
Anul X – Nr. 105


Iulie
2017

Apare lunar
Adresa

redacţiei:

Bd. Tomis nr. 51
Constanţa (900130)
Telefon: 0341/176.415
Fax: 0341/176.416
e-mail: info@zmc.ro

Publicaţie editată de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

DIN SUMAR

AMENAJĂRILE 
PENTRU IRIGAŢII

● Partea de frumuseţe a oraşului
Galerie de artă la pasajul  

pietonal de la Tomis
Ideea înfiinţării unei 

galerii neconvenţionale de 
artă în municipiul Constanţa 
a venit de la Virgil Coman, 
istoric, fost director al 
Arhivelor Naţionale  (Direcţia 
Judeţeană Constanţa), 
fost membru de onoare al 
Asociaţiei culturale Wild Art, 
la rândul ei iniţiatoarea unor 
proiecte inspirate care au 
venit în sprijinul tinerilor creatori. În urmă cu ceva 
timp, Biblioteca Judeţeană Ion. N. Roman a găzduit 
expoziţia „Galeria de artă Virgil Coman”, eveniment 
organizat de asociaţia amintită, asociaţie din 
rândurile căreia fac parte câţiva constănţeni cărora 
trebuie să le arătăm mult respect (măcar atât!), e 
vorba de Laura Stroe, Dan Ferariu şi prof. univ. dr. 
Marian Cojoc.

Despre proiectele Asociaţiei Wild Art vom veni 
cu detalii în numărul viitor al publicaţiei CRONICA 
METROPOLITANĂ.

Până atunci să inserăm câteva informaţii de 
ultimă oră: Pasajul pietonal de la magazinul Tomis 
va deveni Galeria de artă Virgil Coman, în spaţiul 
pietonal de acolo vor apărea lucrări semnate de 
elevii Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” 
din Constanţa, elevi îndrumaţi de profesorii Irina 
Filip, Oana Gardon şi Beşcucă Andrei.

Transcriem aici numele celor mai talentaţi 
elevi ale căror lucrări au fost selectate pentru 

prima expoziţie: Fătu 
Ioana, Apostolidis Denisa, 
Bolat Ege, Cristina Creţu, 
Alexandra Dumitrana, 
Enache Ingrid, Vâlceanu 
Diana, Milea Bianca, Adriana 
Băluţă, Robert Băsceanu, 
Diana Drăghici, Andreea 
Stănescu, Yasmin Cherim, 
Cristian Bodiu, Corina Nina 
Ţuţuianu, Alexandru Luca, 

Cătălina Mădălina Luca şi Mădălina Golub.
Galeria de artă în pasajul pietonal, care va 

purta numele lui Virgil Coman, este un proiect aflat 
în derulare. Primăria municipiului Constanţa, care 
a sprijinit de la început acest proiect, a găsit deja 
soluţiile care să urgenteze înfiinţarea acestei galerii 
care ar putea deveni un punct de atracţie pentru 
constănţeni şi pentru turişti.

Adrian Crăciun

 Proiecte şi  
priorităţi privind

Alin 
Trifan

Primăria Oraşului Ovidiu, 
localitate înfrăţită cu Sulmona 
(Italia) vine, iată, în întâmpinarea 
unui eveniment, e vorba de ANUL 
OVIDIU (se împlinesc 2.000 de ani 
de la moartea poetului) cu o carte, 
antologie de texte literare. Pentru 
cei care n-au aflat încă, inserăm aici 
o informaţie ce merită să fie citită cu 
interes şi mândrie: oraşul OVIDIU 
este singura localitate din Europa 
care poartă numele poetului latin 
Ovidius Publius Naso.

În acest an, se ştie, primarii celor  
  două oraşe, Ovidiu şi Sulmona, au 

●	ORAŞUL OVIDIU ESTE SINGURA LOCALITATE DIN EUROPA CARE POARTĂ

NUMELE POETULUI LATIN OVIDIUS  
PUBLIUS NASO

creat o punte de legătură, ei s-au 
întâlnit şi au semnat un protocol de 
înfrăţire în ziua de 6 martie 2017. 
În 1 iulie 2017, în oraşul Ovidiu, 
a avut loc un eveniment dedicat 
poetului latin, „Simpozionul poetului 
Ovidiu”, ediţia I, unde au participat 
reprezentanţi ai administraţiei pu-
blice naţionale şi locale, delegaţia 
primăriei din Sulmona, reprezentanţi 
ai unor universităţi din Constanţa, 
membri ai Uniunii Artiştilor Plastici 

Andreea PAScu
(continuare în pag. 4)
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– După spusele unor membri 
din Comunitatea Armână, filiala 
Constanţa e una dintre cele mai 
active, ea având o agendă cu 
multe proiecte culturale...

– Avem filiale în Bucureşti şi 
Tulcea, Călăraşi şi Timişoara, 
Slobozia şi Tulcea, cu precizarea 
că la Constanţa avem subfiliale 
în localităţile Ovidiu, Mihail 
Kogălniceanu, Medgidia şi 
Cogealac. Avem în atenţie, 
cum spuneţi dvs., o agendă 
cu proiecte socio-culturale 
ce vor dinamiza renaşterea 
spirituală a armânilor. Anual, 
membrii comunităţii organizează 
„Zilele culturii armâneşti”, „Ziua 
Naţională a Armânilor” „Concertul 
Primuveara Armânfloru”. La 
sfârşitul fiecărui an şcolar 
sprijinim organizarea „Olimpiadei 
Ficuritşilor Armâni”, e vorba de 
un concurs care a ajuns la cea 
de-a VII-a ediţie.

– Sunt evenimente intere-
sante. Aveţi sponsori generoşi, 
ce proiecte pregătiţi de acum 

Armânii şi calendarul lor cu 
evenimente culturale

●	interlocutor: Mirela Goga, directorul Departamentului 
de cultură al Comunităţii Armâne, filiala Constanţa

încolo? Amintiţi, pe scurt, câteva.
– Filiala Constanţa a sprijinit 

dotarea unor biblioteci şi muzee, 
am venit în întâmpinarea unor 
propuneri şi am dotat cabinetele 
de armână din câteva unităţi 
de învăţământ unde se ţine 
un curs opţional „Cultură şi 
tradiţii armâne”. Acest curs 
este frecventat de aproape 500 
de copii, el se desfăşoară în 
şcolile nr. 7, 10, 12, 23, 30 şi 
39, toate din Constanţa. Dar şi 

în judeţ, la Mihail Kogălniceanu 
şi la Cogealac. În perioada 
sărbătorilor de iarnă, să nu uit, 
organizăm în sala de festivităţi 
a Colegiului Regina Maria din 
Constanţa un spectacol unde 
elevii şi părinţii lor se întâlnesc şi 
se bucură foarte mult.

