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Viziune și consecvență în derularea 
proiectelor cu finanțare europeană

Începând cu anul 2003, Liceul 
Tehnologic de Electrotehnică şi 
Telecomunicaţii derulează proiecte 
europene. Prin implicarea elevilor şi 
profesorilor, de-a lungul celor 14 ani 
de cooperare transnaţională cu şcoli 
tehnice din ţări ale U.E. ca: Italia, 
Franţa, Portugalia, Germania, 
Spania, Suedia, şcoala noastră 
a promovat un învăţământ 
de calitate, a dezvoltat valori 
europene precum: 

● principiul egalităţii de şanse 
conform căruia elevii şi profesorii 
au şanse egale de a se exprima, 
de a învăţa, de a deveni furnizori 
de informaţii şi valori general 
valabile; 

● învăţarea pe tot parcursul 
vieţii, cu scopul de a avea elevi 
şi profesori cât mai bine pregătiţi 
pentru a face faţă provocărilor 
prezente şi viitoare;

● competenţele personale şi 

profesionale ale elevilor şi profesorilor;
● dialogul lingvistic şi intercultural 

prin activităţile derulate în cadrul 
proiectelor europene.

Liceul nostru realizează pregătirea 
tehnică de specialitate a elevilor pentru 
inserţia acestora pe piaţa muncii 

în domenii de vârf ale industriei şi 
anume:Electronică şi automatizări, 
Electric, Servicii. Proiectele derulate au 
asigurat dobândirea unor abilităţi practice 
necesare exercitării unei meserii, pentru 
că este cunoscut faptul că o meserie 
bine aleasă şi învăţată  poate asigura o 
sursă de venit în orice context economic, 
respectând valorile europene. 

Această cooperare a permis 
dezvoltarea unui  mediu generos de 
formare, cu un bogat potenţial uman şi 

material, cu rezultate de palmares, 
în care creativitatea, formarea 
personalităţii, buna educaţie, 
dezvoltarea abilitaţilor sociale şi 
profesionale să permită elevului şi 
profesorului transformarea într-un 
om creativ, competent profesional, 
complet, un membru responsabil 
şi serios al comunităţii europene, 
mândru să fie reprezentantul unei 
instituţii de educaţie europeană.

(continuare în pag. 5) ● detalii în pag. 2
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înfrunta singuri viața. În funcție de 
capacitățile pe care le au, tinerii de 
aici merg și la cursuri de calificare în 
diferite specializări cum ar fi florar, 
decorator sau chiar în domeniul IT 

Ansamblul „Speranța“ al 
tinerilor cu nevoi speciale a pus 
în scenă un spectacol pentru care 
membrii lui s-au pregătit intens

Exigenți din fire și perfecționiști, 
tinerii au făcut tot posibilul să iasă 
ca la carte și au reușit din plin. Au 
recitat poezii, au cântat, au dansat 
dansuri populare românești dar și 
arăbești și au fost protagoniștii unor 
scenete. Doamnele și domnișoarele 
din public – reprezentanți ai 
Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Constanța și beneficiarii acestui 
spectacol – au primit mărțișoare și 
ornamente confecționate de tinerii 
cu dizabilități. 

Spectacolul susținut 
de „Speranța“, ansamblul 
folcloric al Locuințelor 
Protejate Cumpăna se 
poate lăuda cu o serie de 
premii, cel mai important 
fiind Trofeul „Dobroge, 
mândră grădină“ –
secțiunea interpretare 
vocală pentru tineri cu 
dizabilități, desfășurat 
în perioada 25-30 august 
2015. 

În cadrul Locuințelor Protejate 
de la Cumpăna, 26 de tineri cu nevoi 
speciale (afecțiuni psihice asociate cu 
probleme fizice) învață ce înseamnă 
o familie și sunt pregătiți pentru a 

– nivel de pregătire mediu. Câțiva 
dintre ei munesc în Constanța. 

Locuințele Protejate Cumpăna 
au fost construite în anul 2010, cu 
fonduri de la Consiliul Județean și 
Fondul de Întrajutorare Internaţional 
al Guvernului Irlandei. Scopul 
principal al celor patru căsuțe 
destinate tinerilor cu nevoi speciale 
este acela de a-i încuraja şi de a-i 
îndruma să se gospodărească singuri 
şi să deţină controlul asupra propriei 
vieţi, supravegheați și ajutați de cei 
14 angajați ai DGASPC Constanța. 
Mediul este cât se poate de apropiat 
celui din familie.

Ioniţă IACOB

Este vreme şi pentru bucuria lor

–  Localnicii sunt nerăbdători să 
vadă că apar şantiere în comună 
şi proiectele nu rămân pe hârtie. 
Ştiu că la Tuzla Primăria a 
iniţiat două proiecte de mare 
interes, ce vizează construirea 
unei creşe cu program prelungit 
şi a unor cabinete medicale. 
În ce etapă aţi ajuns, domnule 
primar?

–  Suntem într-o etapă avansată cu 
ambele proiecte. În scurt timp 
vom demara implementarea 
celor două proiecte. LIDL, care 
a achiziţionat un teren lângă 
sediul Primăriei, a început deja 
lucrările, aşa că, în această 
primăvară, în centrul comunei, 
acolo unde se vor construi şi 
cabinetele şcolare, Tuzla va 
căpăta o altă înfăţişare; lângă 
LIDL, în apropiere de sediul 
Primăriei, va apărea o zonă de 
agrement. Aici se va amenaja 
un parc cu dotări moderne şi 
atractive atât pentru localnici, 
cât şi pentru turişti. La Tuzla, 
se ştie, există un potenţial care 

● Agenda primarului, agenda comunităţii
Atenţie pentru consilierea elevilor, grijă pentru 

conservarea şi promovarea tradiţiilor
● Interlocutor: Taner Reşit, primarul comunei Tuzla

oferă oportunităţi celor care 
se gândesc să facă investiţii 
în turism; au apărut câteva 
pensiuni în zona dinspre mare, 
în acelaşi timp au apărut şi 
noi locuri de muncă pentru 
tineri, şi vor apărea şi mai 
multe când la LIDL se va tăia 
panglica. Tuzla e în mişcare. 
Când vremea ne va permite 
ne vom concentra pe câteva 
iniţiative de înfrumuseţare a 
localităţii, în centru, pe lângă 
spaţiile comerciale, vom 
amenaja parcări, vom sprijini 
Centrul pentru tineret din Tuzla 
şi Asociaţia STRATONIS să 
iniţieze proiecte culturale, vom 
avea, ca şi până acum, o strânsă 
colaborare cu şcoala gimnazială 
din comună.

– Cum sprijiniţi Asociaţia 
Stratonis?

– Primăria este alături de 
iniţiativele asociaţiei. Le 
încurajăm şi le sprijinim. 
Primăria şi Asociaţia Stratonis 
organizează cursuri de dans 
sportiv, de canto şi pian, de teatru 
şi pictură, ele sunt găzduite 
de Centrul pentru tineret Ion 
Creangă din comună; acolo 
tinerii au la dispoziţie spaţii 
generoase, au dotări necesare 
cursurilor de informatică.

–  Am notat!
– Mai reţineţi şi o adresă de 

e-mail: stratonis.romania@

gmail.com. Cine este interesat 
să afle detalii despre cursuri şi 
despre spectacolele găzduite 
de Centrul pentru tineret poate 
apela şi la telefonul 0746 044 
718. Coordonatorul activităţilor 
de la Centrul pentru tineret 
răspunde cu promptitudine 
solicitărilor. Maria Damian 
Pascal a dezvoltat, mai nou, un 
cerc unde tradiţiile se bucură 
de atenţie, a pus în mişcare 
un atelier de cusut, împletit 
şi brodat; tot aici, să nu uit, 
avem cursuri de limbi străine 
şi un cerc de dansuri populare 
româneşti şi multietnice. Zilele 
acestea, Centrul pentru tineret 
Ion Creangă din Tuzla va găzdui 
un festival care s-a bucurat de 

succes încă de la prima ediţie, e 
un festival cultural.

