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Primarul oraşului năvodari, 
Florin Chelaru, sprijină 

proiectul educaţional  
„Caravana prieteniei”,  
parteneriat încheiat între 
şcolile „George Enescu”  

din năvodari şi „Principesa  
Maria” din Sinaia

„...În vară, podul de la butelii va fi cel mai modern 
pod din Constanţa.” (Decebal Făgădău)
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– Vă invităm, doamna Neagu, 
să continuăm dialogul despre 
învăţământul profesional şi tehnic. 
Avem câteva întrebări despre Statutul 
practicantului şi despre operatorii 
economici. Avem un agent economic, 
ce poate iniţia el pentru pregătirea 
practică?

– Poate organiza, de comun 
acord cu unitatea de învăţământ şi 
în conformitate cu reglementările 
legale aplicabile stagii suplimentare 
de pregătire practică pentru elevii cu 
situaţia şcolară neîncheiată din cauza 
absenţelor sau care nu au obţinut 
medii de trecere la stagiile de pregătire 
practică sau la pregătirea practică 
din cadrul modulelor din planul 
de învăţământ pentru calificarea 
respectivă. Se pot organiza, trebuie 
să precizez, stagii suplimentare de 
practică numai în timpul liber al 
elevului sau în perioada vacanţelor, 
cu acordul elevului, respectiv al 
părintelui, pe baza unui contract 
de muncă încheiat  cu respectarea 
legislaţiei şi cu condiţia de a nu afecta 
îndeplinirea obligaţiilor şcolare ale 
elevului.

– Acum să vorbim despre 
drepturile şi obligaţiile elevului. Nu 
facem un inventar cu întâmplările 
ieşite din comun înregistrate în unele 
şcoli, e adevărat, puţine la număr, 
aşa că vă întreb: care sunt obligaţiile 
elevului?

– Sunt lucruri, în mare parte, 
cunoscute. Elevul trebuie să frecventeze 
programul stabilit pentru activităţile de 
pregătire teoretică şi practică, elevul 
trebuie să recupereze activităţile de 
practică de la care a absentat, inclusiv 

GAbRIeLA CARMeN NeAGU: „Operatorul 
economic este obligat să asigure la timp susţinerea 

financiară şi celelalte forme de sprijin material”

din motive medicale, conform unui 
program de pregătire convenit cu 
tutorele şi coordonatorul de practică; 
elevul trebuie să utilizeze un caiet de 
practică. Este bine să se ştie că părinţii 
elevului şi cadrul didactic coordonator 
de practică trebuie să verifice periodic 
acest caiet de practică. Elevul nu are 
voie, atenţie, să folosească informaţiile 
la care are acces în timpul practicii 
despre partenerul de practică sau 
clienţii săi, pentru a le comunica unui 
terţ sau pentru a le publica, chiar şi 
după terminarea pregătirii, decât cu 
acordul partenerului de practică.

Practicantul trebuie să îşi 
desfăşoare activitatea practică în 
condiţii care respectă, după cum se 

ştie, normele de igienă, de sănătate, 
de securitate în muncă, de protecţie şi 
de pază contra incendiilor.

– Care sunt obligaţiile 
operatorului economic partener de 
practică?

– Sunt destule. Mă voi opri asupra 
câtorva.

♦ Să stabilească, în parteneriat cu 
unitatea de învăţământ, schemele orare 
de funcţionare a învăţământului dual, 
aprobată prin Ordinul Ministerului 
Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017.

♦ Operatorul are obligaţia să 
planifice, împreună cu unitatea de 
învăţământ, stagiile de pregătire 
practică a elevilor şi să asigure 
instruirea elevului practicant.

♦ Repartizarea la practică în locuri 
de muncă grele, vătămătoare sau 
periculoase se poate face numai după 
împlinirea vârstei de 18 ani. 

♦ Operatorul economic este obligat 
să asigure la timp susţinerea financiară 
şi celelalte forme de sprijin material 
şi stimulente, trebuie să comunice 
unităţii şcolare absenţele şi abaterile 
disciplinare înregistrate de elev pe 
parcursul practicii.

♦ Certificatul de pregătire practică, 
completat şi semnat de partenerul 
de practică este transmis unităţii 
de învăţământ pentru a fi înmânat 
elevilor.

A consemnat
Ionela SAUCIUC

●	 interlocutor: prof. dr. Gabriela 
Neagu, inspector şcolar pentru 
învăţământul profesional şi 
tehnic – Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa

Biblioteca Judeţeană 
„Ioan N. ROMAN” Constanţa 
organizează în luna martie  
 un eveniment dedicat Zilei 

internaționale a poeziei. În cadrul 
acestuia va avea loc a III-a ediţie 
a concursului de poezie Iubitorii 
de rime şi o secțiune de recitări 

de poezii cu tematică istorică în 
contextul Centenarului Marii Uniri. 

În acest an, concursul se 
desfășoară în perioada 12 
februarie-9 martie, răstimp în care 
participanții vor trimite creațiile 
lor pentru înscrierea în concurs, în 
nume personal sau prin intermediul 
cadrelor didactice. Concursul se va 
desfășura pe două secțiuni: clasele 
V-VIII, respectiv IX-XII.

 În ziua de 21 martie, în cadrul 
evenimentului Ziua poeziei, va 
avea loc festivitatea de premiere. 
Pentru momentul de recitări, 

doritorii – elevi și nu numai 
– își vor exprima intenția de 
participare până cel târziu în data 
de 9 martie 2018.

 Toţi cei interesaţi de 
participarea la eveniment pot 
solicita informaţii la sediul 
Bibliotecii la Secţia Împrumut 
pentru adulţi, pe pagina de 
Facebook a Bibliotecii Judeţene, 
la adresa de mail: imprumut.
a d u l t i @ b j c o n s t a n t a . r o . 
Vă aşteptăm în număr cât mai 
mare!