Mai nou, Muzeul Naţional de 
Istorie şi Arheologie Constanţa, 
care ne-a sprijinit de fiecare dată 
când avem solicitări, a găzduit 
o expoziţie a artiştilor plastici 

armâni din Dobrogea. Expoziţia, 
fapt remarcabil, i-a surprins 
plăcut pe invitaţi. Aş dori, dacă se 
poate, să reţineţi câteva nume.

– Notăm!
– Laura Armeanu, Gelu 

Costea, Constantinescu, 
Mariana Bileca, Floriana Anca 
Deaconu, Constantin Otto, 

În	 Biblioteca	 Judeţeană	 Ioan	 N.	 Roman	
Constanţa	 	 a	 avut	 loc,	 cu	 puţin	 timp	 înainte,	 o	
expoziţie	bibliofilă	dedicată	lui	Mihai Eminescu,	
realizată	 de	 Doina-Monica	 Moşoiu,	 de	 la	
compartimentul	 de	 Colecţii	 speciale.	 Expoziţia	
cuprinde:	 ediţia	 princeps	 (prima)	 a	 volumului	
de	 Poezii	 (1884),	 ediţii	 bibliofile,	 manuscrise,	
fotografii	 ale	 poetului	 şi	 poate	 fi	 văzută	 în	 holul	
central,	de	la	parter.

De	curând,		s-au	lansat	la	Biblioteca	Judeţeană	
Ioan	 N.	 Roman	 Constanta,	 la	 sala	 de	 lectură,	
cărţile:	 Tinereţea unui fost Săgetător:  Vintilă 
Horia Publicistica interbelică. Antologie	
selectivă	 de	 Mihaela	 Albu	 şi	 Dan	 Anghelescu,	
Eseistica lui Vintilă Horia. Deschidere către 
transdisciplinaritate	 de	 Mihaela	 Albu	 şi	 Dan	
Anghelescu,	precum	şi	revista	Carmina Balcanica. 
Au	prezentat: Mihaela Albu, Steliana Bajdechi, 
Dan Anghelescu, Angelo Mitchievici.

Corina APOSTOLEANU

LANSĂRI DE CARTE ŞI ALTE EVENIMENTE

Nicoleta Zoiţa Panciu, Alexandra 
Elena Pârvu, Ramona Zgură.

– Mai avem ceva de notat?
– Da. Membrii noştri trebuie 

să ştie că întocmim pentru 
această toamnă un calendar 
cu evenimente culturale,  ne 
gândim la simpozioane şi 
manifestări cu caracter ştiinţific 
privind patrimoniul spiritual al 
Comunităţii Armâne.

A consemnat
ionela SAuciuc
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–  Pe afişele unor concursuri şi 
competiţii sportive întâlnim 
de multe ori sigla Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi 
Tineret, semn că direcţia 
iniţiază proiecte pentru 
tineri, proiecte care îi implică 
pe sportivi şi pe instructori, 
taberele de la Eforie Sud şi 
2 Mai  au, şi ele, programe 
atractive. Ce vor tinerii să 
aibă în vacanţa din această 
vară?

– Am pregătit activităţi şi 
proiecte care dau culoare 
vacanţei. Căutăm să venim 
în întâmpinarea aşteptărilor 
pe care le au tinerii şi de 
aceea am pregătit, mai 
devreme decât în alţi 
ani, taberele. Am iniţiat 
concursuri, suntem parteneri 
la câteva competiţii de 
anvergură din judeţul nostru, 
sprijinim iniţiativele unor 
cluburi şi asociaţii sportive. 
Un proiect de succes a fost, 
ca să apelez la un exemplu, 

● În taberele constănţene

PROGRAME ATRACTIVE PENTRU TINERI
● interlocutor: Mariana Solomon,  

directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret
cel pe care l-am organizat în 
parteneriat cu o FUNDAŢIE 
şi cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa, e 
vorba de proiectul „FII MAI 
BUN, PRIN SPORT”.

 „MUNCĂ ŞI ANTREPRE-
NORIAT” e un alt proiect 
unde au fost implicate mai 
mult de 70 de persoane. Se 
află în plină desfăşurare un 
proiect unde  avem parteneri 
Inspectoratul Şcolar şi Liceul 
Teoretic din Negru Vodă, aici 
sunt implicaţi peste 100 de 
tineri. La sfârşitul lunii iulie 
vom trage linie şi vom face 
bilanţul acestui proiect.

– Vom reveni să publicăm 
bilanţul proiectului, până 

atunci vă invităm să oferiţi 
cititorilor noştri detalii despre 
activităţile din taberele de 
la Eforie Sud şi 2 Mai. Vă 
ascultăm!

– În perioada 30 august-5 
septembrie, Tabăra de 
la Eforie Sud va găzdui 
un eveniment. Aici se vor 
întâlni mai bine de 100 de 
tineri, ei vor fi beneficiarii 
unei tabere, care va avea 
ca temă de dezbatere 
rolul activ al tinerilor în 
comunitate. În acelaşi timp, 
la 2 Mai, 50 de tineri vor 
participa la tabăra „Şi eu 
pot fi antreprenor”. Aici va 
avea loc o dezbatere privind 
instruirea şi informarea 

tinerilor care sunt interesaţi 
de accesarea unor fonduri, 
tinerii vor învăţa să facă un 
plan de afaceri. Şi unii, şi 
alţii, adică şi la Eforie Sud şi 
la 2 Mai tinerii se vor distra şi 
vor participa la concursuri de 
dans, la competiţii sportive. 
Spre sfârşitul toamnei, peste 
200 de tineri din mediul rural 
vor fi implicaţi în proiecte 
ce vizează conservarea 
şi promovarea tradiţiilor. 
Avem parteneri activi, 
Asociaţia „ÎMPREUNĂ 
PENTRU VIITOR”, Primăria 
municipiului Constanţa 
şi Consiliul Judeţean 
Constanţa, încă o garanţie că 
tinerii vor avea la dispoziţie 
programe distractive şi 
educative. „FII VOLUNTAR, 
FII RESPONSABIL” este 
titlul unui proiect privit cu 
interes, unde sunt implicaţi 
mai bine de 300 de tineri, ei 
vor participa la seminarii şi 
colocvii, la conferinţe unde 
va fi promovat programul 
naţional de voluntariat.

