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ziua dobrogei
Considerații istorice

Secolul al XIX - lea  a fost martorul 
constituirii României moderne şi, deşi 
marcat de contradicţii, s-a manifestat 
unitar din perspectiva luptei pentru 
recuperarea demnităţii trecute a 
poporului român.  Al. Zub vorbeşte 
chiar despre o „obsesie” în acest sens, 
cu perioade de intensitate variabile, 
mereu prezentă, începând cu criza 
finalizată prin Pacea de la Bucureşti 
din 1812 (care a pus capăt celor şase 
ani de conflicte ruso-otomane care 
au avut ca teatru de luptă teritoriul 
Principatelor) şi până la Războiul 
de Independenţă (1877-1878) care 
a pus capăt dominaţiei otomane. În 
acest „secol al naţionalităţilor” ideea 
naţională concretizată în constituirea 
naţiunii române moderne a găsit 
terenul propice pentru realizare şi 
pentru afirmare pe plan internaţional. 

Marele om politic Mihail 
Kogălniceanu, al cărui nume se leagă 
indisolubil de cele mai importante 
evenimente ale scolului al XIX-lea, 
„părinte al patriei” dacă am face o 
analogie cu societatea romană de 
acum două milenii şi mai bine, a 
militat activ pentru unire, pentru 
drepturile Principatelor şi spunea 
că „scopul nostru este acela de a 
interesa pe toţi la ideea de o  renaştere 
naţională, de o civilizaţie română”. 
După realizarea Micii Uniri în 1859, 
prin dubla alegere a lui Alexandru 
Ioan Cuza (şi el participant la 
evenimentele revoluţionare din 
1848 şi dedicat cauzei naţionale), 
Kogălniceanu, artizan al reformelor 
care au dus la modernizarea rapidă 
a României, a spus că „Atunci n-am 
mai avut  a scrie istorie, am făcut 
istorie”.

Urmează domnia reformatoare a 
patriotului Alexandru Ioan Cuza, cel 

care, prin reforme structurale a adus 
România în mijlocul unei Europe 
aflată deja pe calea progresului 
general, cel care a instituit drapelul 
tricolor care simboliza „pământul 
însuşi al patriei” şi care lăsa, după 

abdicarea din 1866, domnitorului 
Carol I din Casa germană de 
Hohenzolern-Sigmaringen, o ţară 
bogată, mândră, cu o conştiinţă 
naţională pe deplin formată, cu o 
cultură cu adânci rădăcini, o ţară 

gata să-şi recapete „demnitatea 
de odinioară” pentru care militau 
intelectualii epocii. 

Anul 1878 reprezintă un moment 
de cotitură în evoluţia Dobrogei 
dar nu şi unul de ruptură faţă de 
epoca anterioară. După mai bine de 
patru secole de stăpânire otomană, 
străvechea provincie românească 
revenea la Patria Mamă. Războiul 
de Independenţă a României, 
desfăşurat între anii 1877-1878, a 
avut ca rezultat, pe lângă obţinerea 
independenţei de stat a României, 
şi reintegrarea ţinutului pontic în 
graniţele fireşti, situaţie consfinţită 
prin Tratatul de la Berlin din 1878. 
Acesta s-a semnat la 1 iulie 1878 
şi, la articolele 22-46, făcea referire 
la România căreia i se recunoştea 
independenţa de stat, dar şi  stăpânirea 
asupra ”insulelor formând Delta 
Dunării, sangeacul Tulcei cuprinzând 
districtele Kilia, Sulina, Mahmudia, 
Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, 
Hârşova, Kiustenge, Medgidia”.

Până în anul 1878, Dobrogea 
s-a aflat sub ocupaţie otomană, fapt 
care a avut un impact şi consecinţe 
evident nefavorabile asupra evoluţiei 
sale. Însă, în ultimele două decenii 
ale secolului al XIX-lea, aceasta 
va cunoaşte o adevărată renaştere 
economico-socială,  însoţită şi de 
revigorarea spirituală,  cu directe 
şi importante mutaţii în mentalul 
colectiv al locuitorilor acestui 
străvechi pământ românesc. Populaţia 
românească a continuat să trăiască 
în comunităţi proprii, atât în mediul 
rural, cât şi în puţinele oraşe existente. 

Opinia unanimă a diplomaţiei 
occidentale era că Dobrogea 

(continuare în pag. 2) 
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START UP NATION SUMMIT AUTUMN – Edition 2017
Ilan Laufer, Ministrul 

pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat 
a susținut la Constanţa, în 
Sala Senatului – „START 
UP NATION SUMMIT 
– AUTUMN EDITION 
2017” – eveniment organizat 
de către Agenția pentru 
Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de 
Investiții și Promovare a 
Exportului Constanţa în colaborare 
cu Universitatea „Ovidius” 
Constanța (UOC).

Temele abordate în cadrul 
summit-ului au fost:
– Ecosistemul antreprenorial 

românesc;
–  IT&C;
–  Mentorat și finanțări;
–  Programul național START UP  

NATION.
Partenerii de implementare 

pentru programul Start Up Nation 
sunt Fondul Național de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Banca Comercială Română, 
Banca Transilvania, CEC Bank.

La eveniment au participat: 
reprezentanți ai M.M.A.C.A., 
instituțiilor publice locale, Camera 
de Comerț, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa, organizaţii 
reprezentative ale IMM-urilor locale, 
reprezentanți ai firmelor aplicante 

în cadrul programului 
Start-up Nation dar și mari 
antreprenori din regiunea 
Sud-Est.

Agenția pentru 
Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de 
Investiții și Promovare 
a Exportului Constanţa 
are arondate 6 județe: 
Constanţa, Brăila, Galaţi, 
Buzău, Vrancea si Tulcea.

