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Biroul teritorial Constanţa 
al instituţiei Avocatul Poporului 
s-a autosesizat în legătură cu 
informaţiile apărute în mass-
media din Constanţa, referitoare 
la nerespectarea dispoziţiilor 
constituţionale privind protecţia 
copiilor şi a tinerilor în unităţile 
de învăţământ din Constanţa în 
special în prevenirea şi reducerea 
Fenomenului de bullying care 
devine îngrijorător şi este foarte 
periculos pentru elevii umiliţi, 
loviţi sau chiar bătuţi de colegii 
lor, la şcoală. 

Biroul teritorial Constanţa în 
temeiul art. 14 alin (1) din Legea 
nr. 35/1997 privind organizarea 
şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare a efectuat demersuri la 
unitatea de învăţământ în cauză şi 
la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa.

Conform datelor transmise de 
unitatea de învăţământ, Comisia 
de prevenire a violenţei, constituită 
conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, a 
gestionat acest caz şi a recomandat 
sancţionarea agresorului cu 
mustrare scrisă şi scăderea notei la 
purtare;

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa, a transmis faptul că 
încheie la începutul fiecărui an şcolar 
un parteneriat cu Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Constanţa, 
parteneriat în baza căruia se 
elaborează un Plan operaţional anual 
de prevenire a violenţei în mediul 
şcolar (postat pe site-ul instituţiei 
www.isjcta.ro). În conformitate 
cu acest plan, la nivelul fiecărei 
unităţi de învăţământ, Comisia de 
prevenire a violenţei organizează 
diverse activităţi tematice: 
dezbateri, întâlniri cu reprezentanţi 
ai Poliţiei, Jandarmeriei, Centrului 
de Prevenire Antidrog, ONG-uri, 
etc. Cadrele didactice sunt implicate 
în activităţi educative de prevenire 
şi combatere a violenţei în mediul 
şcolar derulate în parteneriat cu 
I.P.J., I.J.J., Penitenciarul Poarta 
Albă, C.J.R.A.E şi cu autorităţile 

Fenomenul de bullying în unităţile 
de învăţământ constănţene

în atenţia Avocatului Poporului
locale. De asemenea, în cadrul 
orelor de consiliere şi orientare, 
cel puţin o dată pe trimestru se 
derulează o activitate privind 
prevenirea violenţei în mediul 
şcolar, inclusiv la ciclul primar 
(disciplina dezvoltare personală) 
se dezbat subiecte ca: relaţiile în 
cadrul claselor de elevi, conflictul şi 
rezolvarea acestuia, comportamente 
responsabile în societate.

La nivelul judeţului Constanţa 
se organizează proiecte cu tematică 
specifică, printre care:

Lecţii de viaţă – vizite la 
Penitenciarul Poarta Albă – 
proiectul urmăreşte sensibilizarea 
adolescenţilor în ceea ce priveşte 
fenomenul infracţionalităţii, 
prevenirea şi combaterea 
comportamentelor de risc, lărgirea 
orizontului de comunicare şi 
susţinerea afectivă a tinerilor privaţi 
de libertate.

Invitaţie la sănătate – proiectul 
se concentrează pe dezvoltarea 
comportamentelor prosociale în 
scopul prevenirii de risc educaţional.

Inimioare, inimioare – 
proiectul presupune dezvoltarea 
competenţelor emoţionale ale 
preşcolarilor şi şcolarilor prin 
abilitarea acestora de a se adapta atât 
la propriile emoţii cât şi la emoţiile 

celorlalţi, pentru îmbunătăţirea 
climatului educativ în unităţile de 
învăţământ

Curaj civic – formarea de 
formatori din rândul psihologilor, 
cadrelor didactice şi al poliţiştilor 
din judeţul Constanţa cu scopul de 
a transmite mai departe, către tineri 
în şcoli, informaţiile dobândite. 
Proiectul urmăreşte diminuarea 
violenţei în şcoli, dar şi din societate, 
formarea fiind susţinută de Firma 
ESD din Elveţia, reprezentată de 
psihologul pentru poliţie, Christian 
Weidkuhn.

Analizând răspunsurile primite 
atât de la unitatea de învăţământ 
cât şi de la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa a rezultat 
faptul că s-a acţionat conform 
Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, s-a 
cercetat fapta şi s-au aplicat 
sancţiuni în conformitate cu 
dispoziţiile regulamentului. La 
nivelul unităţii de învăţământ sunt 
colaborări cu mai multe instituţii 
publice, în scopul prevenirii 
violenţei în şcoli. Atât elevii cât şi 
cadrele didactice participă la aceste 
forme de instruire. Conducerea 
unităţii de învăţământ susţine că 
sunt respectate drepturile copiilor 

şi este preocupată permanent 
de prevenirea fenomenului de 
bullying.

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa, încheie la începutul 
fiecărui an şcolar un parteneriat cu 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Constanţa, în baza căruia se 
elaborează un Plan operaţional 
anual de prevenire a violenţei în 
mediul şcolar. 

În ceea ce priveşte fenomenul 
de bullying, atât în unitatea 
şcolară, cât şi la nivelul I.S.J. 
Constanţa, există preocupări 
privind diminuarea violenţei din 
şcoli. În acest sens în luna mai 
2016, s-a încheiat un parteneriat 
cu Asociaţia Milioane de Zâmbete, 
în vederea derulării Proiectului 
editorial ,,Bully – o poveste despre 
speranţă”. Acesta presupune 
distribuirea gratuit a unei cărţi 
despre bulling – cauze, metode de 
prevenire/gestionare etc. *2500 
de exemplare* în unităţile de 
învăţământ din judeţul Constanţa, 
în viitor. 

