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Statistica	 din	 această	 lună	 nu	 face	
altceva	decât	să	confirme	că	 litoralul	a	rămas	
principalul	punct	de	 atracţie	pentru	 turişti.	 În	
zilele	 de	 la	 începutul	 lunii	 mai	 pe	 litoral	 au	
ajuns	 aproape	80.000	de	 turişti,	 semn	clar	 că	
Dobrogea,	cu	plajele	ei	şi	cu	Delta	Dunării	va	
avea	 (şi	 în	 această	 vară)	 o	mare	 atractivitate,	
semn	 că	 vacanţele	 petrecute	 în	 staţiunile	 de	
la	malul	mării	 şi	 în	pensiunile	din	Deltă	 sunt	
de	neuitat.	Mai	nou,	în	staţiunile	de	pe	litoral	
s-a	 dat,	 cum	 se	 spune,	 startul	 Programului	

„Litoralul	 pentru	 toţi”,	 care	 se	 va	 încheia	 în	 
15	iunie.	În	această	perioadă	turiştii	au	unde	să	
petreacă	o	vacanţă	pe	litoral;	staţiunile	Mamaia	
şi	Eforie	Nord,	Olimp,	Neptun	şi	Venus	pun	la	
dispoziţia	turiştilor	oferte	de	cazare	şi	de	masă	
la	 preţuri	 care	 sfidează	 concurenţa.	De	 la	 230	
de	 lei	 pe	 zi	 (o	 persoană	 –	 cazare	 în	 cameră	
dublă	 standard	 ultra	 all	 inclusive)	 în	 Mamaia	
la	 528	 de	 lei	 (o	 cameră	 pentru	 2	 persoane	 –	
6	 nopţi	 –	 în	 Olimp).	 Mai	 mult,	 pe	 litoral	 au	

De	 curând	 a	 avut	 loc	 vernisajul	 expoziției	
„Independența: Etapă a Reîntregirii 
Naționale”,	 organizată	 de	 către	 Biblioteca	
Județeană	 I.N.	 Roman	 Constanța,	 în	 colaborare	
cu	 Serviciul	 Județean	 Constanța	 al	 Arhivelor	
Naționale.	 Expoziția	 s-a	 desfăşurat	 	 la	 sediul	
bibliotecii	şi	face	parte	din	o	serie	de	evenimente	
dedicate	 celor	 două	 mari	 momente	 ale	 istoriei	
naționale,	 sărbătorite	 în	 acest	 an:	 Centenarul 
Unității Românești și 140 de ani de la Unirea 
Dobrogei cu România.   

Expoziția	a	fost	prezentată	de	către	prof.	univ	dr.	
Valentin	Ciorbea,	membru	al	Academiei	Oamenilor	
de	Știință,	precum	și	de	către	organizatori.

Adrian CRĂCIUN

ZiUA orAŞUlUi ConStAnŢA
La	 ora	 când	

evenimentul	 era	
în	 plină	 desfă-
şurare,	 publi-
caţia	 „Cronica	
Metropolitană”	
se	afla	sub	tipar,	
aşa	 că	 găzduim	
o	 imagine	 de	 
ultimă	 oră	 
pentru	 albumul	
constănţenilor	
care	 au	 lângă	
inimă	 oraşul	 de	
la	malul	mării.
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Se	 vede	 şi	 din	 trenurile	 vacanţei	
că	 staţiunea	 Costineşti	 îi	 întâmpină	
pe	 turişti	 cu	 multe	 noutăţi.	 Primele	
impresii	 pe	 care	 le-am	 cules	 de	 la	
turiştii	 veniţi	 pe	 litoral	 la	 începutul	
lunii	 mai	 ne	 îndreptăţesc	 să	 scriem	
că	 plaja	 de	 la	 Costineşti	 e	 una	 cu	
amintiri	 plăcute	 atât	 pentru	 tineri,	
cât	 şi	 pentru	 turiştii	 care	 păstrează	
în	 suflet	 parfumul	 discret	 al	 nopţilor	
albe	petrecute	în	adolescenţă	pe	malul	
mării.	 În	 ciuda	 anilor	 care	 au	 trecut,	
nostalgia	 nu	 s-a	 risipit	 şi	 Costineşti	
a	 rămas	 în	 amintirile	 multora	 ca	
o	 poveste.	 	 Şi	 povestea	 continuă.	
Continuă	 pentru	 că	 şi	 în	 această	
vară	turiştii	vor	avea	la	dispoziţie	un	
calendar	cu	evenimente,	cu	distracţie	
maximă	 şi	 cu	 mai	 mult	 confort.	 La	
acest	confort,	se	cuvine	să	subliniem	
acest	 lucru,	 va	 contribui,	 pe	 lângă	
agenţii	 economici	 care	 au	 făcut	
investiţii,	şi	Primăria	Costineşti.	„Mai	
bine	 de	 17	 străzi	 au	 fost	 reabilitate,	
spune	 viceprimarul	 Marin	 Băduică.	
Altele	îşi	aşteaptă	rândul,	iar	de	ceva	
timp	conducta	de	gaz	a	fost	amplasată	
pe	 toate	 străzile	 din	 staţiune.	 Am	
ajuns,	 precizează	 viceprimarul,	 până	

 Costineşti

desPre turism şi desPre PrOiecte

aproape	de	epavă.	Asta	e	o	veste	care	
îi	bucură	pe	localnici	şi	pe	investitori,	
este	 încă	 un	 semn	 că	 primăria	 s-a	
ţinut	 de	 cuvânt	 şi	 a	 iniţiat	 proiecte	
care	să	îmbunătăţească	infrastructura.	
Am	 avut	 în	 atenţie	 extinderea	
reţelei	 de	 alimentare	 cu	 apă,	 ştim	 că	
infrastructura	 face	 parte	 din	 cartea	
de	 vizită	 a	 unei	 localităţi.	Mai	multe	
străzi	 au	 fost	 modernizate	 pentru	 că	
ne	gândim	la	drumurile	pe	care	le	fac	
turiştii	 până	 la	 plajă,	 am	 îngrijit	 şi	