În această sesiune a programului 
de finanțare, A.I.M.M.A.I.P.E. 
Constanţa  a evaluat un număr de 
871 dosare și a semnat un număr de 
511 Acorduri de finanțare, urmând 
să fie semnate acorduri de finanţare 
cu aplicanţii admişi până la numărul 
10.000 în Registrul Unic Electronic, 
a precizat George FULINA, 
Director Executiv, A.I.M.M.A.I.P.E. 
Constanţa.

era pământ românesc, aşa cum 
recunoscuse la Congres ambasadorul 
Rusiei în Anglia, contele Şuvalov 
care a spus că Dobrogea se cuvenea 
României „mai mult decât oricui, 
din cauza numărului populaţiunii de 
acolo”. Situaţia este confirmată de 
toate recensămintele efectuate atât de 
către autorităţile otomane înainte de 
1878, cât şi de către cele româneşti, 
după 1878. Această opinie nu este 
singulară, în epoca imediat următoare 
evenimentelor din 1877-1878, 
majoritatea oamenilor politici şi chiar 
a istoricilor străini au văzut revenirea 
Dobrogei la România ca pe o 
despăgubire de război, teritoriul cedat 
Rusiei în schimb a fost văzută ca un 
compromis necesar. Mihai Eminescu 
spunea despre dreptul României 
asupra Dobrogei că este unul istoric, 
că locuitorii Dobrogei sunt adevăraţii 
stăpâni ai acestui pământ. El spunea: 
„..Urmaşi ai dacilor şi romanilor şi 
cei din urmă posesori ai Dobrogei 
înaintea cuceririi lui Mahomed I, 
dreptul nostru istoric este întemeiat”. 

O opinie oarecum diferită, 
exprimată în opera scrisă, dar și în 
discursuri parlamentare, aparține 
marelui savant și om politic Nicolae 
Iorga. El a amintit, cel puțin în primii 
ani de după revenirea Dobrogei la 
România, că se impunea organizarea 
rapidă și temeinică a acestei 
provincii, dar și argumenta, pe toate 
căile, împotriva pretențiilor bulgare 
care vizau cu mult mai mult decât 
zona sud-dobrogeană, respectiv 
Cadrilaterul. Savantul spunea că 
Dobrogea „a fost un drum și, înainte 
de a fi un drum,această regiune nu a 
ținut nici bisericește, nici politicește 
în chip statornic de bulgari, ci a ținut 
și bisericește și politicește în chip 
statornic de Bizanț. Această Dobroge 
a fost marginea bizantină a Mării 
Negre, având orașe care în toate 
timpurile, înainte de a veni țăranii 
turci năvălitori, au fost grecești, de la 
Rodosto până la Varna și la orașul, în 
mare parte grecesc și azi, Cavarna. Și 
bizantină a fost această regiune”. 

Momentul 1878 surprinde o 
Dobroge aflată în relativă sărăcie și 
degringoladă așa cum reiese și din 
raportul telegrafic trimis de Mihail 
Kogălniceanu, ministru de interne,  
adresat guvernului Brătianu. El 
face referire la Tulcea unde trupele 
române intraseră cu câteva zile 
înainte spunând: „Orașul Tulcea este 
un microcosm; populațiunea sa este 
o aglomerațiune de toate națiunile”. 
Acest melanj de popolație este 

(urmare din pag. 1) 

ziua dobrogei
oglindit și în varietatea religiilor 
și a lăcașurilor de cult despre care 
ministrul de interne spune că: 
„A.S. Regală a întrebuințat o mare 
parte a zilei de Marți spre a vizita 
templele religioase ale acestor 
deosebite naționalități...Toate aceste 
edificiuri fiind în mare parte ruinate”. 
Preocuparea conducătorului statului 
față de biserică s-a manifestat prin 
promisiunea sprijinului, moral  și 
material, pentru refacerea lăcașurilor 
de cult distruse de război. 

Proclamaţia adresată de regele 
Carol I armatei, cu ocazia trecerii 
trupelor române în Dobrogea, la 14 
noiembrie 1878, arăta că românii 
dobrogeni sunt parte a românităţii 
şi concetăţeni cu drepturi depline. 
Noul domn al României, prinţul şi 
apoi regele Carol I, a manifestat 
o preocupare constantă pentru 
Dobrogea, concretizată prin 
participarea la toate evenimentele 
importante pentru viaţa economică 
şi politică a noii provincii, dar şi prin 
sprijinul acordat iniţiativelor politice 
sau de altă natură ale dobrogenilor. 
El a intuit potenţialul acestei regiuni 
lăsată „în adormire” de către otomani, 
potenţial conferit de plasarea sa 
geografică şi geopolitică, porturile 
dunărene şi maritime dar şi pământul 
roditor şi oamenii săi harnici. 

Restabilirea suveranităţii 
româneşti a permis să se treacă 
imediat la legiferarea măsurilor 
de reorganizare a acestei provincii 
româneşti. Administraţia româ-

nească, la propunerea marelui om de 
stat şi de cultură Mihail Kogălniceanu, 
a promovat mai multe direcţii în 
dezvoltarea Dobrogei, precum: 
înfiinţarea de şcoli în toate localităţile 
dobrogene, extinderea căilor de 
comunicaţie, terestre şi pe apă,  
susţinerea dezvoltării principalelor 
oraşe din zonă, Constanţa şi Tulcea, 
realizarea joncţiunii căii ferate 
Cernavodă – Constanţa cu reţeaua 
feroviară din România, modernizarea 
infrastructurii portuare, mai ales în 
cazul Portului maritim Constanţa.

În primii doi ani, provincia  a fost 
dominată de regulamentele cu putere 
de lege, care au stabilit formele 
administraţiei publice, organizarea 
juridică, sistemul fiscal, serviciul 
vamal, administrarea domeniilor 
şi pădurilor statului, după modelul 
legilor din Vechiul Regat. La 9 martie 
1880 a fost promulgată „Legea pentru 
organizarea Dobrogei”, similară 
Constituţiei României, cu concursul 
prefectului Constanţei, Remus 
Opreanu, magistrat cunoscut, fost 
procuror general al Curţii de Apel 
Bucureşti. Conţinutul acestui act a 
fost apreciat în ţară şi în străinătate, 
mai ales pentru maniera largă în 
care trata drepturile naţionalităţilor. 
Aceeaşi lege împărţea Dobrogea în 
două judeţe: Tulcea şi Constanţa, 
ale căror graniţe se suprapun parţial 
graniţelor actuale. 