Felicia NedeA
expert coordonator

Universitatea Maritimă din 
Constanța  organizează, prin 
intermediul studenților de la 
specializarea Ingineria și protecția 
mediului în industrie,  în perioada 
22.04.2018-24.05.2018, un ciclu 
de acțiuni menite să aducă în 
atenția tuturor respectarea mediului 
înconjurător:
● 22 Aprilie – Ziua Pământului – 

expoziție de postere și picturi;

ingineria și protecția mediului în industrie
● 24 Aprilie – Ziua Mondială a 

Protecției Animalelor de Laborator;
● 10 Mai – Ziua Păsărilor și 

Arborilor – expoziție de goblenuri 
și picturi;

● 11-13 Mai – sesiune studențească 
de comunicări științifice pe 
probleme de mediu;

● 15 Mai – Ziua Internațională de 
Acțiune pentru Climă;

● 22 Mai – Ziua Internațională a 

Biodiversității – reamenajarea de 
spații verzi;

● 24 Mai – Ziua Europeană a 
Parcurilor – plantarea de material 
dendrologic.

Expozițiile se vor organiza 
la sediul central al Universității 
Maritime din str. Mircea cel Bătrân 
nr. 104, iar accesul va fi permis 
zilnic în perioadele precizate.

Rectorat U.M.C. 

http://www.isjcta.ro
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În baza bunelor colaborări 
anterioare cu Asociaţia „Acces 
francez Stephane MEURET, 
CLDR vă invită să cunoaşteţi 
oportunităţile privind formarea 
unor reprezentanţi ai primăriilor 
şi instituţiilor coordonate de 
primărie/Consiliul Local, în 
domeniul dezvoltării şi promovării 
turismului dunărean sustenabil în 
zona de cooperare transfrontalieră 
România-Bulgaria. Proiectul 
este finanţat din fonduri UE şi 
beneficiază de competenţele unor 
reputaţi traineri europeni.

Următoarele două sesiuni vor 
avea loc, înlănţuit, în perioada 7-11 
mai 2018. Toate costurile legate 

Credem că vă interesează
de masă, cazare şi training sunt 
acoperite de organizatori, cu excepţia 
transportului participanţilor.

IMPORTANT! Sunt eligibile 
doar comunităţi locale/UAT-uri din 
judeţele învecinate cu Bulgaria: 
Constanţa, Călăraşi, Giurgiu, 
Teleorman, Dolj, Olt, Mehedinţi. 
Evenimentul este o ocazie 
excelentă pentru a cunoaşte mai 
bine iniţiativele şi oportunităţile 
de finanţare prin afilierea la CLDR 
România – Asociaţia „Comunităţile 
Locale Riverane Dunării”.

Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la adresa asociatiacldr@
gmail.com

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) 
informează că până la acest 
moment au fost depuse, în cadrul 
Campaniei de primire a Cererilor 
Unice de Plată în anul 2018, un 
număr de 430.551 cereri, pentru o 
suprafaţă de 1.306.280,33 hectare.

În intervalul 1 martie – 15 
mai 2018, fermierii pot depune 
la Centrele judeţene/locale APIA şi 
al Centrul Municipiului Bucureşti, 
o singură Cerere Unică de Plată, 
chiar dacă deţin suprafeţe de 
teren în localităţi sau judeţe 
diferite!

Reamintim că pentru suprafaţe 
mai mari de 50 hectare de teren 

agricol cererile se depun la 
Centrele județene APIA, iar în 
cazul în care se care solicită o 
suprafaţă mai mică sau egală cu 
50 hectare teren agricol cererile 
se depun la Centrele locale.

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

Sprijinul financiar este 
finanţat din Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA), din 
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.

În perioada 14-16 iunie va 
avea loc la Constanța cea de-a 
doua ediție a Forumului “Black 
Sea and Balkans Security Forum”, 
conferință internațională dedicată 
aspectelor geostrategice și de 
securitate, în regiunea Balcanilor 
și a Mării Negre. Conferința este 
organizată sub egida NATO, 
de către New Strategy Center 
în parteneriat cu Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară 
“Zona Metropolitană Constanța” 
și Universitatea “Ovidius” 
Constanța, fiind sprijinită totodată 
și de Primăria Municipiului 
Constanța. La lucrările Forumului 
vor participa experți, profesioniști 
și diverși factori de decizie din 
domeniul militar, de securitate și 

forumul de securitate la Marea Neagră și  
Balcani se desfășoară la constanța

asupra securității Europei de Est 
și a Mediteranei de Est, securitatea 
energetică, provocările războiului 
hibrid, cooperarea economică 
în Balcani și Marea Neagră, 
securitatea cibernetică, riscurile și 
provocările în mediul financiar și 
cooperarea industrială în domeniul 
apărării. Înalți oficiali români și 
străini, oficiali NATO, reprezentanți 
ai instituțiilor cu responsabilități 
în domeniul relațiilor externe și 
securității naționale, alături de 
invitații din zona academică din 
țară și din străinătate vor dezbate în 
sesiuni deschise, dar și în reuniuni 
restrânse (fără accesul presei sau a 
publicului) temele de interes pentru 
securitatea României și a zonelor 
învecinate. Toate informațiile 
aferente organizării și desfășurării 
acestei conferințe vor fi postate pe 
site-ul dedicat al evenimentului: 
www.2bsecurityforum.ro.

de geostrategie, obiectivul fiind 
acela de a dezbate provocările 
clasice și emergente de securitate 
din zona Mării Negre și regiunea 

Balcanilor. Temele incluse pe 
agenda evenimentului se referă la 
securitatea în regiune, influența 
militarizării regiunii Mării Negre 

Primăria Municipiului 
Constanța a primit de curând undă 
verde din partea Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice pentru 
pregătirea și depunerea unor 
proiecte ce urmează a fi finanțate 
în cadrul Programului Operațional 
Regional, Axa prioritară 4 – 
Sprijinirea Dezvoltării Urbane 
Durabile. Alocarea financiară 
dedicată Constanței în cadrul 
acestui program este de 47.202,600 
euro, sumă ce va putea fi cheltuită 
pe diverse tipuri de proiecte 
având ca obiective: îmbunătățirea 
mobilității urbane, reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor și 
suprafețelor degradate, vacante 
sau neutilizate, îmbunătățirea 
regenerării fizice, economice 
și sociale a comunităților 
marginalizate, modernizarea 
infrastructurii educaționale 

Fonduri europene pentru 
dezvoltare urbană durabilă

preșcolare și liceal-profesionale 
din municipiul Constanța.