Ionela SAUCIUC
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„Voluntariatul în comunitatea 
ta” este un proiect realizat de 
Asociația „Împreună pentru 
viitor”, alături de Inspectoratul 
Școlar Județean, în care ONG 
Mare Nostrum este partener. 
Proiectul se află la a doua ediție 
și scopul acestuia este de a 
accentua necesitatea dezvoltării 
voluntariatului în comunitate.

În cadrul proiectului, ONG 
Mare Nostrum este „responsabil” 
de 17 tineri, de la Liceul 
Tehnologic Cogealac, pe care îi 
coordonează și le oferă informații 
utile despre tot ceea ce înseamnă 
activități de voluntariat. Recent, a 
avut loc a patra întâlnire în cadrul 
proiectului, în care tinerii au 
decis care sunt domeniile în care 
   vor să facă acest tip de activități: 

„Prietenii noștri de la Liceul 
Tehnologic Cogealac au hotărât 
să activeze pentru următoarele 4 
luni în domeniul sănătății, social 
și educațional, domenii pe care le-
au ales în urma consilierii pe care 
le-am oferit-o noi, cei de la ONG 
Mare Nostrum. Pe noi ne bucură 
de fiecare dată să vedem interesul 
tinerilor în această direcție, dar 
ce ne bucură cel mai mult este 
creativitatea cu care abordează 
acest subiect”, spune Andreea 
Ionașcu, coordonator Departament 
Educație Durabilă și Voluntariat în 
cadrul ONG Mare Nostrum.

 În cadrul întâlnirilor sunt 
folosite  tehnici non-formale de 
educaţie, pentru ca informația 
să fie asimilată mai ușor. De 
asemenea, tinerii își dezvoltă 

abilitatea de a se coordona singuri 
și de a învăța să fie independenți 
în organizarea și coordonarea 
activităților de voluntariat pe care 
le vor întreprinde pe viitor. Tinerii 
beneficiază și de ajutorul cadrelor 
didactice, care le urmăresc 
progresul. „Acest proiect, dincolo 
de toate, îi învață pe tineri să 
fie responsabili, atât în ceea ce 
privește mediul, cât și în ceea 
ce privește acțiunile în care sunt 
implicați. Noi suntem absolut 
fascinați de deschiderea pe care 
o au în a schimba mentalități 
și practici, iar acesta este un 
semnal care ne spune că suntem 
pe drumul cel bun”, completează 
Andreea Ionașcu.

Ioniţă IACOB

PrOiECTE

în numărul viitor
S-au înmulţit veştile bune despre 

proiectele care vor fi demarate 
la Tuzla, în această primăvară. E 
vorba de cabinetele medicale, de 
construirea unui supermarket cu 
firmă şi cu vad, de parcul ce va fi 
amenajat lângă primărie. Detalii 
despre aceste investiţii şi despre 
proiectele aflate în pregătire vom 
afla (în numărul viitor) de la Taner 
Reşit, primarul comunei Tuzla, 
care a avut amabilitatea să acorde 
un interviu trimisului nostru special 
(Iacob Ioniţă).

Crescătorii de porci din rasele 
Bazna și Mangalița care își desfășoară 
activitatea în sectorul producției 
primare vor primi cu titlul gratuit un 
număr par de purcei, minim doi și 
maxim zece pentru creștere, îngrășare 
și livrare către un procesator cu care 
au încheiat contract în acest sens.

Purceii pentru creștere și 
îngrășare sunt primiți de procesatori 
de la furnizorii de purcei din rasele 
Bazna și Mangalița în baza unui 
contract de livrare și transportați 
crescătorilor de porci.

Ajutorul de minimis reprezintă 
numărul de purcei primiți cu titlul 
gratuit din rasele Bazna și Mangalița 
de beneficiar, iar valoarea acestuia 
se calculeză solicitantului ajutorului, 
respectiv furnizorului de purcei prin 
înmulțirea numărului de purcei cu 
250 lei/cap purcel.
 Crescătorii de porci, pentru a 

beneficia de acest program trebuie 
să îndeplinească cumulativ urmă-
toarele condiții:
 Să dețină exploatații 

înregistrate sau autorizate sanitar 
veterinar;
 Să încheie contract cu un 

procesator sau cu altă persoană 
juridică;
 Să primească cu titlu gratuit 

●	Credem că vă interesează:

„Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 
susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi 

Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”
un număr par de purcei, minim 2 și 
maxim 10, de la un procesator sau 
de la altă persoană juridică cu care a 
încheiat contract;
 Să livreze minim 50% din 

purceii primiți cu titlu gratuit la 
procesatorul sau la o altă persoană 
juridică cu care a încheiat contract la 
o greutate în viu de minim 130 kg/cap;
 Să respecte stuctura rației 

furajere.

 Furnizorii de porci solicitanți 
ai ajutorului de minimis trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții:
 Să dețină scroafe și scrofițe 

înscrise în Registrul genealogic;
 Să furnizeze purcei înțărcați 

către procesatori sau altă pesoană 
juridică la greutatea minimă de 10 
kg/cap în baza unui contract de 
livrare și purceii să fie identificați 

potrivit legislației în vigoare;
 Procesatorii și alte persoane 

juridice trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții:
 Să preia purceii de la furnizori 

în baza unui contract de livrare și să-i 
transporte către  beneficiari;
 Să încheie contract cu benefi-

ciarii pentru creșterea și îngrășarea 
purceilor;
 Să preia de la beneficiari în 

vederea abatorizării și procesării a 
cel puțin 50% din efectivul de purcei 
destinat îngrășării la o greutate 
minimă de 130 kg/cap în viu;
 Să plătească beneficiarului 

prețul stabilit prin contract de 11 lei/
kg în viu.

Furnizorii de purcei din rasa 
Bazna și Mangalița, crescătorii de 
porci din rasele Bazna și Mangalița 
și procesatorii pot solicita înscrierea 
în program în baza unei cereri care se 
depune la Direcția pentru Agricultură 
Județeană.