Era o lege organică, o adevărată 
”Constituție a Dobrogei” prin care 
se stabilea regimul excepțional al 
Dobrogei în cadrul statului român. 
Provincia era organizată în cele două 
judeţe, Tulcea (alcătuită din plăşile 

Babadag, Tulcea, Măcin şi Sulina 
cu Insula Şerpilor) şi Constanţa 
(cu plăşile Constanţa, Mangalia, 
Hârşova, Medgidia şi Silistra Nouă) 
care urmau să fie administrate de 
către un prefect numit de domn la 
propunerea Ministerului de Interne. 
De ocoale se ocupa subprefectul iar 
organul reprezentativ era Consiliul 
Județean. 

Noua provincie a fost cuprinsă 
în „Constituția României” abia în 
1884, iar locuitorii ei au fost lipsiți 
de drepturi constituționale egale cu 
cele ale conaționalilor din Regat 
timp de trei decenii.  Dobrogenii au 
primit drepturi juridice egale în 1894, 
dar pe cele politice abia prin „Legea 
pentru acordarea drepturilor politice 
locuitorilor din județele Constanța 
și Tulcea” din 19 aprilie/2 mai 1909 
și prin legile din 15 aprilie 1910 și 3 
martie 1912.

Toate aceste considerente vin în 
sprijinul demersului, început încă din 
primele decenii ale revenirii Dobrogei 
la Țară, a zilei de 14 noiembrie drept 
sărbătoare națională. Acest lucru s-a 
întâmplat abia în anul 2015, când, 
prin ”legea privind instituirea zilei 
de 14 noiembrie – Ziua Dobrogei” 
s-a legiferat acest lucru. În conștiința 
dobrogenilor însă, și al românilor 
în general, Unirea Dobrogei cu 
România își are locul meritat, acela 
de etapă în procesul de constituire a 
statului național unitar român, proces 
încheiat glorios, în 1918, cu Marea 
Unire.

Dr. Angela-Anca Dobre,
Biblioteca Județeană  

„Ioan N. Roman”, Constanța

Ioniţă IACoB
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De curând, Universitatea 
Maritimă din Constanța a organizat 
un Târg de Cariere dedicat 
studenților și elevilor constănțeni. 
Evenimentul a avut loc în cadrul 
proiectului MENTOR – Blue Career 
Centre of Eastern Mediterranean 
and Black Sea, contract nr. 
EASME/EMFF/2016/1.2.1.2./06/
S12.749365-MENTOR. Proiectul a 
reunit 7 parteneri din 4 țări din zona 
Mediteranei de Est și a Mării Negre. 

Târg de Cariere

Centrul din Constanţa al 
Clusterului Transfrontalier al Energiei 
Verzi Constanţa-Dobrich, înfiinţat 
în cadrul Universităţii Maritime din 
Constanţa, a organizat, în avans, 
un eveniment prilejuit de ZIUA 
INTERNAŢIONALĂ A MĂRII 
NEGRE, la sediul universităţii, din 
Strada Mircea cel Bătrân, Nr. 104, 
Sala 710.

Organizatorii şi-au propus, pentru 
al doilea an consecutiv, ca, beneficiind 
de colaborarea instituţională dintre 
membrii clusterului, să contribuie la 
creşterea gradului de conştientizare 
a populaţiei în scopul însuşirii unui 
comportament prietenos şi responsabil 
faţă de mediul marin şi costier, într-
un cadru favorabil discuţiilor şi 
schimbului de idei ştiinţifice, dar şi 
libertăţii creative.

Manifestarea a inclus următoarele 
etape: primirea invitaţilor, susţinerea 
de discursuri şi prezentări ştiinţifice, 
prezentare şi donaţie de carte, 
expoziţie fotografică şi proiecţie de 
film – activitate cultural-educativă cu 
denumirea „NE IUBIM MAREA”.

Acest demers, întreprins în 
vederea evidenţierii şi abordării 
problemelor legate de salvarea Mării 
Negre, a fost posibil graţie aportului 
membrilor clusterului, care au susţinut 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ
A MĂRII NEGRE

următoarele activităţi în 
cadrul evenimentului:

*prezentări ştiinţifice:
○ Prof. Univ. Dr. 

Ing. Dumitru DINU, 
Universitatea Maritimă din 
Constanţa – „TEHNOLOGII 
SUBACVATICE PENTRU 
E X P L O A T A R E A 
DURABILĂ A 
RESURSELOR MARINE”

○ Conf. Dr. Ing. Nicoleta 
ACOMI, Universitatea 
Maritimă din Constanţa – 
„COOPERARE TRANS-
FRONTALIERĂ ÎN VEDEREA 
PROMOVĂRII TRANSPORTULUI 
MARITIM SUSTENABIL”

○ Florentina Vasilică, Ioana 
Carapcea, Roxana Gheorghiţă, Cristina 
Popov, studenţi ai Universităţii 
Maritime Constanţa, Specializarea 
Ingineria şi Protecţia Mediului în 
Industrie – „NATURA NU NE CERE 
SĂ FIM GENIALI, AJUNGE SĂ FIM 
RAŢIONALI”

○ Alexandra Secui, Gabriela 

Maravela, Georgiana Mantu, Andreea 
Stan, studenţi ai Universităţii Maritime 
Constanţa, Specializarea Ingineria 
şi Protecţia Mediului în Industrie – 
„POTENŢIALUL ENERGETIC DIN 
ZONA DE NORD-VEST A MĂRII 
NEGRE”

○ Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” 
Constanţa – „ISTORIA LA MAREA 
NEAGRĂ”

*prezentare şi donaţie de carte, 

Târgul de Cariere și-a propus să 
contribuie la facilitarea inserției pe 
piața muncii a elevilor și studenților, 
făcând posibilă interacțiunea 
concretă între potențialii angajatori 
și forța de muncă locală. Tinerii 
aflați în căutarea unui loc de 
muncă vor avea astfel posibilitatea 
de a discuta cu reprezentanții 
angajatorilor pentru a afla care 
sunt oportunitățile de angajare 
disponibile la ora actuală și pentru 

a beneficia de consiliere în cariera 
aleasă. Aceștia vor avea ocazia să 
fie admiși la stagii de practică reale, 
care să îi sprijine în dezvoltarea 
profesională ulterioară, sau să se 
angajeze în domeniul de interes. 