“Prin obținerea acestui aviz 
de la Ministerului Dezvoltării, 
am intrat în linie dreaptă în 

ceea ce privește pregătirea și 
implementarea unor proiecte de 
regenerare și dezvoltare urbană în 
municipiul Constanța. Cele mai 

multe investiții se concentrează 
pe infrastructura publică de 
transport, respectiv principalele 
bulevarde ale Constanței, dar 
și zonele pietonale din centrul 
municipiului. Alte proiecte aflate în 
pregătire vizează reconversia unor 
terenuri neutilizate și degradate 
și transformarea acestora în zone 
verzi în interiorul orașului, dar 
și reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii educaționale: creșe, 
grădinițe și școli.” , ne-a declarat 
doamna Viorica-Ani Merlă, 
director executiv al Direcției de 
Dezvoltare și Fonduri Europene 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Constanța.

Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN
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U n i v e r s i t a t e a 
Maritimă din 
Constanţa lansează o 
platformă de media 
learning, UMC TV, 
prin care își propune 
să răspundă într-
un mod novator, 
nevoilor educaționale 
ale elevilor și 
studenților de astăzi, 
aflați mereu sub 
presiunea timpului 
și a volumului foarte 
mare de informații, 
dar și în căutarea unor 
modalități de învățare 

  alternativă și rapidă. 
La adresa www.

umctv.ro veți găsi un 
portal educațional, 
unde prin intermediul 
unor mijloace 
informatice moderne, 
vă puteți pregăti, testa și 
autoevalua cunoștințele 
matematice,  în vederea 
unei eficiente învățări 
individuale pentru 
susținerea examenului 
de admitere. 

Cu o interfață 
prietenoasă, simplu 
de utilizat, UMC TV 

se adresează, pe de-o parte elevilor 
din anii terminali de liceu, care 
pregătesc examenul de admitere 
în Universitate și pe de altă parte, 
studenților UMC-iști, facilitând 
schimburi de idei și de experiență. 

Prin acest demers unic în 
peisajul educațional constănțean, 
Universitatea Maritimă Constanța 
își reafirmă încă o dată,  imensa 
capacitate de adaptare la nou, 
asumându-și cu competență și curaj 
rolul de deschizător al unui alt drum 
în educație. 

Prof. univ. dr. eliodor 
CONSTANTINeSCU

Prorector activitate de învățământ

MODALITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ALTERNATIVĂ ŞI RAPIDĂ

– Vă invităm, domnule director 
general, să răsfoim calendarul cu 
târgurile organizate în această 
primăvară de Camera de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi Agricultură 
Constanţa. Cu ce începem?

– Cu Târgul Imobiliar 
Constanţa, care a fost organizat, 
timp de trei zile, în cel mai modern 
vad comercial al oraşului, e vorba 
de VIVO. La acest târg au fost 
prezenţi cei mai buni jucători de pe 
piaţa de Real Estate: dezvoltatori şi 
vânzători de locuinţe, constructori 
şi investitori, brokeri şi instituţii 
financiare.

Organizarea târgului la VIVO a 
avut câteva avantaje: expozanţii au 
beneficiat de un trafic important de 
vizitatori. 

Al doilea târg e unul de tradiţie; 
au trecut mai bine de 25 de ani de 
la prima ediţie a Târgului naţional, 
cu participare internaţională, 
EXPOAGROUTIL. El va fi 
organizat tot la VIVO, în perioada 
aceasta fiind un târg rezervat 
agriculturii şi industriei alimentare. 
Evenimentul va fi organizat pe 
o suprafaţă de 15.000 de mp şi 
va avea următoarele secţiuni: 
tractoare, combine şi echipament 
agricol; produse agricole şi 

● În organizarea C.C.I.N.A. Constanţa
Târguri şi seminarii

● Interlocutor: dr. ec. Ion dănuţ Jugănaru, director general al 
Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

alimentare; maşini şi echipamente 
din industria alimentară; produse 
alimentare organice şi tradiţionale, 
articole pentru pescuit, vinuri şi 
apicultură; grădinărit, salon de 
finanţări şi asigurări, în special 
din domeniul agricol. Ca în fiecare 
an – şi la această ediţie a târgului 
EXPOAGROUTIL – expozanţii 
şi vizitatorii au oportunitatea de a 
participa la întâlniri de afaceri, au 
beneficiat de oferte promoţionale şi 
au putut să lanseze comenzi şi să 
semneze contracte.

– Semne bune.
– Şi cu multe beneficii. Târgul 

EXPOAGROUTIL, pe care îl 
organizăm, să nu uit, în colaborare 

cu Direcţia pentru Agricultură 
Constanţa, are o suprafaţă mult mai 
mare ca anul trecut, când au fost 
90 de producători, importatori şi 
comercianţi.

Aş vrea să amintesc că, în 
această lună, Camera de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi Agricultură 
Constanţa a organizat un seminar 
privind „Protecţia datelor personale 
– obligaţii legale şi soluţii tehnice”, 
un seminar care a stârnit un 
mare interes, îndeosebi în cadrul 
firmelor care sunt membre CCINA 
Constanţa.

– Vă rugăm să oferiţi detalii şi 
cititorilor! De ce a stârnit un mare 
interes acest seminar?

– Evenimentul s-a adresat 
companiilor, autorităţilor publice, 
instituţiilor, ONG-urilor care 
procesează date cu caracter 
personal. Până la intrarea în vigoare, 
la 25 mai 2018, a Regulamentului 
General privind Protecţia Datelor 
Personale mai e puţin timp şi e 
bine să fie cunoscute rigorile ce 
vizează colectarea, prelucrarea 
şi securizarea informaţiilor 
personale despre angajaţi şi despre 
clienţi. Amenzile prevăzute de 
Regulamentul U.E. sunt foarte 
mari. Conformarea presupune 
un efort complex, care începe cu 
identificarea datelor sensibile, 
cu localizarea lor şi continuă cu 
gestionarea accesului la ele şi cu 
protecţia lor.

– În câteva cuvinte, ce 
subliniază acest Regulament?

– Regulamentul General 
privind Protecţia Datelor 
Personale spune – în principiu – 
că informaţiile pe care le deţineţi 
despre clienţi (nume, adresă, 
adresa de e-mail, telefon, CNP, 
date privind starea lor de sănătate 
sau convingerile politice) sunt 
informaţii confidenţiale şi nu pot 
circula liber! Ele trebuie protejate, 
iar responsabilitatea protejării lor 
trebuie să fie maximă.