gospodărit	 câteva	 parcări,	 îndeosebi	
acolo	 unde	 am	 avut	 probleme	 în	
vara	 trecută,	 şi	 asta	 pentru	 că	 vrem	
ca	 turistul	 să	 se	 simtă	 la	 Costineşti	
ca	 la	el	acasă.	Mai	nou,	 la	Costineşti	
avem	în	atenţie	un	proiect	care	va	da	
mai	mult	 farmec	 şi	 culoare	 staţiunii.	
E	 vorba	 de	 un	 proiect	 iniţiat	 de	 un	
grup	 de	 consilieri,	 un	 proiect	 mult	
aşteptat	 de	 localnici	 şi	 de	 turişti.	
Aici	se	va	construi	un	centru	cultural	
multifuncţional	 care	va	purta	numele	

lui	 Octavian	 Paler,	 un	 vizionar	 şi	
un	 scriitor	 cu	 mulţi	 cititori.	 Centrul	
cultural	 va	 fi	 amplasat	 lângă	 şcoală,	
încă	un	semn	că	dorim	să-i	apropiem	
pe	 elevi	 de	 cărţi	 şi	 să-i	 atragem	 să	
participe	activ	la	activităţile	culturale.”

Nu	suntem	departe	de	zilele	când	
va	 începe	 fiesta	 la	 Costineşti.	 Ea	 ar	
putea	să	dea	primele	semne	chiar	de	
ziua	comunei	către	sfârşitul	lunii	mai.

A consemnat
Andreea PASCU

●	Conducta de gaze a ajuns până la epavă ● Investiţii în infrastructură  
● Mai multe parcări îngrijite şi pregătite pentru maşinile turiştilor

Cu Bogdan Caragea, actor, 
director de scenă, artist pe 
energia căruia se sprijină 
proiectele de succes ale Teatrului 
de Stat din Constanţa, am avut un 
dialog despre soarta teatrului şi 
despre public, despre spectacole 
şi despre scenă. Bogdan Caragea 
spune că drumul său către scenă 
n-a fost fără obstacole, dar nu se 
sfieşte să precizeze: „pentru un 
actor vorbeşte casa de bilete!”. 
Absolvent al unui liceu de muzică, 

●	Actorul Bogdan Caragea spune ceva ce contează:

„Am fost instruit de profesori de elită”

„eram îndrăgostit de vioară în 
acei ani”, Bogdan Caragea se 
laudă că diploma de actor a 
câştigat-o la Târgu Mureş, acolo 
unde a fost instruit de profesori 
de elită, cărora le poartă şi azi 
un respect care din 1987, anul 
când a absolvit facultatea, şi până 
azi nu s-a diminuat. Când vine 
vorba de tinerii actori, pe care îi 
preţuieşte când îi vede pe scenă, 
ţine să-i avertizeze şi spune că ei 
nu ar trebui să uite că „meseria 

de actor are la bază vocaţia”. Face 
această precizare şi adaugă: „Să 
privim lecţiile marilor actori – 
Olga Tudorache, Dem Rădulescu, 
Amza Pelea”. Când vine vorba 
de repertoriu, Bogdan Caragea 
îi invită pe toţi să privească 
în statistici şi în revistele de 
odinioară şi să reţină: „în 
perioada interbelică erau 40 de 
premiere”. La Teatrul de stat din 
Constanţa, Bogdan Caragea poate 
fi aplaudat în „Nunta lui Figaro” 

şi „Trei surori”. „Actorul”, îl aud 
spunând, „trebuie să fie necesar. 
Eu n-am făcut păpuşerie. Am 
fost 19 ani la Teatrul Naţional de 
Operetă; am colaborat la postul 
naţional de radio. Din păcate, azi 
nu mai există teatru la microfon. 
Şi tot din păcate, s-a cam risipit 
bunul gust şi bunul simţ. Şi mai 
e ceva: nu poţi să ţii o sală cu 
limbajul licenţios.

A consemnat
Andreea PASCU
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Biblioteca	Academiei	
Române	 a	 celebrat	
Ziua	 bibliotecarului	 și	
Ziua	 cărții,	 a	 autorului	
și	 a	 drepturilor	 de	
autor,	 prin	 organizarea	
Simpozionului	 național	
cu	tema	„Între	tradiție		și	
modernitate“.		

Evenimentul	 a	
fost	 deschis	 de	 acad.	
Răzvan	 Theodorescu,	
vicepreședinte	 al	 Academiei	
Române.	 În	 cuvântul	 său,	 acad.	
Răzvan	Theodorescu	 a	 felicitat	 toți	
bibliotecarii	 prezenți	 la	 simpozion	
pentru	 activitatea	 lor	 discretă,	
pașnică,	dar	esențială	în	dezvoltarea	
științei	 și	 cercetării	 și	 a	 dorit	 să	
asigure	 participanții	 de	 întreaga	
solidaritate	 a	 noii	 conduceri	 a	
Academiei	Române.

„Avocații Bibliotecii, o spun 

Ziua bibliotecarului și a cărții sărbătorită 
la Biblioteca Academiei Române

de Ziua Bibliotecarului, suntem cu 
toții, cei care beneficiem de serviciile 
colegiale ale bibliotecarilor. UNESCO 
a hotărât ca ziua în care a murit unul 
din giganții literaturii universale, 
William Shakespeare, la 23 aprilie, 
să fie ziua cărții, a autorilor, a 
drepturilor de autor. Bibliotecarii, 
care sunt cei mai pașnici apărători, 
păzitori ai cărții, de multe ori și 
producători de carte, se cade să fie 

astăzi sărbătoriți. Pentru 
mine personal, Biblioteca 
Academiei Române, am 
spus-o de mai multe ori, 
este a doua casă, de 60 și 
ceva de ani. Pot să spun 
că generațiile succesive 
de bibliotecari pe care 
i-am întâlnit, au fost niște 
parteneri absolut ideali. 
Sunt momente în care, 
fără dumneavoastră, noi, 

cercetătorii, nu ne-am putea duce 
activitatea. Trebuie să știți că aveți în 
conducerea Academiei Române numai 
prieteni. Vă felicit și îmi doresc să am 
în continuare aceeași viață liniștită 
și bogată între zidurile Bibliotecii 
Academiei Române“	 a	 delarat	 acad.	
Răzvan	 Theodorescu,	 vicepreședinte	
al	Academiei	Române.

