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CONSTANTA,

În perioada 8-9 iunie 2017, a avut loc la 
Constanța, în cadrul complexului Del Mar 
din stațiunea Mamaia, forumul „Securitatea 
la Marea Neagră și în Balcani”. Cu această 
ocazie, experţi în relaţii internaţionale şi 
diplomaţi s-au întâlnit, pentru a discuta 
despre provocările cu care se confruntă 
ţările din această regiune. 

Organizat de asociaţia New Strategy 
Center, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Constanța, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Zona 
Metropolitană Constanţa”, Universitatea 
„Ovidius“ din Constanţa şi Institutul 
Diplomatic Român, forumul regional de 
securitate a adus în România invitaţi cu 
o vastă experienţă profesională, pentru a 
dezbate provocările clasice şi emergente 
de securitate din zona Mării Negre şi 
regiunea Balcanilor. 

Temele incluse pe agenda 
evenimentului s-au referit la securitatea 
energetică, cooperarea economică în 
cele două regiuni, securitatea cibernetică, 
acţiunile de război informaţional şi 
militarizarea regiunii Mării Negre.

Reuniunea a fost organizată atât 
în cadrul unor sesiuni deschise, cât și 
pe paneluri cu participare restrânsă ce 
s-a adresat doar specialiștilor, conform 
regulilor Chatham House, temele aducând 
în dezbatere abordarea în mod unitar, mai 
ales prin prisma aspectelor din domeniul 
securității, a evoluției evenimentelor din 
ultimii ani din regiunea Balcanilor și a 

FORUM PENTRU SECURITATEA 
LA MAREA NEAGRĂ

Mării Negre, importanța 
strategică a Mării Negre 
după anexarea ilegală 
a Crimeei, declanșarea 
conflictului din estul 
Ucrainei și militarizarea 
Mării Negre, provocarea 
cu care se confruntă 
statele din Balcani 
din prisma afluxului 
migrator din perioada 
2015-2016, coeziunea 

la nivelul UE, importanța vitală, de 
securitate, pe care o reprezintă zona Mării 
Negre și a Balcanilor, pentru România.

Lucrările au fost deschise de 
președintele New Strategy Center, 
Ionel Nițu, cu participarea primarului 
Constanței, Decebal Făgădău, rectorului 
Universității Ovidius, prof. dr. Sorin 
Rugină, și a directorului Institutului 
Diplomatic Român, Dan Petre.

La dezbaterile din cadrul celor patru 
paneluri, „Security challenges in the Black 
Sea area and the Balkans”, „Cyber security 
and its growing challenges”, „Energy 
security: a common issue in the Balkans 
and the Black Sea” și „The Balkans and the 
Black Sea area — confrontation region for 
the information war”, au participat oficiali 
români și din cadrul NATO, reprezentanți 
ai mediului academic și de specialitate din 
SUA, Marea Britanie, Israel, Germania, 
Italia, Polonia, Olanda, Turcia, Georgia, 
Azerbaidjan, Ucraina, Republica Moldova, 
Grecia, Bulgaria, Serbia, 
Croația și Muntenegru.

Partenerii acestei 
inițiative își propun ca „Black 
Sea and Balkans Security 
Forum” să  devină  un 
eveniment relevant la nivel 
regional, care să  creeze 
anual în România un cadru 
de dezbateri ample pe teme 
de securitate.

Semnătura
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– Vă invit, domnule rector, 
la un dialog despre 
oferta educaţională 
a universităţii în 2017. 
Rămâne ea atractivă ca 
până acum?

–	 Rămâne	atractivă	şi	avem	
argumente:	 absolvenţii	
Universităţii	 Maritime	 din	
Constanţa	 au	 avantajul	
dublei	certificări.	La	finalul	
studiilor	 ei	 obţin	 Diplomă	
de	 Licenţă	 în	 domeniul	
de	 studii,	 echivalen-
tul	 european	 al	 titlului	
Bachelor	 of	 Science	 şi,	 
după	 susţinerea	 exame-
nului	 la	 Autoritatea	
Navală	 Română	 (ANR), 
obţin	 Brevetul	 de	
Ofiţer	 Maritim	 de	
Cart,	 recunoscut	 pe	
plan	 mondial.	 Stu-
denţii	 înmatriculaţi	 la	
specializarea	 Tehno-
logii	 şi	 Sisteme	 de	
Telecomunicaţii	 pot	
susţine	 examen	 de	
brevet	pentru	 funcţia	de 
Ofiţer	 Electrician.	 Pre-
gătirea	 studenţilor	 este 
în	 concordanţă	 cu	
standardele	 naţionale	
elaborate	 de	 Ministerul	
Educaţiei	 Naţionale	 şi	
standardele	 interna-
ţionale	 elaborate	 de	
Organizaţia	 Maritimă	
Internaţională	(IMO).

– Care sunt domeniile de 
licenţă?

–		 Inginerie	 marină	 şi	 navi-
gaţie,	 inginerie	electrică,	
inginerie	şi	management,	
ingineria	 mediului,	 ingi-
nerie	 electronică	 şi	
telecomunicaţii.