Durata de aplicare a acestei 
scheme de ajutor de minimis este 
pentru perioada 2018-2020.

Informaţiile ne-au fost puse 
la dispoziţie de către directorul 
Direcţiei Agricole, Iulia Antonia 
Bruchental.

Ioniţă IACOB
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AgendA primArului, 
agenda comunităţii

● în dialog cu Ioan Roman, primarul comunei LUMINA

În revista TOMISUL 
CULTURAL (nr. 13/2018) cititorii 
vor descoperi numele unor poeţi şi 
prozatori de prima mână din lumea 
bună a literaturii. Adrian Popescu 
publică un grupaj de poeme, rubri- 
   ca „insolit” găzduieşte poezii de 

TOMIsUL CULTURAL nr. 13
intitulată „Englezii”. Romancierul 
Dinu Săraru anunţă apariţia 
romanului „CORRIDA”; criticul 
literar Ioan Holban scrie, sub titlul 
„Prin mine se vede totul ca printr-o 
lentilă de contact”, despre poetul 
arădean Vasile Dan, câştigătorul 
mai multor premii ale Uniunii 
Scriitorilor din România.

Romancierii Dan Stanca, 
Gabriela Adameşteanu şi Dumitru 
Augustin Doman publică fragmente 
din cărţile lor, aflate în drum 
spre tipografie. Academicianul 
Ion Pop, poet, publicist şi critic 
literar, îi acordă un interviu lui 
Iulian Talianu, fondatorul revistei 
constănţene. Doina Păuleanu, 
directorul Muzeului de artă 
Constanţa, scrie despre pictorul 
Zamfir Dumitrescu, un artist 
adevărat care  este  recomandat, 

în  paginile  acestui număr de 
revistă, şi  de scriitorul Dinu 
Săraru. Constantin Cheramidoglu 
ne aminteşte de Constanţa de 
odinioară, iar poetul Marian 
Drăghici povesteşte (într-un 
interviu) despre prietenii săi din 
Dobrogea şi despre anii tinereţii 
petrecuţi în oraşul Cernavodă.

Arhitectul Radu Cornescu, un 
constănţean cu memoria mereu 
proaspătă şi cu iniţiative preţuite 
de cititorii revistei TOMISUL 
CULTURAL continuă serialul 
„Arhitectura Interbelică pe 
litoralul românesc”, azi se află 
în atenţie „Aeroportul uitat al 
Constanţei”. Pe ultima copertă a 
revistei descoperim un text semnat 
de scriitorul Matei Vişniec, e 
vorba de o „scenă” din piesa 
ŞOBOLANUL REGE, a cărei 
premieră, vă reamintim, a avut loc 
la Teatrul de Stat din Constanţa.

Andreea PASCU

Marta Petreu, iar la rubrica „roua 
lecturii”, Gabriel Chifu semnează un 
poem tulburător. În acest număr de 
revistă sunt publicaţi poeţi cu faimă 
şi cu cărţi premiate, atât la nivel 
naţional, cât şi internaţional, poeţi 
ale căror volume au fost traduse în 
ţări unde poezia e, să spunem aşa, 
regina târgurilor de carte: Carolina 
Ilica şi Dumitru M. Ion, George 
Alboiu şi Ion Cocora, cu menţiunea 
că „Executare silită”, cea mai 
recentă carte a poetului Ion Cocora, 
a fost declarată cartea de poezie a 
anului 2017. În pagina rezervată 
ACADEMIEI ROMÂNE semnează 
acad. Florin Gheorghe Filip; titlul 
articolului: „Biblioteca Academiei 
Române în Societatea Cunoaşterii”. 
Paul Diaconescu, un alt colaborator 
al revistei, semnatarul rubricii 
„Picătura”, publică însemnarea 

–  Suntem la început de an şi vă 
întreb, domnule primar, ce veşti 
aveţi pentru locuitorii comunei 
Lumina?

–  Veşti bune. Am finalizat proiecte 
pe care locuitorii le aşteptau. Am 
găsit soluţii pentru problemele 
pe care le-am identificat 
împreună cu consilierii locali şi 
îi asigur pe cetăţeni  că avem în 
atenţie priorităţile comunităţii. 
Am finalizat un proiect privind 
infrastructura educaţională. A 
fost o oportunitate de dezvoltare 
a reţelei de învăţământ: şcoala 
gimnazială din comună a fost 
extinsă, modernizată şi dotată 
cu aparatură care sprijină 
instruirea elevilor. E vorba de 
o clădire, parter şi etaj, cu şase 
săli de clasă, un aşezământ 

în care cadrele didactice şi 
elevii desfăşoară proiecte 
educaţionale şi activităţi care 
nu fac altceva decât să pună în 
lumină potenţialul şi resursele 
care există în mediul rural. În 
sprijinul acestei afirmaţii am şi 
dovezi: Şcoala gimnazială din 
comuna Lumina  a iniţiat un 
proiect în contextul cooperării 
transfrontaliere, cu parteneri 
din ţara vecină, Bulgaria. E 
un proiect pentru creşterea 
capacităţii de cooperare 
privind organizarea serviciilor 
de consiliere şi orientare 
profesională a elevilor în carieră.

 Proiectul e în derulare şi mă 
bucur să aud că la fiecare 
activitate elevii şi profesorii 
participă cu interes.

– Ştiu că aţi identificat unele 
necazuri privind infrastructura 
din comună şi mai ştim că aveţi 
o nemulţumire când vine vorba 
de obţinerea unor avize. Aţi 
găsit soluţii pentru a depăşi 
aceste obstacole?