 Suntem ceea ce iubim! Suntem 
alături şi de şcoala gimnazială. În 
această săptămână l-am invitat 
pe directorul Colegiului Tehnic 
Tomis Constanţa, profesorul 
Cornel Dumitraşcu, să aibă un 
dialog cu elevii şi să le prezinte 
oferta educaţională a colegiului 
amintit. Mai mult, profitând 
de experienţa profesorului 
Dumitraşcu, am stabilit un set de 
măsuri şi iniţiative prin care să 
promovăm consilierea elevilor 
şi să-i sprijinim îndeosebi pe cei 
din clasa a opta.

A consemnat
Ionela SAUCIUC

mailto:stratonis.romania@gmail.com
mailto:stratonis.romania@gmail.com
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Universitatea Maritimă din 
Constanța a câștigat recent un proiect 
complex finanțat în cadrul Planului 
Național de Cercetare, Dezvoltare 
și Inovare – PN III, programul 
Dezvoltarea Sistemului Național de 
Cercetare-Dezvoltare, subprogramul 
Performanță Instituțională. Proiectul 
Holistica impactului surselor 
regenerabile de energie asupra 
mediului și climei – HORESEC 
– contract nr. PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0404/31PCCDI/2018 
beneficiază de o finanțare de 
5.287.500 lei și are o durată de 33 de 
luni. 

În calitate de beneficiar, 
Universitatea Maritimă din 
Constanța va coordona un 
consorțiu care reunește parteneri 
din 5 regiuni de dezvoltare: 
 Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, Universitatea Politehnică 
din București, Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca, Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Electrochimie și Materie Condensată, 
Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Energie Electrică 
București și Institutul de Geografie al 
Academiei Române. 

Proiectul își propune să identifice 
mijloacele optime pentru minimizarea 
costurilor și maximizarea eficienței 
utilizării surselor regenerabile în 
producția de energie. Concret, echipa 
multidisciplinară de implementare a 
proiectului va propune soluții testate 
pe o instalație pilot pentru adaptarea 
sistemului energetic la dinamica 
creșterii energiei regenerabile în 
producția totală de energie, inclusiv 

prin soluții de stocare pe termen lung. 
Pentru atingerea obiectivului 

general al proiectului va fi necesară 
parcurgerea a 5 etape distincte: 

1. Cunoașterea influenței creșterii 
ponderii surselor regenerabile de 
energie asupra evoluției mediului și 
climei; 

2. Adaptarea surselor de 
producere a energiei fotovoltaice și 
eoliene la dinamica creșterii energiei 
regenerabile în producția totală de 
energie; 

3. Analiza dinamicii raportului 
dintre energia termică și electrică 
produsă din biomasă; 

4. Anticiparea evoluției soluțiilor 
de stocare pe termen lung pentru 
o energie sustenabilă din punct de 
vedere ecologic; 

5. Verificarea, pe baza unei 
instalații pilot, a transformărilor 
sistemului energetic prin 
maximizarea producției de energie 
din surse regenerabile. 

Proiectul HORESEC susține 
așadar specializarea inteligentă 
în domeniul energiei, prin analiza 
holistică a impactului surselor 
de energie asupra schimbărilor 
climatice, contribuind la evoluția 
cunoașterii pentru o dezvoltare 
durabilă a României.

În urma validării rezultatelor 
experimentale, proiectul va propune 
soluții pentru creșterea gradului 
de alimentare cu energie verde a 
orașului Constanța.

Prof. Univ. Dr. Ing.  
Cornel PANAIT

 RECTORUL UMC

Proiectul HORESEC

În aceste zile are loc la Casa de 
Cultură din Agigea „Mihai Vasile” 
Festivalul Regional de Teatru pentru 
copii „Arlechino”, ediţia a Vl-a, 
organizat de către Centrul de zi 
Agigea şi Şcoala Gimnazială „Ion 
Borcea” Agigea, în parteneriat cu 
Biblioteca Comunală Agigea şi cu 
sprijinul Consiliului Local Agigea şi a 
sponsorului principal Rotary Club 

FESTIVALUL REGIONAL DE TEATRU 
PENTRU COPII „ARLECHINO”

Cetatea Tomis Constanţa.
Festivalul este înscris în 

Calendarul activităţilor educative 
regionale, domeniu cultural artistic, 
poziţia 1191, urmând să participe şi 
şcoli din judeţele limitrofe.

Festivitatea de decernare a 
premiilor va avea loc în cadrul Casei 
de Cultură din Agigea.

Anii trecuţi s-au înscris la 
festival peste 200 elevi din 20 de 
şcoli din judeţul Constanţa iar  
 prestaţiile lor au fost supervizate de 
un juriu prezidat în anul 2013 de către 
Anaid Tavitian, consultant artistic al 
Teatrului de Stat Constanţa, în anul 
2014 de actorul Geo Dobre – conf. 
univ. dr. la Universitatea „Ovidius”, 
Facultatea de Arte, în anul 2015 de 
compozitorul Gigi Rădulescu, în anul 
2016 de Iulian Talianu, membru al 

Uniunii Scriitorilor din Romania iar 
în anul 2017 doamna Ileana-Larisa 
Casangiu, Conferenţiar Universitar 
Doctor la Universitatea „Ovidius” 
Constanţa.

Anul acesta participanţii la 
festival au venit din 19 instituţii de 
învăţământ. Preşedintele juriului este 
jurnalistul Iulian Talianu, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România, 
directorul revistei „Tomisul cultural”.

În cadrul evenimentului este 
deschisă o expoziţie cu vânzare de 
obiecte realizate manual de către 
copiii din Centrul de zi Agigea sub 
sloganul „Dă valoare unei dorinţe 
de copil!”. Toţi cei prezenţi pot 
achiziţiona astfel de obiecte, fondurile 
strânse din vânzarea lor fiind destinate 
organizării de activităţi de recreere 
şi socializare pentru beneficiarii 

serviciilor oferite de către Centrul de 
zi Agigea.

Parteneri în organizarea 
evenimentului au fost: Consiliul 
Local Agigea, Rotary Club Cetatea 
Tomis Constanţa, S.C Puls Media 
Com S.R.L., Casa de Cultură „Mihai 
Vasile” Agigea, Biblioteca Judeţeană 
„I.N. Roman”, Cofetăria Silvian, S.C. 
Alsacian Group SRL, Radio România 
Constanta, Tipografia Magazinul de 
print.

Instituţii partenere: Centrul de 
zi Agigea, Şcoala Gimnaziala „Ion 
Borcea” Agigea.

Psih. Ana-Maria 
CONSTANTIN,

Director
Prof. Doiniţa SÎRBU,

Director

Camera de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură Constanța 
(CCINA) şi Asociaţia Naţională a 
Agenţiilor de Turism (ANAT), a 
organizat ediția a XI-a a Târgului de 
Turism „VACANȚA” Constanța,  cel 
mai mare eveniment de profil din zonă 
în domeniul promovării turismului.

Suntem preocupaţi, permanent, să 
răspundem şi să îmbogăţim paleta de 
servicii oferită con-stănţenilor, prin 
atragerea celor mai importanţi tur-
operatori din România şi Bulgaria, 
prezentarea de noi destinaţii turistice 
din România, de complexuri hoteliere 
de top, asociaţii de promovare 
turistică, furnizori de activităţi de 
aventură şi sporturi extreme, tabere 
şcolare, companii de transport etc.

În cadrul celei de-a XI-a ediţii 

Târgul de Turism „VACANŢA”
Constanța 2018 – ediția a XI-a

a Târgului de Turism „Vacanţa” 
Constanţa 2018, constănțenii au avut 
parte de oferte speciale, disponibile 
doar în perioada târgului, oferte pentru 
perioada Sărbătorilor de Paște și  1 
Mai și, nu în ultimul rând, oferte  de 
tip Early Booking pentru vacanța de 
vară 2018. 

