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CONSTANŢA, 9 octombrie 
2017 — Biroul Băncii Mondiale din 
România şi Primăria municipiului 
Constanţa au semnat un acord de 
servicii de asistenţă tehnică (RAS) 
pe baza căruia municipalitatea 
va fi sprijinită în vederea punerii 
în aplicare a bunelor practici 
internaţionale în domeniul 
dezvoltării urbane.

Constanţa reprezintă un 
puternic motor de creştere în 
România. Amplasamentul său 
strategic şi infrastructura destul 
de bine dezvoltată au potenţialul 
de a atrage investiţii majore; însă 
valorificarea acestor avantaje va 
necesita planificarea, prioritizarea, 
structurarea şi implementarea 
investiţiilor de capital cu accent pe 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pe 

În data de 9 octombrie 2017, au 
fost adoptate la nivelul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Constanţa Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană 
(SIDU) şi Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD) pentru Polul 
Naţional de Creştere Constanţa.

Cele două documente reprezintă 
cadrul strategic pe baza căruia se vor 
accesa fondurile europene şi se vor 
finanţa diversele proiecte şi intervenţii 
prioritare la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale care compun 
Zona Metropolitană Constanţa.

Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană reuneşte un amplu portofoliu 
de proiecte prioritare, însumând peste 
800 de intervenţii, ale căror valoare 
totală este de circa 11.3 miliarde euro.

„Elaborarea şi adoptarea SIDU 
şi PMUD vizează în primul rând 
accesarea fondurilor europene, fiind 
o condiţie impusă de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene şi de 
către Comisia Europeană. Totodată, 
prin adoptarea celor două documente 
şi mai ales prin implementarea 
acestora, urmărim crearea unui cadru 
unitar care să faciliteze dezvoltarea 
integrată a marii aglomerări urbane 
Constanţa, incluzând aici toate cele 16 
localităţi care compun în prezent Zona 
Metropolitană Constanţa”, a declarat 
doamna Ani Merlă, administrator 
delegat al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană 
Constanţa.

Viziunea de dezvoltare a Polului 
Naţional de Creştere Constanţa are în 
vedere impunerea Zonei Metropolitane 
Constanţa ca un centru multifuncţional 
competitiv al României şi principalul 
polarizator economic în regiunea Mării 
Negre, avându-se în vedere totodată 
dezvoltarea durabilă a întregii zone 
şi reducerea discrepanţelor actuale de 
dezvoltare dintre cele 16 localităţi care 
compun polul de creştere.

Constanţa va fi o metropolă 
europeană, un pol de creştere şi o zonă 
turistică în expansiune, cu o economie 
solidă şi competitivă şi un standard de 
viaţă ridicat pentru toţi locuitorii săi.

Obiectivul pe termen mediu şi 
lung este acela de a asigura un spaţiu 
metropolitan funcţional, un cadru 
urban adecvat care să ofere condiţii 
optime de viaţă locuitorilor săi şi să 
genereze oportunităţi pentru aceştia, 
precum şi pentru alte persoane care 
vor să se stabilească aici, unul din 
scopurile urmărite fiind şi acela de a 
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creşte din punct de 
vedere demografic, în 
special în zona activă 
a populaţiei, stimulând 
migraţia pozitivă şi 
atragerea de tineri şi de 
capital uman calificat.

Un pilon al viziunii de dezvoltare 
a Zonei Metropolitane Constanţa 
îl reprezintă integrarea măsurilor 
inovative şi utilizarea noilor tehnologii 
în viaţa oraşului, stimulând astfel 
progresul în această direcţie, urmărind 
implementarea conceptului de SMART 
CITY.

Comparativ cu perioada 
exerciţiului financiar anterior (2007-
2015), numărul de proiecte, precum 
şi valoarea totală a acestora, aferente 
SIDU pentru perioada 2017-2023, 
aproape se vor tripla, ajungând de la 
circa 4.4 miliarde euro la aproximativ 
11.3 miliarde.

„Numărul mare de proiecte reunite 
în portofoliul SIDU Constanţa reflectă 
nevoile concrete şi diverse de la 
nivelul teritoriului metropolitan, dar 
şi potenţialul deosebit pe care această 
zonă îl are din punct de vedere social 
şi economic. În acest sens, sperăm că 
Acordul de asistenţă tehnică încheiat 
astăzi între Banca Mondială şi 
Municipiul Constanţa va ajuta la cât o 
mai bună planificare şi implementare a 
acestor intervenţii” a declarat domnul 
Marcel Ionescu-Heroiu, Expert Senior 
pentru Dezvoltare Urbană în cadrul 
Băncii Mondiale.

Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană şi Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă vor fi depuse în cel mai scurt 
timp spre evaluare şi avizare la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 
şi Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene.

Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa:

„ORAŞUL ARE OPORTUNITATEA UNICĂ 
DE A FRUCTIFICA POTENŢIALUL DE 

CARE DISPUNE PENTRU A FI MAI 
COMPETITIV ŞI ATRACTIV”

● Parteneriat cu primăria din Constanţa pentru 
promovarea viziunii unui oraş smart şi competitiv

susţinerea creşterii economice şi a 
performanţei.

„Parteneriatul nostru cu Primăria 
din Constanţa constituie un exemplu 
bun al modului în care autorităţile 
şi-au asumat şi coordonează această 
iniţiativă de a regândi gradul de 
atractivitate al unei importante 
zone urbane”, a declarat dna 
Tatiana Proskuryakova, Manager 
de Ţară al Băncii Mondiale 
pentru România şi Ungaria. 
„Valorificând experienţa noastră 
internaţională şi adaptând soluţii la 
necesităţile municipiului Constanţa, 
intenţionăm să sprijinim obiectivul 
acestui oraş de a deveni un important 
pol al comerţului şi investiţiilor 
în România. Sperăm că exemplul 
Constanţei va inspira şi alte oraşe 
din ţară să-şi regândească propria 

paradigmă de dezvoltare 
urbană”.

Banca Mondială va 
furniza asistenţă tehnică 
municipalităţii Constanţa pe o 
perioadă de trei ani. Obiectivul 
acestui sprijin este acela de a 
transforma Constanţa într-o 
destinaţie mai atractivă, mai 
competitivă şi mai smart 
pentru investitori şi pentru 
localnici. „Constanţa se 
angajează să abordeze de o 
manieră integrată dezvoltarea 
urbană funcţională şi atragerea 
de investiţii”, a declarat dl. 
Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanţa. 

„Constanţa este una dintre 
puţinele zone urbane din lume care 
lucrează direct cu Banca Mondială. 
Prin accesarea acestei asistenţe 
tehnice personalizate, oraşul are 
oportunitatea unică de a fructifica 
potenţialul de care dispune în scopul 
de a deveni mai competitiv şi mai 

Ştiri importante 
despre cursuri  
şi oportunităţi
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Ce este Ziua 
Internaţională 
a Mării Negre?