–  Din păcate, e prea multă 
birocraţie în unele instituţii. 
Aşteptăm cu lunile obţinerea 
unor avize. Timpul, se ştie, nu 
mai are răbdare. Comuna avea 
6.000 de locuitori acum câţiva 
ani, azi are în jur de 12.000. Sunt 
alte aşteptări, alte provocări. 
Avem în derulare patru proiecte 
ce vizează infrastructura. La 
Sibioara se lucrează la reţeaua 
de alimentare cu apă potabilă. Şi 
este mult de lucru: rezervor de 
apă, staţii de pompare şi refulare, 
conductă pentru apă potabilă 
pe o distanţă ce trece de şapte 
kilometri. În satul Oituz avem o 
investiţie tot cu finanţare PNDL, 
e vorba de un proiect privind 
înfiinţarea reţelei de canalizare, 
pe mai bine de şase kilometri, 
inclusiv a staţiei de epurare. Mai 
nou, am depus un proiect pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
unor străzi din comună. Aş dori, 
pentru că tot spuneam că le dau 
veşti bune cetăţenilor, să reţineţi 
care sunt primele străzi pe care 
le vizăm: Canarului, Morii, 
Ghiocei, Petrolului, Narciselor, 

Crizantemelor, Lebedei, Sirenei. 
E un semn bun, pentru că anul 
trecut am finalizat un proiect 
privind îmbunătăţirea reţelei 
de străzi: am asfaltat drumurile 
pe o distanţă de 12 kilometri şi 
am construit şapte podeţe tot cu 
finanţare prin PNDL. Locuitorii 
vor să aibă străzi cu asfalt şi 
trotuare, cu spaţii verzi, cu apă şi 
canalizare, comuna Lumina are 
nevoie de proiecte şi oportunităţi  
de dezvoltare durabilă şi de 
aceea consolidăm infrastructura. 
Ne gândim că numai aşa putem 
să-i atragem pe investitori. 
Primăria şi Consiliul local 
caută să iniţieze proiecte care să 
sprijine apariţia unor noi locuri 
de muncă pentru tineri, pentru 
că de la un an la altul vedem că 
tinerele familii manifestă interes 
pentru a se stabili în comună.

A consemnat  
Adrian CRĂCIUN
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Două şcoli gimnaziale, „George 
Enescu” din Năvodari şi „Principesa 
Maria” din Sinaia au încheiat un 
parteneriat sub un titlu inspirat: 
„Caravana prieteniei”, un parteneriat 
coordonat de cadre didactice din cele 
două unităţi de învăţământ. Manuela 
Butuman, Nina Nicolau, Luiza Grosu, 
Daniela Costea, Lăcrămioara Ciornea 
(Năvodari) şi Rodica Rădulescu, 
Ruxandra Răcăteş şi Simona Popa 
(Sinaia).

Proiectul „Caravana Prieteniei” 
are un motto care seamănă, fapt 
remarcabil, cu un îndemn: „O şcoală 
deschisă către lumea de mâine”.

Profesoara Manuela Butuman, 
directorul Şcolii Gimnaziale George 
Enescu Năvodari, unul dintre iniţiatorii 
acestui proiect care asigură un util şi 
eficient schimb de experienţă între 
cele două unităţi de învăţământ, ne-a 
încredinţat următoarea declaraţie: „În 
faţa educatorilor se află mereu grupuri, 
activităţi omogene sau eterogene, cu 
diferite aptitudini, calităţi intelectuale 
sau disponibilităţi afective. Arta 
noastră, a dascălilor, este de a descoperi 
talente, de a stimula interesul pentru 
domenii de studiu, de a identifica 
motivaţii, fără a uita că fiecare copil 
are o anumită individualitate, un 
univers interior specific ce se refuză 
înscrierilor şi uniformizărilor. Nu 
trebuie să uităm că educaţia este un 

●	Proiecte educaţionale

Jurnalul unei 
caravane

proces dificil care îmbină într-o doză 
inefabilă ştiinţa şi intuiţia, experienţa 
şi spontaneitatea, este un veritabil 
act de imagine pentru care învăţători 
şi profesori deopotrivă trebuie să 
găsească alte şi alte soluţii, născute din 
competenţă, dar şi dintr-o inepuizabilă 
creativitate. Schimbările de esenţă 
din învăţământul românesc lansează 
multiple provocări în conceperea unor 
noi oferte extracurriculare, în acord cu 
orizontul de aşteptare al elevilor”.

Privind fotografiile (o fotografie 
face cât o mie de cuvinte) de la 
activităţile promovate de acest proiect 
putem scrie fără ezitări că avem 
sub ochi un parteneriat activ care 
şi-a atins scopul şi obiectivele, un 
parteneriat care a încurajat iniţiativele 
şi implicarea părinţilor în viaţa şcolii; 
dintre activităţile specifice amintim 
concursurile şi atelierele de lucru, 
şezătorile şi expoziţiile, drumeţiile 
şi excursiile (Năvodari şi Sinaia sunt 
două staţiuni pitoreşti), unde alături de 
elevi şi cadre didactice au participat 
părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii. 
„Rezultatele au fost cele aşteptate, 
ele au fost promovate şi evidenţiate 
în pliantele şi revistele editate de 
cele două şcoli, după cum a precizat 
Rodica Rădulescu, directorul şcolii 
prahovene. Caravana prieteniei este un 
parteneriat cu un impact care ne ajută 
să dezvoltăm noi strategii în relaţia 

dintre şcoală şi părinţii elevilor, 
dintre şcoală şi instituţiile culturale 
din comunitate. Câştigăm cu toţii de 
pe urma acestui parteneriat. Vedem 
cum se revigorează spiritul civic, 
asociaţia de părinţi din cele două 
şcoli comunică deschis cu şcoala. 
Rămânem cu toţii cu o experienţă 
care ne ajută.

Povestea noastră a început în 
anul 2012 când am primit un telefon 

de la doamna director de la Școala 
„George Enescu” Năvodari.