Lucrările	 simpozionului	 național	
„Între	 tradiție	 	 și	 modernitate“	

organizat	 de	 Biblioteca	Academiei	
Române,	 se	 desfășoară	 în	 jurul	
câtorva	 teme	 ce	 	 pun	 în	 evidență	
bogatul	 și	 diversul	 patrimoniu	
adăpostit	 și	 gestionat	 de	 această	
bibliotecă:	colecția	de	manuscrise	și	
carte	rară,	colecția	de	numismatică,	
colecția	 de	 stampe,	 fotografie	
și	 hărți,	 colecția	 de	 periodice.	
Între	 temele	 dezbătute	 se	 află,	 de	
asemenea,	activitatea	de	dezvoltare	
a	colecțiilor,	redactarea	bibliografiei	
naționale	 a	 cărții	 și	 periodicelor,	
precum	 și	 utilizarea	 tehnologiei	
moderne,	de	tip	digital,	 în	sistemul	
de	 căutare,	 acces	 la	 colecții	 și	
prezervare-conservare	a	acestora.

Manifestarea	 științifică	 se	 va	
încheia	cu	un	recital	poetic	susținut	
de	actrița	Valeria	Gagealov.

Cu	 o	 activitate	 de	 peste	 150	 de	
ani,	 Biblioteca	 Academiei	 Române	
este	 cea	 mai	 veche,	 mai	 valoroasă	
din	 punct	 de	 vedere	 patrimonial	 și	
mai	complexă	biblioteca	a	României,	
având	statut	de	bibliotecă	națională.		

Carmen DOBRE

●		 Ștefania Mărăcineanu 
( 1 8 8 2 - 1 9 4 4 )	 
–	 fizicianul	 care	
a	 făcut	 printre	
primii	 în	 lume		
studii	 în	 cercetarea	
și	 cunoașterea	
f e n o m e n u l u i	
r a d i o a c t i v i t ă ț i i	

artificiale.	Teza	 de	 doctorat	 intitulată	
„Cercetări asupra constantei 
poloniului și penetrării acestuia în 
metale”a	fost	susținută,	în	anul	1924,	
în	 fața	 unei	 comisii	 prezidată	 de	
savanta	franceză,	de	origine	poloneză,	
Marie	 Sklodowska-Curie.	 Cu	 toate	
că	 savantul	 Ștefania	 Mărăcineanu	
a	 avut	 o	 muncă	 de	 pionerat	 în	
domeniul	 radioactivității	 artificiale,	
deținând	 prioritatea	 mondială	 în	
cunoașterea	 acestui	 fenomen,	 în	
anul	 1934,	 Premiul	 Nobel	 pentru	
descoperirea	radioactivității	artificiale	

este	 decernat	 soților	 Irene	 și	 Pierre	
Joliot	 Curie.	 Irene	 Curie	 recunoaște,	
într-un	 interviu	 acordat	 în	 1934	 unui	
ziar	 din	 Viena,	 meritul	 deosebit	 pe	
care	 l-a	 avut	 Ștefania	 Mărăcineanu	
în	 descoperirea	 radioactivității	
artificiale.	La	10	 iulie	 1930,	Ștefania	
Mărăcineanu	 a	 înregistrat	 la	 Oficiul	
Proprietății	 Industriale	 (OPI)	 din	
București,	 brevetul	 de	 invenție	 nr.	
18547	 „Mijloc de a provoca ploaia” 
și	 care	 a	 fost	 publicat	 în	 Monitorul	
Oficial	 al	 României	 nr.	 156	 din	 16	
iulie	 1930.	 Referitor	 la	 acest	 brevet	
autoarea	a	menționat	faptul	că	radiația	
corpurilor	radioactive	are	proprietatea	
de	 a	 condensa	 vaporii	 de	 apă.	 Cum	
substanța	 radioactivă	 reprezintă	 un	
foarte	 puternic	 centru	 electric,	 ea	
poate	 duce	 la	 formarea	 norilor,	 care	
odată	 formați	 se	 propagă	 departe.	
Autoarea	invenției	a	făcut	numeroase	
experimente,	atât	în	țară	(în	localitatea	

Ceptura,	 județul	 Prahova),	 dar	 și	 în	
străinătate	(în	Sahara).

•	 Elisa Leonida Zamfirescu 
( 1 8 8 7 - 1 9 7 3 )	
–	 savant	 și	
inventator,	 prima	
femeie	inginer	din	
Europa	și	din	lume	
care	 a	 absolvit	
Politehnica	 de	

la	 Charlottenburg	 (Germania)	 și	 a	
lucrat	 ca	 inginer	 chimist	 în	 cadrul	
Institutului	 Geologic	 din	 București	
unde	 a	 elaborat	 metode	 originale	
de	 analiză	 pentru	 lichide,	 minerale,	
petrol	 și	 gaze,	 cărbuni,	 bitumuri	
solide	și	roci	de	construcție.

•	 Ana Aslan	 (1897-1988)	 –	
medic	 și	 inventator	
al	 unor	 medicamente	
esențiale	pentru	trata-
mentul	 îmbătrânirii	
(Gerovital	 H3,	
Aslavital).	 În	 1952,	
prepară	 vitamina H3 

(Gerovital),	 produs	 farmaceutic	 cu	
acțiune	 în	 tratamentul	 fenomenului	
de	 îmbătrânire,	 precum	 și	 în	 bolile	
bătrâneții,	 în	 arteroscleroză,	 vitiligo,	
sclerodermie	 etc.	 Produsul	 se	
bazează	 pe	 descoperirea	 proprietății	
regeneratoare	 a	 troficității	 procainei	
aplicate	 în	 tratament	 cronic.	 În	 1958,	
începe	prepararea	produsului	 pe	 scară	
largă	 și	 introducerea	 sa	 în	 circuitul	
farmaceutic.	Ea	a	evidențiat	importanța	
novocainei	 în	 ameliorarea	 tulburărilor	
distrofice	legate	de	vârstă.	Gerovitalul	
a	 fost	 brevetat	 în	 peste	 30	 de	 țări,	

fiind	considerat	 inițial	un	medicament	
miraculos	 deoarece	 avea	 o	 acțiune	
de	 echilibrare	 a	 sistemului	 nervos	
vegetativ,	 cu	 efecte	 de	 ameliorare	 a	
diverselor	afecțiuni	psihice.