A consemnat
Iulian TALIANU

http://www.umctv.ro
http://www.umctv.ro
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Doi consilieri judeţeni, Nicoleta 
Bercaru şi Adrian Bereş, au făcut 
parte din delegaţia Centrului Judeţean 
„Teodor T. Burada” Constanţa care 
a participat la două evenimente 
desfăşurate la Chişinău sub semnul 
Centenarului Marii Uniri.

Oaspeţii au fost invitaţi la o masă 
rotundă ce a avut ca temă „Basarabia 
şi Dobrogea – punţi de istorie şi 
cultură”, o întâlnire organizată de 
Biblioteca Municipală „B.P. Haşdeu” 
din Chişinău – filiala „Ovidius”, 
Institutul de Istorie al Academiei 
de Știinţe a Moldovei, Filiala 
„Basarabia” a Asociaţiei Române 
de Istorie a Presei, Centrul Cultural 
Judeţean „Teodor T. Burada” şi 
Consiliul Judeţean Constanţa. Dintr-o 
lungă listă a participanţilor la acest 
eveniment amintim pe acad. Andrei 
Eşanu, Valentina Eşanu, cercetător 

● Sub semnul Centenarului Marii Uniri
CĂRŢI PENTRU CITITORII DIN CHIŞINĂU

ştiinţific la Institutul de Istorie al 
Academiei de Știinţe a Moldovei, dr. 
hab. prof. univ. Anatol Petrencu, Ion 
Negrei, cercetător ştiinţific, Maria 
Danilov, Silvia Grossu.

Cu prilejul acestei manifestări, 
delegaţia Centrului Cultural Judeţean 

Constanţa „Teodor 
T. Burada” a donat 
mai bine de 1.000 
de cărţi Bibliotecii 
„Ovidius” din 
Chişinău, bibliotecă 
înfiinţată cu sprijinul 
Bibliotecii Judeţene 
I.N. Roman din 
Constanţa, primul 
fond de carte fiind 
trimis cu acest 
prilej la Chişinău 
chiar din Constanţa. 
Menţionăm că a fost 

făcută şi o donaţie de peste 2.000 de 
manuale şcolare de către Şcoala nr. 
39 „Nicolae Tonitza” din Constanţa, 
director prof. Nicoleta Bercaru.

Cu ocazia acestei întâlniri a 
fost reînnoit parteneriatul dintre 
Centrului Cultural Judeţean Constanţa 

„Teodor T. Burada” şi Societatea de 
Etnologie din Republica Moldova, 
în baza căruia vor fi stabilite noi 
coordonate de colaborare între cele 
două instituţii. Parteneriatul se va 
axa pe dezvoltarea unor proiecte 
comune în domeniul conservării şi 
promovării patrimoniului cultural, 
urmând ca în acest context cele două 
instituţii să organizeze atât cursuri de 
meşteşuguri, cât şi cercetări pe teren 
în localităţi din Dobrogea şi Republica 
Moldova. În cadrul acestor întâlniri 
s-a insistat pe propunerea de a derula 
proiecte comune, proiecte ce vor fi 
finanţate cu bani europeni. Spaţiul 
tipografic nu ne îngăduie să insistăm 
asupra câtorva detalii, dar acesta nu e 
decât un motiv întemeiat să revenim 
şi să promovăm proiectele culturale 
ce vor fi desfăşurate de partenerii 
care au însufleţit dialogul de acum 
şi amintirile care luminează paginile 
cărţilor de istorie.

Andreea PASCU

● parteneriate şi proiecte culturale pentru 
conservarea şi promovarea patrimoniului cultural

În cadrul generos al programului 
„Şcoala Altfel”, elevii Şcolii 
Gimnaziale din comuna Lumina 
au participat la câteva activităţi 
care le-au stârnit înteresul şi i-au 
ţinut  cu atenţia mereu trează, fapt 
remarcat cu satisfacţie de Florenţa 
Pană, directorul şcolii amintite.

Activităţile au vizat formarea 
şi dezvoltarea unor competenţe 

Excursii tematice şi dezbateri pentru 
instruirea elevilor

● lumiNa

● Prof. Florenţa Pană, directorul şcolii din comuna Lumina: 
„Şcoala are un rol şi un caracter formator”

cheie centrate pe interacţiunea şi 
coeziunea de grup; au fost activităţi 
care au venit în sprijinul îmbogăţirii 
orizontului cultural. „Să nu uităm, 
spune prof. Florenţa Pană, că şcoala 
are un rol şi un caracter formator, 
şi instruirea elevilor trebuie să fie 
tot timpul un subiect de actualitate, 
numai aşa absolvenţii vor fi mai 
bine instruiţi, iar lucrul acesta se 

va vedea în carierele lor viitoare. 
Am iniţiat în cadrul programului 
„Şcoala Altfel” activităţi şi vizite 
tematice, i-am stimulat pe elevi 

să participe la spectacole şi 
dezbateri, punând accentul pe 
educaţie, pentru că, se ştie, un 
elev educat este un om învăţat”. 
Elevii din Lumina au vizitat 
Monumentul Trophaeum şi 
cetatea de la Adamclisi; la 
Tulcea, o altă localitate unde 
s-au deplasat, elevii s-au 
familiarizat cu geografia zonei 
şi cu biodiversitatea Deltei 
Dunării. Elevii din Lumina au 
vizitat Acvariul din Tulcea şi 
Muzeul de Artă Populară, cu 

menţiunea că 
la această din 
urmă instituţie, 
au avut fericita 
ocazie de a asculta 
un profesionist 
în materie, e 
vorba de Iuliana 
Titov, directorul 
muzeului, care le-a 
prezentat elevilor 
constănţeni portul 
popular şi tradiţiile 
specifice zonei; 
despre Programul 

„Şcoala Altfel” ar fi multe de 
povestit: ar trebui să insistăm 
asupra spectacolului „Fantezii 
de primăvară”, proiect iniţiat de 
elevii din Lumina; nu pot fi trecute 
sub tăcere vizionările unde elevii 
au aplaudat artiştii de pe scena 

Teatrului Oleg Danovscki din 
Constanţa.