Prietenia noastră a început cu 
vizita unui grup de elevi și profesori 
din Năvodari la Sinaia, cu ocazia 
Săptămânii „Școala altfel” care, la 
acea vreme, era organizată în aceeași 
perioadă în toată țara. Îmi amintesc 
că era primăvara, aprilie 2012. Atunci 
am făcut cunoștință prima dată cu cei 
care urmau să ne devină prieteni. La 
nici doua săptămâni, am fost invitați 
la Ziua Școlii din Năvodari, urmând 
ca peste alte 3 săptămâni, un grup de 
profesori din Năvodari să revină la 
Sinaia, la Ziua Școlii.

Am reluat schimburile de 
experiență dintre elevi și profesori 
între cele două școli. Astfel, am invitat 
un grup de 10 cadre didactice de la 
Năvodari să ne viziteze școala, odată 
cu Ziua Școlii „Principesa Maria”, 
serbată mereu în preajma zilei de 10 
mai, Ziua Regalității. Proiectul cu care 
am continuat s-a numit „Caravana 
prieteniei”.

Eram convinsă că lucrurile 
vor merge la fel de bine. Ne-am 
cunoscut mai bine, am socializat, 
am vizitat obiectivele culturale ale 
orașului Sinaia (Castelul Peleș, Casa 
Memorială „George Enescu”, Centrul 
Cultural „Carmen Sylva” etc.). Am 
urcat cu telegondola la Cota 1400 și 
la Cota 2000, am pus bazele unor alte 
proiecte care nu au întârziat să apară: 
a urmat deplasarea unei delegații de 
10 cadre didactice și 12 elevi din 
Sinaia la Năvodari, la începutul lunii 
iunie 2017, cu ocazia participării 
acestora la Ziua Școlii „George 
Enescu” din Năvodari și la Festivalul 
Diversitas, la care elevii din Sinaia 
au câștigat 2 premii III la secțiunea 
de dans popular și de interpretare a 
unui cântec popular.

Am avut ce învăța unii de la alții: 
schimburi de experiență între elevi și 
cadre didactice, obiceiuri și tradiții 
din regiunea Dobrogei și a Munteniei, 
dar cel mai important lucru e că 
povestea continuă, cu noi experiențe și 
provocări.

Școala Gimnazială „Principesa 
Maria” din Sinaia deține Diploma de 
excelență instituțională, acordată de 
Ministrul Educației, pentru rezultatele 
de excepție și pentru învățământul de 
calitate desfășurat timp de 105 ani.”

De la cadrele didactice am aflat 
câte întrebări se ivesc în jurul unor 
asemenea parteneriate; ştim cu toţii ce 
înseamnă deplasarea unui grup de elevi 
de gimnaziu de la Sinaia la Năvodari 
dus-întors, de aceea ne grăbim să 
inserăm aici numele profesorilor care 
alcătuiesc echipa de proiect, profesori 
care pun mult suflet în proiectele iniţiate 
de cele două şcoli: Rodica Ulier, Robert 
Pererva, Mihaela Pererva, Smaranda 
Agapie, Livia Sarghie, Larisa Badea, 
Diana Anghel, Mihaela Drăcea, 
Florenţa Moldoveanu şi Andreea Banu, 
cu precizarea că ultimii cinci sunt de la 
Şcoala Gimnazială „Principesa Maria” 
din Sinaia. Au şi dascălii un loc pe 
scena acestui proiect, unde „Caravana 
Prieteniei” este primită de fiecare dată 
cu aplauze.

Pagină realizată de
Iulian TALIANU
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Universitatea Maritimă 
din Constanța a sărbătorit de 
curând 28 de ani de la înființare 
şi acest  eveniment a avut loc la 
sediul UMC. Această aniversare 
a fost marcată împreună cu 

eVeNIMeNT LA UNIVeRSITATeA MARITIMA CONSTANTA,~

numeroși invitați – studenți și 
cadre didactice, reprezentanți ai 
autorităților constănțene, parteneri 
și colaboratori locali, precum și 
foști absolvenți. 

Aniversarea celor 28 de ani a 

reprezintat deopotrivă un moment de 
bilanț și de conturare a dezideratelor 
și strategiilor pentru viitor. În toți 
acești ani, Universitatea Maritimă 
din Constanța a făcut eforturi 
permanente pentru a rămâne 
conectată la realitatea economică 
națională și internațională, pentru 
a achiziționa echipamente de 
ultimă generație menite să asigure 
pregătirea teoretică și practică 

a studenților și a personalului 
navigant sau pentru a-și actualiza 
planurile de învățământ în 
conformitate cu dinamica pieței 
muncii. Nivelul înalt de pregătire 
al studenților noștri se certifică prin 
numărul mare de absolvenți care 
reușesc să obțină locuri de muncă 
în domeniul în care s-au instruit. 

Prof. univ. dr. ing. 
Cornel PANAIT

În vederea reunirii energiilor 
mediului academic, de consultanţă, 
inovare şi din administraţia publică 
locală, care să permită o recuperare 
a decalajelor în absorbţia fondurilor 
europene, cel dintâi agregator 
de reţele şi proiecte, în special 
în zone de vârf ale dezvoltării şi 
cooperării teritoriale, patrimoniu 
cultural şi istoric, inovare integrată 
în diverse domenii, a fost lansat 
la Casa academiei române (2 
februarie 2018) sub numele generic 
de „SMarT innovative learning 
hub”.   

