stagiilor de instruire 
practică comasată incluse în planurile 
de învățământ.  Astfel: S.C.Euroest 
România, SC Tehnotrans Reparații  
Feroviare,  S.C Enel Dobrogea, 
Societatea Electrocentrale Constanța, 
Telekom România, SC RDS RCS, SC 
Crucial Systems SRL, SC Wattunit 
SRL, SC Erika Systems SRL, SC 
Eurovial Lighting SRL, SC Relsyspro 
SRL, SC Carrefour România,S.C 
UTI Servicii și Mentenanță  sunt 
doar o parte din fimele cu care au 
fost încheiate contracte prin care  se 
asigură derularea stagiilor de instruire 
practică ale elevilor noștri.

Cercetările arată că absolvenţii 
integraţi pe piaţa muncii, se confruntă 
cu dificultatea de adaptare la cerinţele 
locului de muncă. Învăţarea la locul 
de muncă trebuie să sprijine tranziţia 
de la şcoală la viaţa activă. Soluția 
pe care încercăm să o aplicăm  
constă  și în desfășurarea unor 
activităţi de orientare şi consiliere 
care să completeze toate activitățile 
de pregătire, contribuind astfel la 
facilitarea tranziţiei de la şcoală 
la locul de muncă şi, respectiv a 
schimbării statutului de elev cu 
cel de student sau de angajat, la 
dezvoltarea personală şi profesională, 
la conștientizarea calităţilor  pe care le 
dețin şi la modalităţile de a le pune în 
valoare.

Comunitatea școlară a Liceului 
Tehnologic de Electrotehnică și 
Telecomunicații Constanța își 
propune în continuare să lucreze 
pentru  a asigura elevilor  posibilitatea 
dobândirii de competențe de nivel 
ridicat, relevante pentru piața muncii 
și comunitate, cu vizibilitate crescută, 
bazându-se pe anticiparea nevoilor de 
pe piața muncii în continuă schimbare. 
Așadar.. considerăm  că opțiunea  
alegerii continuării studiilor în cadrul 
școlii noastre este o posibilitate care 
trebuie luată în calcul de fiecare 
absolvent de clasa a VIII-a și desigur 
de toți cei care îi îndrumă pe aceștia în 
alegerea traseului educațional.

prof. Andra Șandru
Directorul liceului

liceul teleCoM – 26 de ani de 
proiecte educaționale și europene
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De curând Universitatea 
Maritimă din Constanța a 
demarat proiectul MENTOR – 
Blue Career Centre of Eastern 
Mediterranean and Black 
Sea, contract nr. EASME/
E M F F / 2 0 1 6 / 1 . 2 . 1 . 2 / 0 6 /
S 1 2 . 7 4 9 3 6 5 – M E N T O R . 
Coordonatorul proiectului este 
domnul Decan, Conf. univ. dr. 
ing. Costel Stanca. 

Proiectul este cofinanțat de 
Agenția Executivă pentru IMM-
uri de la Bruxelles (EASME) și 
este implementat de 7 parteneri 
din 4 țări: Universitatea din 
Cipru, Institutul Maritim al 
Mediteranei de Est (Cipru), 
Camera de Comerț și Industrie 
din Cipru, Universitatea Tehnică 

Națională din Atena (Grecia), 
Clusterul Maritim (Bulgaria) 
și Universitatea Maritimă din 
Constanța (România). 

Obiectivele generale și 
specifice, precum și activitățile 
prevăzute în cadrul proiectului 
MENTOR au fost concepute 
ținând cont de contextul actual 
al lipsei de informare legate 
de oportunitățile de carieră 
oferite de domeniul maritim și al 
deficitului de personal calificat cu 
care se confruntă angajatorii din 

sectorul economiei albastre în 
regiunea Mediteranei de Est și a 
Mării Negre. 