Firmele participante la Târgul 
de Cariere sunt entități cu activitate 
relevantă și rezultate remarcabile 
în cele patru sectoare conexe 
domeniului maritim din regiunea 
Mediteranei de Est și a Mării Negre: 
transportul maritim, turismul de 
croazieră, acvacultura marină și 
industria off-shore de petrol și 
gaze. Au confirmat participarea 
reprezentanți ai autorităților și 
agențiilor naționale din sectoarele 
menționate anterior, reprezentanți 

ai firmelor de crewing, operatorilor 
portuari și ai firmelor care 
activează pe piața de logistică și 
off-shore, precum și studenți de la 
universitățile constănțene și elevi de 
la licee din județ. 

Acest eveniment contribuie, 
prin urmare, la îndeplinirea 
obiectivelor proiectului MENTOR: 
alinierea competențelor și 
aptitudinilor dobândite în anii de 
școală la cerințele concrete ale 
pieței muncii, respectiv creșterea 
atractivității unei cariere în cele 
patru sectoare de interes menționate 
anterior. 

Prof. univ. dr. ing 
Cornel PANAIT
Rectorul  UMC

prin bunăvoinţa autorului – 
fizician Dr. Vasile Pătraşcu, 
Institutul Naţional de 
C e r c e t a r e - D e z v o l t a r e 
Marină „Grigore Antipa”, 
Constanţa – „PLEDOARIE 
PENTRU MEDIU – 
COLECŢIA PĂMÂNT AL 
OAMENILOR”, Editura 
Sic Press Group.

*expoziţie foto şi 
vizionare de film sub egida 
„NE IUBIM MAREA”, cu 
următoarea contribuţie:

○ Dr. Răzvan Popescu-
Mirceni, S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club 
– „VIAŢA ÎN MAREA NEAGRĂ” – 
film documentar.

○ Studenţi ai Universităţii 
Maritime din Constanţa şi elevi ai 
Colegiului Tehnic Energetic Constanţa 
şi Liceului Tehnologic „Gheorghe 
Duca” din Constanţa – selecţie de 
fotografii care exprimă viziunea 
tinerilor cu privire la tema enunţată.

CREDEM CÃ VÃ INTERESEAZÃ

Ioniţă IACoB



 În numele Asociației CLDR 
România, membră a Consiliului 
Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR 
– Viena), al cărei Secretariat Tehnic 
este coordonat la București de Fundația 
EUROLINK-Casa Europei, membră 
a „European Network for Education 
and Training” (EUNET – Germania), 
rețea sprijinită de Comisia Europeană, 
vă adresăm propunerea să 
luați parte la   Misiunea de 
Documentare-Încheiere 
Parteneriate – Regiunea 
Basilicata și Regiunea Puglia 
– Italia, în perioada 26-29 
noiembrie 2017.

Întrucât Matera, 
reședință a provinciei cu 
același nume din Regiunea 
Basilicata, va fi, în anul 
2019, Capitala Culturală 
a Europei și va organiza în 
acest context numeroase evenimente, 
festivaluri și importante reuniuni 
europene, am inițiat această misiune în 
scopul realizării unor întâlniri și discuții 
pentru participarea comună România-
Italia la rețele și proiecte transnaționale 
europene la Matera, precum și în alte 

localități din provinciile Taranto și 
Lecce (Regiunea Puglia). 

În principal, va avea loc, în data 
de 28 noiembrie 2017, la Consiliul 
Provinciei Matera, o întâlnire cu Dna 
Adriana POLI BORTONE, fost 
Ministru al Resurselor Agricole, fost 
Membru al Parlamentului European 
și Senator al Italiei, actualmente 

Internaționale de Planificare Urbană 
(Bruxelles) și Manager General al 
Agenției URBASOFIA (Roma-
București). În partea a doua a zilei, va 
avea loc o sesiune de networking pentru 
încheierea de înfrățiri și cooptarea în 
rețele/consorții parteneriale în vederea 
accesării finanțărilor atât din cadrul 
programelor mari de la Bruxelles, 

precum Orizont 2020 și 
URBACT, cât și a celor mai 
mici, precum Seed Money 
Facility – Viena și Programul 
Transnațional Dunărea-
Budapesta.

Cu această ocazie, vor 
fi prezentate oportunități 
de finanțare UE direct de 
la Bruxelles, precum și de 
parteneriate atât cu Provincia/
Orașul Matera, cât și cu alte 
primării, universități, entități 

turistice și culturale din mediul rural 
și urban, motivate să coopereze cu 
parteneri locali din România. 

Beneficiul principal al participării 
constă în realizarea de  înfrățiri care 
să obțină finanțare europeană comună 
și să conducă la includerea în  rețele/

parteneriate cu finanțare UE. 
Termenele de depunere a cererilor 
de finanțare sunt foarte apropiate, 
astfel că ar fi extrem de oportun să 
valorificăm împreună această șansă de 
lărgire a posibilităților de schimburi 
și interconectare între localitățile 
din macro-regiunea Dunării și macro-
regiunea Ionico-Adriatică, conform 
recomandărilor exprese ale Comisiei 
Europene – DG REGIO.  

Pachetul referitor la Misiunea 
Oficială acoperă deplasarea cu 
avionul în Italia; cazarea în camere 
single la nivel trei stele, cu mic dejun 
inclus; transferuri auto de la aeroport; 
traducerea consecutivă și ghidaj pe 
tot parcursul vizitelor; consiliere 
personalizată privind proiectele/
parteneriatele inițiate. 

Misiunea a fost organizată cu 
amabilul sprijin al Dnei Lector univ. 
dr. Gabriela DAVID și în parteneriat 
cu Agenția „Dunărea Albastră”, cu 
care CLDR a colaborat în bune condiții. 

Sever AVRAM 
Comisar Regional Dunărean
Președinte Executiv CLDR 

OPORTUNITĂŢI PENTRU FINANŢĂRI EUROPENE
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Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură Constanţa are 
în implementare proiectul „Promo-
varea mobilităţii forţei de muncă în 
rândul angajaţilor şi persoanelor inac-
tive – Mobility of Workers and unem-
ployed Upgrade – MOWEUP”.