A consemnat  
ionela SAuciuc

Comisarul pentru dez-
voltare regională, doamna 
Corina Crețu, referindu-se 
la strategia și obiectivele 
Comisiei Europene în ceea 
ce privește dezvoltarea 
durabilă și inteligentă a U.E., 
în contextul provocărilor 
actuale cu care se confruntă 
Europa, respectiv globalizarea, 
schimbările climatice și mi- 
  grația, a menționat într-un 

Proiectul CIVITAS-PORTIS: Exemplu de bună 
practică la nivelul Uniunii Europene

recent interviu că orașele 
reprezintă importante centre 
de competitivitate socială și 
economică și a reiterat intențiile 
Bruxelles-ului de a susține 
aglomerările urbane prin diverse 
programe de finanțare dedicate.

De asemenea, ea a precizat 
că intenția Comisiei Europene 
este de a oferi orașelor un 
cuvânt mai important de spus în 
ceea ce privește elaborarea și 
implementarea politicilor Uniunii 
Europene.

În acest sens, un exemplu 
concret de implicare a orașelor 
în formularea diverselor politici 
europene a fost apreciat a fi, 
de către comisarul european, 
proiectul PORTIS, finanțat în 

cadrul programului HORIZON 
2020. „Mă bucur că orașul 
Constanța este parte din această 
inițiativă în care se testează 
soluții de mobilitate urbană 
durabilă în orașele portuare” a 
declarat Corina Crețu.

Reamintim cititorilor noștri 
că proiectul PORTIS este un 
proiect european, cu participare 
internațională, în afară de 
Constanța, printre parteneri 
numărându-se și municipalitățile: 
Antwerp (Belgia), Aberdeen 
(Scoția-Regatul Unit), 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.

„Faptul că proiectul PORTIS 
a fost remarcat de către 
doamna comisar Corina Crețu, 
ca și exemplu de inițiativă 
salutată la Bruxelles, reprezintă 
pentru noi un argument că ceea 
ce încercăm să facem aici, la 
Constanța, este în concordanță 
cu strategiile și politicile Uniunii 
Europene, ne încurajează și, 
totodată, ne motivează”, ne-a 
precizat doamna Viorica-Ani 
Merlă, coordonator local al 
proiectului.

irina OAnceA
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Pe	 strada	 Traian	 nr.	 56,	 în	
municipiul	 Constanţa,	 se	 află	
sediul	 Filialei	 Constanţa	 a	
Asociaţiei	 Nevăzătorilor,	 filială	
din	 care	 face	 parte	 şi	 judeţul	
Tulcea,	 cu	 menţiunea	 că	 filiala	
constănţeană	 numără	 690	 de	
membri,	 iar	 cea	 din	 judeţul	 vecin	
265.	 Preşedintele	 filialei,	 Iulian	
Iova,	e	asistent	medical,	cu	atestat	
în	balneofizioterapie,	e	oltean,	este	
căsătorit,	are	un	copil	şi	de	aproape	
trei	ani	se	află	în	fruntea	asociaţiei..	
Cu	 toate	 că	 filiala	 are	 un	 sediu	
construit	 pe	 un	 teren	 concesionat		
de	 primăria	 Constanţa	 pe	 99	 de	
ani,	 asta	 nu	 înseamnă	 că	membrii	
asociaţiei	 nu	 mai	 au	 nicio	 grijă.	
Dimpotrivă!	 Iulian	 Iova	 se	plânge	
că,	 pe	 timp	 de	 iarnă,	 e	 greu	 să	
încălzeşti	o	clădire	care	se	 întinde	
pe	770	mp.	„Suntem	nevoiţi,	spune	
preşedintele	 filialei,	 să	 plătim	
4.000	 de	 lei	 pe	 lună	 şi	 nu	 avem	
cum	să	dăm	atâţia	bani	fără	ajutorul	
altora.	Ne	gândim	să	ne	dotăm	cu	
o	 centrală	 pe	 gaze.	 E	 o	 dorinţă.	
Am	întrebat	în	stânga	şi	în	dreapta,	
cu	 speranţa	 că	 vom	găsi	 o	 soluţie	
şi	 poate	 vom	 primi	 un	 sprijin.	 Îl	
aşteptăm.	 Dacă	 veţi	 scrie	 şi	 în	
CRONICA	 METROPOLITANĂ	
poate	 vor	 afla	 şi	 alţii	 că	 avem	 o	

În premieră la Constanţa

CINĂ PE ÎNTUNERIC
●	Care sunt aşteptările Asociaţiei Nevăzătorilor, filiala Constanţa?

problemă	 spinoasă	 şi	 vom	 primi	
până	la	iarnă	o	mână	de	ajutor.”

Şi	 pentru	 că	 tot	 am	 amintit	 de	
probleme,	 unele	 mai	 vechi,	 altele	
de	dată	recentă,	ne	grăbim	să	facem	
un	 inventar	 şi	 să	 scriem	 aici	 ce	 îi	
frământă	 pe	 nevăzători,	 să	 vadă	
şi	 alţii	 ce	 necazuri	 are	 Asociaţia	
Nevăzătorilor:	 în	 ultimii	 ani,	 tinerii	
din	 rândul	membrilor	 nu	 îşi	 găsesc	
un	 loc	 de	 muncă;	 până	 acum	 doar	
25	 de	 tineri	 au	 fost	 angajaţi,	 mulţi	
dintre	 ei	 în	 sanatoriile	 balneare;	
tinerii	 nevăzători	 ar	 trebui	 să	 aibă,	
susţine	preşedintele	 Iova,	un	număr	
de	 locuri	 în	 licee	 şi	 facultăţi.	 „Mă	
bucur,	spune	preşedintele,	că	pot	să	
le	 dau	 o	 veste	 bună	 celor	 care	 ştiu	
puţine	lucruri	despre	noi:	din	rândul	