Târgul de Turism „VACANȚA” 
Constanța 2018 a fost organizat 
în cadrul Centrului Expozițional 
Constanța, cel mai important spațiu 
din Dobrogea destinat organizării unor 
astfel de evenimente. De asemenea, 
concomitent cu acest eveniment, 

în cadrul Centrului Expoziţional 
Constanța, au fost găzduite aici 
Salonul de Dotări Hoteliere și 
Alimentație Publică 2018 și Târgul 
de Mobilă 2018, evenimente care 
au reunit companii care pot crea un 
sistem complet de soluții individuale, 
particularizate pe ideile creative 
specifice industriei HORECA; 
producători de echipamente, accesorii 
și facilități de catering și cazare, 
designeri și producători de mobilă etc.

Prin organizarea sa în 
cadrul Centrului Expozițional 
Constanța, concomitent cu cele 

două evenimente cu tradiție pentru 
publicul constănțean, Salonul de 
Dotări Hoteliere și Alimentație 
Publică 2018 și Târgul de 
Mobilă 2018, Târgul de Turism 
„VACANȚA” Constanţa 2018 au 
beneficiat de un trafic important de 
vizitatori, în cadrul unui program 
generos de vizitare, timp de 4 zile.

Târgul a găzduit 20 de companii 
expozante.

Ioniţă IACOB
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Obiectivul întâlnirii a fost 
obţinerea de către Municipiul 
Constanţa a calităţii de membru al 
Xarxa FP – Barcelona, Spania. În 
cadrul acestei întâlniri organizate de 
echipa managerială a XARXA FP cu 
responsabilii de mobilităţi (Mobility 
Managers) şi cu ceilalţi reprezentanţi 
din 26 de oraşe europene, membre ale 
asociaţiei, municipiul Constanţa a fost 
reprezentat cu succes de Cornelia Petcu 
– Primăria Municipiului Constanţa şi 
subsemnata.

În prezentarea şi susţinerea 
candidaturii, acestea au evidenţiat 
interesul autorităţilor locale, al 
comunităţii, al elevilor, profesorilor şi 
tuturor partenerilor educaţionali pentru 
colaborare şi cooperare internaţională 
pe toate planurile, pentru dezvoltare 
profesională şi personală în alte 
contexte decât cele locale.

Prezentarea caracteristicilor 
istorice, culturale, economice şi 
sociale ale municipiului Constanţa, 
alături de experienţa rezultată din cele 
peste 25 de proiecte de mobilităţi ale 
unităţilor de învăţământ profesional şi 
tehnic din municipiul Constanţa dar 
şi diversitatea ofertelor educaţionale 
au fost remarcate şi apreciate 
pozitiv de către toţi cei prezenţi la 
întâlnirea din 15 februarie 2018, de 
la Deltion College, Zwolle, astfel 
încât municipiului Constanţa i-a fost 
acceptată, cu felicitări, candidatura, 
fiind primit în rândul membrilor 
XARXA FP. Municipiul Constanţa este 
singurul din România care a devenit 
acum membru al acestei organizaţii, 
alături de Antwerp, Barcelona, Berlin, 
Bruxelles, Hamburg, Munchen, 
Lyon, Lisabona, Madrid, Granada, 

Palermo, Roma, Toulouse şi alte 
oraşe din Finlanda, Olanda, Letonia, 
Danemarca, Norvegia, Suedia.

Întâlnirea a deschis noi şi 
importante căi de comunicare cu ţări 
din Europa, cu oraşe puternice din 
punct de vedere economic sau cultural, 
astfel încât şi celelalte 5 unităţi de 
învăţământ profesional şi tehnic din 
municipiul Constanţa, care nu au avut 
până în prezent nicio experienţă in 
ceea ce priveşte mobilităţile elevilor 
sau ale profesorilor, vor putea avea 
această ocazie în perioada următoare.

Din prezentările responsabililor de 
mobilităţi, a rezultat faptul că numărul 
mai mare sau mai mic de elevi şi 
profesori, implicaţi în mobilităţi din 
diverse oraşe/ţări, a fost corelat în 
mod direct şi evident cu numărul de 
operatori economici care au înţeles 
importanţa aplicării unor strategii pe 
termen mediu şi lung în domeniul 
pregătirii şi formării resursei umane. 
În acelaşi timp, derularea stagiilor de 
practică/internship-uri, prezentată de 
responsabilii de mobilităţi pentru anul 
2017, a fost, cu siguranţă, rezultatul 
comunicării eficiente dintre mediul 
educaţional şi cel politic, cultural sau 
social de la nivelul fiecărei localităţi.

Atât prezentarea XARXA cât 
şi discuţiile cu staff-ul acesteia, 
prezenţi la Zwolle, au evidenţiat 
rolul comunicării în buna funcţionare 
a organizaţiilor. Totodată, discuţiile 
au subliniat şi aspectul inovării, 
al deschiderii către noi punţi de 
colaborare şi parteneriat, altele decât 
până în prezent.

În acest context, în calitate de 
responsabil al mobilităţilor ulterioare 
(mobility manager), am înaintat 

preşedinţiei XARXA ideea de 
colaborare/schimburi de experienţă/
bune practici/consiliere referitoare la 
învăţământul dual, aflat deocamdată 
într-un stadiu incipient atât la nivel 
naţional cât şi în Constanţa. Pe această 
temă, reprezentanţii XARXA şi-au 
manifestat interesul şi au dorit să 
sublinieze faptul că spaţiul XARXA 
este deschis oricăror tipuri de colaborări 
sau parteneriate care să aducă plus-
valoare formării profesionale a elevilor 
dar şi a profesorilor.

Considerăm că strategiile necesare 
pentru conectarea permanentă a 
învăţământului profesional şi tehnic la 
cerinţele pieţei muncii trebuie centrate 
pe elevi şi pe nevoile acestora.

Referitor la provenienţa grupului 
ţintă pentru mobilităţi, acesta poate fi 
constituit atât din cadrul municipiului 
Constanţa cât şi din cel al Zonei 
Metropolitane Constanţa.

În scopul structurării eficiente, 
obiectivele şi direcţiile de acţiune vor 
avea ca actori principali profesorii de 
specialitate şi operatorii economici – 
în cadrul cărora includem şi tutorii de 
instruire practică – iar părinţii, alături 
de copiii lor şi de psihopedagogi, pot 
fi antrenaţi sistematic în acţiuni de 
consiliere şi orientare profesională, 
în acţiuni de identificare a abilităţilor 
native cu care tinerii se pot prezenta în 
faţa diversităţii socio-economice.

Programele de formare de 
nivel 4 sau 5, vizate de XARXA, 
pe care le considerăm prioritare 
pentru perioada imediat următoare 
sunt corespunzătoare următoarelor 
calificări profesionale de nivel 4:

• Tehnician în gastronomie
• Tehnician în hotelărie

• Coafor-stilist
• Tehnician în activităţi economice
• Tehnician veterinar
şi vizează unităţile de învăţământ 

care au nevoie atât de sprijin cât şi 
de un impuls necesar constituirii şi 
funcţionării echipelor de proiect, în 
vederea abordării proiectelor europene 
KA2, KA3 sau alte proiecte.