hub-ul „SMarT innovative learning” 
a demarat în favoarea creşterii  accesului 

româniei la programele complexe ue

Iniţiativa este plasată sub 
auspiciile Catedrei Internaţionale 
Onorifice „Jean Bart” în sprijinul 
Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării (cIo-SueRd), coordonată 
de Fundaţia EUROLINK-Casa 
Europei, în parteneriat şi cu amabilul 
sprijin al academiei române prin 
Centrul de Biodiversitate din cadrul 
Institutului Naţional de Cercetări 
Economice (Ince), Asociaţiei 
Comunităţile Locale Riverane 
Dunării (ClDr românia), 
asociaţiei române pentru Smart 
City şi Mobilitate, agenţiei 

uRbASoFIA şi asociaţiei CinaQ.
hub-ul naţional îşi va desfăşura 

activitatea sub autoritatea ştiinţifică 
a Dlui Dr. Grigore BaBoianu - 
Membru Onorific „Danube Parks” 
– Reţeaua Ariilor Protejate (Austria), 
fost Guvernator al Rezervaţiei 
Deltei Dunării. Au fost transmise 
mesaje de salut şi încurajare 
din partea Consiliului Oraşelor 
şi Reginilor Dunării (CoDCR), 
prin Comisarul Șef Dunărean 
Dl Peter LANGER, a Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naţionale 
Protejate, prin Dl Preşedinte Florian 
UDREA, a Ministerului Fondurilor 
Europene, prin Dl Consilier Dr. 
Octavian ȘERBAN, a Ministerului 
Mediului de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat, prin Dl Consilier 
Viorel BURUIANĂ, a Academiei 
Române, prin Dl Prof. Dr. Petre 
PRISECARU, a Institutului Naţional 
al Deltei Dunării, prin Dl Director 
Știinţific Iulian NICHERSU, ş.a. 

În perioada imediat următoare, 
iniţiatorii îşi propun strângerea 
colaborării şi consultării prin 
participarea la trei Grupuri de 
lucru în vederea depunerii a trei 
proiecte de mare anvergură în 
context transnaţional, în cadrul 
apelurilor de finanţare ce vor avea 
loc în lunile următoare. Grupurile 
de Lucru urmăresc şi creşterea 
gradului de profesionalizare al 
membrilor şi partenerilor, conform 
unor criterii şi standarde asumate 

în comun spre a permite creşterea 
gradului de eligibilitate, în special 
în cadrul programelor de finanţare 
de tip horizon2020, unde până în 
prezent gradul de accesibilitate al 
beneficiarilor potenţiali din România 
s-a menţinut destul de scăzut.   

Printre tematicile avute în 
mod special în vedere se numără 
subiecte stringente precum: limitarea  
efectelor nocive ale schimbărilor 
climatice, promovarea securităţii 
alimentare şi a sănătăţii populaţiei 
din Regiunea Dunării, reducerea 
poluării din zonele contaminate 
prin soluţii inovative eco-eficiente, 
extinderea şi aprofundarea noilor 
abordări şi paradigme educaţionale 
în favoarea unei inovări integrale 
a eco-sistemelor dunărene, 
revitalizarea patrimoniului cultural-
istoric şi natural în vederea conectării 
drumurilor vinurilor/obiectivelor 
conexe la rutele culturale europene 
recunoscute de Consiliul Europei şi 
Uniunea Europeană. Reuniunile pe 
aceste teme, în cadrul Grupurilor 
de Lucru, vor fi ghidate de dl dr. 
Pietro eliSei, Expert ISOCARP 
în domeniul planificării şi inovării 
urbane. Informaţii şi elemente noi 
vor fi publicate în secţiunea CIO-
SUERD „Jean Bart” a siteului Casei 
Europei, care se va focaliza îndeosebi 
pe priorităţile mai sus menţionate. 

Lansarea Hub-ului s-a bucurat, 
de asemenea, de sprijinul asociaţiei 
„Simona KaDaS” (Oradea) şi al 
Fundaţiei „Pro educaţia David”. 
Partenerii Media Asociaţi prezenţi 
au fost Agenţia Naţională de Presă 
AgeRpReS şi canalul TvH al 
Universităţii Spiru Haret. 

Adrian CRĂCIUN
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Până la intrarea completă 
în vigoare a regulamentului 
ue pentru Protecția Datelor 
Personale – GDPR 679/2016, a 
mai rămas un interval de timp foarte 
scurt. Noul Regulament deschide 
un mod efectiv de desfășurare a 
activității tuturor instituțiilor și 
organizațiilor din sectorul public, 
precum și din mediul privat, privind 
gestionarea datelor cu caracter 
personal pe care le dețin. 

Acest nou cadru este din start 
valabil în mod unitar pentru toate 
Statele Membre UE, așadar și în 
România, și a fost conceput în mod 
expres pentru a consolida și unifica 
drepturile de confidențialitate în 
mediul online și pentru mai buna 
protejare a datelor personale ale 
tuturor cetățenilor din Uniunea 
Europeană. În plan practic, gdpR 
impune de acum desemnarea a 
cel puțin unui responsabil cu 
Protecția Datelor cu Caracter 
Personal (dpo – Data Protection 
Officer - Ofițer Protecția Datelor), 
în situația în care se colectează și/
sau se procesează date cu caracter 

 Aplicarea Regulamentului UE - 
GDPR privind protecţia datelor cu 

caracter personal
personal. Acest DPO devine o 
persoană-cheie și cu un grad ridicat 
de autonomie și responsabilitate 
în cadrul oricărei organizații care 
are de-a face cu operațiuni de 
prelucrare a datelor și cu asigurarea 
protecției acestor date.

În acest context, Catedra 
Internațională Onorifică „Jean Bart” 
(cIo-SueRd), proiect fondat 
de Fundaţia eurolinK-Casa 
europei în parteneriat cu Centrul 
de Biodiversitate al academiei 
române și Departamentul de 
Formare și Consiliere al asociației 
ClDr românia, membră a 
Consiliului Orașelor și Regiunilor 
Dunării (CoDCR, Viena) au 
considerat oportun să inaugureze, 
cu sprijinul tehnic și logistic al 
euro Market Solutions, primul 
program de formare și sprijin la 
nivel național pentru protecția 
datelor cu caracter personal, 
formarea profesională implicită 
și asigurarea bunei implementări/
externalizări a procesului respectiv. 