Această zi a fost declarată – 
Ziua Internațională a Mării Negre 
– la 31 octombrie 1996, când 
cele șase țări riverane – Bulgaria, 
Georgia, România, Rusia, Turcia 
și Ucraina – au semnat Planul 
Strategic de Acțiune (PSA) pentru 
Marea Neagră, un document ce 
conține cel mai complet set de 
strategii și măsuri pentru salvarea 
și reabilitarea zonei. Situația 
ecologică a Mării Negre s-a 
înrăutățit în ultimii 35 de ani din 
cauza reziduurilor transportate 
de râurile din 17 țări, pescuitului 
excesiv și a deversărilor 
necontrolate de produse 
petroliere. Cele mai multe stocuri 
de pește din Marea Neagră, 
deja afectate de consecințele 
poluării, au fost supra-exploatate 
sau sunt amenințate de supra-
exploatare. În consecință, există 
un risc serios de pierdere a unor 
habitaturi valoroase și a unor 
peisaje, și, în cele din urmă, a 
biodiversității și productivității 
  ecosistemului Mării Negre.

Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța (MINAC), 
partener în proiectul Mediul de 
vizualizare interactivă a patrimoniului 
cultural roman antic pentru zona 
transfrontalieră Bulgaria și România 
(ARHIVĂ), a organizat, de curând, 
la sediul muzeului, Aula „Adrian 
Rădulescu” (Piaţa Ovidiu, nr. 12, 
Constanţa), conferința de presă de 
încheiere a proiectului.

Proiectul (cod 15.2.1.038) a 
fost inițiat de Universitatea „Angel 
Kanchev” din Ruse, în parteneriat 
cu Muzeul Regional de Istorie Ruse 
şi cu Muzeul de Istorie Naţională şi 
Arheologie Constanţa. Finanțarea a fost 
obținută prin Programul Interreg V-A 

România – Bulgaria, Axa prioritară: 
2 – O regiune verde. Proiectul, ce 
s-a desfăşurat pe o perioadă de 18 
luni, a avut ca obiectiv prezervarea şi 
popularizarea patrimoniului cultural 
roman folosind tehnologii moderne 
cu un impact minim asupra mediului 
înconjurător (eco-friendly). 

Evenimentul și-a propus să 
prezinte rezultatele proiectului 
aflat la sfârşitul perioadei de 
implementare. Specialiștii români 
și bulgari din echipa de proiect au 
lucrat la digitalizarea artefactelor 
selectate din patrimoniul celor două 
instituţii muzeale participante, a 
siturilor arheologice incluse în proiect 
și a unor surse documentare de 

specialitate, crearea unei platforme 
web interactive, ce conţine documente 
digitalizate privind istoria siturilor 
arheologice şi ale diverselor piese 
arheologice, imagini şi filmări, hărţi, 
ortofotoplanuri – accesibile utilizând 
interfaţa disponibilă în limbile 
engleză, română şi bulgară. 

De asemenea, a avut loc şi 
prezentarea suitei de exponate 
imprimate 3D ce au format obiectul 
expoziţiei Fortificații romane 
și artefacte antice din regiunea 
transfrontalieră România-Bulgaria. 
Expoziția va fi deschisă vizitatorilor 
constănțeni începând cu 1 noiembrie 
2017. În cadrul acesteia vor fi 
expuse replici realizate cu ajutorul 
imprimantei 3D ale celor mai 
valoroase piese din patrimoniul celor 
două muzee partenere, fotografii 
aeriene ale siturilor arheologice 
incluse în proiect, însoțite de texte 
explicative. Expoziţia, ce va fi ulterior 
itinerată, este menită să promoveze şi 
siturile mai puţin cunoscute sau greu 
accesibile fizic publicului larg, vizând 
astfel includerea lor în circuitele 
turistice şi facilitarea accesului la 
cultură direct sau virtual, precum 
şi la cunoaşterea istoriei milenare a 
spaţiului dobrogean.

● INFO ZONA METROPOLITANÃ

Sucursala Teritorială 
Constanța a Colegiului Național 
al Asistenților Sociali (CNASR) în 
parteneriat cu Primăria Cumpăna, 
Consiliul Județean, DGASPC 
Constanța și Instituția Prefectului 
județul Constanța, a organizat 
conferinţa cu titlul „Importanţa 
parteneriatului public – privat 
şi rolul asistentului social, în 
furnizarea şi dezvoltarea serviciilor 
sociale la nivel comunitar”.

Evenimentul care s-a desfășurat 
în Sala de conferințe a Primăriei 
Cumpăna, a fost dedicat asistenților 
sociali, oficialităților județene, 
reprezentanților societății civile, 
prietenilor și susținătorilor profesiei 
de asistent social. Județul Constanța 
se alătură celorlalte județe prin care 
a trecut Caravana CNASR în cadrul 
campaniei naționale „România se 
ridică în picioare pentru asistența 
socială”: Gorj, Sibiu, Neamț, Bacău, 
Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Vaslui, 
Argeș și Oradea. Participanții la 
acest eveniment s-au bucurat și 

ROLUL asistentULUi sOciaL 
de prezența conducerii Colegiului 
Național al Asistenților Sociali, 
în persoana președintelui acestei 
organizații, Doru BUZDUCEA, a 
vicepreședintelui Cristian ROȘU și a 
secretarului executiv doamna Diana 
CRISTEA. 

„Ne bucurăm că turneul național 
„România se ridică în picioare 
pentru asistența socială”, organizat 
de către CNASR ajunge în inima 
Dobrogei, pe Coasta Mării Negre, 
la Constanța, un oraș fermecător 
în care multiculturalismul este la 
el acasă, un oraș în care civilizația 
orientală se împletește armonios 
cu cea occidentală. Mulțumim 
inimoasei filiale locale a CNASR 
condusă de către Marinela Grigore, 
o echipă profesionistă, unită și cu 
rezultate pe măsura muncii lor și 
care numără 150 de asistenți sociali, 
înscriși. Conducerea CNASR se 
alătură întregii suflări a județului, 
în sala de conferințe a primăriei 
din Cumpăna, una dintre cele mai 
moderne și mai renumite comune 

ale țării și cu pricepere condusă 
de către doamna Mariana Gâju – 
premiul politicianul anului la ediția 
2015 a Galei Naționale de Excelență 
în Asistență Socială”, a declarat 
Doru BUZDUCEA, președintele 
Colegiului Național al Asistenților 
Sociali din România și decan al 
Facultății de Sociologie și Asistență 
Socială, Universitatea din București.

În contextul unor permanente 
provocări în acest domeniu, de 
curând a fost făcut public un raport de 
evaluare în domeniul, potrivit căruia, 
un procent de 33% din copiii cu vâsta 
cuprinsă între 0 și 6 ani suferă de 
privare materială severă în România, 
de peste trei ori mai mulți decât 
media celor 28 de state europene. 
Asta înseamnă că nu-și permit nici 
măcar șase din următoarele nouă 
lucruri: căldura în casă, chiria, 
ipoteca, să mănânce carne regulat, să 
meargă în vacanță, să aibă televizor, 
mașină de spălat, telefon sau să facă 
față unor cheltuieli neașteptate.

Doru BUZDUCEA

● Evenimente la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

De curând s-au desfășurat lucrările 
Sesiunii Științifice Internaționale 
PONTICA, ce a fost dedicată 
împlinirii a 2000 de ani de la moartea 
poetului Publius Ovidius Naso și a avut 
ca temă ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE 
ÎN SPAȚIUL VEST-PONTIC.