–  Dotarea universităţii, se 
ştie, este un punct de 

● Studenţie cu proiecte  
şi performanţe

sprijin şi de 
atracţie pentru 
studenţi...
–	 D o t a r e a	
contează,	 dar	

cred	 că	 experienţele	 şi	
profesionalismul	 cadrelor	
didactice,	 proiectele	 şi	
performanţele	 sunt,	 veţi	
fi	 de	 acord	 cu	 mine,	
punctele	 tari,	 avem	 23	

trebuie	 să	 subliniez,	 se	
desfăşoară	 în	 Centrul	 de	
pregătire	practică	şi	sport,	
care	este	 situat	pe	malul	
lacului	 Mamaia.	 Şi	 aici	
sunt	multe	de	spus	despre	
dotările	 de	 excepţie:	
Universitatea,	încă	un	fapt	
remarcabil,	 organizează	
în	 primii	 doi	 ani	 de	 studii	
cursuri	 obligatorii	 pentru	

●  interlocutor: prof. dr. ing. Cornel Panait,  
rectorul Universităţii Maritime Constanţa

la	 forma	 de	 învăţământ	
fără	 taxă	 se	organizează	
examen	de	admitere	care	
constă	într-un	text	grilă	la	
Analiză	 Matematică	 şi	
Algebră.	Problemele	 sunt	
selectate	 din	 culegerea	
„Ghid	de	pregătire	pentru	
admitere	 în	 Universitatea	
Maritimă”.	 Media	 de	
admitere	 este	 o	 medie	

de	laboratoare	cu	dotări	
de	 excepţie,	 studenţii	
au	 la	 îndemână	 35.000	
de	 volume,	 un	 centru	
de	 pregătire	 practică	 şi	
sport	 se	 află	 la	 dispoziţia	
studenţilor,	 acordăm	
atenţie	 Clubului	 Sportiv	
Universitar	 Neptun	 cu	
secţii	 de	 yachting,	 arte	
marţiale,	 handbal,	
baschet,	 tenis	 de	 masă	
şi	de	câmp.	Universitatea	
are	 455	 de	 locuri	 în	 trei	
cămine	studenţeşti.

– Am notat. Să vorbim de 
practică şi de cursurile 
IMO!

–	 Instruirea	 practică,	

eliberarea	 Carnetului	 de	
marinar	 şi	 a	 Brevetului	
de	 Ofiţer	 Aspirant;	 am	
încheiat	 protocoale	 de	
colaborare	 cu	 24	 de	
firme	 de	 crewing	 menite	
să	 faciliteze	 efectuarea	
practicii	am-barcate.	Prin	
proiectele	 cu	 finanţare	
europeană	de	tip	Lifelong	
Learning	 şi	 ERASMUS,	
studenţii	 pot	 beneficia	
de	 stagii	 de	 pregătire	 în	
plasamente	de	practică.

–  Înscrierile vor începe la 11 
iulie...

–		 ...şi	 în	 ziua	de	18	 iulie	 vor	
susţine	 primul	 examen.	
Pentru	ocuparea	locurilor	

ponderală	obţinută	din	60	
la	sută	nota	de	la	examen	
şi	 40	 la	 sută	media	de	 la	
bacalaureat.	 Locurile	
la	 forma	 de	 învăţământ	
cu	 frecvenţă,	 cu	 taxă	
şi	 frecvenţă	 redusă	 se	
pot	 ocupa	 pe	 baza	
concursului	de	dosare.

–  Am reţinut şi ne grăbim 
să inserăm aici un număr 
de telefon şi adresa 
universităţii pentru cei 
care sunt interesaţi să 
afle detalii: 0241 664 740;  
str. Mircea cel Bătrân  
nr. 104.

A consemnat
Andreea PAscu
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EVENIMENTE LA OVIDIULuni, 26 iunie
Locație: Debarcader 

3	ora 11:00-13:00 – Conferință de  
presă prezentare program eveni-
mente 

Marți, 27 iunie
Locație: Stadion Ovidiu

3	ora 10:00-12:00 Cupa orașului 
Ovidiu la Rugby, ediția a II-a

Locație: Parc Faleză Lac
3	 ora 18:00 – Dans sportiv (Club 

Sportiv Ovidiu)
3	ora 18:30 – Dansuri tradiționale, 

ansamblul „Dobrogeanca” 
(grupele de juniori)

3	ora 18:45 – Dansuri tradiționale, 
ansamblul „Armânamea” (gru-
pele de juniori)

3	 ora 19:00 – Grup vocal 
„Mugurașii”

Miercuri, 28 iunie
Locație: Sala de sport, Club 

Sportiv Ovidiu
3	 ora 10:00-14:00 Cupa orașului 

Ovidiu la Haltere(cupa națională), 
ediția I

Locație: Parc Faleză Lac 
3	 ora 17:00 Meci demonstrativ 

de handbal (grupe Club Sportiv 
Ovidiu)

3	 ora 17:45 Dans capoeira (Centrul 
Cultural „Elena Roizen”)

3	 ora 18:30 Dans sportiv (Club 
Sportiv Ovidiu)

3	 ora 19:00 Street basket (grupe 
Club Sportiv Ovidiu)

Joi, 29 iunie
Locație: Debarcader

3	 ora 10:00-20:00 Tabără de 
reconstituire istorică (ateliere 
civile și militare de reconstituire        
istorică, ateliere interactive cu 
public: olărit, pielărie, tras cu 
arcul, arheologie, antrenamente 
cu gladiatori, demonstrații lupte 
antice)

3	 ora 11:00 – Demonstrație lupte 
gladiatori VS secția de lupte a 
Clubului Sportiv Ovidiu
Locație: Șos. Națională, zona 

blocuri CD
3	 ora 17:00-18:30 Cross-ul orașului 

Ovidiu, ediția a IV-a, sub sloganul 
„Iubim familia”