Conferința de lansare a avut 
loc în data de 19 februarie 2018, la 
Biblioteca academiei române, cu 
participarea și amabilul sprijin al 
următoarelor instituții/personalități: 

autoritatea națională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal – 
Oana Luisa DUMITRU – Șeful 
Biroului Relații Internaționale; 
academia română, Secția de 
Știința și Tehnologia informației 
– Dr. ing. Viorel GAFTEA –
Secretar Științific; Președintele 
Consiliului Consultativ iT&C, 
Ion VACIU – Director ”Comunicații 
Mobile”; RenAR – Prof. 
Gheorghe DUDA – Vicepreședinte 
CLDR; cIo-SueRd – Sever 
AVRAM – Coordonator General. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
reprezentanți ai unor importante 
organisme mass-media: agenția 
națională de Presă AgeRpReS, 
TvH, Privesc.eu, Comunicații 
Mobile. 

Întrucât orice posibilă încălcare 
a cerințelor Regulamentului GDPR 
este supusă unui regim de sancțiuni 
financiare cu amenzi de până la 
4% din cifra globală de afaceri, 
precum și pentru a se evita alte 
penalități, invitații au recomandat 
o evaluare temeinică a situației 
interne din fiecare instituție sau 
companie și au prezentat cele două 
componente ale inițiativei lansate: 

cursul online DPo, cu o structură 
în 6 module, condensată pe durata 
a două zile, incluzând evaluarea 
online a asimilării cunoștințelor 
și emiterea Certificatului de 
Absolvire; componenta de 
asistență în implementare/
externalizare și de susținere a 
comunităților locale și consiliilor 
județene, care beneficiază astfel de 
o reducere specială de 25% din 
costurile cursului. Pentru susținerea 
asociațiilor și fundațiilor, vom 
oferi un discount de 15% pentru 
organizatiile non-guvernamentale 
care vor urma acest curs. De 
asemenea, și companiile care își 
vor forma Ofițeri DPO prin acest 
curs vor beneficia de un voucher 
de reducere de 10% din valoarea 
altor servicii de asistență și 
consiliere IT. 

Informații suplimentare pot 
fi solicitate Secretariatului 
Tehnic Cio-SuerD la tel./
fax: 021.2304997; e-mail: info@
houseofeurope.ro sau pot fi 
consultate pe siteurile: www.
houseofeurope.ro/SUERD/GDRP.
html sau www.euromarket.ro/curs-
dpo-gdpr 

În	 perioada	 	 16-18	 februarie	 2018	
a	 avut	 loc	 la	 Eforie	 Nord,	 Zona	 Ţara	
Românească	 pentru	 Karate	 Tradiţional	
pentru	 copii,	 unde	 au	 participat	 un	
număr	de	peste	250	de	sportivi	din	22	de	
cluburi	sportive	din	Ţara	Românească.	La	
această	competiţie,	clubul	nostru	condus	
de	 Dumitrescu	 Niculae	 7	 Dan,	 Ciucu	
Dănuţ	–	3Dan,	şi	Nache	Elena	–	1Dan	a	
participat	 cu	25	 sportivi	 care	 au	obţinut	
următoarele	rezultate:

Copii 4 (6-7 ani) 
–	 Stan	Vlad	–	loc	V		Kata	individual

Copii 2 (10-11 ani))
–		 Berechet	 Elie	 Mihael	 –	 loc	 I	 kata	

echipe,	 loc	II	kata	ind.,	 loc	VIII	enbu	
masc.

–		 Tudor	Răzvan	–	loc	I	kata	ech,	l	loc	I	

kata	ind.,	loc	VI	enbu	masc.
–		 Patrichi	Stefan	–	loc	I	kata	echipe
–		 Tomescu	 Darius	 Ioan	 –	 loc	 VI	 enbu	

masc.

Copii 1 (12-13 ani)
–		 Munteanu	 Diana	 –	 loc	 IV	 kata	 ind.	

fem.

Clubul	 nostru	 a	 participat	 cu	 un	
număr	de	25	de	sportivi	din	care	au	fost	
calificaţi		10	pentru	Finala	Campionatului	
Naţional	care	va	avea	loc	la	Galaţi.

Mulţumim	 pe	 această	 cale	 Primăriei	
Oraşului	Eforie	(domnului	primar	Şerban	
Robert	 Nicolae)	 pentru	 ajutorul	 acordat	
în	vederea	organizării		acestei	competiţii.

Preşedinte C.S.Karate Trad.
Dumitrescu Niculae – 7 dan

Sportivii din eforie printre protagoniştii 
competiţiei
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Născut la 19 mai 1887 în comuna 
Casimcea, judeţul Tulcea şi mai târziu 
elev la Constanţa, Ion Jalea va purta 
Dobrogei şi mai ales oraşului de la 
ţărm de mare, o dragoste constantă. 
Orientarea sa către artă s-a decis, de 
altfel, în anii de şcoală, când profesorul 
de desen Dimitrie Hârlescu, numit 
de contemporani Bavarezul (pentru 
că îşi făcuse studiile la Munchen), îi 
descoperă aptitudinile şi îl îndeamnă 
către o carieră în domeniu. În anul 
1894, primăria comunei Constanţa 
(pe atunci o mică urbe marină, care 
părea destinată mai degrabă vocaţiei 
balneare decât celei portuare), 
organizează un concurs pentru Şcoala 
de Arte şi Meserii din Bucureşti, pe 
care Jalea îl câştigă prin abilităţile 
dobândite şi astfel, în următorii patru 
ani, lucrează în atelierul lui Annibale 
Spoldi. De aici trece la Şcoala de 
Belle-Arte din Bucureşti, unde 
profesori i-au fost Dimitrie Paciurea 
şi Frederic Storck, iar apoi la Paris 
unde studiază, asemenea celor mai 
mulţi români, la Academia Julian, dar 
are şansa de a putea frecventa atelierul 
marelui sculptor Auguste Rodin 
(după război, lucrul sub îndrumarea 
lui Bourdelle va fi decisiv pentru 
concepţia şi stilul operelor sale).