Evenimentul, ajuns la cea de-a 
50 ediție, a fost organizat de Muzeul 
de Istorie Națională și Arheologie 
Constanța, în parteneriat cu Facultatea 
de Istorie și Știinte Politice a 
Universității „Ovidius” Constanța, 
cu sprijinul Consiliului Județean 
Constanța. Andreea Pascu
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) 
informează potențialii beneficiari 
că cea de a doua sesiune de 
depunere a Cererilor de sprijin 
pentru accesarea Schemei de 
ajutor de stat „Sprijin pentru 
prima împădurire și crearea de 
suprafețe împădurite” aferentă 

Credem Că vă interesează

Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea 
zonelor împădurite și îmbunătățirea 
viabilității pădurilor”, Submăsura 
8.1 „Împăduriri și crearea de 
suprafețe împădurite” din cadrul 
PNDR 2014 – 2020, se prelungește 
până la data de  17 noiembrie 
2017, ora 14.30.

Reamintim că alocarea 

financiară este de 50.000.000 euro, 
iar valoarea maximă a sprijinului 
public pentru un proiect acordat 
în baza schemei de ajutor de stat, 
care înglobează toate costurile 
standard aferente Primei 1, respectiv 
Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite 
pe durata de aplicare a contractului 
de finanțare, este de 7.000.000 euro.

Înainte de depunerea cererii 
de sprijin, solicitantul sprijinului 
trebuie să parcurgă etapele de 
identificare a suprafețelor care 
urmează a fi împădurite în IPA 
Online, de elaborare a proiectului 
tehnic de împădurire și de obținere 
a avizului pentru proiectul tehnic de 
la Garda Forestieră.

Clubul sportiv DOJO 
KUN Eforie a participat la 
finala Campionatului Naţional 
de Karate Tradiţional ediţia a 
XXVI-a, care a avut loc la Brăila.

Rezultate obţinute la această 
competiţie:

● Ciucu Laurenţiu, la 
categoria seniori, a obţinut 
medalie de aur la Proba 
KUMITE (campion naţional) şi 
este calificat la mondialele de la 

● Sportivii din Eforie

Printre protagoniştii 
competiţiilor

Cluj Napoca şi Montecatini din 
Italia.

Clubul sportiv condus 
de sensei Dănuţ Ciucu a fost 
susţinut, şi la acest concurs, 
de Primăria Oraşului Eforie şi 
Chimpex S.A.

Performanţele sportivului 
se datorează şi celor doi sensei 
Dumitrescu Niculae şi Dănuţ 
Ciucu.

Cecilia CREŢU

Pagină realizată de 
Ioniţă IACoB

DP World Constanţa, în parteneriat 
cu Asociaţia „Împreună pentru Viitor 
Constanţa” şi Şcoala Gimnazială  
nr. 12 „B.P. Haşdeu” va implementa, 
în perioada 17 octombrie-15 
noiembrie anul curent, un proiect 
pilot de educaţie nonformală destinat 
copiilor cu vârste între 8-14 ani pentru 
a le îmbunătăţi cunoştinţele despre 
domeniile sectorului maritim, comerţ 
şi logistică şi a le stimula aspiraţiile şi 
încrederea în posibilitatea unei cariere 
de succes în industria de profil. 

Angajaţii DP World Constanţa 
vor susţine în calitate de voluntari, 
nouă sesiuni de educaţie nonformală 
pentru un număr de 30 de copii de 
la Şcoala Gimnazială Nr. 12, predân- 
du-le acestora informaţii despre 

Angajaţii DP World le predau copiilor din 
Constanţa lecţii despre industria maritimă, în cadrul 

Programului de Educaţie Globală al companiei
industria maritimă, care au la bază 
o curiculă concepută de specialişti 
în educaţie din Marea Britanie şi 
o vastă experienţă acumulată de 
angajaţii companiei, în domeniul lor 
de activitate.

„Suntem încântaţi de 
parteneriatul cu asociaţia Împreună 
pentru Viitor Constanţa şi Şcoala 
Gimnazială nr. 12 „B.P. Haşdeu” 
prin care sperăm să oferim elevilor 
informaţii utile pentru viitor. Suntem 
hotărâţi să îmbunătăţim viaţa 
oamenilor din comunităţile în care 
ne desfăşurăm activitatea şi dorim să 
contribuim la dezvoltarea societăţii 
prin abordarea problemelor sociale 
existente. Suntem mândri că am 
creat un program educativ de impact, 
care implică şi responsabilizează 
angajaţii companiei la nivel global”, 
precizează Cosmin Cârstea, director 
general DP World Constanţa.  

Lecţiile, urmând un plan interactiv 
şi atractiv pentru copii, sunt create 
astfel încât să-i încurajeze să aibă 
o gândire analitică şi critică, de 
ansamblu şi „out of box”, să exploreze 
subiecte noi precum sustenabilitatea 
şi opţiunea unei cariere în industria 
maritimă. Curicula cuprinde subiecte 

de geografie, matematică, desen, 
design, tehnologie, dar şi incluziune 
socială şi multiculturalism.  Proiectul 
se va încheia printr-o vizită la teminalul 
de containere portul Constanţa Sud, 
unde copiii vor avea prilejul să vadă 
ceea ce li s-a prezentat teoretic în 
cadrul sesiunilor informative. 

Laura Popa, director adjunct 
al Şcolii Gimnaziale Nr. 12 „B.P. 
Haşdeu”, laudă iniţiativa DP World 
Constanţa şi adaugă: „Într-o lume în 
care copiii au atât de multe alegeri de 
făcut, atât de multă informaţie, este 
dificil să îi determini să înţeleagă cu 
adevărat valorile economice locale 
care fac împreună un arbore solid 
ce stă la baza dezvoltării societăţii. 
Acest proiect este o oportunitate 
de dezvoltare personală şi le oferă 
posibilitatea de a face alegeri privind 
locul de muncă în viitor”. 

Proiectul pilot pentru România 
face parte din programul internaţional 
de educaţie globală al companiei 
DP World pentru copii de 8-14 ani, 
derulat în 31 de ţări, în şapte limbi de 
circulaţie internaţională şi conceput 
special pentru a sprijini educaţia 
formală, în condiţiile în care 250 de 
milioane de copii din lume nu ştiu să 

scrie şi să citească chiar dacă merg 
la şcoală. Primele lecţii din cadrul 
programului au avut loc în Emiratele 
Unite, India, Pakistan, Senegal, Marea 
Britanie, Argentina şi Filipine, iar 
acum se desfăşoară pe şase continente. 
DP World îşi propune să sprijine prin 
acest proiect 34.000 de copii până în 
anul 2020.