Pentru amatorii de statistici 
inserăm aici încă două proiecte 
unde elevii din Lumina se află 
printre protagonişti: ABC-ul 
emoţiilor (iniţiat de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Constanţa) şi 
„Ascultă, educă-te, acţionează 
şi citeşte într-o reţea”, proiect 
Interreg România-Bulgaria.

Iulian TALIANU
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Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) 
informează că eliberează 
adeverințe pentru beneficiarii 
Măsurii 14T (fosta măsura 
215) – Plăți privind bunăstarea 
animalelor, Campania 2018, care 
intenționează să acceseze credite 
în vederea finanțării activităților 
curente, de la instituțiile bancare și 
nebancare ce au încheiat convenții 
cu APIA pentru anul de cerere 2018.  

Astfel, potrivit convențiilor, 
la solicitarea scrisă a fermierului, 
APIA eliberează o adeverință 
prin care confirmă că acesta 
a depus cerere de plată în 
perioada 03.01.2018-31.01.2018 
aferentă anului de angajament 
 01.01.2018-31.12.2018, pentru 

Măsura 14T – Plăți în favoarea 
bunăstării animalelor – pachetul a) 
porcine  sau  – pachetul b) păsări.

De asemenea, prin adeverință se 
confirmă valoarea de 70% pentru 
pachetul a) porcine și 70% pentru 
pachetul b) păsări din valoarea 
sumei solicitate în cererea de plată 
aferentă anului de angajament 
01.01.2018-31.12.2018.

Valoarea creditului va fi de 
până la 90% din suma înscrisă în 
adeverința cuvenită beneficiarului 
pentru Plățile privind bunăstarea 
animalelor, Campania 2018.

Fondul de Garantare a Creditului 
Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul 
Național de Garantare a Creditului 
pentru întreprinderi Mici și Mijlocii 
IFN – SA (FNGCIMM) garantează 

maxim 80% din valoarea fiecărui 
credit acordat de bănci fermierilor.

Reamintim fermierilor ca potrivit 
Ordinului Ministrului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de 
modificare a Ordinului Ministrului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
nr.703/2013 pentru aprobarea 
condițiilor în care se vor încheia 
convențiile dintre instituțiile 
financiar-bancare și nebancare și 
APIA, în vederea finanțării de către 
acestea a activităților curente ale 
beneficiarilor plăților derulate de 
instituția noastră în baza adeverințelor 
eliberate, dobândă aferentă acordării 
creditelor va fi de RON-ROBOR 
6M + maxim 2%.

În ce privește comisioanele 
practicate de instituțiile 

finanțatoare, APIA atrage 
atenția fermierilor care doresc să 
acceseze credite pentru finanțarea 
capitalului de lucru în vederea 
desfășurării activităților curente, 
să analizeze cu atenție sporită 
soluțiile de finanțare propuse 
de instituțiile financiar-bancare 
și nebancare în ceea ce privește 
costul acestora, astfel încât să 
aleagă modalitățile de finanțare 
care răspund cel mai bine 
necesităților proprii.

Toate convențiile încheiate 
între APIA, instituțiile bancare și 
nebancare și FGCR/ FNGCIMM 
vor fi postate pe site-ul instituției, 
la adresa: www.apia.org.ro, în 
secțiunea Convenții, Acorduri, 
Protocoale. 

Obligaţia asigurării necesarului 
de hrană pentru o populaţie aflată 
în continuă creştere devine astfel o 
preocupare majoră, deoarece, sub 
impact antropic şi supraexploatare, 
resursele alimentare sunt tot mai 
limitate. Atenţia este îndreptată 
de secole spre mediul acvatic, 
considerat cea mai importantă sursă 
de hrană, viaţă şi energie.

Activitatea de acvacultură a 
peştilor de importanţă economică 
este cunoscută încă din secolul trecut. 
Elaborarea unor tehnologii bazate pe 
observaţii ştiinţifice a fost posibilă 
însă numai de puţin timp, după 
avansarea cunoştinţelor de fiziologie 
a peştilor. Astfel, la începutul anilor 
‘70 ai secolului trecut, în Europa 
au fost iniţiate cercetări privind 
cultivarea peştilor plaţi (cambulă, 
calcan, limbă de mare), care includ 
în mod obligatoriu şi rezolvarea 
problemelor legate de reproducere 
şi creştere a stadiilor timpurii (larve 
şi puiet). Începând cu deceniul opt, 
acvacultura mondială a trecut de 
la sistemul extensiv artizanal de 
cultivare a organismelor acvatice, la 
o bioindustrie dezvoltată.

În 2014, valoarea producției din 
acvacultura UE a fost de 3,1 miliarde 
EUR pentru o producție de 1,26 
milioane de tone. În prezent, piața 
alimentelor de origine marină din 
UE este aprovizionată în proporție 
de 25% de sectorul pescuitului 
din UE, 65% din importuri și 10% 
de sectorul acvaculturii din UE. 
Consumul aparent total de produse 
pescărești și de acvacultură a ajuns 
în UE la aproximativ 13,2 milioane 
de tone (COM (2013) 229 final).

Acvacultura este dependentă 
de calitatea și sănătatea atât a 
apelor marine, cât și a celor dulci. 

Legislația de mediu a UE – în 
special Directiva-cadru privind apa 
(DCA), Directiva privind strategia 
pentru mediul marin (MSFD) și 
Regulamentul privind utilizarea în 
acvacultură a speciilor exotice și 
a speciilor absente la nivel local – 
asigură îndeplinirea acestor condiții 
prealabile. De asemenea, legislația 
UE stabilește standarde ridicate 
în materie de sănătate, protecția 
consumatorilor și sustenabilitatea 
mediului, standarde pe care 
trebuie să le respecte activitățile de 
acvacultură din UE. Acestea prezintă 
pentru producători implicații legate 
de costuri, dar se pot transforma 
într-un avantaj competitiv dacă 
atenția consumatorului este atrasă 
asupra calității, putând contribui și 
la acceptarea acvaculturii la nivel 
local.