Sub	 conducerea	 Anei	 Aslan	 se	
înființează,	 în	 1952,	 Institutul de 
Geriatrie din București,	 primul	 de	
acest	fel	din	lume.

Ana	Aslan	a	inventat	împreună	cu	
farmacista	 Elena	 Polovrăgeanu	 noul	
produs	 geriatric	 Aslavital,	 brevetat	
și	introdus	în	producția	industrială	în	
anul	1980.

Medicamentele	 esențiale	
create	 de	Ana	Aslan	 și	 brevetate	 în	
numeroase	 țări	 sunt	 garantate	 și	 de	
semnătura	olografă.	

La data de 20 mai 2018 se 
împlinesc	30 de ani	de	la	trecerea	în	
neființă	a	Anei	Aslan.

Biblioteca	 Județeană	 Ioan	 N.	
Roman	 Constanța	 pune	 la	 dispoziția	
utilizatorilor	 interesați	 colecția	 de	
brevete	de	 invenție	donată	de	OSIM,	
putându-se	 explora	 modul	 în	 care	
invențiile	 ne-au	 îmbunătățit	 viața,	
dar	și	cărți	și	reviste	care	evidențiază	
realizările	 inventatorilor	 români	 și	
străini.

Totodată,	 Biblioteca	 judeţeană	 vă	
invită	 să	 vă	 spuneţi	 puctul	 de	 vedere	
referitor	 la	 proprietatea	 intelectuală	
şi	 impactul	 acesteia	 asupra	 vieții	 pe	
pagina	de	Facebook	a	bibliotecii	(www.
bjconstanta.ro)	 sau	 pe	 pagina	 WIPO	
(www.facebook.com/worldipday).

Ing. Carmen BUştIUC
Responsabil OSIM

Ziua mondială a Proprietăţii intelectuale
În	fiecare	an	sărbătorim	Ziua	Mondială	a	Proprietăţii	Intelectuale	și	ne	

reamintim	rolul	pe	care	îl	joacă	drepturile	de	proprietate	intelectuală	(brevete	
de	invenție,	mărci	comerciale,	desene	industriale,	drepturi	de	autor)	pentru	
încurajarea	inovației	și	a	creativității.

Tematica	Zilei	Mondiale	de	Proprietate	Intelectuală	din	anul	2018	este:	
„Puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării și creativității”	 și	 se	
celebrează	geniul,	ingeniozitatea,	curiozitatea	și	curajul	femeilor	care,	prin	
munca	lor,	aduc	schimbarea	în	lumea	noastră	și	ne	modelează	viitorul	comun.

Contribuțiile	 importante	 și	 inspirate	 ale	 unui	 număr	 mare	 de	 femei	
din	 întreaga	 lume	 a	 constituit	 și	 constituie	 forța	 schimbării	 în	 lumea	
noastră.	Atitudinea	lor	este	o	sursă	de	inspirație	pentru	noi	toți.	Realizările	
remarcabile	ale	femeilor	sunt	o	moștenire	neprețuită	pentru	tinerele	de	astăzi,	
în	aspirațiile	lor	de	a	deveni	inventatorii	și	creatorii	de	mâine.	

Cu	această	ocazie	ne	amintim	de	femei	din	România	care	prin	invențiile	
lor	au	schimbat	lumea.

http://www.bjconstanta.ro
http://www.bjconstanta.ro
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Directorul	Colegiului	Tehnic	din	
Constanţa,	prof.	ing.	Vasile	Anghel,	
căruia	i-am	adresat	câteva	întrebări	
privind	 oferta	 educaţională,	
vorbeşte	 de	 tradiţia	 acestei	 şcoli,	
de	 cartea	 ei	 de	 vizită,	 dar	 şi	 de	
actualitatea	 profesiilor	 cu	 care	 se	
aleg	 absolvenţii	 colegiului.	 „Sunt,	
spune	 inginerul	 Vasile	 Anghel,	
argumente	pe	care	nu	le	poţi	număra	
pe	degetele	unei	mâini.	Candidatul	
are	 de	 unde	 să	 aleagă:	 avem	 clase	
cu	 profil	 economic	 şi	 turism.	 El	
poate	 să	 opteze	 pentru	 o	 pregătire	
în	 profesia	 de	 tehnician	 veterinar.	
Colegiul	 pune	 la	 dispoziţie	
tinerilor	 şi	 o	 variantă	 cu	 două	
clase	 de	 învăţământ	 postliceal,	 cu	
menţiunea	că	 ei	 se	pot	pregăti	 aici	
ca	tehnicieni	în	controlul	produselor	
agroalimentare,	 o	 profesie	 care	 a	
avut	 şi	 încă	 are	 căutare	 pe	 piaţa	
muncii;	 cealaltă	 profesie	 unde	
au	 existat	 solicitări	 şi	 candidaţi	
în	 fiecare	 an	 este	 cea	 de	 asistent	
manager.”

Colegiul	 Pontica,	 o	 şcoală	 cu	
tradiţie	 în	 judeţul	 Constanţa	 (e	
vorba	de	fostul	liceu	agricol	Palas)	
are	 o	 dotare	 de	 invidiat,	 după	
cum	 au	 remarcat	 partenerii	 care	
au	 colaborat	 şi	 iniţiat	 proiecte	 de	
mobilităţi	pentru	elevi;	colegiul	are	
sală	de	sport,	care	a	fost	reabilitată	de	
curând,	cantină	şi	internat.	Colegiul	
Pontica	 este	 căutat	 nu	 numai	 de	
elevi	şi	de	părinţii	lor,	ci	şi	de	agenţii	
economici,	 de	 patronii	 unor	 clinici	
veterinare	şi	de	fermierii	care	vor	să	
aibă	specialişti	bine	pregătiţi,	tineri	
cu	abilităţi	şi	competenţe	care	pot	fi	
dovedite	din	prima	zi	 într-o	 fermă.	
Patronii	 unor	 unităţi	 hoteliere	 aleg	

●	Colegiul Tehnic Pontica din Constanţa

●	Un colegiu unde elevii efectuează stagii de practică în 
Portugalia, Italia şi Spania

o şAnSă PentrU mobilitAteA 
în edUCAţie

ca	partener	Colegiul	Tehnic	Pontica	
din	Constanţa,	pentru	că	au	găsit	aici	
o	bună	organizare	şi	cadre	didactice	
care	 au	 talentul	 şi	 priceperea	 	 să	
cultive	 în	 rândul	 tinerilor	 simţul	
responsabilităţii,	 îndemnându-i	 pe	
elevi	 să	 îşi	 îmbogăţească	 de	 la	 un	
an	 la	 altul	 cunoştinţele	 şi	 să	 aibă	
dorinţa	de	a	învăţa	tot	timpul.