„Educaţia este unul dintre cele 
patru domenii de interes strategic ale 
companiei, parte din lumea noastră, 
din viitorul nostru, din programul 
nostru de sustenabilitate. Ca lider în 
comerţul internaţional, dorim să ne 
asigurăm că resursele şi angajaţii 
noştri sprijină educaţia. Informând 
cât mai mulţi oameni despre sectorul 
maritim, comerţ şi logistic şi carierele 
pe care domeniul le oferă este 
important pentru noi, ca afacere şi 
pentru comunităţile în care operăm la 
nivel mondial. Sperăm ca programul 
să aibă impact, producând schimbare 
şi oferind perspectiva modului în care 
lumea modernă  lucrează în beneficiul 
generaţiilor viitoare”, a declarat 
Sultan Ahmed Bin Sulayem, Director 
executiv al DP World Group.
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„Dan MOisescU”  
● licenţiat în teologie şi absolvent al  

Conservatorului Ciprian Porumbescu
S-a născut la 14 iunie 1909, în 

Odobeşti, jud. Vrancea, tatăl său 
fiind preot iar mama învăţătoare. 
La 7 ani începe să cânte la vioară, 
iar la 15 ani devine membru al 
orchestrei simfonice a Liceului 
Haşdeu din Buzău. Tot atunci 
era sopran în corul catedralei 
episcopale din Buzău, al cărui 
dirijor era profesorul său de muzică 
din liceu, Nicolae Severeanu. 
După moda din perioada filmelor 
mute, pe lângă cinematografe 
funcţionau şi muzicieni, pianişti 
sau mici formaţii instrumentale care 
„sonorizau” filmul cu muzică de 
atmosferă. Într-o astfel de formaţie 
cânta şi Dan Moisescu la vioară, la 
cinematograful liceului Haşdeu.

Licenţiat în teologie şi 
absolvent al Conservatorului de 
muzica „Ciprian Porumbescu” 
din Bucureşti, Dan Moisescu s-a 
dedicat muzicii populare din primii 
ani ai carierei sale. O făcuse şi 
în timpul studenţiei, colaborând 

la revista „Izvoraşul” editată între 
1919-1941 la Bistriţa, Mehedinţi de 
către preotul şi învăţătorul Gh.N. 
Dumitrescu.

În colecţia revistei apar mai 
multe cântece culese şi transcrise de 
Dan Moisescu în notaţie muzicală 
apuseană. În 1947 pasiunea sa pentru 
culegerea de folclor se materializează 
printr-o amplă „Culegere de jocuri, 
colinde şi superstiţii” din Făcăeni, 
Ialomiţa, al cărui manuscris îl va 
depune la Biblioteca Academiei şase 
ani mai târziu.

Mai multe sute de piese reprezintă 
şi culegerile din Dobroqea şi Ardeal 
ale lui Dan Moisescu, pe care le-a şi 
armonizat şi aranjat pentru orchestra 
populară.

În 1949 este angajat ca solist vocal 
al nou înfiinţatei Orchestre „Barbu 
Lăutaru”, în paralel cu activitatea de 
cântăreţ în Corul Filarmonicii George 
Enescu.

Va mai fi apoi solist vocal al 
orchestrei „Flacăra Prahovei” din 

Ploieşti (1961-1963), dirijor şi solist 
vocal al Ansamblului de cântece şi 
dansuri „Brâuleţul” din Constanta 
(1963-1965), dirijor şi solist vocal 
al orchestrei „Mioriţa” a filarmonicii 
Gh. Dima din Braşov, profesor la 
Şcoala populară de artă din Constanţa 
(1970-1974), perioadă în care se 
ocupă cu succes şi de organizarea 
de orchestre şi ansambluri şcolare 
şi cântă cu o orchestra proprie, într-
un restaurant rezervat străinilor din 
Eforie. 

Florilegiul din înregistrările sale 
evidenţiază această foarte diversă 
abordare repertorială, care tentează 
la o asociere a personalităţii lui 
Dan Moisescu cu cea a marelui 
său înaintaş Anton Pann (psalt şi 
muzician de lume în acelaşi timp, 
culegător, interpret şi publicist).

Se numără printre primii mari 
artişti care au abordat repertoriul 
de cântece şi romanţe din culegerile 
şi creaţiile lui Anton Pann. Studiile 
sale teologice i-au permis accesul la 
scrierea psaltică în care erau notate 
melodiile.

A realizat acest proiect în 
strânsă colaborare cu muzicologul 
George Georgescu Breazul, al 
cărui discipol era, în anul 1954, 
exemplificat printr-un recital, 
cântecele prezentate în conferinţa 
profesorului ţinută la Filarmonica 
bucureşteană şi repetată la Sala 
Dalles, la Uniunea Compozitorilor 
şi la Casa Academiei Române.

În acelaşi an, Dan Moisescu 
înregistra cântece din culegerile lui 
Anton Pann la Casa Electrecord.

Despre acest festival concurs 
(cu o frumoasă tradiţie) putem scrie 
că a fost şi în acest an un adevărat 
eveniment pentru localnici, încă 
un semn clar că organizatorii au 
răspuns cu promptitudine şi cu 
măsuri adecvate provocărilor.

Centrul Cultural Judeţean  
Teodor T. Burada, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Constanţa, 
în parteneriat cu Consiliul Local 
şi Primăria comunei Topalu, cu 
Neptun T.V. şi Radio Constanţa, 

 ● Festivalul-Concurs Naţional de Interpretare  
a Cântecului Popular Românesc „DAN MoISESCU”  

(ediţia a XXI-a, Topalu 2017)

Aplauze pentru organizatori!
a organizat în primele zile din 
octombrie acest concurs care a 
adus, ca muzeul din localitate, 
faimă comunei Topalu. Înainte 
de a urca pe scenă, interpreţii şi 
ansamblurile folclorice invitate la 
Topalu au participat cu entuziasm la 
o PARADĂ a costumului popular, 
care i-a avut ca protagonişti pe 
tinerii din Ansamblul Mugurelul 
din comuna Topalu, Ansamblul 

Carsium din Hârşova şi Ansamblul 
„Mugur de paltin” din Păltinoasa, 
judeţul Suceava.

Recitalurile au fost susţinute de 
interpreţi cu notorietate şi cu priză 
la public: Maria Şalaru, Niculina 
Stoican, Doiniţa şi Ionuţ Dolănescu, 
Maria Ciobanu şi Margareta Clipa. 
Printre invitaţi s-a aflat şi tânărul 
Florin Mihalache, câştigătorul 

Pagină realizată de Ionela SAUCIUC

Trofeului Dan Moisescu din 2016.
Juriul, (preşedinte Eugenia 

Florea, reprezentantul TVR) a 
acordat premii, trei menţiuni şi 
Trofeul „Dan Moisescu”.

Câștigătorul TROFEULUI din 
acest an este Silvia Bordeanu, din 
Bacău.
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atractiv pentru populaţie, mediul de 
afaceri şi pentru turişti”.

Acordul de asistenţă tehnică 
încheiat între Banca Mondială 
şi Municipiul Constanţa va avea 
în vedere următoarele obiective: 
Consolidarea capacităţii de 
planificare şi management 
al investiţiilor, cu accent pe 
sprijinirea îmbunătăţirii proceselor 
de planificare şi implementare a 
proiectelor, îmbunătăţirea gradului 
de sustenabilitatea financiară a 
municipalităţii şi elaborarea unui 
program de investiţii multianual; 
îmbunătăţirea capacităţii 
de management al activelor 
municipale şi de regenerare 
urbană, prin identificarea unor 
bunuri neutilizate la adevăratul 
lor potenţial şi care ar putea fi 
valorificate mai bine în vederea 
susţinerii obiectivelor de politici 
publice pe care şi le propune 
primăria. În plus, va fi acordat sprijin 
şi pentru adoptarea bunelor practici 
internaţionale pentru dezvoltarea 
urbană a oraşului, precum şi 
pentru abordarea activităţilor 
de reabilitare a cartierelor cu 
arhitectură veche; Sporirea 
gradului de competitivitate 
a zonei metropolitane, cu 
accent pe dezvoltarea unui 
profil de competitivitate în 
Zona Metropolitană Constanţa, 
evaluându-se performanţa 
comercială a municipiului şi 
capacitatea acestuia de a-şi valorifica 
potenţialul de export şi sprijinirea 
eforturilor primăriei de promovare 
şi facilitare a investiţiilor.