membrilor	noştri	avem	doi	tineri	care	
sunt	studenţi	la	o	facultate	din	Cluj,	
alţii,	vreo	3-4	la	număr,	sunt	la	liceu;	
am,	din	păcate,	şi	o	veste	mai	puţin	
bună:	 vorbim	 la	 întâlnirile	 noastre	
despre	 drumurile	 nevăzătorilor	 şi	
nimeni	 nu	 ne	 ascultă,	 deşi	 spunem	
de	câţiva	ani	că	la	trecerile	de	pietoni	
ar	trebui	să	fie	puse	covoare	tactile,	
sunt	nişte	benzi	pe	 care	nevăzătorii	
pot	merge	 cu	 bastonul.	 Pentru	 a	 se	
deplasa,	 nevăzătorii	 pot	 apela	 şi	 la	
câini	dresaţi,	câini	speciali,	numai	că,	
aflăm	de	la	Iulian	Iova,	la	Constanţa	
niciun	 membru	 din	 Asociaţia	
Nevăzătorilor	 nu	 îşi	 permite	 să	
achiziţioneze	un	câine	dresat,	mai	cu	
seamă	că	ei	pot	fi	găsiţi	doar	la	Sibiu	
şi	Satu	Mare!”

Când	 scriem	 de	 aşteptările	 lor	
trebuie	să	scoatem	la	lumină	gestul	
lăudabil	 al	 celor	de	 la	Rotary	care	
au	sprijinit	Asociaţia	Nevăzătorilor	
să	 aibă	 un	 club	 cu	 toate	 dotările;	
mai	trebuie	să	amintim	de	sprijinul	
primit	de	la	SANITAS,	un	sindicat	
care	 a	 fost	 de	multe	 ori	 alături	 de	
nevăzători;	cuvinte	frumoase	merită	
şi	 Muzeul	 de	 Istorie	 Naţională	 şi	
Arheologie	Constanţa,	care	a	iniţiat		
un	 proiect	 ce	 vine	 în	 sprijinul	
persoanelor	cu	deficienţe	de	vedere,	
în	timp	ce	pe	voluntarii	de	la	LIONS	
Club	Constanţa	îi	îmbrăţişăm	şi	ne	
rugăm	în	fiecare	zi	să	aibă	parte	de	
noroc.	 Ei	 şi	 Colectivul	 Teatrului	
pentru	Copii	şi	Tineret	(CĂLUŢUL	
DE	 MARE)	 au	 organizat	 un	
spectacol	 „ARTA	 –	 lumina	
din	 sufletul	 nostru”,	 spectacol	
coordonat	 de	 Teodora	 Sârbu,	 un	
animator	 cultural	 cu	 chemare	
pentru	 scenă	 şi	 cu	 talent,	 fostă	
salariată	a	Asociaţiei	Nevăzătorilor	
din	Constanţa,	 o	 doamnă	 ale	 cărei	
gesturi	 de	 solidaritate	 merită	 tot	
respectul	 constănţenilor.	 Acelaşi	
respect	 se	 cuvine	 să	 îl	 arătăm	 cu	
toţii	 celor	 de	 la	 LIONS	 CLUB	 şi	
de	 la	 restaurantul	 HACIENDA	
DelSol,	 pentru	 că	 au	 organizat	 ,	
într-o	 seară	de	vară,	un	eveniment	
caritabil	„CINĂ	PE	ÎNTUNERIC”,	
o	premieră	la	Constanţa”.

E	 vorba	 de	 un	 eveniment	
asupra	 căruia	ne	 rezervăm	dreptul	
să	revenim.

Andreea PASCU

din România, personalităţi 
din lumea culturală, istorică 
şi academică. Cu acest prilej, 
la iniţiativa primarului George 
Scupra, a avut loc premiera 
naţională a unei piese de teatru 
scrisă special pentru acest 
eveniment, spectacol dedicat 
poetului Ovidiu. Într-o după-
amiază de vară, pe malul lacului 
Sutghiol, a fost lansat un volum 
de poezie, coordonat de Ana 
Ruse, Mirela şi Nastasia Savin, 
unde întâlnim semnăturile 
unor poeţi constănţeni şi 
italieni: Otilia Ardeleanu şi 
Severino Bacchin, Silvia Bitere 
şi Iurie Bojoncă. Alături de ei 
semnează poeme Constantin 

Doina Păuleanu, directorul 
Muzeului de Artă Constanţa, 
membru al Uniunii Artiştilor 
Plastici din România, publică 
(în cartea pe care o semnalăm 
cititorilor), un eseu: Publius 
Ovidius Naso – Drumul exilului.

„Drumul exilului, pe care ne-
am propus să-l urmăm în anul 
2017 cu o expoziţie de grafică 
inspirată de opera sa, a fost 
lung şi anevoios. De la Roma 
la Brindisi se precipită pe calea 
terestră. Îmbarcat în portul 
calabrez Brundisium (astăzi 
Brindisi), străbate în condiţii 
limită Marea Ionică, zăreşte 
insula Ithaca, patria celebrului 
erou homeric şi debarcă la 
Lechaeum (din cauza talazurilor, 

crede că va muri fără mormânt 
cunoscut). Ovidius străbate pe 
uscat istmul Corintului pentru 
a se îmbarca la Cenchreae 
pe o navă mai solidă, aflată 
sub semnul ocrotitor al zeiţei 
Minerva; apoi poposeşte în 
insula Imbros, îndreptându-
se către Samotrake, patria 
nemuritoarei Victorii...”

Transcriem aici un fragment 
din eseul amintit cu gândul că 
vom trezi interesul dvs. pentru 
evenimentele care vor avea loc 
în vara aceasta şi în toamnă, 
evenimente prilejuite de „ANUL 
OVIDIU”: Nu ne rămâne decât 
să felicităm Primăria Oraşului 
Ovidiu pentru iniţiativa de a 
tipări această antologie.