Şederea la Paris este întreruptă de 

Sculptorul Ion JAlEA pe front, 
în Primul Război Mondial

izbucnirea războiului, 
iar tânărul sculptor 
îşi doreşte a fi şi este 
mobilizat. S-a simţit 
astfel solidar cu alţi 
artişti participanţi la 
marele război, dar şi cu 

toţi constănţenii înrolaţi, care erau în 
acest timp cu gândul la familiile lor 
şi la vicisitudinile prin care era sortită 
să treacă urbea marină. Toţi tinerii din 
Constanţa „au mers la război într’un 
singur gând când a trebuit şi s-au 
luptat pentru Patrie”, afirmă Jalea 
în 1947, la deschiderea Muzeului 
Zambaccian din Bucureşti (cu lucrări 
donate statului de marele colecţionar 
şi distinsul său amic, originar din 
Constanţa). „Mulţi colegi şi prieteni 
români cu nume strein s’au distins în 
lupte, au fost răniţi şi alţii au rămas 
pe câmpul de luptă. însuşi prietenul 
nostru, Căpitanul Zambaccian, 
în două rânduri, pe frontul de la 
Caşin (în timpul primei conflagraţii 
mondiale, n. n.), a sângerat în faţa 
inamicului în lupta pentru salvarea 
Patriei noastre”.

Şi Ion Jalea a sângerat în faţa 
inamicului; în pericol i-au fost piciorul 
şi mâna stângă; piciorul a putut fi 
salvat, dar mâna, nu! Era 17 august 
1917; în notele referitoare la activitatea 
artistului pe front, comandantul său 
consemnează: „locotenentul Ion Jalea, 
aflat la postul de comandă (în regiunea 
inferioară a Şiretului, n. n.), cade rănit 
greu, fiind lovit de schijele unui obuz 
[...] îngrijit cu primele ajutoare ale 
medicului divizionului, evacuat apoi 

la spitalul din apropiere şi 
apoi la Galaţi, locotenentul 

Jalea, în pericol, este cu greu salvat, 
după ce pierde braţul stîng”. Într-un 
interviu acordat criticului şi istoricului 
de artă Ion Frunzetti în iunie 1941, 
sculptorul afirmă, cu discreţia, dar şi 
cu fermitatea care l-au caracterizat 
întreaga viaţă: „Faptul că războiul 
trecut nu mi-a lăsat decât o singură 
mână, nu sporeşte, nici nu scade 
meritul meu. Poţi avea şapte braţe 
[...] sau poţi să n-ai nici unul, dacă 
vezi clar în minte statuia”. Iar Jalea o 
percepea cu elan anticipativ în blocul 
de piatră sau de marmură din care 
urma să fie extrasă prin cioplire.

A insistat să lupte pentru ţară; 
cu toate că avea, ca artist, un statut 
special, se implică activ în serviciul 
curieratului de front. Ordinul circular 
nr. 9400 din 23 iunie 1917 emis de 
Marele Stat Major al Armatei, generalul 
Constantin Prezan mobilizează pe 
lângă Marele Cartier General o serie 
de 35 artişti plastici; aceştia sunt: lt. 
– Traian Cornescu, Ion Teodorescu-
Sion, Stoica D., Alexandru Creţoiu 
(pictori), Ion Jalea (sculptor); subit. 
– Em. Lăzărescu, Tache Brăescu, Al. 
Poitevin, alături dc Constantin Bacalu, 
Aurel Băcşu, Otto Briese, Nicolae 
Dărăscu, Ştefan Dimitrcscu, Dimitrie 
Hârlescu, Nicolae Mantu, Camil 
Ressu, C. Petrescu-Dragoe, Remus 
P. Troteanu, Aurel Constantinescu, 
Toma Tomescu, Andrei Niculescu, 
Grigore Negoşanu, Al. Macedonsky, 
Petre Bulgăraş, G. Ionescu Doru, Ignat 
Bednarik (pictori), Oscar Han, Cornel 
Medrea, D. Măţăoanu, Al. Călinescu, 
Al. Talpoşin-Severin, G. Stănescu, 
Ion Mateescu, A. Chiciu, R. Hette 
(sculptori). Se doreşte crearea Muzeului 

Naţional Militar, care ar fi urmat să 
cuprindă, între alte exponate, imagini 
reprezentând „clipele de restrişte, 
ca şi sforţările prin care nădăjduim a 
se înfăptui idealul nostru naţional”; 
dintr-o „pornire curată de patriotism 
şi de înălţător sentiment artistic”, 
cei 35 decid ca „toate operele ce vor 
concepe şi executa le vor încredinţa în 
plină proprietate statului, renunţând la 
orice răsplată pentru munca depusă”. 
Marele Cuartier General ia act, prin 
generalul Prezan, de onoranta ofertă 
şi ordonă ca toţi aceşti creatori să 
facă parte din structurile sale – secţia 
a 3-a adjutantură, primind gradul şi 
solda cuvenite. În continuare se decide 
că artiştii menţionaţi pot face schiţe 
pe front şi în localităţile limitrofe, 
unde vor putea pătrunde prin permise 
speciale.

În diferite zone ale luptelor, Jalea 
desenează şi modelează lucrări de mici 
dimensiuni, intitulate Schiţe de front.

În urma documentaţiilor făcute 
„în priză directă”, lucrările sunt 
prezentate în septembrie 1917 şi apoi 
în ianuarie 1918 (manifestările au avut 
iniţial caracter privat, apoi public), la 
Şcoala de Belle Arte din Iaşi, în cadrul 
Expoziţiei de pictură şi sculptură 
a artiştilor mobilizaţi M.C.G. 
(Marele Cuartier General); conform 
catalogului, aceasta cuprinde 62 opere 
cu tematică specifică, realizate de 32 
artişti; Jalea este prezent cu Cai la 
odihnă (schiţă) şi desenul Schiţă de 
pe front.

Doina PĂULEANU
Directorul Muzeului de 

Artă Constanţa
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