Banca Mondială şi-a deschis 
biroul în România în anul 1991. 
Începând de atunci, Banca a 
furnizat finanţări în valoare de peste 
13,6 miliarde USD, reprezentând 
împrumuturi, garanţii şi granturi 
în toate sectoarele de activitate ale 
economiei româneşti. Portofoliul 
curent al Băncii include împrumuturi 
pentru investiţii, activităţi 
analitice şi asistenţă tehnică pentru 
sprijinirea priorităţilor de reformă 
ale României. În anul 2016, Grupul 
Băncii Mondiale şi România au 
sărbătorit 25 de ani de parteneriat 
continuu pe calea sprijinirii 
măsurilor de reducere a sărăciei şi 
de dezvoltare durabilă.

Venera Vlad, director asociat 
B.E.R.D. România: „Acest PLAN DE 
MOBILITATE e un document strategic. 
Scopul lui este să pună accent pe 
accesibilitate, e un document care poate 
fi actualizat de câte ori este nevoie. 
Planul de mobilitate urbană vizează 
îmbunătăţirea siguranţei în trafic, 
protecţia mediului, el pune în centrul 

„Achiziţionarea autobuzelor  
se va face în două-trei tranşe”

Durabilă este generos şi ambiţios. O 
primă finanţare am pus-o la dispoziţia 
municipalităţii când a venit vorba de 
achiziţionarea de autobuze. Discutăm 
cu primăria un management al 
traficului. Lucrăm cu municipalitatea 
şi pregătim un contract pentru servicii 
să vorbim într-o bună zi de reducerea 
subvenţiilor pe care le plăteşte pentru 
transport acum. Autobuzele vor fi 
achiziţionate în două-trei tranşe. 
Avem un parteneriat pe termen lung. 
B.E.R.D. este interesată de rezultatul 
investiţiilor. Suportul B.E.R.D. face 
parte din acest concept de mobilitate 
urbană”.

atenţiei nevoile comunităţii, face ca 
transportul public să fie mai atractiv. El 
include conceptul de parcare integrată. 
Logistica urbană trebuie luată mai mult 
în considerare. Consultarea factorilor 
interesaţi trebuie să continue; avem 
de învăţat când facem proiecte mari 
pentru suprastructură. Oamenii trebuie 
consultaţi. Planul de Mobilitate Urbană 

„Avem proiecte primite de 
la fiecare localitate din Zona 
Metropolitană Constanţa, avem în 
atenţie o strategie de dezvoltare 
integrată. Portofoliul de proiecte 
aferente acestei strategii vor fi 
implementate până în 2023. Zona 
Metropolitană Constanţa este a doua 
aglomerare urbană a României, aici 
locuieşte 65 la sută din populaţia 

Pregătirea forţei de muncă 
trebuie să fie o prioritate

Luminiţa Mihailov, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud-Est, director general: 
„Avem aşteptări foarte mari de 
la aceste proiecte. Noi credem 
că, fapt remarcabil, acest sprijin 
de asistenţă tehnică e foarte bun 
pentru că va sprijini atragerea 
de bani europeni. Cu toţii  
 avem nevoie de proiecte, de o 

„ORAŞUL 
ARE 

OPORTUNITATEA...”

judeţului. Şi putem vorbi de o serie 
de avantaje: poziţionarea strategică, 
Portul Constanţa, Canalul Dunăre-
Marea Neagră, autostrada. Conform 
datelor statistice – după sectorul 
1 din Bucureşti, Constanţa este 
al doilea contribuabil la bugetul 
ţării. Sunt, e adevărat, şi câteva 
provocări: supraaglomerarea din 
perimetrul Metropolitan; transportul 
în comun, care este deficitar între 
localităţile din Zona Metropolitană 
Constanţa; forţa de muncă slab 
calificată pentru anumite sectoare. 
De aceea pregătirea forţei de 
muncă trebuie să fie o prioritate. 
Trebuie să privim cu atenţie şi să 
dezvoltăm sectoarele economice 
tradiţionale. În acelaşi timp trebuie 
să sprijinim implementarea unor 
proiecte inovative. Trebuie să avem 

în atenţie „Constanţa locuitorilor 
şi investitorilor”, dar să nu uităm 
dezvoltarea litoralului pentru 
turism. S-au adunat în Zona 
Metropolitană mai bine de 800 
de proiecte. Când vorbim de 
implementarea proiectelor trebuie 
să amintim că a existat o bună 
colaborare cu instituţiile statului, 
în zona istorică a municipiului 
Constanţa s-au implementat 
proiecte cu eficienţă, proiecte 
care aduc beneficii. Sperăm că la 
nivelul autorităţii de management 
să urgentăm şi în plan local 
implementarea proiectelor. Avem 
nevoie de parteneri care să transfere 
către noi experienţă şi proceduri”. 
(Adrian Crăciun, coordonator 
proiecte Zona Metropolitană 
Constanţa)

Luminiţa Mihailov: „Primăria Constanţa şi Zona Metropolitană Constanţa au 
avut performanţe privind atragerea de fonduri europene”

listă cu priorităţi. Primăriile şi 
municipiile din România trebuie 
să îşi înfiinţeze structura de 
AUTORITATE URBANĂ. E un 
lucru foarte bun că sunt în faţă 
trei ani de colaborare. Primăria 
Constanţa şi Zona Metropolitană 
Constanţa au avut performanţe 
în privinţa atragerii de fonduri 
europene”.

Adrian Crăciun: „S-au implementat proiecte cu eficienţă, proiecte care 
aduc beneficii”

VENERA VLAD:

(urmare din pag. 1) 
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În acest an, #ongmarenostrum 
lansează către constănțeni 
provocarea de a alerga pentru Marea 
Neagră, în a doua ediție a Cross-
ului Mării Negre. Pe 29 octombrie, 
ora 09.00, toți cei care vor să se 
alăture inițiativei sunt așteptați pe 
Plaja Modern, de unde se va da 
startul competiției. Evenimentul face 
parte din activitățile dedicate Zilei 
Internaționale a Mării Negre, pe care 
ONG Mare Nostrum o punctează în 
fiecare an.

„Nu putem spune că este o 
competiție în adevăratul sens al 
cuvântului. Este o provocare pentru 
constănțenii de toate vârstele să 
susțină prin alergat eforturile pe 
care  noi, ca organizație le facem 
pentru conservarea ecosistemului 
marin. Este un astfel de eveniment, 
al cărui scop nu este câștigul, ci  
  chiar participarea. Tocmai de aceea, 

Cross-ul Mării Negre, 
29 octombrie, Plaja Modern

privește desfășurarea evenimentului 
va fi comunicată participanților.

* * *
Având în vedere faptul că 

evenimentul se va desfășura pe plajă, 
vă aducem la cunoștință următoarele 
aspecte: se interzice aruncarea 
deșeurilor de orice fel pe plajă sau 
în apa mării; se interzice accesul 
persoanelor însoțite de animale în 
spațiul plajei; se interzice accesul și 
staționarea autovehiculelor pe plajă.