Calificările profesionale de nivel 5 
pot fi acelea a căror durată de pregătire 
este de 3 ani, respectiv a celor din 
domeniul Sănătate şi asistenţă 
pedagogică, respectiv:

• Asistent medical generalist
• Asistent medical de farmacie
• Asistent medical de balneo-fizio-

kinetoterapie şi recuperare
În acest context, la nivelul 

învăţământului profesional şi tehnic 
constănţean se va contura un nou 
orizont, în raport cu care se va impune 
în mod necesar îmbunătăţirea:

– comunicării între toţi actorii 
de pe scena formării profesionale de 
înaltă calitate;

– tranziţiei de la şcoală la viaţa 
activă şi a inserţiei pe piaţa muncii;

– percepţiei cu privire la 
antreprenoriat;

– competitivităţii pe piaţa muncii;
– spiritului de echipă.
Cadrul generos şi spectaculos, în 

acelaşi timp, al XARXA poate oferi 
membrilor săi ocazia de evidenţiere 
a performanţelor deja existente, a 
bunelor practici, dar şi premizele 
unei dezvoltări complexe, continue şi 
complete pentru tinerii constănţeni.

Primăria Municipiului Constanţa 
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa pot fi promotorii unei altfel 
de formări profesionale pe domenii 
de interes, cu recunoaştere la nivel 
naţional sau internaţional.

Prof. dr. Gabriela  
Carmen NEAGU 

Inspector şcolar pentru 
învăţământul profesional şi 

tehnic – I.S.J. Constanţa

● Strategii pe termen mediu şi lung

SUB SEMNUL INOVĂRII
● Municipiul Constanţa este singurul din România care a fost primit  

în rândul membrilor XARXA FP

În urmă cu câteva zile a 
avut loc o conferință de presă 
dedicată Cazinoului din Constanța.

La acest eveniment au participat: 
dl Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanța, reprezentanți 
ai Asociației ARCHÉ și ai 
festivalului NEVERSEA.

Preambul – Pe 16 ianuarie, 
Cazinoul din Constanța a fost 
inclus de Europa Nostra, federația 
paneuropeană a societății civile 
dedicată salvgardării patrimoniului 
cultural, pe lista scurtă a programului 7 
Most Endangered, care cuprinde cele 
mai periclitate 12 situri din Europa.

Programul „Cele mai periclitate 
7 situri” a fost lansat în ianuarie 
2013 de către Europa Nostra, cu 
sprijinul Institutul Băncii Europene 
   de Investiții, în calitate de partener 

fondator, și Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, în calitate de 
partener asociat. „Cele mai periclitate 7 
situri” nu este un program de finanțare. 
Scopul său este de a servi drept 
catalizator pentru acțiune și pentru a 
promova puterea exemplului. Acesta 
beneficiază de sprijinul programului 

Uniunii Europene „Europa Creativă”, 
ca parte a programului Europa Nostra 
„Patrimoniul nostru – valorile noastre”.

Cele 12 monumente și situri 
au fost selectate ținându-se cont de 
valoarea lor patrimonială și culturală 
deosebită, precum și de pericolul 
iminent în care se află. Implicarea 
comunităților locale și angajamentul 
diferitelor organisme publice și private 
pentru salvarea acestor situri au fost, 
de asemenea, socotite cruciale. Un alt 
criteriu important a fost prezentat de 
potențialul acestor situri de a stimula 
dezvoltarea socio-economică durabilă.

Nominalizările pentru „Cele mai 
periclitate 7 situri” au fost propuse de 

organizații ale societății civile 
sau de către instituții publice care fac 
parte din vasta rețea Europa Nostra, 
ce include membri și organizații 
asociate de pretutindeni din Europa. 
Cele 12 situri au fost selectate de 
o comisie de experți în istorie, 
arheologie, arhitectură, conservare, 
analiză de proiect și finanțe.

 În acest sens, am vrea să punctăm 
că această listă nu trebuie privită ca 
o listă neagră sau o listă a rușinii, 
ci dimpotrivă, ca o oportunitate, 
o invitație la dialog în direcția 
deblocării procesului de restaurare 
și reactivare a Cazinoului din 
Constanța. Nominalizarea acestuia 
pe această listă certifică valoarea 
excepțională a monumentului pentru 
patrimoniul european.

Adrian CRĂCIUN

Cazinoul din Constanța
pe lista celor mai periclitate situri din Europa

http://www.europanostra.org/
http://7mostendangered.eu/about-the-programme/
http://7mostendangered.eu/about-the-programme/
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Viziune și consecvență în derularea 
proiectelor cu finanțare europeană

De-a lungul celor 14 ani de cooperare 
transnaţională au fost realizate peste 30 de 
proiecte europene, au fost implicaţi 310 
elevi, 124 profesori, totalul fondurilor 
europene accesate prin intermediul 
acestor proiecte fiind de 961.903 euro, 
conturându-se pas cu pas profilul de 
„TRANSFORMARE europeană” a 
şcolii noastre.

Paleta largă de proiecte europene 
implementate de şcoala noastră, tematica 
abordată a contribuit la transferul de bune 
practici, la cunoaşterea altor sisteme de 
educaţie din cadrul comunităţii europene, 
a realităţilor din mediile educaţionale 
europene, acestea având rolul de a 
determina implicarea şi mai activă a 
elevilor şi profesorilor în cunoaşterea 
realităţilor europene. 

Rezultatele planificate ale proiectelor 
europene la nivelul participanţilor au fost:

● dezvoltarea de noi abilităţi tehnice;
● cunoştinţe şi competente în 

domeniul didacticii;
● îmbunătăţirea competentelor 

lingvistice, comportamentale, intercul-
turale, TIC.

Impactul proiectelor europene a fost: 
a. la nivel local
● elevii şi profesorii au obţinut 

premii importante în cadrul olimpiadelor 
tehnice interdisciplinare, la concursul de 
proiecte Made for Europe, etc; ● tranziţie 
mai bună a participanţilor de la şcoală la 
viaţă activă; 

● îmbunătăţirea ofertei educaţionale 
a şcolii în funcţie de dinamica meseriilor 
apărute pe piaţa muncii; 

● îmbunătăţirea prestaţiei didactice 
a profesorilor cu efecte imediate asupra 
performanţelor elevilor;

b. la nivel regional
● facilitarea inserţiei tinerilor pe 

piaţa muncii; 
● îmbunătăţirea percepţiei şcolii în 

zona Dobrogea;
c. la nivel naţional
● perfectionarea învăţământului 

tehnic;
● şcoala noastră prin proiectele 

europene derulate a obţinut titlul de 
„Şcoală europeană” de două ori;

d. la nivel european
● elevii şi profesorii au obţinut 

documentul Europass Mobility prin care 
se recunoaşte experienţa profesională pe 
care aceştia o dobândesc sau o dezvolta în 
urma stagiului de pregătire profesională 
într-o ţară europeană;

● încheierea unor relaţii de 
parteneriat pe termen lung pentru alte 
proiecte europene.

În anul 2016, școala noastră a primit 
finanțare europeană pentru proiectul 
Erasmus +  de tip KA2 – parteneriate 
strategice  în VET, și anume cooperare 
pentru  inovare și schimb de bune 

practici, având titlul „Improving 
students’and teachers’ skills in home 
automation”, proiect nr. 2016-1-RO01-
KA202-024446 cu o durata de doi ani.

Pentru derularea acestui proiect, 
liceul nostru colaborează cu școli tehnice 
din țările străine cu care a derulat de-a 
lungul anilor proiectele europene dar și 
cu parteneri noi, partenerii aleși având o 
bogată experiență în realizarea instalațiior 
electrice  de domotică.

Scopul proiectului este de a oferi 
tinerilor absolvenți de învățământ tehnic 
șansa de a ocupa un loc mai bun de 
muncă pe piața muncii din România cât 
și din UE.

Proiectul își propune dezvoltarea 
competențelor cheie, de bază ale elevilor în 
domeniul instalațiilor electrice(instalații 
de domotică/realizarea caselor 
inteligente) precum și îmbunătațirea 
competențelor profesorilor în domeniul 
electric (domotică)/automatizări, 
domeniu specific școlilor participante la 
proiect. Prin intermediul acestui proiect 
se dorește utilizarea platformei Moodle, 
atât pentru implementarea lui cât și 
pentru diseminarea acestuia.