Liderul de proiect este Camera de 
Comerţ şi Industrie Dobrich, district 
Dobrich – Bulgaria, iar Institutul Eu-
ropean pentru Turism Cultural EURE-
KA şi Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură Constanţa 
sunt parteneri.

Proiectul se derulează pe o durată 
de 24 luni şi este anunţat prin pro-
gramul INTERREG V-A România – 
Bulgaria. 

Obiectivele principale ale proiect-
ului sunt:

1. Elaborarea şi susţinerea unei 
platforme web, un instrument pentru 
informaţii şi sfaturi cu privire la car-
ieră;

2. Contribuţie la crearea unei arii 
eligibile integrate, din punct de ve-
dere al angajării şi mobilităţii forţei de 
muncă;

3. Crearea unor locuri de muncă în 
zona transfrontalieră şi a unor oportu-
nităţi de antreprenoriat;

4. Crearea unor rezultate măsura-
bile, pentru a transforma regiunea 
transfrontalieră.

Dintre rezultatele proiectului, vă 
menţionăm următoarele: 

 –  îmbunătăţirea accesului la iniţi-
ative comune de angajare 

 –  dezvoltarea unor servicii inova-
tive de îmbunătăţire a carierei

 –  promovarea angajării 
 –  dezvoltarea mobilităţii forţei de 

muncă.

Pentru detalii suplimentare ne 
puteţi contacta la CCINA Constanţa.

Andreea PASCU

Un proiect pentru promovarea mobilităţii forţei de muncă

Consilier al Provinciei Matera pentru 
Turism și Președinte al Agenției pentru 
Patrimoniu Cultural Euromediteranean, 
precum și cu Dl Dr. Ing. Pietro 
ELISEI, expert acreditat al Comisiei 
Europene pentru proiecte de cooperare 
teritorială, Vicepreședinte al Societății 

În cadrul proiectului 
#BritaininRomania, Muzeul 
de Istorie Națională și Arhe-
ologie Constanța, Ambasada 
Marii Britanii în România, 
Biblioteca Județeană „I.N.Ro-
man” Constanța și Ordinul 
Arhitecților din România a 
organizat expoziția 

Calea ferată engleză  
Cernavodă-Constanța,

care a avut loc la Muzeul 
de Istorie Națională și Arhe-
ologie Constanța, sala „Vasile 
Canarache”.

Despre proiect au vorbit 
E.S. Paul Brummell – Am-
basadorul Marii Britanii la 
București –, arhitect Gh. Grig-
ore Stănculescu și arhitect 
Radu Cornescu.

Ionela SAUCIUC

Eveniment la muzeu
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De curând, la Budapesta, au avut 
loc lucrările Forumului Anual al 
Dunării în cadrul Președinției anuale 
asigurate de Ungaria, precum și ale 
celei de-a 10-a ediții a Conferinței 
Europene a Consiliului Orașelor 
și Regiunilor Dunării (CoDCR). 
Cu această ocazie, au fost luate 
o serie de decizii extrem de 
importante privind rolul SUERD în 
promovarea securității energetice 
și în maximizarea instrumentelor 
financiare prin care să se asigure o 
mai bună reprezentare a obiectivelor 
Strategiei Dunării în cadrul viitorului 
exercițiu financiar UE, începând cu 
anul 2020. 

În acest context, înalții  
reprezentanți ai regiunilor, 
municipiilor și orașelor dunărene 
au decis întărirea capacității 
instituționale și a cooperării între 
țările și comunitățile dunărene prin 
CoDCR, ca rețea – partener strategic 
al Comisiei Europene – prin 
operaționalizarea la nivel macro-
regional a Rețelei Comisarilor 
Dunăreni. Drept Comisar Șef al 
Regiunii Dunării a fost desemnat Dl 
Peter LANGER, iar fiecare entitate 
componentă își poate desemna 
un Comisar Dunărean în fiecare 
regiune, județ și localitate. 

Prin afilierea consiliilor județene/
municipale/locale la această 
structură, acestea vor avea acces la 
următoarele beneficii și instrumente 
pe care CoDCR le-a creat sau este pe 
cale să le inaugureze:
● Acces la resursele Punctului 

de Contact al Reprezentanței 
Comune, ca Instituție de Lobby 
a CoDCR pe lângă instituțiile 
europene, în special DG REGIO 
– Comisia Europeană 

● Posibilitatea promovării 
comunității și proiectelor prin 
intermediul Platformei Internet 
de Comunicare și Informații

● Invitarea și cooptarea în 
cadrul evenimentelor privind 
dezvoltarea și implementarea 
proiectelor comune în cadrul 
seriei ”River Show: democrație, 

Formarea și dezvoltarea Rețelei 
Comisarilor Dunăreni în România

auto-guvernanță și participare 
cetățenească în cadrul Regiunii 
UE a Dunării”

● Oportunitatea primirii de 
consultanță și expertiză pentru 
dezvoltarea de proiecte și 
redactarea cererii de finanțare
Asociația CLDR România, 

(Comisia Europeană) și 
Vicepreședinte ISOCARP 
(International Society 
of City and Regional 
Planners); Dl Jamil 
BENABDALLAH – 
Președintele Asociației 
pentru Dezvoltarea 
Turismului de Sănătate şi 
Social și Expert ”Detente 
Consultants”; Prof. univ. 
dr. Petre PRISECARU 
– Cercetător Științific – 

Institutul de Economie Mondială al 
Academiei Române; Dr. Georgeta 
GHEȚE-DĂNĂU – Președintele 
Asociației Profesionale a Formării 
în Administrația Publică Locală 
(CINAQ); Dl Sever AVRAM 
– Comisar Dunărean Regional/
Președinte Executiv CLDR. 

A fost prezentată Misiunea 
Oficială inițiată în Italia, cu accent 
pe liniile de finanțare pe care CLDR 
și-a propus să le acceseze, îndeosebi 
în contextul oportunităților de 
interconectare între Regiunea UE 
a Dunării și Regiunea Ionico-
Adriatică din care fac parte partenerii 
italieni. Această acțiune presupune 
valorificarea oportunității oferite de 
desemnarea orașului Matera drept 
Capitală Culturală Europeană 
2018 și a orașului Sibiu drept loc de 
desfășurare a Summitului UE 2019.