Zece tineri din Constanța, 
alături de doi profesori și Andreea 
Ștefania Bratu (coordonator 
Departament Educație pentru 
Dezvoltare Durabilă în cadrul 
ONG Mare Nostrum) au „absolvit” 
cursurile Taberei de Formare 
din cadrul proiectului „Rădăcini 
durabile pentru tineri, imbold 
pentru comunități de succes”. 
Tabăra a durat 5 zile, iar în cadrul 
acesteia participanții au învățat 
cum să fie modele de succes pentru 
tinerii din comunitatea lor. 

Tabăra a prevăzut jocuri educative 
și cursuri de formare pentru 10 tineri 
din zonele defavorizate ale județului 
Constanța, astfel încât aceștia să fie 
stimulați să rămână în comunitățile 
din care fac parte: „Tabăra a fost un 
motiv suficient de bun pentru noi și 
pentru adolescenții implicați să ne 
cunoaștem mai bine și să stabilim 
premizele de la care plecăm în acest 
proiect. Marea noastră surpriză, 

tinerii din Constanța au prins rădăcini durabile!
în găsirea de soluţii la problemele 
din comunitate, viziunea de a folosi 
oportunităţile la îndemână, dar şi 
modelele tinerilor de succes de vârsta 
lor. Acest proiect urmărește să crească 
capacitatea acestora de a fi promotori 
ai iniţiativei civice, dar să clarifice 
și viziunea asupra oportunităţilor de 
dezvoltare durabilă din comunitatea 
proprie”, spune Andreea Ștefania 
Bratu, coordonator Departament 
Educație pentru Dezvoltare Durabilă 
în cadrul ONG Mare Nostrum.

Proiectul are 2 activități 
principale. Prima  activitate este o 
tabără de formare complexă, la care 
vor participa 10 tineri din cele două 
comunități, selectați de profesorii 
coordonatori de la instituțiile de 
învățământ partenere.  Ulterior, tinerii 
care vor participa la această tabără 
vor deveni „traineri” pentru colegii 
și prietenii lor, în cadrul unei sesiuni 
de instruire non-formală, oferindu-le 
acestora un exemplu demn de urmat.

în urma cursurilor susținute, a fost 
că tinerii nu știau de oportunitățile 
privind fondurile europene, pe care 
le pot accesa pentru a dezvolta zona 
din care fac parte. De asemenea, tot 
în urma cursurilor, o parte dintre 
participanți și-au schimbat alegerea 
privind meseria, hotărâți fiind să 
rămână în comunitățile din care fac 
parte”, a spus Andreea Ștefania Bratu.

Peste 100 de tineri defavorizați 
din județul Constanța au acum 
posibilitatea de a deveni exemplu de 
urmat pentru comunitatea lor, în cadrul 
proiectului „Rădăcini durabile pentru 
tineri, imbold pentru comunităţi de 
succes”. Proiectul  vizează tinerii 
din Cobadin și Cogealac (precum și 
împrejurimi) :

„Una din problemele identificate 
în rândul tinerilor din zonele rurale 
constănţene este dezrădăcinarea lor 
faţă de comunitatea în care trăiesc. 
Tinerilor le lipseşte spiritul de 
iniţiativă civică, dorinţa de a se implica 

Înainte şi după participarea la 
activităţile proiectului, tinerilor li se 
va aplica un chestionar de evaluare, 
care vizează  modul în care tinerilor 
li se schimbă percepţia asupra 
oportunităţilor din comunitatea lor şi 
spiritul de iniţiativă civică.

„Beneficiari direcţi ai proiectului 
vor fi minim 110 tineri, dintre 
care 10 vor participa la tabăra 
de formare şi alţi peste 100 vor fi 
implicaţi în celelalte activităţi. Vor 
mai fi implicaţi şi minim 2 profesori, 
din instituţiile partenere, dar şi 2 
voluntari din partea organizaţiei 
Mare Nostrum, aceştia contribuind 
la buna desfăşurare a activităţilor, 
oferind suportul lor în organizare şi 
sarcini administrative”, completează 
Andreea Ștefania Bratu.

Proiectul este finanțat de 
Ministerului Tineretului și Sportului 
prin Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Constanța.

Ionela SAUCIUC

ŞTIRI IMPORTANTE PENTRU TINERI

nu avem taxă de înscriere, nici limită 
de vârstă, dar vom avea un stand unde 
participanții vor putea dona pentru a 
ajuta organizația să lupte în continuare 
pentru mare, dar și pentru constănțeni”, 
spune Anca Gheorghe, coordonator 
eveniment.

Înscrierea în cadrul competiției se 
face prin completarea formularului de 
pe website.

Distanțele pe care se va alerga sunt 
următoarele: Distanța scurtă (Plaja 
Modern – Zorile și retur, aproximativ 
2 km); Distanța lungă (plaja Modern 
– Universitate și retur, aproximativ 7 
km)

Nu există taxă de înscriere 
și nici limită de vârstă; premiile 
constau în diplome și medalii pentru 
participanți; numerele de participare 
vor fi oferite înainte de începerea 
evenimentului.

Orice modificare în ceea ce 

Nerespectarea acestor prevederi 
poate duce la aplicarea de sancțiuni 
conform legilor în vigoare.

Aceste fonduri i-au ajutat pe cei de 
la Mare Nostrum să ajungă la delfinii 
care aveau nevoie de ajutor, intervenind 
rapid în cazul a 48 de cetacee. 
Sumele donate merg către programul 
„Monitorizarea și conservarea delfinilor 
din Marea Neagră”, pe care, așa cum 
am spus, îl vor continua și anul acesta. 

Ioniţă IACoB

Proiectul #edu10 este unul din 
proiectele de suflet ale ONG Mare 
Nostrum, și asta pentru că își propune 
să responsabilizeze peste 100 de tineri 
din 5 eco-cluburi constănțene, pe parte 
de mediu.

Proiectul prevede 20 de cursuri 
educative,  30 expediţii terestre de-a 
lungul litoralului românesc şi în 
ariile protejate din Dobrogea, precum 
și 15 expediții acvatice dedicate 
viețuitoarelor marine (păsări marine, 
mamifere marine etc.), în cadrul cărora 
tinerii vor învăța ce înseamnă un mediu 

curat, dar mai ales, cum să facă să îl 
mențină curat în continuare și cum să 
îl protejeze.

Prin #edu10, ONG Mare Nostrum, 
alături de OMV PETROM, își doresc 
să creeze #schimbălume, adică o nouă 
generație de tineri, care să poate oferi 
un exemplu de bună practică atât la 
școală, cât și în comunitate.

„Acest proiect este un imbold 
pentru elevii şi profesorii din 
instituţiile școlare dobrogene, de a 
pune în aplicare viziunea proprie 
asupra dezvoltării personale, având 
la bază concepte precum eco-eficienţa, 

Proiecte pentru un mediu curat
inovarea, dar mai ales implicarea 
în societate. Pentru dezvoltarea 
cunostinţelor, tinerii vor fi implicați în 
activități educaționale atât teoretice, 
dar mai ales practice, expediții de 
colectare de date (terestre și acvatice) 
pe toată perioada anului”, spune 
Andreea Ștefania Bratu, coordonator 
proiect din partea ONG MARE 
NOSTRUM. Proiect susţinut de 
PETROM.