Despre	perseverenţa	şi	stăruinţa	
elevilor	 de	 la	 colegiul	 amintit	 am	
auzit	 cuvinte	 frumoase	 rostite	 cu	
prilejul	 unor	 concursuri	 naţionale	
unde	printre	câştigători	s-au	aflat	–	
în	multe	cazuri	–	elevii	constănţeni.	
La	 olimpiadele	 naţionale	 (care	
s-au	 încheiat	 de	 curând)	 elevii	

de	 la	 Colegiul	 Tehnic	 Pontica	
din	 Constanţa	 s-au	 aflat	 printre	
protagonişti,	doi	dintre	ei	s-au	clasat	
între	 primii:	 Ioana	 Huianu	 (locul	
I),	 Alina	 Rad	 Hassarhani	 (locul	
al	 III-lea).	 Colegiul	 constănţean	
este	 partener	 într-un	 proiect	
ERASMUS+,	 proiect	 iniţiat	 de	
Consorţiul	 regional	 SUDESTRO	–	
AGROVET	 unde	 are	 ca	 parteneri	
colegi	 de	 la	 licee	 şi	 colegii	 din	
judeţele	 Buzău,	 Călăraşi	 şi	 din	
Capitală.	 „Consorţiul	 e	 o	 şansă	
pentru	 mobilitatea	 în	 educaţie”,	
spune	prof.	ing.	Vasile	Anghel.

„Am	 participat	 ca	 profesor	
însoţitor	 al	 grupului	 de	 elevi	

din	 fluxul	 III	 de	 mobilităţi	 dar	
şi	 ca	 profesor	 monitor.	 Am	 fost	
impresionat	 de	 complexitatea	
proiectului	 şi	 am	 constatat	 cu	
satisfacţie	 că	 a	 existat	 o	 energică	
implicare	 a	 elevilor	 în	 stagiile	 de	
practică.	 Elevii	 au	 făcut	 vizite,	 au	
văzut	 cum	 se	 lucrează	 în	 fermele	
şi	 farmaciile	 din	 Portugalia,	 au	
descoperit	 obiective	 turistice	 de	
mare	 interes.	 Suntem	 în	 discuţii	
avansate	 pentru	 pregătirea	 unor	
proiecte	în	cadrul	cărora	elevii	de	la	
colegiul	nostru	vor	efectua	stagii	de	
practică	în	Spania	şi	Italia.”

A consemnat
Adrian CRĂCIUN

Şcoala	 din	 Tuzla	 a	 fost	
gazda	 unui	 eveniment	 gândit	 cu	
inspiraţie	 de	 partenerii	 care	 au	
iniţiat	 proiectul	 intitulat	 VOCILE	
CENTENARULUI.	 O	 dovadă	 că	
evenimentul	 a	 fost	 privit	 cu	 atenţia	
cuvenită	este	 şi	 invitaţia	 şcolii	 către	
părinţii	 elevilor,	 către	 autorităţile	
locale	şi	către	unităţile	de	învăţământ	
din	 împrejurimi:	 Costineşti,	 23	
August	 şi	 Eforie	 Sud.	 În	 cadrul	
acestui	 proiect,	 Şcoala	 Gimnazială	
nr.	 1	 din	 comuna	 Tuzla	 (director	
Radu	Emil	Buzan)	şi	Casa	Corpului	
Didactic	 Constanţa	 (director	 Sorina	
Plopeanu)	 au	 venit	 în	 întâmpinarea	
unor	aşteptări.	Amintirile	şi	poveştile	

●	Sub semnul Centenarului Marii uniri
Poveştile românilor din dobrogea

●	Cadrele didactice de la şcoala Gimnazială din comuna tuzla au 
pregătit cu multă pasiune şi cu mână de gospodar un eveniment

însufleţite	 de	 invitaţi	 şi	 de	 cadrele	
didactice	 Mihaela	 Fulea	 şi	 Ioana	
Mihai	 de	 la	 şcoala	 din	 Tuzla	 au	
ţinut	 trează	 atenţia	 participanţilor	 la	

această	 emoţionantă	 lecţie	 despre	
istoria	demnităţii	românilor.

Aceste	 poveşti	 sunt	 o	 pagină	
luminoasă	de	istorie	care	i-a	avut	ca	

artizani	pe	Al.I.	Cuza,	C.A.	Rosetti,	
Ion	Ghica,	Nicolae	Bălcescu,	Mihail	
Kogălniceanu,	 Ion	 C.	 Brătianu,	
Nicolae	Iorga,	Iuliu	Maniu.	Partenerii	
care	 au	 iniţiat	 proiectul	 „Poveştile	
românilor	 din	 Dobrogea”	 şi-au	
propus	 să	 promoveze	 evenimentele	
care	 au	 stat	 la	 temelia	 înfăptuirii	
României	 Mari,	 fiecare	 activitate	
urmând	 să	 evidenţieze	 şi	 de	 acum	
încolo	 multiculturalitatea	 şi	 să	
promoveze	armonia,	buna	înţelegere,	
tradiţiile	 şi	 obiceiurile	 dobrogene.
Şi	 tot	 ce	 au	 gândit	 ei	 s-a	 realizat	
într-o	sală	unde	am	descoperit	mâna	
pricepută	 şi	 mintea	 sclipitoare	 a	
unor	 gospodari,	 dar	 şi	 talentul	 unor	
artişti	 cărora	 gloria	 le	 face	 semne	
şi	 îi	 îndeamnă	 să	 fie	 perseverenţi.	
Următoarea	întâlnire,	pe	care	o	vom	
anunţa,	 la	 timpul	 potrivit,	 va	 avea	
loc	 la	 Centrul	 pentru	 tineret	 „Ion	
Creangă”,	un	partener	de	cursă	lungă	
pentru	 cadrele	 didactice	 şi	 elevii	
Şcolii	Gimnaziale	din	comuna	Tuzla.