La finele evenimentului, au fiost 
acordate Diplome de Participare, 
eliberate în co-tutelă de Asociația 
CLDR România și Catedra 
Internațională Onorifică ”Jean 
Bart” în sprijinul Strategiei UE 
pentru Regiunea Dunării (CIO-
SUERD), proiect coordonat de 
Fundația EUROLINK-Casa 
Europei în parteneriat cu Academia 
Română. Totodată, s-a adoptat 
Declarația de Sprijin în favoarea 
extinderii și dezvoltării Rețelei 
Comisarilor Dunăreni Locali și 
Județeni în România și a strângerii 
cooperării în cadrul Consiliului 
Orașelor și Regiunilor Dunării 
(CoDCR). 

Întrucât numărul de locuri a 
fost strict limitat la maxim 30 de 
participanți, înscrierile s-au făcut 
conform principiului „Primul venit-
primul servit”, în baza completării 
Formularului de Înscriere (www.
cldr.ro) și transmiterea acestuia către 
Secretariatul Tehnic CLDR.

De curând, la Muzeul de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța, 
s-a desfășurat conferința de 
finalizare a proiectului Dobrogea 
în contextul Primului Război 
Mondial: valorificări cultural-
educaționale, realizat de Muzeul 
de Istorie Națională și Arheologie 
Constanța în parteneriat cu 
Biblioteca Județeană „I. N. Roman” 
Constanța, Asociația „Dobrogea – 
Istorie și civilizație” și Inspectoratul 
Școlar Județean Constanța, cu 
fonduri nerambursabile AFCN.

În cadrul manifestării a fost 
vernisată expoziția Dobrogea 
în contextul Primului Război 
Mondial.

 În continuarea evenimentului, 
a avut loc premierea elevilor 
selectați în cadrul concursului 
școlar organizat de Muzeul de 
 Istorie Națională și Arheologie 

Constanța și Inspectoratul Școlar 
Județean Constanța, Eroi și fapte 
memorabile din localitatea mea în 
timpul Primului Război Mondial.

Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN

membră a Consiliului Orașelor 
și Regiunilor Dunării (CoDCR –
Viena), al cărei Secretariat Tehnic 
este coordonat la București de 
Fundația EUROLINK – Casa 
Europei, din cadrul ”European 
Network for Education and Training” 
(EUNET – Germania), rețea de 
educație nonformală recunoscută 
de Comisia Europeană, a organizat, 
cu amabilul sprijin al Primăriei 
Municipiului Fetești, reuniunea 
privind dezvoltarea și extinderea 
Rețelei Naționale a Comisarilor 
Dunăreni în România, la Fetești.  

Scopul central a constat în 
prezentarea oportunităților de 
finanțare mai puțin cunoscute 
și utilizate în cadrul Strategiei 
Dunării (SUERD), în special cele 
care implică participarea la rețele 
europene solide, apte să primească 
finanțare direct de la Bruxelles. 
Celor prezenți li s-a propus 
cooptarea într-unul din cele trei mari 
proiecte inițiate de CLDR, împreună 
cu partenerii săi.

 Sesiunea a inclus prezentări și 
discuții aplicate cu experții prezenți 
la lucrări: Dr. Pietro ELISEI  – 
Expert Urban Innovative Actions 

O ExpOZIţIE dE 
NEUITAT



Pag 6  iniţiative
Noiembrie

2017

Când vine vorba de 
infrastructură, Marian Gălbinaşu, 
primarul comunei Corbu, insistă 
asupra unui proiect de asfaltare 
ce se află în derulare. „Asfaltăm 
străzile Morii şi Şcolii. Ne grăbim 
să mărim numărul străzilor 
asfaltate, să fie localnicii mulţumiţi 
şi să vadă turiştii care ajung pe plaja 
de la Corbu că suntem în mişcare. 
După ce finalizăm asfaltarea celor 
două străzi ne pregătim să începem 
lucrările pe strada Lăstunului. 
Avem depus încă un proiect pentru 
asfaltarea străzilor din comună. 
Proiectul a fost depus şi acum e în 
evaluare. Aşteptăm cu nerăbdare 
să semnăm contractul de finanţare 
şi să ajungem să asfaltăm încă 13 
străzi”.

Primăria şi Consiliul Local 

Corbu au pregătit alte câteva 
proiecte cu sprijinul cărora să 
fie modernizată infrastructura 
localităţii.

Valentin Rotaru, responsabil cu 
achiziţiile, are la îndemână o listă 
cu priorităţi şi spune că printre 
ele se află şi extinderea Grădiniţei 
nr. 2 din comuna Corbu. „Avem 
o strategie, semn că în Consiliul 
Local se dezbat toate propunerile 
cu responsabilitate, cântăm soluţii 
viabile să consolidăm infrastructura 

Agenda primarului, agenda comunităţii
● priorităţi: reabilitarea unităţilor de învăţământ
● un proiect de asfaltare a străzilor se află în derulare
● proiect în pregătire: centru social în comuna Corbu

mai cu seamă că, în ultimii ani, 
investitorii se tot interesează de 
proiectele Primăriei, mulţi dintre ei 
fiind interesaţi să vină aici. Pe lângă 
extinderea Grădiniţei nr. 2 cu încă 
o sală, vom reabilita şi acoperişul, 
vom înlocui sobele şi vom amenaja 
noi locuri de joacă pentru copii. Tot 
în pregătire se află şi un proiect de 
reabilitare a şcolii din Corbu de Sus, 
un spaţiu care va fi modernizat şi 
dotat corespunzător; va fi schimbat 
mobilierul, se va pune parchet şi se 

va monta o centrală termică.
În atenţia Primăriei se află 

şi Grădiniţa, şi şcoala din satul 
Vadu, precizează Valentin Rotaru. 
În comuna Corbu, iată încă o 
informaţie de ultimă oră, se 
intenţionează să fie construit un 
centru social”.

Pe primarul Marian Gălbinaşu 
l-am întâlnit în faţa Primăriei. 
Purta un dialog mai lung cu câţiva 
cetăţeni, în mare parte tineri. Le 
spunea că  Primăria are câteva 
urgenţe, iar una dintre ele este 
dotarea căminului cultural din satul 
Vadu cu aparatură modernă. „Îi 
înţeleg, spune primarul. Şi vreau să 
mă ţin de cuvânt”.