Andreea PASCU
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De curând,  la Universitatea 
Politehnică din Bucureşti, a avut loc 
Conferinţa „Economia circulară 
în România” organizată de către 
Ministerul Mediului în colaborare cu 
Comisia Europeană, sub auspiciile 
Programului RO04 – Reducerea 
substanţelor periculoase din cadrul 
Mecanismului Financiar SEE 2009 – 
2014. 

În cadrul conferinţei s-a avut în 
vedere atât contribuţia instrumentelor 
realizate prin proiectele programului 
RO04 la realizarea obiectivelor 
economiei circulare cât şi aspecte 
importante privind finanţarea 
tranziţiei către o economie circulară, 
oportunităţile şi potenţialul acesteia 
pentru România, cu participarea unor 
experţi renumiţi în domeniu. 

Mariana Gâju, primarul comunei 
Cumpăna a participat, în calitate de 
prim-vicepreşedinte al Asociaţiei 
Comunelor din România la această 
conferinţă, fiind primul raportor român 
din partea Comitetului Regiunilor 
pentru pachetul „Economie circulară”. 

înțelegând importanța pe care o 
are economia circulară în UE. 
Relansarea unui nou pachet 
„economie circulară” în luna 
decembrie 2015, a însemnat 
o lărgire a domeniului în care 
sunt necesare măsuri și acțiuni 
eficiente pentru ca dezideratul 
Comisiei și al Statelor Membre să 
poată fi îndeplinit.

Această transformare a 
economiei se va traduce în 
transformarea țărilor, regiunilor 
și orașelor noastre, în schimbarea 
modului de abordare a afacerilor, iar 
aceste modificări vor trebui explicate 
tuturor cetățenilor, subliniind 
necesitatea și beneficiile pe care le vor 
avea.

Însă, în calitate nu doar de primar al 
comunei Cumpăna, judeţul Constanta, 
dar şi de reprezentant al celor 2.853 
de comune ale României, vă informez 
că acestea ocupa 80% din teritoriul 
României cu o populaţie de 49,8% din 
populaţia României. Ceea ce este cea 
mai grea problemă în acest moment 
este lupta de a schimba mentalitatea 
populaţiei din mediul rural de a instrui 
absolut toţi locuitorii comunelor să 
colecteze selectiv deşeurile pentru a 
putea fi reciclate. 

Deşeurile reciclate sunt valori-
ficate în procent foarte mic ceea ce 
duce la nevoia de a transporta la 
depozitele ecologice cantităţi mari 
de deşeuri nereciclate şi achitarea de 
către unităţile administrativ-teritoriale 
a sumelor mari pentru depozitare, 
sume pe care primăriile nu le deţin. 

 Este bine cunoscut și faptul că, la 
momentul actual, există probleme și în 
atingerea țintelor și că multe regiuni și 
localități fac eforturi pentru atingerea 
țintelor actuale. Este evident că aceste 
regiuni și localități vor avea nevoie de 
ajutor și în viitor, dar cu toții, chiar 
și cei mai performanți dintre noi, 
avem nevoie de stabilirea unui cadru 
legislativ și a unor ținte pe termen 
lung foarte clare, dându-ni-se astfel 
posibilitatea de a ne călăuzi cetățenii 
și de a ne realiza planurile de investiții 
în vederea evaluării stadiului în care 
ne aflăm și de a vedea unde avem 
nevoie de ajutor.

Menționez faptul că, din 
punctul de vedere al Asociației 
Comunelor dar și al meu personal, 
ca primar al unei comune din județul 
Constanța, preocupat în permanență 
de problemele economice, sociale 
și de mediu, economia circulară 
este importantă, iar prevederile 
legislației europene, pentru a putea fi 

implementate la nivel local, trebuie să 
fie clare, mai ales în ceea ce privește 
etapele următoare.

Personal, cred că nu este posibil ca 
până în anul 2020 să atingem ţinta de 
reducere a deşeurilor de până la 50 %. 

Pledez de asemenea pentru:
– revizuirea Directivei privind 

proiectarea ecologică, însoțită de 
stimulente pentru a pune pe deplin 
în aplicare principiul „poluatorul 
plătește”, precum și consolidarea 
principiului responsabilității extinse 
a producătorului sunt considerate 
elemente-cheie pentru a progresa 
către o societate fără deșeuri;

Poluatorul trebuie să plătească 
pentru faptul că pe teritoriul 
României sunt exploatate resursele 
naturale de către marii producători şi 
întreprinzători, lăsând firele de apă 
poluate un teritoriu accidentat, plin de 
gunoaie lucru pentru care primăriile 
plătesc amenzi din resursele financiare 
insuficiente, şi din care trebuie să 
implementeze şi proiecte precum 
cele de alimentare cu apă, canalizare, 
energie, drumuri, şcoli, grădiniţe, şi 

nu să plătească pentru cei care 
se îmbogăţesc şi lasă dezastrul 
natural în urmă. 

– stabilirea unor obiective 
obligatorii de prevenire a 
generării de deșeuri;

– și pe rolul esențial al 
autorităților locale și regionale în 
ceea ce privește managementul 
deşeurilor şi achizițiile publice 
ecologice, care ar putea fi sprijinit 
prin stabilirea unor obiective 
obligatorii în acest sens.

Asociația Comunelor își 
reafirmă sprijinul deplin asupra 
necesității și beneficiilor tranziției 
către o economie circulară, așa cum au 
fost evidențiate în cadrul Platformei 
europene la nivel înalt pentru utilizarea 
eficientă a resurselor (EREP). CoR a 
reamintit că aceasta este o succesiune 
logică a angajamentelor din Foaia de 
parcurs pentru o Europă eficientă a 
resurselor, care au fost dezvoltate în 
al 7-lea Program de Acțiune pentru 
mediu al UE (7 EAP).

Suntem pentru un deplin 
parteneriat între administraţia publică 
locală şi administraţia publică centrală 
şi între întreprinderile de reciclare, 
parteneriat care să contribuie la 
un mediu curat şi la o populaţie a 
României sănătoasă. 

Dezvoltarea unei economii 
circulare este cheia pentru atingerea 
tuturor obiectivelor de eficiență a 
resurselor, asigurându-se că economia 
poate crește și, de asemenea, poate 
deveni mai puțin dependentă de 
resurse primare, ceea ce duce la o mai 
bună protecție a mediului.

Mariana Gâju a tras un semnal de 
alarmă, punând sub semnul întrebării 
o stare de lucruri care persistă. Să o 
ascultăm!

„Trecerea de la „economia liniară”, 
cea în care producem, utilizăm și apoi 
aruncăm, la „economia circulară”, cea 
în care resurse importante conținute 
în deșeuri sunt păstrate în circuitul 
economic, este foarte importantă 
atât din motive economice cât și 
de protecție a mediului în Uniunea 
Europeană.