Ionela SAUCIUC
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–	 Universitatea Maritimă continuă 
să fie un punct de atracţie şi cred 
că dvs., domnule rector, aveţi 
argumente să confirmaţi că aşa 
va fi şi de acum încolo pentru 
tinerii care trec pragul facultăţilor 
cu gândul că (mai mult decât în 
alte locuri) aici îşi pot contura o 
carieră. Care e primul argument?

–	Universitatea	 Maritimă	 a	 fost	
auditată	de	Agenţia	Europeană	de	
Siguranţă	 Maritimă	 şi	 acreditată	
de	Agenţia	 Română	 de	Asigurare	
a	 Calităţii	 şi	 Învăţământului	
Superior	 cu	 calificativul	 „grad	 de	
încredere	ridicat”.

–	Mai departe. Vă ascultăm!
–	Absolvenţii	Universităţii	Maritime	
din	Constanţa	 au	 avantajul	 dublei	
certificări.	 La	 finalul	 studiilor	
se	 obţin:	 diploma	 de	 inginer	 în	
domeniul	 de	 studii,	 echivalentul	
european	 al	 titlului	 Bachelor	
of	 Science	 şi	 după	 susţinerea	
examenului	 la	Autoritatea	Navală	
Română	(ANR),	obţin	Brevetul	de	
Ofiţer	Maritim	de	Cart,	recunoscut	
pe	plan	mondial.

	 Pregătirea	 studenţilor	 este	 în	
concordanţă	 cu	 standardele	
naţionale	elaborate	de	Organizaţia	
Maritimă	Internaţională	(IMO).

	 Să	 reţineţi	 că,	 Universitatea	
Maritimă	din	Constanţa	pregăteşte	
ingineri	 în	 specializări	 care	 sunt	
la	 mare	 căutare	 pe	 piaţa	 muncii:	
inginerie	 marină	 şi	 navigaţie,	
inginerie	 electrică,	 inginerie	
şi	 management,	 ingineria	
mediului,	 inginerie	 electronică	
şi	 telecomunicaţii.	 Cine	 doreşte	
detalii	şi	răspunsuri	la	întrebări	are	
la	 îndemână	un	număr	de	telefon:	
0241	 664	 740,	 un	 fax:	 0241	 617	
260	ori	un	e-mail:	info@imc.ro.

	 Să	 completăm	 lista	 cu	 argumente	
şi	 să	 reţineţi	 că	 Universitatea	
Maritimă	 are	 o	 dotare	 de	

●	interlocutor: prof. univ. dr. Cornel Panait, rectorul U.M.C.

●Universitatea Maritimă Constanţa

Avantaje, burse şi facilităţi pentru studenţi

invidiat:	 27	 de	 laboratoare,	 15	
săli	 de	 curs,	 6	 săli	 de	 seminar,	 8	
simulatoare	 şi	 un	 amfiteatru	 unde	
au	 loc	 multe	 dintre	 întâlnirile	
studenţilor	 cu	 personalităţi	 şi	
invitaţi	 de	 anvergură;	 avem	 un	
centru	 de	 pregătire	 practică	 şi	 de	
sport,	 centru	 unde	 studenţii	 au	
la	 dispoziţie	 laboratoare	 şi	 săli	
de	 curs,	 poligon,	 ambarcaţiuni	
cu	 vele	 canoe,	 ambarcaţiuni	
de	 mare	 viteză;	 Universitatea	
Maritimă	are	3	cămine	studenţeşti	
cu	 o	 capacitate	 de	 peste	 520	 de	
locuri,	 ele	 au	 săli	 de	 lectură	 şi	
spaţii	 speciale	 pentru	 pregătirea	
şi	 servirea	 mesei.	 Serviciul	 de 
internet	 este	 disponibil	 în	 fiecare	
cameră.	 Universitatea	 este	 un	
punct	 de	 sprijin	 pentru	 Clubul	
Sportiv	 Universitar	 Neptun,	 club	
care	 are	 secţii	 de	 yahting,	 arte	
marţiale,	handbal,	baschet,	tenis	de	
masă	şi	de	câmp.

–	Sunt argumente pe care nu le poţi 
număra pe degetele unei mâini...

–	 Şi	n-am	terminat.	Editura	Nautica	
este	 recunoscută	 CNCSIS,	
Universitatea	 are	 şi	 tipografie	
şi	 o	 sală	 de	 conferinţe	 dotată	 cu	
un	 sistem	 multimedia	 de	 ultimă	
generaţie.	 Instruirea	 practică	
a	 studenţilor,	 să	 nu	 uit	 asta,	 se	
desfăşoară	 la	Centrul	de	Pregătire	
Practică	 şi	 Sport	 situat	 pe	 malul	
lacului	 Mamaia.	 Centrul	 are	
poligon	 de	 instruire	 pentru	
ambarcaţiuni	cu	vele,	ambarcaţiuni	
de	căutare	şi	salvare.	Universitatea	
Maritimă	 organizează	 la	 primii	
doi	 ani	 de	 studii	 cursurile	 IMO	
de	 siguranţă	 maritimă,	 cursuri	
obligatorii	 pentru	 eliberarea	
Carnetului	 de	 Marinar	 şi	 a	
Brevetului	de	Ofiţer	Aspirant.

	 Universitatea	a	încheiat	protocoale	
de	 colaborare	 cu	 24	 de	 firme	 de	
crewing,	 menite	 să	 faciliteze	
efectuarea	 practicii	 ambarcate.	
Trebuie	 să	 subliniez	 că	 prin	
implementarea	 proiectelor	 cu	
finanţare	europeană	de	top	Lifelong	

Learning	 şi	 ERASMUS,	 studenţii	
pot	beneficia	de	stagii	de	pregătire	
în	plasamente	de	practică.

–	 Vorbim şi de examene, domnule 
rector?