În România, starea ecologică 
a Mării Negre în dreptul litoralului 
românesc, alături de captura de 
peşte diminuată au produs schimbări 
catastrofale în productivitatea 

resurselor naturale exploatabile. 
În prezent, acvacultura marină, 
sau maricultura, este un domeniu 
relativ recent, puţin extins. Ea s-a 
dezvoltat pe plan ştiinţific atât în 
scop economic, cât şi ecologic. 
Cercetările s-au realizat numai 
în cadrul Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare Marină 
„Grigore Antipa“ Constanţa, 
în laboratoare specializate, pe 
platforma de bazine experimentale 
exterioare, precum şi în heleşteele 
Bazelor Experimentale proprii Istria 
şi Ovidiu, din judeţul Constanţa. 
Cercetările au fost integrate în 
principalele caracteristici ale zonei 
de referinţă, evidenţiind calităţile 
organismelor autohtone. Cele mai 
importante caracteristici zonale 
pentru maricultura costieră sunt:
• prezenţa apei cu salinităţi diferite; 
• prezenţa nutrienţilor de origine 

terigenă;
• existenţa speciilor locale cu o 

foarte mare plasticitate (specii 
euriterme, eurihaline, eurirope), cu 

bogat conţinut biochimic şi valoare 
trofică semnificativă;

• existenţa unor nişe ecologice 
libere;

• absenţa prădătorilor şi a factorilor 
patogeni periculoşi;

• îndelungata practică în domeniul 
pisciculturii şi tradiţie locală 
în preferinţa pentru consumul 
peştelui;

• experienţa ştiinţifică în domeniul 
acvaculturii în general şi a celei 
costiere (de apă dulce, salmastră, 
marină), cu rezultate notabile.

Începând cu anul 1973, Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
Marină „Grigore Antipa” a abordat 
diferite direcţii de cercetare în 
domeniul acvaculturii: 
• dezvoltarea tehnologiei de 

reproducere a midiei în zone 
marine neadăpostite;

• tehnologia de creştere intensivă a 
creveţilor Palaemon sp. în condiţii 
controlate;

• reproducerea şi cultivarea 
păstrăvului curcubeu 
Onchorhyncus mikiyss;

• tehnologia de creştere controlată 
a puietului de chefal în heleştee 
experimentale;

• tehnologia de reproducere 
artificială şi creştere a larvelor de 
şalău în apă salmastră;

• cultivarea fito- şi zooplanctonului 
marin;

• aclimatizarea stridiei japoneze 
Crassostrea gigas şi a creveţilor 
Pennaeus orientalis;

LABORATORUL DE ACVACULTURĂ AL 
INCDM „GRIGORE ANTIPA” CONSTANŢA

(continuare în pag. 7) 

● De la APIA
Avantaje pentru fermieri

http://www.apia.org.ro
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LABORATORUL DE ACVACULTURĂ AL 
INCDM „GRIGORE ANTIPA” CONSTANŢA

(urmare din pag. 6) 

• reproducerea şi creşterea 
calcanului de Marea Neagră Psetta 
maeotica şi cambulei Platichthys 
flesus luscus;

• elaborarea normelor profilactice şi 
igienice pentru midii proaspete în 
consumul uman;

• obţinerea controlată a epibiontelor 
marine utilizabile ca hrană în 
zootehnie;

• aclimatizarea la apele pontice 
a calcanului din Atlantic 
Scophthalmus maximus;

• aclimatizarea la apele pontice a 
sturionului siberian Acipenser 
baerii;

  Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare Marină „Grigore 
Antipa” Constanţa (INCDM) este 
cea mai importantă organizație 
de drept public din domeniul 
cercetărilor marine din România, 
având o activitate de peste 45 de 
ani în acest domeniu, în special 
în apele Mării Negre. Institutul 
are responsabilităţi specifice şi o 
vastă experienţă în elaborarea de 
studii (naţionale şi internaţionale) 
în domeniul Resurselor Marine Vii 
din  Marea Neagră, precum şi în 
raportarea datelor către organisme 
regionale (Comisia Mării Negre) şi 
internaţionale (GFCM, FAO, JRC/
DG-MARE, MEDIAS, MEDITS, 
ICES), în conformitate cu obligaţiile 
României;

Pentru realizarea corespunză-
toare a proiectelor naționale/

internaționale precum și a 
contractelor economice, institutul 
dispune de o clădire (sediul 
central), în suprafață de 6.500 m2, 
un număr de 25 de birouri, bazine 
experimentale, laboratoare de 
măsurări şi analize specializate, 
dotate cu echipamente de înaltă 
performanţă pentru prelucrarea 
eşantioanelor şi realizarea 
investigaţiilor analitice, laborator de 
acvacultură marină și reconstrucție 
ecologică, laborator pentru studiul 
resurselor marine vii, laborator 
mobil pentru cartarea habitatelor 
marine și scafandrerie științifică, 
Sistem de servere accesibile 
în intranet/internet, Laborator 
microbiologie/fitoplancton /
macrobentos/biochimie marină, 
instalații şi echipamente tehnice 
specifice, precum: navă de cercetare 
pentru colectare date pescărești 
și oceanografice, prevăzută cu 
echipamente de prelevare a probelor 
abiotice și biotice marine, instalații 
și echipamente de pescuit;

De menţionat că, în cadrul 
Programului Operațional pentru 
Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 
2020 (POPAM), se face referire la 
faptul că POPAM aduce o contribuţie 
directă considerabilă la Strategia UE 
de „creştere albastră” pentru bazinul 
Mării Negre iar prioritar 2 a UE 
(Stimularea acvaculturii durabile 
din punctul de vedere al mediului, 
eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, inovatoare, 
competitive şi bazate pe cunoaştere) 

face trimitere la dezvoltarea 
acvaculturii marine (PT 7 „Existenţa 
suprafețelor marine pentru creşterea 
moluştelor și a terenurilor favorabile 
practicării mariculturii”).