3	 ora 17:00-18:30 Grupa de educație 
rutieră a Centrului Cultural „Elena 
Roizen”, Șos. Națională pe traseul 
cross-ului

3	 ora 18:45 Premierea participanților 
la Cross (locație Centrul Cultural 
„Elena Roizen”)

Locație: Debarcader
3	 ora 19:00 Dans modern 

„Prichindeii” (Centrul Cultural 
„Elena Roizen”)

3	 ora 19:30 Dansuri tradiționale – 
ansamblul „Dobrogeanca”

3	 ora 19:45 Dansuri tradiționale – 
ansamblul „Armânamea”

3	 ora 20:00 Corul „Do-re-mi” 
(Centrul Cultural „Elena Roizen”)

(26 iunie – 2 iulie)

3	 ora 20:30-22:00 Seară de muzică 
folk și foc de tabără (invitați:, 
Laurențiu Marinescu, Mariana 
Butnaru, elevi ai Liceului Tehnologic 
„Ion Podaru”)

Vineri, 30 iunie
Locație: Debarcader 

3	 ora 10:00-20:00 Tabără de 
reconstituire istorică (ateliere civile 
și militare de reconstituire istorică, 
ateliere interactive cu public: olărit, 
pielărie, tras cu arcul, arheologie, 
antrenamente cu gladiatori, 
demonstrații lupte antice)

Locație: Parc Faleză Lac 
3	 ora 10:00-20:00 Expoziție a mem-

brilor Uniunii Artiștilor Plastici din 
România (expoziție de artă plastică 
și decorativă pe teme ovidiene)

●  Caratănase Răzvan Constantin
●  Mihai Tugearu 
●  Florin Stoiciu 
●  Ovidiu Ionescu 
●  Laura Armeanu 
●  Anastasia Stoiciu 
●  Besu Marieta
●  Leonte Năstase
●  Marin Deaconu
3	ora 10:00-20:00 Expoziție pe temă 

ovidiană a școlilor din Ovidiu
3	 ora 10:00-22:00 Expoziție a 

membrilor Asociației Artiști 
Dobrogeni (vor expune în cadrul 
expoziției cu teme ovidiene 
intitulată „Ovidius, amores et 
poesis”)

3	ora 16:00-19:00 Concurs de șah și 
table (seniori)

3	 ora 16:30-19:00 Concurs de șah 
(copii)

3	 ora 17:00-18:00 Demonstrație 
grupă karate (Club Sportiv Ovidiu)

3	 ora 18:00-18:30 Trupa de balet 
(Centrul Cultural „Elena Roizen”)

3	 ora 18:30-19:00 Dans latino 
(Centrul Cultural „Elena Roizen”)

Locație: Stadion Ovidiu
3	ora 16:00-18:00 Festivalul luptelor 

tradiționale tătărești – Kureș
Locație: Centrul Cultural 

„Elena Roizen” 
3	 ora 19:30-20:00 Proiecție 
film „Drumul Exilului”, realizat 
de primăria Sulmona 
3	 ora 20:00-21:00 Repre-
zentație artistică, delegația din 
Sulmona
3	 ora 21:00 – Piesă de teatru 
„Ars Amandi”, realizată de 
primăria Ovidiu (premieră 
națională)

Sâmbătă, 01 iulie
Locație: Debarcader

3	 ora 10:00 Concurs de caiac-
canoe 

Locație: Parc Faleză
3	 ora 10:00-18:00 Expoziție 
a membrilor Uniunii Artiștilor 

Plastici din România (expoziții de 
artă plastică și decorativă pe teme 
ovidiene)

3	ora 10:00-18:00 Expoziție pe temă 
ovidiană a școlilor din Ovidiu

3	 ora 10:00-22:00 Expoziție a 
membrilor Asociației Artiști 
Dobrogeni (vor expune în cadrul 
expoziției cu teme ovidiene 
intitulată „Ovidius, amores et 
poesis”

3	 ora 10:00 – ora 18:00 Expoziție 
de carte veche pe teme ovidiene 
– Biblioteca Județeană „Ioan N. 
Roman”, Constanța

3	ora 10:00-13:00 Paradă de veliere, 
Facultatea de Educație Fizică și 
Sport (Universitatea „Ovidius”, 
Constanța)

3	 ora 10:00-13:00 Activități nautice, 
Universitatea Maritimă Constanța 

3	 ora 10:30-11:00 Simpozionul 
„OVIDIENII”, ediția I

 Deschiderea evenimentului – 
Fanfara Militară a Academiei 
Navale Constanța

 Moment artistic, Facultatea de 
Arte (Universitatea „Ovidius”, 
Constanța)

3	ora 11:00-1:30 Alocuțiuni invitați
● Reprezentantul Ministerului 

Culturii și Identității Naționale
●  Nicolaescu Adrian Viorel – prefect, 

Instituția Prefectului Județului 
Constanța

●  Marius Horia Țuțuianu – 
președinte, Consiliul Județean 
Constanța

●  George Scupra – primar oraș Ovidiu
●  Annamaria Casini – primar oraș 

Sulmona
●  Reprezentant Ambasada Italiei din 

România
●  Decebal Făgădău – primar, muni-

cipiul Constanța
●  Rector, prof. univ. dr. Sorin 

Rugină – Universitatea „Ovidius”, 
Constanța

●  Rector, prof. univ. dr. Cornel 

Panait – Universitatea Maritimă, 
Constanța

●  Rector, comandor univ.dr. Octavian 
Tărăbuță – Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, Constanța