Prin urmare, proiectul 
își propune următoarele trei 
obiective principale: 
1. Crearea unei platforme 

regionale – Centrul pentru 
Dezvoltarea Carierelor 
Albastre – care să devină un 
instrument eficient de dialog 
între agenții economici, 
instituțiile de învățământ 
și formare profesională, 

organizațiile de cercetare, 
instituțiile de reglementare 
și reprezentanții societății 
civile din zona de interes. 

2.  Cooperarea activă 
în vederea extinderii 
competențelor necesare 
activării în domeniul maritim, 
atragerii absolvenților 
către cariere din sectorul 
economiei albastre și 
identificarea mijloacelor de 
reducere a șomajului. 

3.   Sprijinirea celor patru 
sectoare de activitate 
considerate a avea o 
importanța strategică în 
regiunea Mediteranei 
de Est și a Mării Negre: 
transportul maritim, turismul 
de croazieră, acvacultura 
marină și industria off-shore 
de petrol și gaze. 
Proiectul are o durată de 

implementare de 24 de luni.
Adrian Crăciun

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) 
informează că eliberează 
adeverințe pentru beneficiarii 
Măsurii 14t (fosta măsura 
215) – Plăți privind bunăstarea 
animalelor – Campania 2017, 
care intenționează să acceseze 
credite în vederea finanțării 
activităților curente, de la 
instituțiile bancare și nebancare, 
ce au încheiat convenții cu APIA 
pentru anul de cerere 2017.  

Astfel, potrivit convențiilor, la 
solicitarea scrisă a fermierului, 
APIA eliberează o adeverință 
prin care confirmă că acesta 
a depus cerere de plată în 
perioada 03.-31.01.2017 afe-
rentă anului de angajament 
01.01.-31.12.2017, pentru 
Măsura 14T – Plăți în favoarea 
bunăstării animalelor – pachetul 
a) porcine  sau – pachetul b) 
păsări.

De asemenea, prin 
adeverință se confirmă valoarea 
de 70% pentru pachetul a) 
porcine și valoarea de 50% 
pentru pachetul b) păsări, 

din valoarea sumei solicitate 
în cererea de plată aferentă 
anului de angajament 01.01.-
31.12.2017.

valoarea creditului va fi de 
până la 90% din suma înscrisă 
în adeverința cuvenită 
beneficiarului pentru Plățile 
privind bunăstarea animalelor, 
Campania 2017.

Fondul de Garantare a 
Creditului Rural IFN – SA 
(FGCR) și Fondul Național de 

Garantare a Creditului pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii IFN 
– SA (FNGCIMM) garantează 
maxim 80% din valoarea 
fiecărui credit acordat de bănci 
fermierilor.

De asemenea, reamintim 
fermierilor că potrivit Ordinului 
Ministrului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 
de modificare a Ordinului 
Ministrului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale nr. 703/2013 

pentru aprobarea condițiilor în 
care se vor încheia convențiile 
dintre instituțiile financiar-
bancare și nebancare și APIA, 
în vederea finanțării de către 
acestea a activităților curente 
ale beneficiarilor plăților 
derulate de instituția noastră 
în baza adeverințelor eliberate, 
dobânda aferentă acordării 
creditelor va fi de roN-roBor 
6M+maxim 2%.

în ce privește comisioanele 
practicate de instituțiile 
finanțatoare, APIA atrage 
atenția fermierilor care doresc 
să acceseze credite pentru 
finanțarea capitalului de lucru în 
vederea desfășurării activităților 
curente, să analizeze cu 
atenție sporită soluțiile 
de finanțare propuse de 
instituțiile financiar-bancare 
și nebancare în ceea ce 
privește costul acestora, 
astfel încât să aleagă 
modalitățile de finanțare 
care răspund cel mai bine 
necesităților proprii.

toate convențiile încheiate 
între APIA, instituțiile bancare 
și nebancare și FGCR/ 
FNGCIMM vor fi postate pe 
site-ul instituției, la adresa: 
www.apia.org.ro, în secțiunea 
Convenții, Acorduri, 
Protocoale. 