–	La	 forme	 de	 învăţământ	
cu	 frecvenţă	 (fără	 taxă),	 se	
organizează	 examen	 de	 admitere	
care	 constă	 într-un	 test	 grilă	 la	
analiză	 matematică	 şi	 algebră,	
probleme	 solicitate	 din	 culegerea	
„Ghid	de	pregătire	pentru	admitere	
în	 Universitatea	 Maritimă”,	
elaborată	 de	 Catedra	 de	
Matematică	a	universităţii.	Media	
de	admitere	este	o	medie	ponderată	
obţinută	din	60	 la	sută	nota	de	 la	
examen	şi	40	 la	 sută	media	de	 la	
bacalaureat.	Locurile	 la	 forma	de	
învăţământ	cu	frecvenţă	cu	taxă	şi	
la	frecvenţă	redusă	se	pot	ocupa	pe	
baza	concursului	de	dosare.

–	 Am notat. Vă mulţumesc pentru 
amabilitate!

A consemnat 
Ionela SAUCIUC

TINERII ŞI ENERGIA VERDE
Centrul	 Clusterului	

Transfrontalier	 al	 Energiei	 Verzi	
Constanţa-Dobrich,	 din	 cadrul	
Universității	 Maritime	 din	
Constanța,	 a	organizat	de	curând	
a	 2-a	 ediţie	 a	 evenimentului	
„TINERII	 ŞI	 ENERGIA	
VERDE”,	 în	 sediul	 central	 al	
universității.	Manifestarea	 a	 avut	
forma	 unei	 Sesiuni	 Ştiinţifice	
de	 Prezentare	 de	 Postere	 și	 a	
fost	 adresată	 elevilor	 şi	 tinerilor	
cercetători	 (studenţi	 doctoranzi,	
studenţi	 masteranzi,	 studenţi,	
doctori	şi	cercetători)	constănţeni,	
proveniţi	 din	 instituţiile	 membre	
ale	Clusterului	şi	nu	numai.

Evenimentul	 expoziţional 
	 a	 avut	 	 drept	 obiectiv	 general	

prezentarea	 viziunii	 tinerilor	 cu	
privire	 la	 importanţa	 penetrării	
energiei	verzi	în	domenii	de	activitate	
specifice	zonei	noastre,	toate	acestea	
conducând	 la	 creşterea	 gradului	 de	
conştientizare	a	societăţii	cu	privire	

la	 importanţa	 şi	 aportul	
adus	 de	 tinerii	 noştri	 în	
dezvoltarea	sustenabilă	a	
zonei.

Acest	mod	eficient	de	
comunicare	a	rezultatelor	
cercetărilor	 tinerilor	
preocupați	de	beneficiile	
utilizării	 energiei	
verzi	 este	 binevenit,	
participanții	 având	
ocazia	 de	 a	 interacționa	
într-un	 cadru	 mai	 puțin	

formal,	 sub	 îndrumarea	 cadrelor	
didactice	 coordonatoare.	 Totodată,	
pentru	 expozanți,	 participarea	 la	
sesiune	a	fost	un	exercițiu	pregătitor	
foarte	 util	 pentru	 viitoarea	 etapă	
din	 viața	 lor	 profesională,	 care	 va	

presupune	 prezentări	 orale	 ale	
muncii	lor.

Expozanții	 sunt	 studenți	
ai	 Universității	 Maritime	 din	
Constanța	 și	 ai	 Academiei	
Navale	 „Mircea	 cel	 Batrân”,	
elevi	 proveniți	 din	 licee	
constănțene	și	din	județ,	precum:	
Colegiul	 Tehnic	 Energetic	
Constanța,	 Liceul	 Tehnologic	
„Gheorghe	 Duca”	 Constanța,	
Liceul	 Tehnologic	 „Dragomir	
Hurmuzescu”	 Medgidia,	 Liceul	
Teoretic	 „George	 Emil	 Palade”	
Constanța,	 dar	 și	 specialiști	 din	
cadrul	 Institutului	 Național	 de	
Cercetare-Dezvoltare	 pentru	
Geologie	și	Geoecologie	Marină.	

Adrian CRĂCIUN

mailto:info@imc.ro
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În	 primăvara	 acestui	 an,	 elevii	
de	la	Şcoala	Gimnazială	din	comuna	
Valu	lui	Traian	au	participat	la	câteva	
proiecte	 educaţionale:	 „Copilăria	 pe	
portativ”	(festival	de	muzică	uşoară)	
şi	„Cunosc	regulile	de	circulaţie,	deci	
exist!”	(concurs	de	educaţie	rutieră	şi	
acordare	a	primului	ajutor).

În	 primul	 proiect,	 şcoala	
gimnazială	 a	 avut	 ca	 parteneri		
primăria	 Valu	 lui	 Traian	 şi	 Centrul	
Cultural	 Judeţean	 Teodor	 Burada	
Constanţa.	 Lavinia	 Robe,	 directorul	
şcolii,	un	cadru	didactic	cu	experienţă	
şi	 spirit	 de	 iniţiativă,	 împreună	 cu	
colegii:	prof.	Violeta	Bohiu,	Mihaela	
Acsân,	 Mihnea	 Cosmin	 Ungureanu	
şi	Ancuţa	Buliga,	a	pregătit	cu	mare	
atenţie	 acest	 festival.	 „Derularea	

●	Valu lui Traian
Proiecte educaţionale care 

merită să fie promovate
acestui	 proiect	 educaţional	 aduce	
un	 plus	 de	 valoare,	 îi	 sprijină	
şi	 îi	 instruieşte	 pe	 copii	 să	 îşi	
îmbunătăţească	 competenţele	 de	
comunicare	într-o	limbă	de	circulaţie	
internaţională.	 Festivalul	 de	 muzică	
uşoară	„Copilăria	pe	portativ”	a	avut	
ca	principal	scop	crearea	şi	asigurarea	
unui	 cadru	 optim	 de	 manifestare	
în	 spirit	 competitiv,	 precum	 şi	
valorificarea	 disponibilităţilor	
artistice,	estetice,	 interpretative	şi	de	

creaţie	 specifice	 copiilor	 şi	 tinerilor	
având	vârste	cuprinse	între	5	şi	14	ani.	
În	 cel	 de-al	 doilea	 proiect,	 „Cunosc	
regulile	 de	 circulaţie,	 deci	 exist!”,	
câştigători	au	fost	toţi	participanţii”.