●  Tița Magdalena – Direcția 
Județeană de Cultură, Constanța

●  Doina Păuleanu – director, Muzeul 
de Artă Constanța

●  Corina Apostoleanu – director 
Biblioteca Județeană „Ioan N. 
Roman”, Constanța

3	ora 11:30 Simpozionul „OVIDIENII” 
(moderator prof. univ. dr. Enache 
Tușa, Universitatea „Ovidius”, 
Constanța)

Invitați: 
●  Reprezentantul Ministerului 

Culturii și Identității Naționale
●  Rector, prof. univ. dr. Sorin Rugină – 

Universitatea „Ovidius”, Constanța
●  Prof. univ. dr. Ștefan Cucu 
●  Prof. univ. dr. Marina Cap Bun
●  Conf. univ. dr. Florentina Nicolae
3	 ora 13:00-13:30 Lansare volum de 

carte pe temă ovidiană: „Ovidiu- 
două milenii de neuitare” (volum 
semnat de 50 de autori, volum 
editat și tipărit de Primăria Ovidiu)

Locație: Insula Ovidiu
3	 ora 16:00-19:00 Reuniune culturală 

(piesă de teatru, proiecție film, 
reprezentație artistică delegația 
din Sulmona, dansuri tradiționale 
„Dobrogeanca” și „ Armânamea”, 
program artistic de muzică canto al 
Centrului Cultural „Elena Roizen”)

Locație: Centrul Cultural „Elena 
Roizen” 

3	 ora 18:00-20:30 Festivalul 
cântecului popular românesc 
„Elena Roizen” – ediția a X-a (invitat 
special, Ștefania Rareș)

3	 proiecție film documentar, în 
memoria Elenei Roizen (do-
cumentar realizat de primăria 
Ovidiu)

3	 ora 20:30-22:00 Concert live (Ruby, 
Paraziții)

Duminică, 02 iulie
Locație: Stadion Ovidiu

3	 ora 18:00 Cupa orașului Ovidiu la 
Fotbal, finala mică (ediția a IV-a)

3	 ora 19:00 Premierea echipei de 
juniori – campioni județeni la 
fotbal 2017

3	 ora 19:30 Cupa orașului Ovidiu la 
Fotbal, finala mare

Locație: Centrul Cultural „Elena 
Roizen” 

3	 ora 18:00-20:00 Gala Festivalului 
cântecului popular românesc 
„Elena Roizen” – ediția a X-a 
(invitați speciali: Cocoș Ionuț, Boroi 
Letiția, Brădățan Alexandru, Elena 
Ionescu Cojocaru)

3	 ora 20:00-20:30 Proiecție film 
documentar în memoria Elenei 
Roizen (documentar realizat de 
primăria Ovidiu)

3	 ora 20:30-23:00 Concert live 
(Skizzo Skills, Jo, Whats’Up) 
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–  Vă invit să discutăm, 
domnule Pârvan, despre 
mediul de afaceri şi vă 
adresez o întrebare simplă: 
Uniunea Europeană cere 
rigoare, ceea ce nu este rău, 
numai că (Ia noi!) rigoare 
devine birocraţie. Sunt eu 
cumva în eroare?

–  Rigoare înseamnă res-
pectarea unor reguli, 
acceptate. Şi România 
a acceptat, semnat şi 
angajat răspunderi majore: 
pactul fiscal, piaţa UNICA 
energetică şi altele.

 Problema este împărţită în 
două: în multe cazuri regulile 
UE sunt doar „cadru”, statele 
membre putând să adapteze 
aceste reguli, concret, în 
timp la condiţiile locale. 
Asta presupune interes, 
competenţă şi neutralitate 

Cristian Pârvan: „Inovarea românească nu poate fi 
valorificată pentru că nu e sprijinită”

●  Interlocutor: Cristian Pârvan, secretar general al 
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România

de interese. Ca 
exemplu: obligaţiile 
României în problema 
reciclării deşeurilor 
este cunoscută de 
autorităţi de intrarea 
României în UE. 
După 10 ani România 
este reclamată la 
Curtea Europeană de 

Justiţie şi urmează a plăti 
200.000 euro/zi amenzi 
pentru nerespectarea 
angajamentelor.

 În alt plan, lipsa unei 
strategii energetice, care 
a favorizat îndeplinirea în 
avans şi supracompensarea 
costului Mw (6 certificate 
verzi Pentru 1 Mw Energie 
solară înseamnă cca 180 
euro/Mw) cu cca 6 ani a 
obiectivelor legate de cota 
energiei produse din surse 
regenerabile, ignorând cu 
bună ştiinţă resursele de 
biomasa (48% din potenţialul 
energetic regenerabil 
al României) este o 
decizie pur românească. 
Evident că recentele 
măsuri legate de limitarea 
drepturilor transportatorilor 
internaţionali, regimul de 

muncă plată a muncitorilor 
detaşaţi sunt măsuri UE 
care în fond nu respectă 
cele patru libertăţi clamate 
de UE.

–  O altă problemă, şi încă 
una spinoasă: de ce firmele 
româneşti care exportă pot 
fi numărate pe degetele 
unei mâini? Unde este 
cercetarea? Ce se întâmplă 
cu inovarea? Ce spun 
oamenii de afaceri?