● de la apia

INFORMAŢII PENTRU FERMIERII 
CARE VOR SĂ ACCESEZE CREDITE

● Un instrument eficient de dialog între

aGenŢII eConoMICI ŞI InstItuŢIIle De ÎnVăŢăMÂnt

http://www.apia.org.ro/
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– Vă invit să ridicăm cortina 
şi dvs. să ne spuneţi ce 
ar trebui să aflăm despre 
Colegiul Regina Maria...

– Avem repere importante: 
numeroase cadre didactice 
care deţin Gradul didactic I 
şi titlul de Doctor în diverse 
specializări, profesorii 
membri în Corpul Naţional al 
Experţilor în Managementul 
Educaţional, în Corpul 
Naţional al Profesorilor 
Mentori, în ARACIP, cei 
deţinând funcţii în cadrul 
IŞJ Constanţa ori la nivel 
ministerial.

 Pe lângă aceste resurse 
umane şi materiale evidente 
şi măsurabile, se relevă 
şi aspecte mai subtile din 
arealul uman, unitatea de 
învăţământ beneficiind de 
prezenţa unor profesori cu 
preocupări artistice, pictori 
cu expoziţii personale 
nenumărate, solişti vocali 
şi instrumentali care 
colaborează cu diverse 
teatre sau cu alte instituţii 
culturale, balerine, scriitori. 
Toţi aceştia au o sensibilitate 
deosebită, inteligenţă 
emoţională şi conştiinţa 
că sunt artişti, de unde un 
anumit tip de atitudine pe 
care le-o insuflă şi elevilor.

– Unde îşi vor şlefui talentul 
elevii care au chemare?

– Secţia de arte vizuale oferă 
ocazia exprimării talentului 
nativ ori dobândit în forme 
artistice unice şi extrem de 
sugestive. Dacă până acum 

●  Interlocutor: prof. Doiniţa Mitrică, directorul Colegiului 
Regina Maria din Constanţa

ABILITĂŢILE 
DOBÂNDITE 
ÎN COLEGIU 
TE AJUTĂ 
SĂ FACI O 
CARIERĂ

aţi desenat doar pe paginile 
caietului de matematică sau 
pe asfalt, pe toţi pereţii casei, 
spre disperarea părinţilor, 
dacă vi s-a spus că micile 
creaţii sunt interesante, 
că aveţi talent şi simţul 
proporţiilor, al culorilor, locul 
vostru ar fi la această secţie 
din cadrul colegiului nostru.

 Încă din clasa a V-a se 
pot studia artele vizuale 
prin intermediul atelierelor 
specifice (pictură, grafică, 
modelaj) şi prin studiul 
istoriei artei, gimnaziul 
fiind momentul în care 
se pun bazele teoretice 
şi mai ales practice, care 
fundamentează pregătirea 
unui viitor artist. Pentru că, 
desigur, când ajungeţi să 
studiaţi într-o asemenea 
clasă şi să obţineţi premii 
la diverse concursuri, la 
olimpiade, vă numiţi artişti. 
Pentru anul şcolar 2017- 
2018 sunt prevăzute două 
clase cu 60 de locuri. 
Desigur, pregătirea de 
specialitate nu exclude 
studierea disciplinelor de 
cultură generală în condiţii 
optime, depinde doar de 
voi să excelaţi în multiple 
domenii.