În momentul lansării de către 
Comisia Europeană, a Comunicării 
„Spre o economie circulară”: Un 
program zero deșeuri pentru Europa” în 
luna iulie 2014, în calitate de membru 
al Comitetului European al Regiunilor, 
mi-am arătat disponibilitatea de a 
pregăti opinia CoR asupra acestui 
document din partea Comisiei ENVE, 

PROIECTE LA POARTA ALBĂ

În comuna Poarta Albă trei 
proiecte importante, finanțate 
prin Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale (AFIR), vor fi 
implementate în perioada următoare.
  1. Introducere canalizare în zona 

de lotizare „D” a comunei, 
proiect în valoare de 1 milion 
de euro. Facem mențiunea că 
toată comuna este racordată la 
sistemul de apă și canalizare 
și numai în această zonă, în 
construcție, lipsea sistemul de 
canalizare;

2.  Asfaltarea străzilor pe o distanță 
de 5 kilometri, proiect în valoare 
de 1 milion de euro;

3. Reabilitarea colegiului agricol 
din localitate. Proiectul are o 
valoare de 700.000 de euro, din 
care 200.000 de euro reprezintă 
fonduri din bugetul local.
Termenul de execuție al acestor 

proiecte este de un an.

Pagină realizată de Adrian Crăciun

Foaia de parcurs pentru reciclarea deşeurilor care 
ar trebui rezolvată cu prioritate. A.Co.R. se implică



Pag 8 	 cultură
Octombrie

2017

issn 2066 – 9054

redacţia
redactor şef:
ADRIAN CRĂCIUN

redactori:
Andreea Pascu
Ioniţă Iacob
Irina Oancea

senIorI eDItorI:
ANI MERLĂ,
IULIAN TALIANU

–  Vă invit, doamna Voivozeanu, 
să discutăm despre oferta 
educaţională a Centrului Cultural 
Teodor Burada, o ofertă generoasă 
pentru tineri, vă rog să-mi spuneţi 
care sunt priorităţile instituţiei 
unde experienţa dvs. a contat în 
ultimii ani?

–  Au fost multe înscrieri şi în această 
toamnă. A contat, subliniez, 
experienţa colaboratorilor mei. 
Centrul Cultural Teodor Burada 
a beneficiat de perseverenţa şi de 
dăruirea unor profesionişti, care au 
frecventat cursurile cu pasiune şi 
stăruinţă. În acest an avem cursuri 
de CANTO, CANTO CLASIC, 
CANTO MUZICĂ 
POPULARĂ şi CANTO 
MUZICĂ UŞOARĂ. După 
absolvirea lor, cursanţii 
pot deveni instructori de 
CANTO,  cu menţiunea că 
durata acestui curs este de 
doi ani. Cum studierea unui 
instrument este o cale de 
formare a bunului gust şi 
o modalitate de răspândire 
a culturii, centrul cultural 
pune la dispoziţia tinerilor 
cu chemare şi cu talent o 
gamă largă de instrumente 
care pot fi studiate: secţia 
instrumente: pian (cinci ani), 
vioară (cinci ani), orgă (trei 
ani), acordeon (trei ani), chitară 

● Centrul Cultural Judeţean teoDor BurADA

Ştiri importante despre cursuri  
şi oportunităţi

electrică (trei ani), chitară 
clasică (trei ani), percuţie (doi 
ani), saxofon/clarinet (trei ani), 
nai (trei ani), ţambal (trei ani), 
instrumente populare (fluier, 

● interlocutor: prof. 
Doina Voivozeanu, 
director al Centrului 
Cultural Judeţean 
Teodor Burada al 
Consiliului Judeţean 
Constanţa

Vizuale. În cadrul acestei secţii, 
participanţii pot frecventa cursuri 
de pictură şi iconografie, de 
ceramică (modelaj) şi grafică, de 
împletituri din diferite materiale 
şi decoraţiuni interioare, de artă 
fotografică şi artă video. Aici 
trebuie să fac o precizare: cursurile 
de pictură şi grafică acoperă o 
paletă largă din domeniul Artelor 
Vizuale, venind în întâmpinarea 
aşteptărilor pe care le au cursanţii. 
Aş putea să vorbesc mult şi bine 
despre Arta fotografică, un curs 
privit cu interes şi multă atenţie 
de tineri. Ne gândim tot timpul 
că există tineri cărora le place să 

dispoziţie cursanţilor un spaţiu 
ambiental şi profesori care să-i 
ajute să capete abilităţi pe care 
şi-ar putea sprijini – într-o bună 
zi – o carieră.
–  Cursurile de scurtă durată 
pentru cei care vor să înveţe o 
limbă străină sunt, şi în acest an, 
la mare căutare?
–  Avem cursuri structurate 
pe nivele de studiu, conform 
cadrului european de referinţă 
pentru limbi străine. Cei interesaţi 
de aceste cursuri pot studia limba 
engleză şi limba germană, dar 
şi limba arabă. De asemenea, 

cetăţenii străini au posibilitatea să 
înveţe limba română, cu precizarea 
că pentru cursul de limba arabă ai 
nevoie de opt săptămâni, în timp ce 
străinii pot învăţa limba română în 
două luni.

A consemnat  
Andreea PASCU

caval, ocarină, cobză – doi ani). 
Pentru dezvoltarea creativităţii, le 
recomand tinerilor să aleagă Arte 

înveţe şi de aceea avem câteva 
priorităţi: să pregătim temeinic 
aceste cursuri, să le punem la 

În luna octombrie, Liceul 
Teoretic Murfatlar a împlinit 38 
de ani de viaţă de la înfiinţare, zi 
importantă atât pentru elevi şi cadre 
didactice, cât şi pentru întreaga 
comunitate. Fiecare membru al 
acesteia, mai  tânăr sau mai în vârstă, 
şi-a legat destinul, la un moment 
dat al existenţei, de această şcoală. 
Nici nu avea cum să fie 
altfel, dacă ne gândim că 
şcoala din  Murfatlar are 
o istorie care se pierde în 
timp, o istorie cunoscută 
de bătrânii oraşului şi 
păstrată în suflete ca pe 
o moştenire de credinţă, 
ca pe o taină ce devine şi 
mai frumoasă, odată cu 
trecerea timpului.

Şi dacă bătrânii 
povestesc de primele ore 
de matematică şi citire 
 desfăşurate în aer liber şi 

îşi desfăşoară activitatea pe  patru 
niveluri de învăţământ: preşcolar, 
primar, gimnazial şi liceal (zi şi 
fr), cu două profiluri: teoretic cu 
specializările: ştiinţe ale naturii şi 
matematică informatică şi tehnic cu 
specializarea:  tehnician procesare 
text imagine, oferind condiţii 
materiale dintre cele mai bune, venind 

permanent în întâmpinarea 
nevoilor comunităţii, prin 
adaptarea şi modernizarea 
ofertei educaţionale.

Cu ocazia zilei şcolii 
în cadrul instituţiei s-au 
desfăşurat activităţi 
specifice, activităţi ce au 
implicat elevii şi cadrele 
didactice din toate treptele 
de învăţământ.

Director liceu,
Prof. Cleopatra 

Georgeta CRANGă

plătite cu bucate, istoria locală 
înregistrează anul 1896 ca momentul 
în care şi-a început activitatea şcoala 
din comunitate cu patru clase de ciclu 
primar, conţinând apoi timp de 30 de 
ani de învăţământ Ca într-o oglindă 
a timpului ne privim şi noi astăzi, şi 
vedem o şcoală tânără, cu oameni 
frumoşi, buni şi ambiţioşi. Şcoala 

EVENIMENT LA MURFATLAR