–  Firmele cu capital românesc 
nu mai au ce exporta 
produse proprii, inovarea 
românească nefiind 
valorificată prin sprijinirea ei 
pentru a se afirma în primul 
rând pe piaţa internă. Se 
preferă şi în multe cazuri se 
favorizează, în mod penal, 
importurile (vezi contractul 
pentru rame de metrou, ce 
pot fi fabricate la Vagoane 
Arad.

 Sunt bănci care percep 
dobânzi la garanţiile 
acordate, defavorizând 
producători i /exportatori i 
autohtoni faţă de competitorii 
polonezi.

–  Unde este veriga slabă? 
În mediul de afaceri? La 

autorităţi? În sistemul 
educaţional?

– Nu există o verigă slabă: 
este o lipsă de ambiţie, de 
coerenţă, dincolo de false 
ideologii, care să propună şi 
să deruleze, consecvent şi 
coerent un „proiect de Ţară”.

–  Care sunt interesele 
presante ale mediului de 
afaceri? Puteţi apela la un 
exemplu! Este discriminat 
capitalul românesc?

–  Capitalul autohton doreşte 
să fie tratat egal cu cel străin, 
fie că este vorba de ajutoare 
de stat, de consolidare 
fiscală sau de modul în care 
sunt trataţi de instituţiile de 
control.

–  La cine este cheia care ar 
putea să îi ajute pe oamenii 
de afaceri să atragă fonduri 
europene?

–  Cheia este la antreprenorii 
români care nu-şi susţin în 
mod competent, coerent şi 
constant interesele. Lipsesc 
studiile profesioniste, care 
să ofere o bază pentru 
decizii economice extrem de 
importante.

A consemnat 
Iulian TAlIAnU

Universitatea Maritimă 
din Constanța a organizat 
Concursul Studențesc de 
Matematică „Traian Lalescu”. 
Evenimentul s-a bucurat de 
sprijinul Ministerului Educației 
Naționale și al Fundației 
„Traian Lalescu”. 

Este pentru a treia oară 
când Universitatea Maritimă 
din Constanța găzduiește 
acest concurs devenit 
tradițional în mediul academic 
românesc, după edițiile din 
2011 și 2012. 

Concursul se adresează 
studenților din anii I și II de la 
facultățile de profil din țară și 
cuprinde cinci secțiuni paralele. 
La eveniment s-au înscris 

 peste 100 de participanți de 
la următoarele universități: 
Universitatea din București, 
Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, Universitatea 

Concursul TRAIAN LALESCU
„Al.I. Cuza” din Iași, 
Universitatea din 
Craiova, Universitatea 
Ovidius din Constanța, 
Universitatea Politeh-
nică din București,  
Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” din Iași, 
Universitatea Poli-
tehnică din Timișoara, 
Universitatea Tehnică 
de Construcții 

București, Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca, Academia 
Tehnică Militară din București 
și Universitatea Maritimă din 
Constanța. 

Festivitatea de deschidere 
a avut loc la Universitatea 
Maritimă din Constanța, Sediul 
Lac Mamaia, str. Cuarțului nr. 
2. La festivitate au fost prezenți 
ing. Smaranda Lalescu, 
nepoata marelui matematician 
Traian Lalescu, președinta 
Fundației Traian Lalescu, 
conf. dr. Antonela Toma, din 
partea Ministerului Educației 
Naționale, și reprezentanți ai 
universităților participante. 

Calendarul evenimentului 
poate fi consultat pe pagina web 
a universității gazdă: https://
cmu-edu.eu/traian-lalescu/.

Prof. univ. dr. Eliodor 
COnSTAnTInESCU,

Prorectorul UMC
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–  Ştiu că în 2017, Centrul 
Cultural Judeţean a 
iniţiat câteva proiecte 
culturale de succes, ştiu 
că un proiect rezervat 
elevilor talentaţi a fost 
remarcat şi expoziţia lor 
de pictură s-a bucurat 
de aprecieri. Mai ştiu că 

Doina Voivozeanu: „Tabăra de pictură de la Balcik, un 
proiect drag nouă”

● Interviu cu Doina Voivozeanu, 
directorul Centrului Cultural Judeţean 
Teodor Burada

la invitaţia Asociaţiei 
Culturale Române 
Helsinki, fiind vorba de un 
proiect care promovează 
tradiţiile populare şi 
talentul micilor actori.

 E bun prilej pentru trupa 
de teatru ARCA să revină 
pe o scenă unde a fost 

Spectacolele se adresează, 
pe lângă comunităţile de 
români, tuturor iubitorilor 
de teatru.

 Ar trebui să insistăm, 
este o părere personală, 
şi în preajma Concursului 
Naţional de Interpretare 
Pianistică – PIANO ART –, 
ediţia a doua. E un concurs 
care pune la îndemâna 
tinerilor o alternativă 
plăcută de petrecere a 
timpului liber; e un concurs 
care îi atrage pe tineri. 
Primul semn că e privit cu 
mult interes este, să nu vă 
miraţi, numărul tot mai 
mare al cursanţilor care 
frecventează cursurile de 
pian de la centrul cultural.

–  Promit că voi urmări cu 

mai multă atenţie afişele 
cu spectacole şi cu 
evenimente organizate de 
Centrul Cultural Judeţean 
Teodor Burada, descopăr 
acum lucruri remarcabile...