Proiectul își propune următoarele 
obiective:

● creșterea nivelului de cunoștințe al 
elevilor/profesorilor cu privire la reali-
zarea instalațiilor electrice de domotică; 

● adaptarea ofertelor educaționale 
ale școlilor participante la proiect la noile 
condiții economice impuse de dinamica 
meseriilor de pe piața muncii; 

● realizarea legăturilor profesionale 
între profesorii țărilor participante la 
proiect în vederea stabilirii oportunităților 
de muncă ale elevilor și integrării acestora 
pe piața muncii europene; 

● creșterea calității formării 
profesionale inițiale și continue prin 
utilizarea TIC, inclusiv utilizarea 
platformei Moodle.      

În anul 2017, școala noastră a 
primit finanțare europeană pentru 
proiectul Erasmus + de tip KA1, proiect 
de mobilitate în domeniul formării 
profesionale VET, având titlul: „Formare 
profesională prin activități practice 

pentru dezvoltarea competențelor 
tehnice ale elevilor din învățământul 
preuniversitar”, cu o durată de un an;

Proiectul are ca prioritate 
europeană(orizontală) promovarea 

dezvoltării competenţelor 
sociale, civice, interculturale, 
cât și profesionale în 
domeniile electric/electronică-
automatizări.

Proiectul are ca prioritate 
specifică VET: promovarea 
învățării bazate pe activitate 
practică prin implicarea 
întreprinderilor și organizațiilor 
de primire care oferă formare 
profesională de calitate în 
domeniile electric/electronică-
automatizări. Proiectul este în 
curs de derulare.

În anul 2017 școala 
noastră a obţinut CARTA DE  

MOBILITATE PENTRU FORMARE 
PROFESIO-NALĂ  VET. 

Prin dobândirea Cartei de 
mobilitate VET, Liceul Tehnologic 
de Electrotehnică și Telecomunicații 
are posibilitatea de a aplica în mod 
simplificat proiecte în cadrul mobilității 
elevilor și personalului VET în cadrul 
Acţiunii cheie 1  a programului Erasmus 
+. Prin obținerea acestei Carte, școala 
va beneficia de sprijin în organizării și 
dezvoltării unor mobilități  de calitate 
pentru elevi și personal. 

CARTA DE  MOBILITATE 
PENTRU FORMARE PROFESIO-
NALĂ  VET va asigura finanţarea 
mobilităţilor de formare profesională 
în cadrul proiectelor de tip KA1 pentru 
elevii şi profesorii din  unitatea noastră 
școlară pentru următorii trei ani.(2018, 
2019, 2020).

În fiecare an vor participa în 
mobilităţi:

1. Două fluxuri de câte 14 elevi din 
clasele a X-a din domeniul electronică-
automatizări, timp de trei săptămâni;

2. Un flux de 14 elevi din clasele  
a XI-a domeniul electric, timp de patru 
săptămâni;

3. Un flux de 5 profesori de 
specialitate electric/electronică-automa-
tizări şi TIC, timp de două săptămâni.

În cadrul mobilităţilor participanţii 
vor realiza o pregătire de formare 
profesională în laboratoarele/atelierele de 
specialitate ale şcolilor partenere din ţari 
dezvoltate din cadrul U.E. precum şi în 
cadrul companiilor partenere ale acestora.

Conform înţelegerilor cu partenerii 
străini, aceştia vor pune la dispoziţia 
participanţilor în cadrul mobilităţilor, 
echipamente moderne şi soft-uri de 
ultima generaţie pentru dezvoltarea de noi 
competenţe, abilităţi tehnice în domeniile 
electric/electronică-automatizări.

Beneficiile participării la aceste 
proiecte sunt numeroase, dificil de 
cuantificat:

– Învățarea în proiecte este un mod 
mai plăcut de învățare decât învățarea 
prin activitatea curentă din școală, pe care 
o completează fiind mai eficientă,

– Rezultatele învățării care s‐au 
obținut în cea mai mare măsură  în 
proiecte sunt: interesul pentru alte 
culturi, comunicarea în limbi străine, 
curiozitatea, ușurința stabilirii de relații 
cu ceilalți, gestionarea resurselor, 
comunicarea, adaptabilitatea, creati-
vitatea  și capacitatea de inovare, 
încrederea în propria persoană, toleranța, 
receptivitatea, rezolvarea de probleme, 
responsabilitatea etc. 

– Rezultatele învățării obținute 
prioritar pot fi considerate următoarele: 
abilități de lucru în laborator și ateliere, 
a învăța să  înveți, prezentarea/colectarea 
informației.

– În proiecte se realizează o mai 
bună cunoaștere reciprocă și comunicare 
elevi – cadre didactice. 

Mobilitățile transnaționale cu scop 
de învățare:  

– Contribuie la obținerea de rezultate 
ale învățării prevăzute în standardele de 
pregătire profesională sau de care are 
nevoie piața muncii pentru a face față cu 
succes schimbărilor viitoare (rezultate 
ale învățării care încă nu sunt prevăzute 
în standardele actuale).

– Contribuie la dezvoltarea 
capacității de angajare. Mobilitatea 
oferă  elevilor posibilitatea dezvoltării 
de competențe de comunicare, sociale, 
gândire critică, adaptabilitate la 
schimbare. Aceste competențe îi ajută pe 
elevi să  îşi găsească mai ușor un loc de 
muncă, aceasta în condițiile în care, din 
ce în ce mai mult, angajații de la toate 
nivelurile trebuie să  poată funcționa 
într‐un mediu care se ocupă de clienți și 
furnizori internaționali. 

– Reprezintă un instrument didactic 
pentru „dotarea” participanților cu 
abilități/competențe cheie care le permit 
să  facă  față  schimbărilor constante în 
profilurile ocupaționale, organizarea 
muncii  și parcursurilor profesionale/
de carieră  care apar ca o consecință  a 
schimbărilor tehnologice.

– Pot fi un mijloc de înțelegere 
interculturală, de învățare practică a 
trăirii pașnice împreună în Europa și în 
lume și de dezvoltare a sentimentului de 
„cetățenie europeană”. 

– Pot fi o metodă  de promovare 
a liberei circulații a lucrătorilor în 
Europa. Elevii învață  în mobilitate 
cum să trăiască și să muncească într‐o 
altă țară.  

– Contribuie la internaționalizarea 
educației  și formării profesionale în 
Europa, reprezintând astfel răspunsul 
sistemelor educaționale naționale la 
efectele globalizării.

– Prin participarea la mobilitățile cu 
scop de formare profesională, dorința 
elevilor de a fi mobili din punct de vedere 
geografic și profesional crește.

Promovarea VALORILOR 
EUROPENE, promovarea dimensiunii 
europene a şcolii noastre înseamnă o 
mare responsabilitate şi onoare din 
partea celor care au avut curajul să 
schimbe vieţi, să deschidă minţi prin 
scrierea acestor proiecte europene.

(urmare din pag. 1) 
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) infor-
mează că în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare, 
demarează Campania de primire 
a Cererilor unice de plată pentru 
anul 2018.

Cererile unice de plată se vor 
depune în perioada 01 martie –  
15 mai a.c. la Centrele judeţene/
locale APIA şi la Centrul 
Municipiului Bucureşti. 

Completarea declaraţiei de 
suprafaţă se realizează electronic, 
folosind aplicaţia IPA-Online la 
adresa: http://lpis.apia.org.ro/.

Finalizarea şi închiderea cererii 
unice de plată în IPA-Online se face 
în prezenţa funcţionarului APIA 
responsabil cu primirea cererii unice 
de plată, după verificarea acesteia şi 
a mesajelor din controlul parcelelor 
digitizate şi corectarea eventualelor 
probleme semnalate de către sistemul 
informatic. 

Același principiu se aplică 
și pentru fermierii, crescători de 

„Drumul către o agricultură performantă trece pe la 
APIA. Depune Cererea Unică de Plată și în 2018!”

animale, care vor completa Cererea 
unică de plată – declarație sector 
zootehnic, împreună cu funcționarul 
APIA, în aplicația dedicată sectorului 
zootehnic.