●	ORAŞUL OVIDIU ESTE SINGURA LOCALITATE DIN EUROPA CARE POARTĂ

NUMELE POETULUI LATIN OVIDIUS PUBLIUS NASO
(urmare din pag. 1)

Stroe, Violetta Petre, Dan 
Norea, Ştefan Moraru, Ştefan 
Dumitru.
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Camera de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa 
a organizat, de curând, 
cea de-a XX-a ediţie a 
Salonului Nautic şi Auto 
– TOMIS YACHT 2017, 
care s-a desfăşurat în 
Portul Turistic Tomis 
Constanţa.

Aşa cum este firesc, 
aici, la malul mării, 
în ultimii ani se simte 
creşterea interesului 
pentru sporturile nautice, 
drept dovadă, atât 
producătorii autohtoni, cât 
şi importatorii şi prestatorii 
de servicii din domeniu, 
s-au pregătit să prezinte 
publicului constănţean 
ultimele noutăţi  din 
domeniu şi oferte atractive, 
pe toată perioada târgului. 
Toate ediţiile s-au bucurat 
de succes, fiind apreciate de 
către expozanţi şi vizitatori, 
răsplătind, astfel, eforturile 
organizatorului, întrucât  din 
ce în ce mai mulţi constănţeni 
şi turisti din întreaga ţară, 
aleg să îşi petreacă timpul 
liber practicând sporturi 
nautice. 

La  Salonul Nautic şi 
Auto  TOMIS YACHT s-a 
putut vedea şi achiziţiona:
– ambarcaţiuni, de diferite 

tipuri şi mărimi, produse 
în ţară şi din import

– caiace şi canoe 

– bărci gonflabile
– platforme gonflabile, pon-

toane plutitoare şi parcuri 
acvatice gonflabile

– motoare inboard şi 
outboard 

– wakeboards, schiuri 
nautice, veste de salvare, 
căşti şi mănuşi de 
protecţie

– remorci pentru tractat 
bărci

– accesorii şi bijuterii cu 
tematica nautica

– echipamente electronice 
de comunicaţie şi navigaţie 

– piese de schimb şi accesorii 
pentru ambarcaţiuni

– autoturisme. 
Toate acestea au făcut 

din Salonul Nautic şi 
Auto  TOMIS YACHT un 
spectacol estival, o apariţie 
firească, la malul mării, un 
motiv în plus pentru a fi mai 
aproape de cei care iubesc 
marea, yachtingul, pescuitul, 

sporturile de apă, maşinile şi 
aventura. 

În ceea ce priveşte piaţa 
auto, aceasta a înregistrat 
o creştere de 17,8%, în 
anul 2016, potrivit datelor 
Asociaţiei Producătorilor şi 
Importatorilor de Automobile 
(APIA). Topul, pe mărci, 
este condus de Dacia, cu 
35.448 de unităţi (30,8% 
din piaţă), iar importurile de 
autoturisme rulate, în anul 
2016, au înregistrat o creştere 
de 12,8%, comparativ cu 
2015. La capitolul maşinilor 
‘verzi’ (electrice şi hibride), 
s-a înregistrat o dublare 
a vânzărilor în anul 2016, 
respectiv 1.183 de unităţi, 
faţă de 496 de unităţi, în 
2015. Pe segmentul strict al 
maşinilor electrice, s-a re-
marcat un salt al vânzărilor 
de 237%, comparativ cu anul 
2015, la 167 de unităţi, de la 
46 de unităţi. 

Ediţia din acest an 
a târgului a reunit un 
număr de 20 firme, care 
au expus pe o suprafaţă 
de peste 1.000 mp. 
Am apreciat, în mod 
deosebit, eforturile 
celor care au răspuns 
invitaţiei noastre, atât 
din ţară, cât şi de peste 
hotare, fiind prezenţi ca 
expozanţi, la cea de-a 
20-a ediţie a târgului, 
contribuind, astfel, la 

continuarea tradiţiei de la 
malul Mării Negre.

Timp de 4 zile, de joi până 
duminică, Salonul Nautic şi 
Auto  TOMIS YACHT, a putut 
fi vizitat în Parcarea din 
Portul TOMIS Constanţa.

Un motiv în plus pentru a 
vizita târgul au fost ofertele 
unice, valabile doar pe durata 
expoziţiei, cu care expozanţii 
şi-au obişnuit vizitatorii în 
fiecare an, dar şi prezenţa 
inedită a ambarcaţiunilor, 
accesorilor nautice şi a 
autoturismelor expuse, 
reunind, astfel, două hobby-
uri speciale.  

Salonul Nautic şi Auto  
TOMIS YACHT a reprezentat 
mai mult decât o simplă 
expoziţie, fiind locul în care 
cei cu adevărat pasionaţi se 
reîntâlnesc, de fiecare dată, 
cu plăcere şi împărtăşesc 
aceeaşi emoţie.

Andreea PAScu

SAlonul nAutIC şi AuTo toMIS YACHt

Universitatea Maritimă 
din Constanţa a organizat, de 
curând, sesiunea de examene 
pentru finalizarea studiilor de 
licenţă. 

Ca element de noutate, 
anul acesta, în comisiile de 
examinare constituite pentru 
fiecare specializare în parte, au 
fost prezenţi şi reprezentanţi 
ai mediului de afaceri şi 
ai instituţiilor partenere, 
beneficiarii reali ai forţei de 
muncă furnizate de către 
universitate. Astfel, au răspuns 
invitaţiei noastre reprezentanţi 

ai Centrului Român pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului din Transporturi 
Navale (CERONAV), Autorităţii 
Navale Române, Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă 

Constanţa, precum şi ai 
agenţiilor de crewing. 

Demersul Universităţii 
Maritime din Constanţa 
este urmarea firească 
a dorinţei de creştere a 
relevanţei educaţiei şi 
formării profesionale 
pentru nevoile reale ale 
pieţei muncii naţionale şi 

internaţionale. Prin consultarea 
şi implicarea directă a mediului 
de afaceri şi a instituţiilor şi 
organizaţiilor implicate în 
sistem, Universitatea Maritimă 
din Constanţa îşi propune să 

actualizeze şi să îmbunătăţească 
planurile de învăţământ şi 
programele analitice aferente 
fiecărei specializări, astfel încât 
să îşi coreleze oferta educa-
ţională cu cerinţele pieţei 
muncii. 