–  ...şi mai puteţi nota câteva: 
în luna iulie, Centrul 
Cultural Judeţean Teodor 
Burada îşi propune să 
vină în întâmpinarea unor 
aşteptări şi să organizeze 
un festival de film care 
va aduce în prim plan 
filmul românesc. Ne 
gândim să difuzăm într-
un maraton de şase zile 
cele mai premiate filme 
din 2016. În luna august, 
iată încă un eveniment 
mult aşteptat, vom merge 
la Balcik, acolo unde, după 
cum se ştie, va avea loc o 
tabără de pictură. E vorba 
de un proiect drag nouă 
şi prietenilor noştri din 
Bulgaria. Este o tabără de 
tradiţie. 

– Am reţinut şi promitem că 
vom reveni asupra acestui 
subiect, cu menţiunea că 
vom găzdui în paginile 
publicaţiei şi câteva dintre 
lucrările participanţilor, 
lucrări plămădite din 
talent şi pasiune.

Andreea PAscu

proiectul coordonat de 
Florentin Sârbu, intitulat 
„Arderi experimentale/
arderi arhaice” a stârnit 
interes. Vă invit să le faceţi 
cititorilor noştri o invitaţie 
pentru următorul proiect!

–  Pentru că aţi amintit de 
Florentin Sârbu, vă rog să 
reţineţi că în această lună 
profesorul va organiza, 
pot să spun aşa, un 
eveniment. Primul a avut 
loc la Mangalia, de astă 
dată cursanţii Centrului 
Cultural Teodor Burada 
se vor deplasa în ţara 
vecină, la Varna. Acolo va 
fi deschisă expoziţia de 
pictură „Identităţi”. Tot în 
această lună, trupa ARCA 
se va deplasa în Finlanda, 
grupul format din rândul 
copiilor din centrele de 
plasament va susţine 
un spectacol la Helsinki, 

primită cu aplauze, pentru 
perseverenţă şi pasiune. 
Proiectul îşi propune să 
sprijine integrarea tinerilor 
din centrele de plasament 
în societate şi în viaţa 
activă; proiectul îi ajută pe 
tineri să capete cunoştinţe 
noi şi să descopere culturi 
noi, să cunoască oameni 
şi să îşi facă prieteni. 
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C o m u n i t a t e a 
Makedonarmână din România, 
filiala Constanţa a organizat 
de curând „Ziua Naţională a 
Armânilor”. Evenimentul a 
avut loc în Piaţa Ovidiu din 
Constanţa. 

În cadrul acestei manifestãri 
cultural artistice a avut loc o 
expoziţie de carte armânească, 
o expoziţie de pictură cu 
tematică armânească şi un 
spectacol de cântec şi dansuri 
armâneşti susţinut de marii 
noştri solişti armâni şi de către 
copiii ce frecventează cursul 
opţional de „Culturã şi tradiţii 

armâneşti” în şcolile din judeţul 
Constanţa.

În incinta Muzeului de Istorie 
Constanţa invitaţii la eveniment 
au admirat opere realizate de 
Laura Armeanu, Mariana Bileca 
Constantinescu, Gelu Costea, 
Anca Floriana Deaconu, 
Constantin Otto, Zoiţa Nicoleta 
Panciu, Elena Alexandra Pârvu, 
Eugen Raportoru, George 
Zgură şi Ramona Zgură.

Pe scenă au concertat Hrista 
Lupci, Gheorghe Caraulani, 
Stelian Arau, Yioryi Nicolae, Adi 
Uzum, Tomi Caramitru, Costa 
Daileanu, Nicu Panciu, Mariana 

Beca, Flori Caragop, Lorena 
Babaşcu, Zoe Gică cu „Lilici ditu 
Maiu”, Vanghelizmo împreună 
cu ansamblul de dansuri 
IHOLU. Totodată, spectatorii 
i-au aplaudat pe copiii de la 
şcolile Nr. 7, 10, 12, 23, 30, 39 
şi Cogealac, protagoniştii unui 

spectacol care i-a încântat pe 
constănţeni şi pe turişti.

Mulţumim celor care au avut 
deosebita plăcere de a participa 
la evenimentul organizat de 
Comunitatea noastră.

Mirela GOGA

Ziua naţională  
a armânilor

– Nu vă ascund, domnule 
Bărhălescu, că sunt mari 
aşteptări de la Asociaţia 
de promovare Litoral-Delta 
Dunării. Sunteţi pregătit 
să identificaţi soluţiile care 
să sprijine dezvoltarea 
turismului?

– Avem un exemplu la 
minister. Aici s-a construit 
un Consiliu Consultativ, un 
fapt lăudabil. Nu voi avea 
pretenţia că am descoperit 
că se învârte roata, vreau 
să fiu aproape de hotelieri şi 
de investitori. Şi unii şi alţii 
merită să fie sprijiniţi. Mă 
aştept să găsesc sprijin şi la 
autorităţile locale, nu vreau 
să se înţeleagă  că până 
acum nu am avut sprijin, 
dimpotrivă, vreau, în schimb, 
să existe o colaborare care 
să fie în folosul dezvoltării 
turismului, aş dori să existe 
mai multă receptivitate când 
vine vorba de organizarea 
unor evenimente şi de 
iniţierea unor proiecte. 

Cristian Bărhălescu: „Proiectul mult 
aşteptat vizează schimbarea mentalităţii 

şi îmbunătăţirea serviciilor”
●  Interlocutor: Cristian Bărhălescu, 

preşedintele Asociaţiei de promovare  
a turismului litoral-Delta Dunării
Cu toţii avem o ţintă: să se 
dezvolte localităţile de pe 
litoral, să avem evenimente la 
Tuzla şi la Eforie, la Năvodari 
şi Techirghiol, aşa cum se 
întâmplă la Vama Veche şi 
Mamaia.