Fermierii vor depune la APIA o 
singură cerere, chiar dacă aceştia 
deţin suprafeţe de teren în diferite 
localităţi sau judeţe!

Cererile unice de plată se depun 
la Centrele județene APIA în cazul 
fermierilor care solicită o suprafaţă 
mai mare de 50 hectare teren 
agricol şi la centrele locale APIA 
în cazul fermierilor care solicită o 
suprafaţă mai mică sau egală cu 50 
hectare teren agricol.

Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 3/2015, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, prevede la art. 7: „(1) 
Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 
1 alin.(2) şi la art. 33 alin.(2) lit.b) 
şi c) sunt fermierii activi persoane 
fizice şi/sau persoane juridice care 
desfăşoară o activitate agricolă în 
calitate de utilizatori ai suprafeţelor 

de teren agricol şi/sau deţinători  
de animale, potrivit prevederilor 
legislaţiei în vigoare (...)” n) să 
prezinte la depunerea cererii unice 
de plată sau a modificărilor aduse 
acesteia documentele necesare care 
dovedesc că terenul agricol, inclusiv 
zonele de interes ecologic, se află la 
dispoziția lor sau o copie a anexei 
nr. 24 de la starea civilă a unităților 
administrativ-teritoriale, dacă este 
cazul.”

Documentele care fac dovada că 
terenul agricol se află la dispoziţia 
fermierului trebuie să fie încheiate 
înaintea depunerii cererii unice de 
plată şi trebuie să fie valabile la data 
depunerii cererii.

Responsabilitatea privind 
legalitatea şi valabilitatea docu-
mentelor aparţine fermierului şi/
sau autorităţii care a emis/atestat 
aceste documente, după caz. 

Arendatorul, concedentul, 
locatorul şi/sau comodantul 
nu beneficiază de plăţi pentru 
terenul/animalele arendat(e), 

concesionat(e) închiriat(e) și/sau 
împrumutate spre folosință. 

Fermierii care beneficiază de 
rentă viageră pentru suprafeţele 
arendate/înstrăinate conform 
Legii nr. 247/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, nu beneficiază de plata 
pentru terenul arendat/înstrăinat.

Informațiile detaliate pentru 
accesarea fiecărei scheme de plată/
măsuri de sprijin, inclusiv hărțile 
și listele cu UAT eligibile pentru 
măsurile de dezvoltare rurală,  pot fi 
consultate la centrele județene/locale 
ale APIA și pe site-urile www.apia.
org.ro, www.madr.ro și www.pndr.
ro. 

Pentru a utiliza eficient timpul 
pe care APIA l-a rezervat pentru 
primirea Cererilor unice de plată în 
Campania 2018, rugăm fermierii 
să se prezinte la data și ora la 
care sunt programați conform 
INVITAȚIEI primite.

● Credem ca va intereseaza~    ~                          ~

În condițiile în care România se 
pregătește să preia atât Președinția 
Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării (SUERD), cât și, în anul 
2019, Președinția Consiliului 
UE, starea planificării, dezvoltării 
teritoriale și regenerării/inovării 
urbane în România, se află, 
per ansamblu, încă într-o mare 
suferință, în special în câteva mari 
orașe, datorită neconcordanței sau 
lipsei de consultare între decidenții 
din administrația publică și 
specialiștii din domeniu, precum 
arhitecți, urbaniști, consultanți, 
planificatori, cercetători etc.

În acest sens, reprezentanții 
Ordinului Arhitecților din 
România, precum și cei ai 
Registrului Urbaniștilor, au 
avertizat, din timp, asupra 
necesității concordării opiniilor cu 
privire la adoptarea și transpunerea 
în practică a Codului Amenajării 
Teritoriului, Urbanismului 
și Construcțiilor, conform 
recomandărilor exprese ale Noii 
Agende Urbane – Habitat (ONU), 

Alinierea la standardele UE și internaționale 
în domeniul dezvoltării și inovării urbane

– Oportunităţi profesionale prin programul online CIO-SUERD –
Comisiei Europene, Președinției 
SUERD și a Consiliului Orașelor 
și Regiunilor Dunării (CoDCR), 
Societății Internaționale a 
Planificatorilor Urbani și 
Regionali (ISOCARP Bruxelles), 
ai Rețelei de Dezvoltare Urbană 
(Urban Development Network), 
etc.

Totuși, atât miza Strategiei 
Dunării, cât și Agenda Urbană 
UE, au fost însușite de România, 
ca Stat Membru, și ne revine în 
continuare obligația să adaptăm 
cât mai rapid standardele și 
procedurile referitoare la domeniul 
dezvoltării urbane, în special 
aplicând în practică conceptele 
de „Smart City”  și de „oraș 
sustenabil”.

Bucurându-ne de recente 
parteneriate constructive cu 
Asociația Română pentru Smart 
City și Mobilitate, precum și cu 
Agenția URBASOFIA (Roma-
București), „Comunitățile Locale 
Riverane Dunării” – CLDR, 
asociație membră CoDCR (Viena), 

prin Departamentul de Formare și 
Consiliere, cu sprijinul Catedrei 
Internaționale Onorifice „Jean 
Bart” în sprijinul Strategiei 
UE pentru Regiunea Dunării 
(CIO-SUERD), proiect coordonat 
de Fundația EUROLINK-Casa 
Europei și fondat în parteneriat cu 
Academia Română, inițiază prima 
filieră de formare profesională 
deosebit de necesară pentru 
formarea inter-disciplinară a 
„Experților în Dezvoltare, 
Proiectare și Inovare Urbană 
Europeană”.

Cursurile se desfășoară online, 
în perioada lunilor aprilie-
iulie 2018, prin intermediul unei 
platforme educaționale, accesibilă 
oricărui cursant în mod flexibil, 
incluzând 7 module cu studii de 
caz și exemple de bune practici. 
Certificarea se obține în urma 
unei evaluări finale care constă în 
completarea online a unui model 
de cerere de finanțare, în liniile 
sale principale, conform modelului 
furnizat de organizatori. Cursul se 

adresează în special următoarelor 
categorii: arhitecți șefi/funcționari 
în departamentele de specialitate 
ale orașelor, municipiilor și 
județelor, urbaniști, consultanți, 
planificatori, geodezi, specialiști 
îmbunătățiri funciare/ingineria 
mediului, cercetători, masteranzi și 
doctoranzi. Programul de formare 
beneficiază de coordonarea teo-
retică și practică a unuia dintre cei 
mai reputați experți ai Comisiei 
Europene în domeniu, Dr. Ing. 
Urb. Pietro ELISEI, Ambasador 
ISOCARP și Manager General 
URBASOFIA.  

Înscrierile se fac conform 
principiului „Primul venit-
primul servit” până în 5 aprilie 
2018. Detalii suplimentare pot 
fi consultate pe siteul www.cldr.
ro sau solicitate Secretariatului 
Tehnic prin e-mail: secretariat@
cldr.ro ori telefonic la tel./fax: 
021.230.49.97.

Menționăm că o prezentare a 
conținutului acestui program și a 
oportunităților de carieră pentru 
absolvenți va fi făcută live, cu 
ocazia unui eveniment public de 
lansare, în data de 13 aprilie 2018, 
ce va avea loc la București.

Pagină realizată de 
Adrian CRĂCIUN

http://lpis.apia.org.ro/
http://www.apia.org.ro
http://www.apia.org.ro
http://www.madr.ro
http://www.pndr.ro
http://www.pndr.ro
http://www.cldr.ro
http://www.cldr.ro
mailto:secretariat@cldr.ro
mailto:secretariat@cldr.ro
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M u z e u l 
de Istorie 
Națională și 
A r h e o l o g i e 
C o n s t a n ț a 
( M I N A C ) 
a organizat, 
de curând, la 
sediul din Piața 
Ovidiu nr.12, 
l a n s a r e a 

volumului aniversar Pontica 50, 
publicație tradițională cu apariție 
neîntreruptă din 1968 până astăzi. 