Noi nu facem altceva decât să vă 
semnalăm promisiunea primarului, 
ceea ce ne face să nădăjduim că 
tinerii vor primi vestea bună în 
această toamnă. Ar fi încă o dovadă 
că agenda primarului este agenda 
comunităţii.

Ionela SAUCIUC

► CORBU

Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură 
Constanţa organizează, în 
parteneriat cu agenţia de training, 
Creative Business Management, 
un curs de agricultură ecologică. 
Cursul se va desfăşura în 
Constanţa, la sediul C.C.I.N.A., 
în perioada 25-28 noiembrie 
2017.

Constănţenii vor avea la 
dispoziţie patru zile de formare 
în creşterea animalelor în sistem 
ecologic, cultura plantelor 
ecologice şi certificarea fermelor 
bio. În ultima zi, cursanţii se vor 
deplasa la o fermă ecologică 
din judeţ pentru a vedea ce 
presupune, din punct de vedere 
administrativ şi productiv o fermă 
ecologică, de la un fermier cu  
 experienţă practică în domeniu. 

Cursul acreditat de agricultura ecologică 
revine în Constanţa

Cei care sunt la început de drum 
în agricultura bio îşi vor însuşi 
noţiunile de bază din creşterea 
animalelor şi cultura plantelor în 
sistem ecologic, iar fermierii cu 
experienţă din judeţul Constanţa 
vor identifica noi oportunităţi de 
afaceri în domeniu. 

Participanţii la curs vor 
beneficia la finalul programului 
de formare, în urma unui examen 
de specialitate, de un certificat de 
absolvire autorizat de Autoritatea 
Naţională pentru Calificări şi 
recunoscut de Ministerul Muncii 
şi Ministerul Educaţiei, pentru 
„Operator în ferme ecologice 
mixte”, cod COR: 314205. 
Constănţenii care vor obţine acest 
certificat vor putea accesa proiecte 
susţinute din fonduri europene 
cu ajutorul diplomei şi vor avea 

posibilitatea de a obţine finanţare 
externă.

Trainerii cursului se diferenţiază 
prin experienţa practică pe care o 
au în agricultura ecologică şi prin 
familiarizarea cu problemele şi 
necesităţile reale ale fermierilor. 
Lectorii îi vor învăţa pe cei prezenţi 

care sunt etapele ce trebuie 
urmate pentru a deveni producător 
certificat ecologic, de la cultura 
plantelor şi creşterea animalelor în 
sistem ecologic, până la condiţii 
de certificare, relaţii cu furnizori 
şi proceduri de export.

Adrian CRĂCIUN
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– Vă invit, domnule director, să 
începem acest dialog cu o 
întrebare privind termenele 
stabilite pentru executarea 
lucrărilor prevăzute  în 
Programul Naţional de Irigaţii: 
Care e situaţia în Dobrogea?

– Suntem pregătiţi să respectăm 
termenele, ne organizăm  şi 
acţionăm să fim în pas cu 
exigenţele, dar şi cu solicitările. 
În zona Carasu-Galeşu suntem 
avansaţi, am pregătit documentaţia 
pentru a fi pusă pe SEAP. Avem 
în atenţie în jur de 5.000 de ha. 
Pentru amenajarea Sinoe aşteptăm 
să fie depusă expertiza tehnică. 
Am făcut, cum spuneam, un pas 
înainte. Şi vă dau un exemplu: 
am angajat în ultima vreme 
electromecanici şi electricieni, 
pentru Constanţa şi Tulcea sunt în 
jur de 160 de meseriaşi. Avem în 
atenţie schimbarea unor pompe, 
sunt câteva lucrări complexe 

● O prioritate
MODERNIZAREA AMENAJĂRILOR 

PENTRU IRIGAŢII
●  interlocutor: Alin Romeo Trifan, directorul ANIF, 

Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Dobrogea
pe canale, într-un cuvânt: 
modernizare.

–  Sprijiniţi, înţeleg, şi organizaţiile 
utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii...

– Suntem receptivi la solicitările 

lor. O asemenea organizaţie a 
utilizatorilor de apă s-a înfiinţat 
la Fântânele. Ea urmează să preia 

infrastructura secundară de irigaţii 
şi să acceseze submăsura 4.3 din 
PNDR.

 Sunt fermieri care vor să devină 
competitivi şi să facă o agricultură 
performantă, culturile au nevoie de 

apă în anotimpurile fără ploi, când 
seceta face ravagii în câmp. Cu toate 
acestea, deşi apa a fost gratuită, în 

Dobrogea s-au irigat doar 11.000 
de hectare. Ne gândim să venim 
în întâmpinarea fermierilor şi să 
le dăm o mână de ajutor pentru a 
putea aplica tehnologii de ultimă 
oră; până în 2020 vom mări 
suprafaţa ce ar putea fi irigată; vom 
ajunge la o suprafaţă de 120.000 de 
ha în judeţul constanţa. Discutăm 
cu fermierii tot timpul, avem o 
strânsă legătură cu ei şi căutăm să-i 
facem să înţeleagă că submăsura 
4.3 cu finanţare nerambursabilă e 
un mare avantaj pentru fermele lor, 
le punem la dispoziţie informaţii 
despre beneficiile pe care le pot 
avea prin reabilitarea infrastructurii. 
Mai mult, ANIF propune măsuri de 
formare şi instruire profesională. 
Este şi acesta un subiect care merită 
să fie dezvoltat.

–  De acord. Acesta e motivul pentru 
care vom reveni la ANIF să 
continuăm dialogul cu dvs.

A consemnat
Ioniţă IACoB

Municipalitatea Ningbo – 
China, împreună cu Primăria 
Municipiului Constanţa, în 
parteneriat cu Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat, Invest România, 
Adminstraţia Porturilor 
Constanţa, alături de Camera 
de Comerţ, Industrie, Navigaţie 
şi Agricultură Constanţa, prin 
Centrul Enterprise Europe 
Network, au lansat invitaţii 
pentru evenimentul:

 Forum de cooperare 
economică în industrie 

şi logistică 
China (Ningbo) – 

România

Din partea delegaţiei chineze 
au participat peste 90 de persoane, 
şi a fost formată din oficialităţi 
locale şi regionale şi 51 de 
oameni de afaceri, reprezentând 
39 de firme chineze. 