 Ne dorim să facem o 
promovare mai operativă a 
unor evenimente. Şi de astă 
dată avem acelaşi scop: să-i 
atragem pe turişti şi să punem 
la dispoziţia investitorilor 
oferte atractive.

–  Promovarea, veţi fi de acord 
cu noi, e miezul problemei. 
Turismul are nevoie de ea...

–  ...Este nevoie de promovare,   
dar şi de un plan de dezvol-

tare a serviciilor. Ne gândim 
la servicii şi la imagine. 
Este nevoie de un centru de 
excelenţă privind pregătirea 
personalului. Centrele de 
informare turistică din 
localităţile judeţului ar trebui 
să aibă o vizibilitate mai 
mare. Turiştii se deplasează 
îndeosebi sâmbăta şi 
duminica, iar centrele de 
informare turistică de pe 
traseul vacanţei sunt închise 
în aceste zile! Trebuie să ne 
gândim şi să acţionăm mai 
energic pentru organizarea 
unor evenimente, mă refer 
la competiţii sportive şi 
festivaluri, numai aşa îi putem 

ispiti pe turişti să aleagă 
litoralul pentru o vacanţă 
de neuitat. Primăriile 
localităţilor de pe litoral ar 
putea veni mai aproape de 
asociaţie, am avea şi unii 
şi alţii mai multă vizibilitate. 
Aştept idei şi soluţii de 
la investitori. Ar trebui să 
promovăm mai mult Delta 
Dunării, iar promovarea, să 
nu uităm, va trebui să fie 
mai eficientă. Şi avem ce 
promova despre deltă, sunt 
tradiţiile şi obiceiurile de 
acolo.

 În opinia mea, proiectul mult 
aşteptat este schimbarea 
mentalităţii şi îmbunătăţirea 
serviciilor. Avem nevoie de 
ospătari şi de cameriste, 
avem nevoie de un 
personal cu care să venim 
în întâmpinarea turiştilor 
fără nicio emoţie. Şi cadrul 
legislativ ar putea, este o 
părere personală, să ne 
ajute mai mult. Turismul are 
nevoie de legi coerente şi de 
experienţa profesioniştilor în 
turism.

A consemnat
Andreea PASCU

■ TURISM
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– Primele lădiţe cu roşii 
produse în spaţii protejate 
au ajuns în pieţe, semn 
că proiectul iniţiat de 
Ministerul Agriculturii a 
fost un punct de sprijin 
atât pentru producători, 
cât şi pentru cumpărători. 
Privind solariile sunt tentat 
să vă întreb, domnule 
director, unde au apărut 
greutăţi? Cum a demarat 
acest program?

– Am avut neaşteptat de 
multe solicitări. Sunt 
convins că producătorii 
de legume nu vor sta 
pe gânduri şi anul viitor 
gospodarii se vor grăbi 

TINERI INSTRUIŢI PENTRU UN 
MANAGEMENT PERFORMANT  

ÎN AGRICULTURĂ
● Interlocutor: Ioan Albu, directorul Direcţiei Agricole Constanţa

să pregătească un număr 
dublu de solarii. Direcţia 
agricolă a fost alături de 
ei, au organizat întâlniri şi 
i-au încurajat să se apuce 
de treabă.

 I-am identificat din vreme 
pe cei care au plantat şi 
le-am prezentat câteva 
exemple care pot fi 

vie pentru strugurii de vin. 
Am şi câteva exemple 
la îndemână: în zona 
Cernavodă s-au înfiinţat 
65 de hectare, la Peştera 
o sută. Spun şi cifrele 
ceva. Dincolo de cifre sunt 
programe, sunt proiecte, 
sunt iniţiative cu care 
venim în întâmpinarea 

solicitărilor pe care le 
primim de la fermieri.

– Vă rog să-mi daţi un 
exemplu!

– Avem un centru de per-
fecţionare pe mai multe 
sectoare din agricultură. 
În momentul de faţă 
avem 11 clase. Zilele 
trecute am înmânat 40 de 

urmate. Am organizat 
schimburi de experienţă 
şi i-am invitat la dezbateri, 
am identificat, cum 
spuneam, şi câteva soluţii 
care să-i ajute să ajungă 
cât mai repede în piaţă. 
Am avut o întâlnire la 
Topraisar, acolo unde 
există o tradiţie privind 
cultivarea tomatelor în 
solarii. Avem nevoie de 
centrele de colectare în 
câteva zone din judeţ. 
Ele ar fi de mare folos 
cultivatorilor de tomate. 
Învăţăm unii de la alţii, 
ne frământăm să găsim 
răspuns la întrebările 
celor care au făcut primii 
paşi şi le prezentăm alte 
programe care au avut 
într-o bună zi succes.

–  Care a fost programul de 
succes?

–  Reconversia la viţa de 

diplome primilor cursanţi 
care s-au instruit în 
privinţa unui management 
performant în agricultură. 
Şi mai e ceva care trebuie 
subliniat: căutăm tot timpul 
să diminuăm birocraţia. 
Nu îi lăsăm pe fermieri 
să irosească timp şi 
energie pentru  a aştepta 
eliberarea unor avize. 
Am iniţiat proiecte pentru 
tinerii din mediul rural. 
Anul trecut, ca să vă pun 
la dispoziţie un exemplu, 
am înfiinţat prima clasă 
pentru mecanizatori 
în cadrul liceului din 
comuna Cobadin. Rolul 
Direcţiei agricole este de 
a veni cu promptitudine 
în întâmpinarea unor 
solicitări şi ne-am grăbit 
să le dăm o mână de 

ajutor fermierilor din zona 
amintită. Mai mult, am 
găsit şi agenţii economici 
unde să facă elevii 
practică.