Prezenţa experţilor externi 
în comisiile de examinare 
reprezintă garanţia că absol-
venţii noştri deţin cunoştinţele 
şi abilităţile necesare pentru 
a face faţă competiţiei tot mai 
intense la nivel naţional şi 
global. 

ionela SAuciuc

FInAlIZAREA StuDIIloR DE lICEnŢĂ

http://www.ziare.com/dacia/
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– Se discută în ultima vreme, 
domnule director, despre 
implementarea Programului 
Naţional de Reabilitare a 
infrastructurii principale de 
irigaţii în zona Dobrogea şi 
de aceea vă întreb: care sunt 
proiectele iniţiate?

– Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale a elaborat 
acest program, care vizează 
adaptarea agriculturii la 
schimbările climatice şi 
reducerea efectelor acestora 
asupra producţiei agricole, 
în principal, dar şi asupra 
altor factori de mediu prin 
reabilitarea infrastructurii 
principale de irigaţii existente. 
Programul vine în întâmpinarea 
unor măsuri din sectorul 
irigaţiilor din cadrul Programului 
Naţionale de Dezvoltare Rurală 
(PNDR), atât din perioada de 
programare 2007-2013, cât şi 
din actuala perioadă: 2014-
2020. O parte din infrastructură, 
aparţinând domeniului public al 
statului, alimentează cele 134 
de organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare care au accesat 
măsura 125(a) din cadrul PNDR 
2007-2013 (opt sunt din judeţul 
Constanţa); o parte din această 
infrastructură alimentează 
amenajările  viabile de irigaţii pe 
care s-au constituit organizaţii 
de îmbunătăţiri funciare care 
vor putea accesa submăsura 
4.3 din cadrul PNDR 2014-
2020. Sub acest aspect, una 
dintre condiţiile de eligibilitate 
pentru accesarea submăsurii 
4.3, are în vedere ca sistemul 
de irigaţii, prevăzut prin 
proiectul al cărui beneficiar 
este organizaţia de îmbunătăţiri 
funciare, să fie racordat la o 
infrastructură principală care să 
fie funcţională.

– Câte organizaţii de îmbu-
nătăţiri funciare s-au constituit 
în judeţul Constanţa?

– 37. E vorba de o suprafaţă 
de 44.576 de hectare. Ele au 

● PRoIECtE ŞI PRIoRItĂŢI PRIVInD

AMENAJĂRILE DE IRIGAŢII
●  interlocutor: romeo Alin Trifan, directorul AniF,  

Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Dobrogea
preluat infrastructura de la ANIF 
pe o suprafaţă de 21.643 de 
hectare. Vorbim, în acest caz, de 
27 de organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare. Amenajările de irigaţii 
din judeţul Constanţa, mă 
refer la cele construite până 
în 1990, sunt într-o stare 
avansată de degradare. În jur 
de 75 la sută din reţea nu mai 
e funcţională. Infrastructura 
principală de irigaţii, ce aparţine 
domeniului public al statului, 
care alimentează infrastructura 
secundară aflată în proprietatea 
şi administrarea organizaţiilor 
de îmbunătăţiri funciare este 
cea mai mare parte; staţiile 
de pompare şi repompare 
funcţionează, din păcate, cu 
randamente mici, iar canalele 
de aducţiune prezintă pierderi 
de apă.

– Vă invităm, domnule 
director Trifon, să insistaţi asu-
pra proiectelor din Programul 
amintit.

– Sunt, cum spuneam, 
proiecte ce vizează moder-
nizarea infrastructurii princi-
pale şi a suprafeţelor irigate. 
Programul are câteva 
obiective: ele vizează creşterea 
randamentului în staţiile de 
pompare, eliminarea pierderilor 
şi a degradărilor apărute la 
construcţiile hidrotehnice. Prin 
programul de reabilitare finanţat 
de la bugetul de stat se vor 
realiza lucrări de reabilitare a in-
frastructurii principale de irigaţii 

care alimentează staţiile de 
punere sub presiune reabilitate 
prin PNDR în perioada 2007-
2013; acelaşi program vizează 
reabilitarea infrastructurii prin-
cipale care alimentează staţiile 
de punere sub presiune în 
care sunt constituite organizaţii 
de îmbunătăţiri funciare 
şi accesează fonduri prin 
submăsura 4.3; precum şi 
zone de unde se vor constitui 
organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare şi vor accesa fonduri 
pentru submăsura 4.3

– Concret, vă rugăm să 
punctaţi unde se va demara 
într-o primă etapă reabilitarea?

– Amenajarea de irigaţii 
Carasu-Galeşu. E vorba de o 
suprafaţă de 4.726 de hectare. 
Aici vor fi reabilitate staţiile 
de pompare, un canal de 
aducţiune, altul de distribuţie, 
şi construcţiile hidrotehnice. 
Alte obiective propuse pentru 
reabilitare sunt: Amenajarea 
Carasu-Moviliţa, Amenajarea 
de irigaţii Sinoe, cu precizarea 
că asupra reabilitărilor de aici vă 
propun să revenim într-o bună 
zi. În zona Sinoe, atât în judeţul 
Constanţa, cât şi în judeţul 
Tulcea avem un proiect şi avem 
de povestit despre un util şi 
eficient schimb de experienţă 
care le-a fost de folos fermierilor 
din zonă, dar şi invitaţilor care 
au participat la dezbateri, unii 
au venit cu idei şi propuneri, alţii 
au adus în atenţia cercetătorilor 

şi specialiştilor solicitări care nu 
fac altceva decât să sublinieze 
interesul tinerilor fermieri pentru 
noutăţile de ultimă oră, care îi 
ajută să facă paşi rapizi către o 
agricultură performantă.

O agricultură performantă se 
va face şi în alte zone, la Hârşova 
şi Seimeni, pe câmpurile de 
la Nicolae Bălcescu şi Mihail 
Kogălniceanu, acolo unde 
reabilitarea sistemelor de irigaţii 
se va face, cum spuneam, cu 
prioritate.

– Am înţeles că, mai nou, 
s-a înfiinţat un GRUP TEHNIC 
DE SPRIJIN la ANIF, Filiala 
teritorială de Îmbunătăţiri 
Funciare Dobrogea. Pe cine 
sprijină acest grup?