 Învăţământul liceal este la 
fel de ofertant, specializările 
celor două clase a IX-a 
devenind mult mai ţintite. 
Astfel, o clasă îi va pregăti 
pe viitorii elevi în domeniul 
arhitecturii, al artelor 
ambientale şi al designului 

(28 de locuri), specializarea/
calificarea finală fiind 
„Desenator tehnic pentru 
arhitectură şi design”, iar o 
a doua clasă (28 de locuri) 
va cuprinde elevi pregătiţi 
în domeniul artelor plastice 
si decorative, specializarea 
fiind „Tehnician pentru 
tehnici artistice”. Cei mai 
mulţi dintre absolvenţii noştri 
studiază în prezent sau 
au finalizat deja cursurile 
unor facultăţi din ţară şi 
din străinătate în domeniul 
arhitecturii, al picturii, al 
designului. Posibilităţile 
nu se opresc însă aici, cu  
atestatul din finalul studiilor 
liceale se poate profesa, 
iar abilităţile dobândite sunt 
potrivite pentru diverse 
alte facultăţi ori şcoli 
postliceale (medicină, regie, 
scenografie, tehnică dentară, 
design computerizat ş.a.). 
O veste extrem, de bună 
este că probele examenului 
de bacalaureat (scris) sunt 
limba şi literatura română, 
istoria şi geografia/logica/
psihologia.

–  Oferta, subliniem acest 
lucru, e generoasă...

– Pentru a deveni elevi ai 
diverselor clase, se susţin 
probe de aptitudini în a 
doua jumătate a semestrului  
al II-lea. Interesaţi-vă încă 
de acum la secretariatul 
colegiului în privinţa datelor 
la care se vor depune 
dosarele şi se vor derula 
probele. 

secţia „MuZICă”
Clasa I le oferă copiilor 

posibilitatea de a se iniţia în 
studiul pianului şi al viorii, câte o 
clasă pentru fiecare dintre cele 
două instrumente, cu un total de 
50 de locuri.

Din clasa a V-a se diversifică 
instrumentele, conform 
aptitudinilor şi opţiunilor elevilor. 
Oferta colegiului constă într-o 
clasă de 28 de locuri şi se 
adresează oricărui absolvent al 
învăţământului primar, chiar dacă 
au studiat muzica, respectiv un 
instrument în particular, în familie, 
la alte tipuri de şcoli.

Din clasa a IX-a se deschid 
noi posibilităţi, secţiile fiind 
mai numeroase, asemenea 
instrumentelor. Astfel, se pot 
aprofunda studiile teoretice, 
instrumentale sau vocale în cadrul 
clasei de 28 de locuri.
secţia „CoreGrAFIe”

Această secţie îi pregăteşte pe 
elevi încă din clasa a V-a în arta 
minunată a baletului. Clasa care 
va exista în anul şcolar următor va 
cuprinde 25 de elevi.

La liceu, oferta este de 14 locuri, 
specializarea de pe atestatul final 
fiind cea de „instructor coregraf”. 
Desigur, se pot continua studiile 
chiar în Constanţa, dar şi în alte 
centre universitare.
secţia „ArtA ACtoruluI”

În anul şcolar 2017- 2018 se 
ofertează 14 locuri pentru clasa 
a IX-a, specializarea înscrisă în 
atestatul care se obţine, în urma 
unui examen de la finalul liceului, 
fiind „Instructor de teatru”.

Adrian Crăciun
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Muzeul de Istorie Naţională 
şi Arheologie Constanţa a 
organizat de curând două 

evenimente dedicate poetului 
latin Publius Ovidius Naso. 
Manifestările au marcat 

împlinirea a 2000 de 
ani de la moartea 
poetului la Tomis, 
cetatea în care îşi 
petrecuse anii de exil.

S i m p o z i o n u l 
Ştiinţific Internaţional 
Evocări ovidiene: 
p o e z i e - m i t o l o g i e -
realitate istorică (10-
12 mai 2017) a adunat 
laolaltă specialişti în 
domeniul studiilor 
clasice din ţară şi din 
străinătate, care au 
susţinut comunicări 
ştiinţifice încadrate în 
cinci secţiuni tematice 
distincte, legate de 
Ovidius şi moştenirea 
sa culturală: I. Ovidius 
şi Metamorfozele, 
II. Ovidius şi politica 
Romei, III. Ovidius şi 

Tomis, IV. Procedee retorice, 
investigaţii stilistice şi tematice 
în operele lui Ovidius şi V. Ecouri 
ovidiene. Deschiderea oficială a 
simpozionului a avut loc în Aula 
”Adrian Rădulescu”, Muzeul de 
Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa.