– Acum, din fericire, plouă 
afară! A venit vara şi 
seceta ne îndreptăţeşte să 
vă întrebăm: care e starea 
sistemelor de irigaţii?

–  Asta e o problemă. Înainte 
de ’89 se irigau 410.000 
de hectare. Acum se 
irigă în jur de 3.000. Un 
fapt îmbucurător este 
că unii fermieri s-au 
îngrijit  şi acum pot iriga. 
La Agigea, un fermier 
irigă 1.300 de hectare. 
Cei care au terenul 
în preajma Canalului 
Dunăre-Marea Neagră 
au mai găsit soluţii. Din 
păcate, alţii n-au reuşit, 
deşi există infrastructură. 
De la Cobadin şi până la 
Rasova sunt 17 staţii, dar 
nu este nici măcar una 
în stare de funcţionare. 
Canalele sunt pline de 
buruieni.

A consemnat
Iacob IOnIţă
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Au fost atât de 
multe noutăţi la Târgul 
de oferte educaţionale 
(găzduit de Pavilionul 
Expoziţional din 
Constanţa) încât 
organizatorii au tot 
dreptul să se bucure 
de cuvintele frumoase 
ce le-au fost adresate 
de invitaţi, între ei 
aflându-se cadre 
didactice, agenţi 
economici şi părinţi.

Nouă ne-a 
atras atenţia o 
publicaţie editată 
de Palatul Copiilor 
Constanţa, e vorba 
de HIPPOCAMPUS, o revistă 
de unde am aflat că palatul 
e un reper încă din 1952; 
în 1968, doi dascăli, Mareş 
Toma şi Mihail Tomoş, au 
pus „piatra de temelie” a 
Parcului Pionierilor. Roxana 
Mitan (director) şi Cristina 
Barabaş (director adjunct) 
continuă povestea cu echipa 
de profesori  de aici şi-i ajută 
pe copii să descopere şi să 
îşi dezvolte o pasiune, să 
îşi „completeze aptitudinile 
potrivit vocaţiei lor”.

Revista are 24 de pagini 
şi cel care le citeşte pe toate 
descoperă că are în faţă o 
lume fascinantă, răbdarea 
lui este răsplătită. Profesoara 
Roxana Mitan scrie despre 
premiile obţinute de cercul 

de artă teatrală; pe o altă 
pagină, copiii de 8, 9 şi 10 
ani se confesează şi pun în 
cuvinte toată emoţia vârstei. 
Profesoara Antoaneta 
Grasu îşi aduce aminte de 
prima întâlnire cu cercul 
de pictură. Revista are şi o 
pagină rezervată părinţilor, 
profesoara Raluca Ştefan 
scrie despre „realitatea 
virtuală”, în timp ce Ilhan 
Mustafa, fostul director al 
Palatului Copiilor, îi ispiteşte 
pe elevi cu mirajul fotbalului, 
lăsându-i să înţeleagă că 
până la performanţă şi glorie 
drumul e lung. Luminiţa 
Rucăreanu scrie despre 
bucuria dansului, în timp 
ce colega ei, profesoara 
Margareta Dumitru, pune 

Revista care îi ajută pe copii să aibă o pasiune

la dispoziţia cititorilor 
acestei reviste o listă cu 
premiile obţinute de fanfara 
de la palat, amintind şi de 
spectacolele unde grupa 
de majorete, care a fost 
înfiinţată în 1989, aduce 
o notă de insolit pe scenă 
alături de fanfară. Aflăm din 
paginile revistei că la cercul 
de ceramică ajung şi copiii 
de 18 ani! Amintind de cercul 
de horticultură, trebuie 
să remarcăm contribuţia 
profesoarei Emilia Manole, 
cuvinte frumoase merită şi 
profesorii Cristina Cristea 
şi Octavian Corneliu 
Tileagă, cei doi semnând în 
paginile revistei pledoarii 
convingătoare pentru 
cercurile de navomodele şi 

Palatul Copiilor din Constanţa a organizat o serie 
de activităţi educative dedicate Zilei Europei. Cei peste 
100 de copii, elevi ai Palatului Copiilor, au participat la 
ateliere de pictură, sesiuni de comunicări sau activităţi 
artistice. 

,,Gânduri pentru Europa’’ a fost tema expoziţiei de 
pictură realizată în holul instituţiei de învăţământ.

De asemenea, sportivii secţiei de nataţie din 
cadrul Clubului Sportiv al Palatului Copiilor Constanţa 
au participat la Campionatele Naţionale Şcolare 
desfăşurate la Reşiţa.

Ionela SAUCIUC

Activităţi derulate  
la Palatul Copiilor Constanţa

înot. Spaţiul tipografic 
nu ne permite să 
amintim aici întreaga 
echipă de la Palatul 
Copiilor, nu putem 
trece sub tăcere 
însă numele câtorva 
dascăli care au lăsat 
o pagină strălucită în 
urma lor: profesoarele 
Viorica Cociaşu, 
Gabriela Barbu şi prof. 
Radu Horobăţ.

R e v i s t a 
HIPPOCAMPUS se 
cuvine să o dai mai 
departe unui prieten 
(după ce o citeşti)!

Adrian Crăciun
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