Volumul Pontica 50 (2018) 
marchează împlinirea a 50 de ani 
de apariție constantă a publicației 
constănțene. În jumătate de veac, 
revista Pontica a devenit, împreună 
cu Sesiunea Internațională cu 
același nume, cartea de vizită a 

activității științifice a MINAC. 
Numerele apărute ajung în fiecare 
an în bibliotecile a peste 200 de 
instituții prestigioase de specialitate 
din străinătate – institute de 
arheologie, universități, muzee 
–  și este indexată în baze de date 
internaționale precum ERIH Plus, 
IndexCopernicus și SCIPIO. 
Recunoașterii internaționale i 
se alătură cea națională, Pontica 
fiind una dintre puținele publicații 
longevive și de valoare pentru 
domeniul arheologiei și istoriei 
spațiului dintre Dunăre și mare, 
catalogată în categoria B în sistemul 
CNCS.

Anniversaria, secțiunea care 
deschide numărul 50, evocă 
momente din istoria Sesiunii și 
revistei Pontica. Următoarele 

secțiuni cuprind studii valoroase 
privind istoria și arheologia spațiului 
danubiano-pontic, grupate în mai 
multe arii tematice: Historica (culte 
pre-romane în zona Mării Negre, 
istorie militară și creștină în perioada 
bizantină timpurie și elemente de 
cartografie și geografie istorică în 
perioada bizantină), Archaeologica 
(preistorie, ceramologie, arheologie 
funerară, piese din metal și 
prelucrarea lor în perioadele 
romano-bizantină și medievală), 
Epigraphica (epigrafie amforică, 
inscripții grecești și latine inedite, 
dar și unele publicate anterior și 
revizuite), Auxiliaria (aplicarea 
metodologiei pluridisciplinare 
în arheologie, analize ADN și 
implicația pe care o au în cercetarea 
istorică, noi proiecte de cercetare și 

metode de restaurare), Nomismata 
(istorie monetară în perioadele 
elenistică, medievală și modernă). 
Volumul se încheie cu o serie 
de recenzii ale unor lucrări de 
specialitate recent publicate, cu lista 
noilor intrări în biblioteca muzeului, 
precum și texte biografice despre 
și în memoria celor care au părăsit 
scena arheologiei românești în anul 
care a trecut. O secțiune separată, 
Honorifica Verba, este dedicată 
arheologului constănțean Gheorghe 
Papuc își omagiază activitatea sa, de 
peste 40 de ani, în cadrul MINAC.

Tipărit de SC Infcon SA 
Constanța, în condiții tehnice de 
calitate, volumul, care numără 693 
de pagini, cu ilustrații alb/negru și 
color, se adresează unui public larg 
avizat, doritor să cunoască istoria 
și arheologia spațiului danubiano-
pontic și egean.

Lansarea volumului aniversar PONTICA 50

Aflat la prima ediție, Kids 
for Kids este primul eveniment 
tip charity din Constanța care 
mobilizează toate ligile studențești 
de la  universitățile de stat din 
municipiu pentru a dărui zâmbete 
copiilor din centrele de plasament. 
Evenimentul este structurat în 
trei etape, prima fiind  cea de 
colectare donații (12-31 martie). Pe 
4 aprilie, copii vor avea parte de o 
zi specială, asigurată de partenerii 
evenimentului. A treia etapă va fi 
distribuirea cadourilor, pe 5 aprilie. 

Ideea evenimentului Kids for 
Kids a pornit de la reprezentanții 
Clubului Sportiv Constanța Rally 
Club, care au mobilizat toate ligile 
de studenți din cadrul tuturor 
universităților de stat din Constanța: 
Universitatea Ovidius, Universitatea 
Maritimă Constanța și Academia 
Navală Constanța:

„KIDS FOR KIDS este un 
eveniment caritabil. Este primul 
eveniment de acest fel care implică 

KIDS FOR KIDS, primul eveniment charity  
desfășurat în toate universitățile de stat din Constanța!

toate ligile studențești 
din cadrul universităților 
de stat din Constanța 
și ne bucurăm că am 
reușit să găsim sprijin 
real în reprezentanții 
acestora, care ne susțin 
în promovarea acțiunilor 
și mobilizarea tuturor 
studenților. Sperăm ca 
acest eveniment să devină 
o tradiție. Este modul nostru de a ajuta 
pe cei care au reală nevoie de ajutor. De 
aceea, evenimentul se și numește KIDS 
FOR KIDS, pentru că tinerii, adică 
studenții, ajută copiii”, spune Alex 
Șerban, președintele clubului sportiv. 

 Prima etapă a evenimentului 
caritabil Kids for Kids a început pe 12 
martie și se încheie pe 31 martie. În 
această perioadă, constănțenii mari și 
mici care vor să ajute pot dona obiecte 
de îmbrăcăminte, cărți, jucării și alte 
lucruri de reală nevoie pentru copiii 
din centrele de plasament, mai puțin 
alimente perisabile. Vor fi amenajate 

standuri de colectare în toate locațiile 
partenere, unde studenții, elevii și 
toți ceilalți doritori vor putea aduce 
cadourile lor către copii. 
Locații standuri de colectare:

Universitatea Ovidius Constanța 
– Campus, Corpul A (Aleea 
Universității nr. 3); Universitatea 
Ovidius Constanța – Cămin C1 (Bdul 
Mamaia, nr. 124); Universitatea 
Maritimă Constanța – B-dul Mircea 
cel Bătrân; Academia Navală Mircea 
cel Bătrân, strada Soveja. 

Pe 4 aprilie, 100 de copii din 
centrele de plasament vor beneficia 

de o zi specială, cu activități pe 
placul lor. Printre ele, se numără 
și un spectacol gratuit oferit de 
partenerii de la Teatrul de Copii 
și Tineret „Căluțul de Mare”, 
plus un mini-concert, susținut în 
aceeași locație de vedete-copii din 
Constanța. 

„În mod evident, suntem deschiși 
și către alt tip de activități și ajutor, 
de aceea lansăm invitația către 
agenții economici din Constanța de 
a se alătura inițiativei noastre și a 
studenților constănțeni, în ideea de 
a oferi o zi de neuitat acestor copii 
care au poate prea puține motive 
să zâmbească”, completează Alex 
Șerban. 

Pe 5 aprilie, asociația Constanța 
Rally Club, alături de reprezentanții 
ligilor de studenți de la universitățile 
de stat din Constanța vor împărți 
cadourile către copiii din centrele de 
plasament.

Pagină realizată de 
Adrian CRĂCIUN

Ziua naţională a Greciei este 
sărbătorită în data de 25 martie, 
comemorând ziua în care Grecia 
şi-a câştigat independenţa faţă de 
Imperiul Otoman în 1829. Războiul 
de Independenţă din Grecia a început 
în anul 1821 şi a durat până în 1828. 
De atunci, Ziua Independenţei în 
Grecia este o sărbătoare naţională şi 
este celebrată în fiecare an, în data de 
25 martie.

Este un adevăr şi trebuie 
întotdeauna amintit faptul că revoluţia 
greacă îşi are rădăcinile în România, 

că aceste două 
naţiuni au multe în 
comun şi legăturile 
scrise sau nescrise 
sunt dovedite de 
respectul reciproc 
şi acţiunile comune 
întreprinse în 
decursul a mii de 
ani.

Uniunea Elenă din România  şi 
Comunitatea Elenă Elpis Constanţa, 
precum şi toate comunităţile care fac 
parte din Uniunea Elenă din România, 

omagiază acest important 
eveniment în fiecare an.