– E constituit în baza unui 
ordin al Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. Din acest 
GRUP DE SPRIJIN fac parte 
reprezentanţii direcţiei agricole, 
Consiliilor Locale şi Primăriilor.
Grupul de sprijin organizează 
întâlniri şi dezbateri, propune 
modificări legislative privind 
preluarea infrastructurii secun-
dare de irigaţii, acordă consiliere 
proprietarilor şi beneficiarilor 
care doresc să constituie noi 
organizaţii şi sprijină procesul 
de constituire  şi predare 
a infrastructurii secundare 
de îmbunătăţiri funciare din 
amenajările administrate de 
ANIF.

A consemnat  
i.T. AnTim
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Primăria şi Consiliul Local Cumpăna,	în	parteneriat	cu	Centrul	de	
Consultanţă	pentru	Victimele	Rutiere	(CCVR),	a	organizat	programul	de	
educaţie	rutieră	prin	intermediul	teatrului	de	păpuşi	cu	tema	„Educaţia 
rutieră nu ia vacanţă!”, la	Casa	de	Cultură	a	comunei	Cumpăna.

La	 aceste	 lecţii	 de	 educaţie	 rutieră	 interactivă	 au	 participat	 600	 de	
elevi,	 începând	 cu	 clasele	pregătitoare	până	 la	 clasa	 a	 IV-a	 ai	Liceului	
Tehnologic	 „Nicolae	 Dumitrescu”	 din	 comuna	 Cumpăna,	 care	 au	 fost	
însoţiţi	de	cadrele	didactice.

Scopul	programului	de	educaţie	 rutieră	este	acela	de	a	 învăţa	elevii	
cum	să	se	comporte	corect	 în	 trafic	sau	cum	trebuie	să	se	comporte	pe	
stradă	sau	în	diferite	situaţii	cu	care	se	confruntă.	Cu	ajutorul	personajelor	
preferate,	elevii	au	avut	parte	de	o	lecţie	de	educaţie	rutieră	cu	ajutorul	
teatrului	de	păpuşi.	Păpuşile	au	împărtăşit	copiilor	experienţe	din	păţaniile	
lor,	le-au	adresat	întrebări	acestora	şi	au	răspuns	la	aceste	întrebări.

Iacob IONIŢĂ

■ CUMPĂNA

În primăvară, când s-a 
deplasat în judeţe pentru 
a discuta cu producătorii 
interesaţi  de programul de 
tomate, despre care am 
relatat de curând, Petre 
Daea, ministrul agriculturii, 
s-a întâlnit şi cu fermierii 
din zootehnie, cărora le-a 
prezentat un program care va 
stimula şi încuraja dezvoltarea 
acestui sector unde sunt 
multe lucruri de făcut în 
fermele de reproducţie. Mai 
nou, acum se caută soluţii 
pentru îmbunătăţirea cadrului 
legislativ care să contribuie 
la redresarea zootehniei, 
un sector unde spaţiile 
complexelor de creştere a 
animalelor sunt folosite la 
jumătate din capacitatea 
lor. Mai mult, potrivit unor 
informaţii de ultimă oră, 
ministrul agriculturii a pregătit 
un program, care se va întinde 
pe opt ani, pentru sprijinirea 
producătorilor, atât pentru 
marile complexe de creştere 
şi îngrăşare a porcilor, cât şi 

● Starea zootehniei

PRIORITĂŢI ŞI AVANTAJE
pentru fermele mici 
şi mijlocii.

E, trebuie să 
subliniem, încă 
un pas înainte, 
zootehnia are 
nevoie de sprijin, 
fermele de 
reproducţie, la 

rândul lor, vor avea un alt 
potenţial în acest caz; fabricile 
de nutreţuri concentrate, 
care n-au fost modernizate în 
ultimii ani, vor fi reabilitate şi 
modernizate; abatoarele, multe 
dintre ele construite după anul 
2000, vor avea ce să prelucreze 
şi vor sprijini, nu-i aşa?, apariţia 
unor noi locuri de muncă, 
absolvenţii liceelor şi 
şcolilor profesionale 
vor găsi mai uşor 
drumul către un 
serviciu.

Pe această 
listă cu avantaje şi 
priorităţi ar trebui 
să mai adăugăm 
câteva cifre: 
programul iniţiat de 
Ministerul Agriculturii 
privind redresarea 
sectorului zootehnic 
ar putea fi un punct 
de sprijin pentru 
12.000 de fermieri 
şi producători din 
fermele mici şi 
mijlocii; potenţialul 

genetic se va îmbunătăţi şi 
fermele de reproducţie, în acest 
caz, ar ajuta zootehnia să se 
dezvolte, efectivele de animale 
ar putea creşte într-un ritm care 
să încurajeze exportul la carne 
de porc. Sunt, cum spuneam, 
iniţiative de bun augur, sunt 
programe care îi vor stimula pe 
fermieri, dar şi pe producătorii 
din fermele de familie.

„Crescătorii au nevoie de un 
balon de oxigen, spune Petre 
Daea, ministrul agriculturii. 
Când vorbim de siguranţa 
alimentară vorbim de siguranţa 
naţională.”

Cu toate acestea, o întrebare 
nu poate fi trecută sub tăcere: 

Când se va înfiinţa Fondul 
Mutual? E o întrebare pe care 
fermierii o repetă de câte ori 
au ocazia. Acest fond ar putea 
fi, şi el, un punct de sprijin 
pentru producătorii agricoli 
care ştiu ce înseamnă seceta 
pentru legume, pentru cei care 
se îngrijesc ca materia primă 
pentru producerea furajelor să 
fie tot timpul de calitate pentru 
a putea relansa zootehnia. Să 
nu mai întâlnim în statistici, la 
ceas de bilanţ, informaţii unde 
se precizează că aproape 50 
la sută din carnea de porc  
este adusă din import!

iacob iOniţă

EDUCAŢIA RUTIERĂ NU IA VACANŢĂ



Pag 8  turism
Iulie

2017

iSSn 2066 – 9054

Redacţia
Redactor şef:
ADRIAN CRĂCIUN

Redactori:
Andreea Pascu
Ioniţă Iacob
Irina Oancea

SEnIoRI EDItoRI:
ANI MERLĂ,
IULIAN TALIANU

● toMISul CultuRAl nr. 11

O revistă cu un sumar atractiv
A apărut TOMISUL 

CULTURAL nr. 11. Încă 
un număr de revistă 
cu un sumar atractiv 
unde întâlnim pe prima 
pagină o fotografie 
insolită cu Dora şi 
Nichita Stănescu.