Pentru realizarea proiectelor, 
INCDM dispune de o bază materială 
care poate fi mărită (în prezent 
dispunem de laboratoare umede cu 
o suprafaţă de aproximativ 200 mp, 
sistem recirculant cu apă marină, 
staţie de pompare apă de mare, 
compresoare de aer etc.) dar şi de 
teren situat în apropierea mării (la 
150 metri de mare), în suprafaţă 
aproximativă de 5000 mp, unde 
s-ar putea amplasa un nou Centru 
demonstrativ pentru promovarea 
acvacultutrii durabile în Marea 
Neagră care să susţină dezvoltarea 
acvaculturii marine în România, 
Bulgaria şi Ucraina prin furnizarea 
materialului de populare, atât în scop 
comercial, cât şi de reconstrucţie 
ecologică. Printr-o relaţie strânsă cu 
Centrul de la Trabzon, Turcia, s-ar 
putea realiza o conexiune benefică 
pentru întregul bazin al Mării Negre.

Principalii utilizatori ai 
rezultatelor cercetării sunt 
dezvoltatorii/investitorii privaţi 
din domeniul acvaculturii din zona 
costieră românească, prin procesul 
de transfer de tehnologie. Transferul 
tehnologic vizează tocmai 
valorificarea rezultatelor cercetării 
propuse, asigurând dezvoltarea 
tehnicilor, instrumentelor şi 
competenţelor pentru aplicarea 
sistemului de acvacultură în 

economia de piață. De asemenea, și 
Ministerul Agriculturii ori Agenţia 
Naţională de Pescuit şi Acvacultură 
pot fi considerați utilizatori 
ai tehnologiei rezultate, însă 
aplicabilitatea practică se realizează 
tot prin intermediul operatorilor 
economici privați.

Propunerile de proiecte în 
domeniul acvaculturii sunt în 
deplină concordanță cu Strategia 
națională de cercetare, dezvoltare şi 
inovare 2014-2020 (care concordă 
cu strategia INCDM), venind în 
sprijinul primului Obiectiv General 
stabilit de aceasta, și anume Creşterea 
competitivităţii economiei româneşti 
prin inovare. Se vizează stimularea 
economiei locale, prin crearea de 
locuri de muncă și promovarea 
produselor locale, însă, pe termen 
mediu, dezvoltarea tehnologiilor 
de creștere în sistem recirculant a 
speciilor marine selectate susține 
capacitatea firmelor/operatorilor 
economici din zona costieră 
românească de a absorbi tehnologie 
de ultimă generație și a adapta aceste 
tehnologii la nevoile pieţei, şi de a 
dezvolta, la rândul lor, tehnologii sau 
servicii care să le permită progresul 
pe lanţurile de valoare.

Implicit, prin crearea de 
parteneriate cu operatori economici 
privați pentru punerea în producție 
a tehnologiilor de creștere în sistem 
recirculant a speciilor marine, 
se creează un mediu stimulativ 
pentru iniţiativa sectorului privat, 
prin instrumente de antrenare a 
antreprenoriatului şi a comercializării 
rezultatelor cercetării-dezvoltării.

dr. Ing Simion NICOLAeV
director general
(Foto: Niţă V.)

Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Constanța a organizat, 
cu câteva zile în urmă, o sesiune 
de dezbateri pe tema combaterii 
violenței în familie. Evenimentul 
s-a desfășurat în sala de ședințe 
„Remus Opreanu“ a Consiliului 
Județean Constanța. Scopul 
întâlnirii a fost acela de a crea o 
colaborare mult mai eficientă cu 
instituțiile abilitate să gestioneze 
cazurile de violență domestică 
și identificarea celor mai bune 
soluții pentru combaterea 
acestor abuzuri. Au fost aduse 
în prim plan de către invitați și 
ultimele modificări legislative în 

Colaborarea interinstituțională în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței domestice

217/2003 și Legii 25/2012)“; 
„Modalități de obținere a 
ordinului de protecție“. 

La nivelul anului anterior, 
1.207 cazuri de violență în familie 
au ajuns în atenția serviciilor 
specializate din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Constanța. 
Dintre acestea, 1.185 de cazuri 
au avut ca victime copii cu vârste 
de la 1 la 17 ani, iar alte 22 de 
cazuri, adulți. Din numărul total 
de situații de violență domestică 
ajunse în atenția serviciilor 
DGASPC Constanța, 483 s-au 
înregistrat în mediul rural, iar 
724 în mediul urban.

domeniu. Printre temele de discuții 
s-au aflat: „Dezvoltarea psihologică 
a copilului ce trăiește într-un mediu 

violent“; „Cadrul legislativ privind 
prevenirea și combaterea violenței 
în familie (prevederile Legii 
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Monografia este structurată în 19 
capitole şi este ilustrată cu o bogată 
iconografie, rezultat al pasiunii celor 
doi autori pentru istoria staţiunii, 
concretizată printr-o colecţie de cărţi 
poştale, scrisori şi documente.

Primul capitol numit 
Regina Elisabeta (p. 3-4) 
îi este dedicat reginei 
cu veleităţi artistice şi 
cuprinde date biografice 
esenţiale şi referiri la 
activitatea sa  literară şi de 
susţinere a  culturii.

În capitolul 
Monografia staţiunii 
este conturat cadrul 
istorico-geografic în care 
a evoluat „cea mai veche 
şi cunoscută staţiune 
balneoclimaterică de pe 
litoralul românesc“, dar şi celelalte 
aşezări conexe lacului Techirghiol, 
subliniindu-se  continuitatea de 
locuire din  antichitate, până la 
reintegrarea Dobrogei la ţară în urma 
războiului de Independenţă. Profesorii 
Mrazec şi Marius Sturza apreciau 
că «Staţiunea balneară „Carmen 
Sylva” este una dintre cele mai mari 
staţiuni din ţară. Nu există în Europa 
o staţiune balneară care într-un timp 
atât de scurt să fi luat un avânt atât 
de impunător». După impunerea 
regimului comunist staţiunea a 
decăzut, numele acesteia este adaptat 
la exigenţele noului regim politic, 
astfel, între 1950 şi 1962 localitatea a 
purtat numele „Vasile Roaită”, iar din 
1962, „Eforie Sud”.

Transportul către Carmen Sylva 
era anevoios. Până la construirea căii 
ferate şi a şoselei Constanţa-Movila 
Techirghiol, se făcea cu trăsura 
şi cu  tramcarul şi  mai  târziu cu 
automobilul.