Programul manifestărilor 
va fi următorul:

● 25 Martie ora 12.00 
Tedeum şi slujba de 
pomenire la biserica greacă 
Metamorphosis.

● 25 Martie ora 12.00 
Organizaţia Constanţa Walking 
Tour – Dna Diana Slav vă 
invită la un tur în Constanţa 

dedicat moştenirii greceşti, cu plecare 
din faţa Teatrului de Stat (Fantasio) 
din Bulevardul Ferdinand nr. 11.

● 13 Aprilie ora 18.00 în 

incinta Casei de Cultură va avea 
loc spectacolul omagial dedicat 
sărbătoririi zilei Naţionale, unde pe 
scenă vor urca membrii Comunităţii 
Elene Elpis Constanţa, şi ca în 
fiecare an vom avea alături membrii 
unei alte comunităţi, de această 
dată Comunitatea Elenă din Braşov 
reprezentată de Ansamblul Efthymos 
şi Grupul Coral Dionysos, precum 
şi un invitat special,  Ionuţ Galani, 
despre care alte cuvinte sunt de 
prisos.

Anton ANTONIADIS
Preşedintele  Comunităţii  

Elene ELPIS Constanţa

Ziua naţională a Greciei
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– Vă invit, domnule primar, să 
insistaţi asupra câtorva provocări 
în anul de graţie 2018. Să le luăm 
pe rând. Vă ascult!

– Nimeni nu cunoaște mai bine decât 
locuitorii municipiului Constanța 
care sunt problemele oraşului. De 
aceea, Primăria caută să dezvolte 
și să mențină un dialog permanent 
cu cetăţenii. Ştiu că este nevoie 
de transparenţă, de unitate, de 
dezvoltare și acordăm o mare 
atenţie educaţiei. A fost, cred eu, 
o perioadă de reaşezare, iar anul 
2017 a fost un an bun. Am încheiat 
multe proiecte şi acum îmi propun 
să creştem notorietatea oraşului, 
vreau să îl facem cât mai atractiv. 
Constanţa este primul oraş din 
România care lucrează direct cu 
Banca Mondială. Un prim rezultat 
al acestei colaborări îl reprezintă 
raportul prezentat în luna februarie 
de o echipă a Băncii Mondiale, 
care analizează dinamicile de 
dezvoltare ale zonelor urbane 
funcționale ale Bucureștiului și 
ale celor 40 de reședințe de județ, 
un raport care ne aduce vești 
bune. Constanța este un „oraș 
magnet” care atrage cel mai mare 
număr de turiști din România. De 
asemenea, la întrebarea adresată de 
Banca Mondială românilor: „Dacă  
ți-ai schimba domiciliul, dacă te-ai 
muta din locul în care stai acum, ce 
oraș din România ai alege?”, unul 
din cinci români a ales Constanța. 
Cel mai mult mă bucură faptul 
că tinerii sunt cei care ar vrea să 
se mute la Constanța și apreciază 
orașul nostru nu doar pentru mare, 
ci și pentru universități, viața de zi 
cu zi și perspectivele frumoase ale 
acestuia.      

–  Care sunt provocările?
– Una dintre provocări este 

implementarea unui sistem integrat 
de management al traficului. 
Aceasta înseamnă semafoare 
inteligente, camere de supraveghere 
video pentru monitorizarea 
traficului, camere de supraveghere 
pentru siguranţa pietonilor, butoane 
pentru persoanele cu dizabilităţi, 
dispecerat pentru transportul 
public, staţii inteligente şi un 
dispecerat pentru monitorizarea 
traficului. O altă provocare este 

● Pentru turiştii români Constanţa rămâne principala
atracţie

►Printre priorităţile Primăriei: Sala Polivalentă şi Cazinoul, sistemul 
integrat de management al traficului şi transportul în comun

● Interlocutor: Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa
iniţierea de proiecte 
pentru a crește gradul 
de siguranţă în jurul 
şcolilor, bisericilor şi 
unităților medicale. 
Principala noastră 
preocupare este sigu-
ranţa. Noi trebuie 
să oferim siguranţă 
l o c u i t o r i l o r , 
siguranţă turiştilor, 
mai ales într-o lume 
contemporană în care 
vedem ce provocări 
au destinaţiile turis-
tice şi siguranţa 
investitorilor.

–  Aveţi în atenţie 
şi transportul în 
comun?

– În zilele noastre 
mobilitatea este 
esenţială așa că, 
evident, transportul 
în comun este o 
prioritate. Mijloacele 
de transport în 
comun pentru mediul urban trebuie 
să reprezinte alternativa reală 
la transportul cu autoturismul 
personal. Municipiul Constanța 
are un contract de asistență 
tehnică cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
iar până la finele mandatului 
meu, obiectivul este înlocuirea 
în proporție de 90% a flotei 
companiei noastre, a companiei 
constănțenilor. Tot ceea ce se 
întâmplă din punct de vedere al 
regândirii transportului public 
are un singur obiectiv: creșterea 
calității transportului public și 
satisfacția călătorilor. Pe Planul de 
Mobilitate avem deja desemnate 
câteva bulevarde în care vom avea 
linie dedicată pentru mijloacele de 
transport în comun. 

–  Să vorbim de priorităţi: care sunt 
proiectele Primăriei?

–  Sala Polivalentă este o investiție 
absolut necesară în Constanța. 
Are o capacitate de 5000 locuri, 
va fi omologată pentru multiple 
discipline individuale dar și 
pentru sporturi de echipă. Cel mai 
probabil, anul acesta se va închide 
procedura de atribuire a contractului 
de execuție a lucrărilor și trag 

speranțe că va începe construcția 
Sălii Polivalente. M-aș bucura ca 
sportivii să aibă cât mai repede la 
dispoziţie un spaţiu generos pentru 
competiţii de anvergură.

–  Cazinoul! Simbolul oraşului...
–  I-am încurajat pe toți constănțenii 

să-și spună opinia, indiferent cât 
de argumentată este, pe acest 
subiect, în cadrul unui sondaj 
online. Peste 20.000 de oameni 
dintr-o populație de 320.000 de 
locuitori au răspuns invitației 
noastre, ceea ce mi se pare absolut 
relevant și spectaculos pentru 
o Românie care, de obicei, nu 
răspunde la sondaje, nu răspunde 
la chestionare sau, dacă o face,  
nu-și spune întotdeauna opinia 
onest. Având în vedere blocajul 
birocratic care întârzie nepermis 
de mult începerea lucrărilor 
de reabilitare, i-am întrebat pe 
constănțeni ce trebuie să facem 
în continuare. Lăsăm Compania 
Naţională de Investiţii să se 
ocupe de restaurare ori accesăm 
un împrumut pentru a face noi 
lucrările? 76% dintre respondenți 
au spus că doresc ca demersurile de 
reabilitare să fie continuate de către 
Compania Națională de Investiții. 

În concluzie, Primăria 
municipiului Constanța se 
angajează ca până pe 14 
noiembrie, de Ziua Dobrogei, 
să facă lucrări de conservare 
a imobilului, care vor fi 
permanent actualizate, până 
când vor începe cu adevărat 
lucrările de restaurare.  
Anul 2018 este anul în care 
marcăm, împreună, 100 de 
ani de la Marea Unire și 
140 de ani de la revenirea 
Dobrogei la patria mamă. 
Este un an în care Constanța 
își reafirmă importanța 
socială, economică și 
culturală față de valorile 
regionale și naționale. 
Orașul nostru este astăzi 
bine văzut de toți partenerii 
serioși: ambasade, Banca 
Mondială, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare. Mă bucur să văd 
comunitatea constănțeană 
mai unită, oamenii de afaceri, 

universitățile constănțene și 
organizațiile non-guvernamentale 
stând împreună la aceeași masă. 
Proiectele serioase se construiesc 
cu greu iar eu îmi doresc o 
dezvoltare sănătoasă a orașului 
nostru. 

A consemnat,
Iulian TALIANU
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