Firmele chineze sunt 

producători şi exportatori/
comercianţi, cu următoarele 
domenii de activitate: logistică 
şi transport; electrice şi 
electronice; mecanică şi inginerie;  
echipamente şi accesorii pentru 
automobile; materiale de 
construcţii; import-export produse 
industriale, bunuri de larg 
consum, fructe şi legume, 
produse antimicrobiene 
folosite în industria 
cosmetică şi farmaceutică, 
enzime catalitice; IT&C 
şi e-commerce; tricotaje şi 
articole de îmbracăminte, 
echipamente pentru bucătării;  
organizaţii spercializate 
în investiţii industriale şi 
cooperare tehnologică, 
parcuri industriale.

Alături de oficialităţile 
locale, la deschiderea 
evenimentului au luat parte: 
domnul  Ilan Laufer – Ministru 
pentru Mediul de Afaceri, 
Comerţ şi Antreprenoriat, 

doamna  Paula-Marilena Pîrvănescu 
– Secretar de Stat, E.S. dl. Xu 
Feihong – Ambasadorul Republicii 
China în România.

Evenimentul a cuprins 
prezentări ale oportunităţilor 
de cooperare economică şi 
investiţionale cu Ningo – China, 

prezentarea mediului economic 
şi investiţional din România şi 
Constanţa, întâlniri punctuale 
de afaceri între firme chineze şi 
româneşti.
Dr. ec. Ion Dănuţ Jugănaru 

Director General CCINA 
Constanţa

CONSTANţA – UN pUNCT dE ATRACţIE 
pENTRU INVESTITORII CHINEZI
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Emoţionată că la vernisajul 
expoziţiei sale (găzduită la Muzeul de 
Artă din Constanţa), a avut prilejul să 
aibă, pe lângă un public numeros, doi 
invitaţi cu notorietate, Arhiepiscopul 
Tomisului, P.S. Teodosie şi Doina 
Păuleanu, iniţiatoarea unor proiecte 
culturale de anvergură, critic de artă 
care a promovat talentul unor artişti 
care au făcut cu timpul carieră, 
Silvia Radu a fost (şi de astă dată) 
o plăcută surpriză; lucrările ei au 
stârnit admiraţie şi un val de cuvinte 
frumoase, aprecieri pe care artista, 

● INFO  ZONA METROPOLITANÃ CONStaNţa
● O expoziţie

CA O GRĂDINĂ CU ÎNGERI
● Doina Păuleanu: „Silvia Radu face o sculptură 
de inspiraţie religioasă”

ajunsă la o vârstă frumoasă, le merită 
cu prisosinţă. Pentru Doina Păuleanu, 
expoziţia Silviei Radu a fost o bucurie, 
un adevărat eveniment: „Silvia Radu 
este un om profund, credincios, 
talentat. Ea a realizat numeroase opere 
de-a lungul vieţii şi a luat premii pe 
măsura talentului. Are o forţă creatoare 
pe care anii n-au diminuat-o. Silvia 
Radu face o sculptură de inspiraţie 
religioasă. Ea face astăzi o sinteză, 
are un gen de stilizare care ne duce cu 
gândul către credinţă. De aici pornesc 
toate gândurile sale. Silvia Radu a 
dovedit că este un excelent colorist. 
Există o aspiraţie către decorativ. Ea 
a avut ideea de a dedica martirilor 
aceste chipuri pe care le-a recreat din 
memorie. Ultimul segment ale acestei 
remarcabile expoziţiei este dedicat 
familiei. Avem în faţă o expoziţie 
complexă de gândire şi simţire care 
pentru noi este o bucurie a sufletului”.

Pentru cine nu ştie, Silvia Radu 
este un artist cunoscut şi pentru că 
a ctitorit o biserică la Vama Veche, 
după cum a precizat Arhiepiscopul 

Tomisului. Tot P.S. Teodosie a 
apreciat icoanele din expoziţie, dar şi 
„tablourile cu flori şi peisaje care sunt 
atât de frumoase. Avem aici pe Valeriu 
Gafencu, sfântul închisorilor. Sfinţii 
nu sunt doar cei din calendar. Cerul e 
plin de sfinţi. În conştiinţa noastră sunt 
sfinţi toţi cei care au pătimit. Vasile 
Voiculescu a murit rostind cuvinte 
importante. Traiul sărac aduce viaţă 
lungă. Avem nevoie de modele, tinerii 
au nevoie de modele, să nu vadă la noi 
sminteală. Firesc ar fi ca nicio lege 
umană să nu contrazică legea divină. îngeri. Ar fi interesant să avem într-o 

bună zi o expoziţie cu preoţii din 
Dobrogea care au suferit”.

Şi pentru că în miezul 
evenimentului despre care scriem s-a 
aflat Silvia Radu, inserăm în acest colţ 
de pagină câteva cuvinte dintr-o mai 

lungă confesiune pe care au ascultat-o 
toţi invitaţii la acest vernisaj: „Martirii 
noştri sunt bucuria noastră. Au fost 
atât de mulţi martiri, încât pot pune că 
Dobrogea e un pământ binecuvântat”.

Pagină realizată de 
Andreea PASCU 

Să trăim în adevăr! Apreciez opera 
Silviei Radu, pentru că este izvorâtă 
dintr-o credinţă vie, dintr-o pasiune. 
Această expoziţie e ca o grădină cu 

Şi la acest concurs, 
sportivii de la CS Karate 
Traditional Constanţa au obţinut 
următoarele rezultate, după cum 
urmează:

Copii 8-9 ani 
Berechet Elie Loc I kata ind şi 
Loc I kumite

Copii 10-11 ani
Tudor Răzvan Loc II kata ind şi 
Loc II kihon

La cele patru categorii de 
vârstă au participat un număr de  
aprox 700 de copii. Sportivii au 
fost pregătiţi de sensuri.
Dumitrescu Niculae 7dan 

şi Ciucu Dănuț 3dan

CM de Karate Traditional 
Shotokan Fudokan Cluj 2017