Capitolul Distracţii este ilustrat 
printr-un ansamblu de cărţi poştale 
comentate, care surprind Podul de 

Oraşul reginei

excursie şi Plaja de la Ghiol (1927), 
sau Excursie pe lac, Debarcaderul şi 
Farul Tuzla, unul dintre mijloacele 
de relaxare  cele mai apreciate ale 
staţiunii fiind o plimbare până la farul 
ridicat între 1898-1904.  Taberele  de 
vară, unde totdeauna erau prezente 
„disciplina, gimnastica şi activităţile 
culturale” întregesc tabloul 
activităţilor de leisure.

Capitolul Clădiri, monumente, 
filme, activităţi culturale este dedicat 
instituţiilor localităţii, şcoala, de 
la primul său lăcaş (1925) până la 
ridicarea Grupului Şcolar „Carmen-
Sylva”; Biserica, veritabil fundament 
al spiritualităţii pentru ambele 
confesiuni ale locuitorilor: ortodoxă 
(Biserica Sfântul Ioan Botezătorul 
şi Schimbarea la Faţă) şi islamică 
(Geamia ridicată în 2007);  Teatrul 
de vară (1957) şi  cinematografele, 
Carmen Sylva şi Cinematograful 
de vară „unul dintre cele mai mari 
cinematografe” ale litoralului anului 
1957. Un capitol special, numit 
Vile din Carmen Sylva (p. 121-
206), surprinde  într-o succesiune 

consistentă de imagini comentate cele 
mai importante construcţii, distribuţia 
acestora pe străzi şi modul în care se 
învecinau, dar şi numeroase anunţuri 
publicitare extrase din Revista 
băilor (1929; 1930; 1931). Există 
clădiri cu destinaţie utilitară sau 
rezonanţă istorică: Gara, inaugurată 
în 1927, Sanatoriul Militar „Regele  
Mihai I”, Stabilimentul Băilor reci, 
Băile Movilă (1899) care, graţie 
dotărilor şi personalului medical 
excepţional au cunoscut la începutul 
secolului al XX-lea un renume 
internaţional. Vilele Reschowski şi 
Ştefănescu, în care au funcţionat 
comandamentul român şi german 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial, Sanatoriul Militar Maritim, 
construit în 1929 pentru băi reci, 
devenit ulterior tabără de elevi, 
Vila Jandarmeriei Române, Vila dr. 
Zeana, devenită după naţionalizare 
Vila Vraja Mării şi inclusă în 
serviciul de protocol al nomenclaturii 
comuniste, Vila Centrală devenită 
din 1941 Primăria Carmen Sylva, 
Vila Dr. Slobozeanu, pasionat 

arheolog care „sub îndrumarea prof. 
V. Pârvan, înfiinţează la parterul 
vilei proprii un impresionant muzeu 
cu piese arheologice” descoperite în 
perimetrul staţiunii. Alte vile au avut 
un rol turistic încă de la inaugurare. 

Tot fii ai oraşului sunt consideraţi 
cei a căror viaţă s-a intersectat, pentru 
o vreme cu cea a staţiunii, chiar dacă 
nu au avut o contribuţie directă la 
evoluţia acesteia, Horia Agarici, 
eroul din iunie 1941, preotul Vasile 
Georgescu, membru al mişcării armate 
anticomuniste din Dobrogea,  cărora li 
se adaugă preoţi, prefecţi şi artişti.

Lucrarea Oraşul reginei: 
monografie în imagini a oraşului 
Eforie Sud reprezintă, dincolo de 
istoria  unei staţiuni, o fotografie a 
unei epoci  descrisă într-un stil plăcut 
îngrijit şi viu.

Autorii acestei cărţi, Minodora şi 
Victor Neculai, nu fac altceva decât 
să ne invite la Eforie şi să călcăm pe 
urmele celor care au ctitorit, cu suflet 
şi cu măreţie, un oraş atât de viu în 
amintirile localnicilor

Prof. eugenia Crăciun

Soprana Georgiana Costea este 
întotdeauna un cap de afiş şi o prezenţă 
care dă culoare unui 
spectacol. Mai nou, 
soprana Georgiana 
Costea a fost  
într-un turneu în 
China. Acolo a 
susţinut 24 de concerte 
alături de Royal 
Philarmonic Orchestra 
Bucharest, condusă de 
tânărul dirijor Gabriel 
Voicu.

„A fost o 
experienţă artistică 
insolită. Am fost 
pentru prima 
oară în China şi 
am descoperit 
acolo oameni cu 

Succesul sopranei Georgiana Costea în China
 deschidere către cultură, oameni 
sociabili şi cu un mare respect pentru 

artişti şi pentru 
talentul lor. Am 
susţinut 24 de 
concerte în 24 de 
teatre, pornind din 
Wuhan până în 
Dalian. Nu a fost 
un turneu uşor, 
dar satisfacţiile şi 
aplauzele pe care  
le-am primit m-au 
ajutat să trec mai 
departe şi să fiu 
cu adevărat un 
ambasador cultural 
pentru România. 
Şi cântecul poate fi 
o punte între două 
ţări, între două 

popoare. Am fost mândră să cânt 
pe scenele unor teatre din China 
piese româneşti de George Grigoriu 
şi Tiberiu Brediceanu. De fiecare 
dată am urcat pe scenă în costum 
popular şi e momentul şi locul să-i 
mulţumesc primarului comunei 
Agigea, Cristian Cârjaliu, cel care 
m-a sprijinit cu generozitate şi mi-a 
pus la dispoziţie acest costum.”

Inserăm cu bucurie veştile 
despre succesul Georgianei Costea 
pe scenele teatrelor din China 
pentru că publicaţia CRONICA 
METROPOLITANĂ a fost între 
primele care au remarcat talentul 
artistei, semnalând potenţialul şi 
farmecul unei soprane a cărei poveste 
de succes continuă pe scenele din 
ţară şi din străinătate.

Adrian CRĂCIUN

● Victor Nicolai, Minodora Nicolai,  Oraşul reginei: monografie în imagini a 
oraşului eforie Sud, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”

● Eforie