Tot pe prima pagină 
găsim semnătura unor 
scriitori de primă mână: 
poetul Liviu Ioan Stoiciu, 
Gabriela Melinescu. 
Poeta  publică un grupaj 
de poeme însoţit de 
desene (care îi aparţin!) 
şi de note critice 

semnate de Ion Pop, Daniela Cristea Enache şi Mircea Martin.
Revista găzduieşte un articol captivant (intitulat „Muzeul 

vârstelor – de la copilărie la senectute”) sub semnătura lui  
   Adrian Majuru.

Ani Merlă publică poeme şi un reportaj cu titlul „PARTEA DE 
FRUMUSEŢE A ORAŞULUI”.

Constantin Cheramidoglu vine în întâmpinarea cititorilor 
curioşi cu un articol despre vizitatorii Constanţei vechi.

Sub titlul Note de călătorie, Simona Anghel scrie despre 
Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Radu Cornescu, arhitect care aduce o pată de culoare în 
peisajul publicistic din Constanţa, semnează o pagină de revistă 
despre arhitectura interbelică pe litoralul românesc.

Marian Drăghici, un poet de mare talent, e găzduit cu un grupaj 
de poeme dintr-o carte care a fost reeditată de curând.

Paul Diaconescu  semnează la rubrica pe care o susţine în 
revista amintită – PICĂTURA.

Două pagini de revistă sunt dedicate evenimentelor organizate 
de Primăria oraşului Ovidiu, evenimente care pun sub o altă 
lumină „Zilele oraşului” şi spectacolele organizate cu acest prilej.

Doina Păuleanu (directorul revistei) şi Iulian Talianu, fondatorul 
Tomisului Cultural, publică articole ce vin în întâmpinarea unor 
aşteptări.

Andreea PAScu

În toată staţiunea a fost 
o însufleţire neobişnuită. Ea 
a fost prilejuită de un proiect 
privit cu mult interes de către 
organizatori (Primăria şi 
Consiliul local Eforie), dar şi 
de către turiştii care au venit 
pe litoral (mai devreme decât 
în alţi ani!), cu menţiunea că 
turiştii au avut privilegiul să 
descopere (cu sprijinul acestui 
proiect) „oraşul în cinci zile”. 
În cele cinci zile, turiştii au fost 
invitaţi să participe la un val 
de evenimente: expoziţii de 
pictură şi fotografie în zona 
Parc Cazinou – Eforie Sud 
şi zona Teatrului de vară din 
Eforie Sud şi Eforie Nord. 
Un interes deosebit  a stârnit 
expoziţia de sculptură în lemn 
deschisă de Gabriel Lungu, 
la hotel Europa. Pe scena 
parcului din Eforie  Sud, invitaţii 
au aplaudat demonstraţiile  
sportive; pe aceeaşi scenă  
au urcat  şi dansatorii de la 
clubul de dans sportiv Dance 
Art şi Ansamblul folcloric „Nea 
Costică din Băneasa”. Într-o altă 

zi, iubitorii de muzică şi poezie 
au venit, la ceas de seară, într-
un număr neaşteptat de mare 
la Teatrul de vară din Eforie 
Nord, unde au urcat pe scenă 
soprana Georgiana Costea şi 
pianista Anca Săftulescu, două 
nume care pot fi capete de 
afiş pentru un spectacol, dar 
şi scriitorii Emilia Dabu, Emin 
Emel, Mircea Lungu, Iulia Pană, 

Sorin Roşca şi Iulian Talianu.
Proiectul, cum spuneam, 

nu a făcut altceva decât să 
promoveze staţiunea Eforie 
şi să vină în întâmpinarea 
turiştilor care au avut de 
unde să aleagă. Unii au 
fost martori la spectacolele 
găzduite de Grădinile de 
vară din Eforie Nord şi 
Eforie Sud, alţii au vizitat 
expoziţiile ori au aplaudat 
îndelung spectacolele de 
umor organizate de Casa 
de cultură din localitate, 
spectacole care au avut în 
centrul atenţiei Trupa HAZ, 
trupă premiată de curând la 
festivalul de teatru care a avut 

loc la Agigea, festival rezervat 
elevilor şi tinerilor cu talent şi 
cu umor. Potrivit organizatorilor, 
iată încă o informaţie de interes, 
turiştii mai în vârstă au ales să 
viziteze ansamblul de statui 
şi monumente din oraş şi situl 
arheologic din Eforie Sud. 
Proiectul „Balneo-turism la 
Eforie” şi-a atins scopul, semn 
că evenimentele sunt puncte de 

► E F O R I E

o FRuMoASĂ CARtE DE VIZItĂ 
PEntRu SEZonul EStIVAl

● Spectacolele şi expoziţiile
atracţie pentru turişti. Despre 
Congresul Medical „Calea 
comună pentru dezvoltarea 
turismului balnear: diferenţe 
şi asemănări”, specialiştii în 
domeniu afirmă că a limpezit 
apele în multe privinţe. După 
ce a căzut cortina pe scenele 
din Eforie (şi la Nord, şi la Sud) 
organizatorii au tras linie şi au 
ajuns la concluzia că „fotografia” 
acestei veri, cu spectacole şi 
expoziţii, va fi o frumoasă carte 
de vizită pentru sezonul estival 
şi un punct de atracţie pentru 
turişti. ionela SAuciuc

Fondator: Iulian TALIANU
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Când tu surâzi sar diavolii din pietre

  
G a b r i e l a  M e l i n e s c u
O sută şi una de poezii, antologie şi selecţia reperelor critice de Ileana Mălăncioiu, 
text introductiv de Mircea Martin, postfaţă de Ion Pop, două convorbiri cu Marta 

Petreu, Editura Academiei Române
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Roua lecturii

Un poem de
Liviu Ioan Stoiciu

Radu 
Cornescu

pe litoralul românesc 
(1)

Fo
to

: V
as

ile
 B

le
n

de
a

pag.16

Detalii în pag. 14-15