 Cel de-al doilea eveniment, 
Ciclul de conferinţe hispano-
române Ovidius, precursor al 
autorilor europeni exilaţi (10-
13 mai 2017), a fost organizat 
în parteneriat cu Universitatea 
“Ovidius” Constanţa, Asociaţia 
ASESTERMUR, Murcia, Spania 
şi Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale ,,Gavrilă Simion” 
Tulcea. Acesta a cuprins două 
secţiuni. Prima a inclus o 
serie de conferinţe cu tematici 
ovidiene susţinute în parteneriat 
cu  Facultatea de Istorie şi Ştiinţe 
Politice şi Facultatea de Litere, 
acestea având loc în campus 
A, amfiteatrul „Umberto Eco”.  
Cea de-a doua secţiune s-a 
desfăşurat la sediul Muzeului  de 
Istorie Naţională şi Arheologie 

Constanţa, Aula ”Adrian 
Rădulescu” (Sala pictată) şi 
a prezentat două momente 
artistice organizate în colaborare 
cu Teatrul de stat Constanţa 
şi asociaţia ASESTERMUR,  
Murcia, Spania.

Andreea Pascu

evoCărI ovIDIu

Beneficiind de fonduri 
nerambursabile provenite 
de le Uniunea Europeană, 
Primăria Municipiului Constanța 
a achiziționat de curând 
un echipament modern de 
măsurare și analiză a calității 
aerului. Acest echipament 
este dotat cu cele mai noi 
dispozitive de măsurare 
a parametrilor calității 
aerului putând fi utilizat în 
ceea ce privește stabilirea 
concentrației de dioxid de 
carbon, oxid de carbon, 
dioxid de sulf, de pulberi de 
suspensie, precum și de alte 
gaze și substanțe existente 
in atmosferă. „Combaterea 
schimbărilor climatice și 
reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră reprezintă 
un deziderat important 
al Uniunii Europene și 
totodată și un scop al 
nostru, al Municipalității, 
pentru orașul Constanța și 
Zona Metropolitană. Acest 
echipament pe care am reușit 
să-l achiziționăm în cadrul 
proiectului PORTIS, ne va 
fi extrem de util în stabilirea 
gradului de poluare generat 
de traficul auto din interiorul 

CIVITAS PORTIS
MoBilitate inoVatoare Și 

DuraBilă Pentru Constanţa

orașului putând astfel să 
justificăm și impactul măsurilor 
pe care le vom lua în domeniul 
îmbunătățirii mobilității, sub 
aspectul reducerii poluării 
aerului”, a declarat Ani-Viorica 
Merlă, coordonatorul local al 
proiectului PORTIS.

În ceea ce privește acest 
proiect,  el este așa cum 
vă spuneam, finanțat de 
Uniunea Europeană în cadrul 
programului HORIZONT 
2020. Un accent important în 
cadrul proiectului este pus pe 
promovarea și implementarea 

unor măsuri inovative în 
domeniul transportului 
și al mobilității, dar și pe 
colaborarea între diverși 
actori la nivel local, și aici 
ne referim în principal 
la Primărie, Port și 
Universitate. 

De menționat faptul 
că proiectul PORTIS este 
un proiect european, cu 
participare internațională, în 
afară de Constanța, printre 
parteneri numărându-se și 
municipalitățile: Antwerp 
(Belgia), Aberdeen (Scoția- 
Marea Britanie), Trieste 
(Italia), Klaipeda (Lituania) 
Proiectul se implementează 

pe o perioadă de 4 ani ( 2016-
2020), toate cele 5 municipalități 
devenind practic adevărate 
laboratoare urbane în care se 
implementează diverse activități 
privind îmbunătățirea mobilității 
la nivelul orașelor respective. 

Adrian Crăciun
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