Şcoala	din	Valu	lui	Traian	a	avut	
cinci	 parteneri:	 primăria,	 Postul	 de	
Poliţie	 din	 localitate,	 Litoral	 TV,	
ACR	Constanţa	şi	SC	MED	FAMILY	
srl,	 cu	menţiunea	 că	proiectul	 se	va	
încheia	la	sfârşitul	acestei	luni.

„Derularea	 acestui	 proiect”,	

precizează	 prof.	 Lavinia	 Robe,	
„vine	să	suplimenteze	activităţile	pe	
teme	 rutiere	 desfăşurate	 în	 şcoli	 şi	
are	un	dublu	scop:	de	a	completa	şi	
fixa	 conţinutul	 specific	 al	 acestora,	
dar	 şi	 de	 a	 antrena	 modalitatea	
de	 a	 acţiona	 corespunzător	 într-o	
situaţie	 a	 elevilor.	 Ne-am	 gândit	 la	
responsabilizarea	acestora	în	privinţa	
normelor	 de	 comportament	 atunci	
când	 se	 deplasează	 pe	 drumurile	
publice.”

Imaginile	din	acest	colţ	de	pagină	
nu	 fac	 altceva	 decât	 să	 ilustreze	 că	
activităţile	desfăşurate	în	cadrul	celui	
de-al	 doilea	 proiect,	 proiect	 care	
a	 avut	 două	 etape	 şi	 patru	 secţiuni	
au	 fost	 temeinic	 pregătite.	 A	 fost	
un	 concurs	 complex,	 cu	 echipaje	
bine	 pregătite,	 fiecare	 echipaj	 fiind	
coordonat	 de	 un	 cadru	 didactic.	
Fotografiile	 pe	 care	 le	 priviţi	
confirmă	 interesul	 participanţilor	 şi	
spiritul	de	competiţie.

Organizatorii,	şi	cu	asta	încheiem,	
au	gândit	două	proiecte	educaţionale	
de	 actualitate,	 încă	 un	 argument	 că	
ele	merită	 să	 fie	 promovate	 şi	 luate	
ca	exemplu	şi	de	alte	şcoli.

Ionela SAUCIUC

● în aşteptarea Festivalului internaţional de teatru  
„mitUrile Cetăţii”

(urmare din pag. 1) 

apărut	 şi	 primele	 evenimente	 pe	
afişul	 cărora	 întâlnim	 actori	 şi	
artişti	cu	notorietate,	spectacolele	
se	 vor	 înmulţi,	 încă	 o	 dovadă	
că	 autorităţile	 locale	 sprijină	
dezvoltarea	 turismului	 şi	 îi	 ajută	
pe	organizatorii	unor	evenimente	
care	se	bucură	de	popularitate.	Şi	
pentru	că	am	amintit	de	autorităţile	
locale	 şi	 de	 implicarea	 lor,	 se	
cuvine	 să	 remarcăm	 că	 Primăria	
Municipiului	Constanţa	a	pregătit	
o	strategie	ce	vizează	dezvoltarea	
turismului,	 cu	 precizarea	 că	
(în	 curând)	 va	 apărea,	 în	 urma	
colaborării	 cu	Consiliul	 Judeţean	
Constanţa,	un	brand	al	Dobrogei.	
Încă	 o	 oportunitate	 pentru	 ca	
turismul	 pe	 litoral	 să	 capete	
atractivitate,	 iar	 promovarea	
evenimentelor	să	fie,	şi	ea,	o	şansă	
pentru	 o	 mai	 mare	 vizibilitate	 a	
staţiunilor	de	pe	litoral.

„Avem	 potenţial,	 avem	 şi	
resurse.	 Din	 taxe	 de	 dezvoltare	
şi	 promovare	 a	 turismului	 putem	
veni	 în	 sprijinul	 dezvoltării	
Constanţei	 ca	 destinaţie	 smart”,	
declară	 Decebal	 Făgădău,	
primarul	municipiului	Constanţa. 

Când	 scriem	 de	 turism	 şi	 de	
beneficii	 trebuie	 să	 inserăm	 aici	
şi	 o	 informaţie	 de	 ultimă	 oră:	
peste	 un	 milion	 de	 bugetari	 vor	
beneficia,	 în	 această	 vară,	 de	
vouchere	 de	 vacanţă,	 aşa	 că	 un	
calendar	bogat	 în	evenimente	va	
înviora	litoralul,	Delta	Dunării	şi	
pensiunile	de	pe	Valea	Prahovei.	
Asupra	 acestui	 calendar	 cu	
evenimente	 vom	 reveni	 cu	
informaţii	în	numărul	viitor,	când	
vom	 publica	 şi	 detalii	 despre	
Festivalul	Internaţional	de	Teatru	
„Miturile	 Cetăţii”,	 care	 va	 avea	
loc	între	20	şi	27	iunie,	eveniment	
care	a	ajuns,	iată,	la	a	treia	ediţie.	
La	ora	când	citiţi	aceste	rânduri,	
Dana	 Dumitrescu,	 directorul	
Teatrului	 de	 Stat	 Constanţa,	 cu	
care	am	discutat	pe	seama	acestui	
eveniment,	 pregăteşte	 afişul	 cu	
trupele	de	teatru	care	au	confirmat	
participarea	 la	 festivalul	 găzduit	
de	 municipiul	 Constanţa.	
„Litoralul	 pentru	 toţi”	 include,	
după	 cum	 vedeţi,	 şi	 spectacole	
pentru	toţi,	de	la	muzică	populară	
până	la	festivaluri	de	muzică	şi	de	
teatru.

Adrian CRĂCIUN
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Agenția	 de	 Plăţi	 şi	 Intervenţie	 pentru	Agricultură	 (APIA)	
informează	 că	 Adrian	 PINTEA,	 Directorul	 General	 APIA,	
a semnat la Chișinău,	 în Republica Moldova,	 împreună	
cu	 omologul	 său,	 Nicolae	 CIUBUC,	 Director	 la	 Agenţia	 de	
Intervenţie	şi	Plăţi	pentru	Agricultură,	reînnoirea Protocolului 
de cooperare interinstituțională dintre cele două instituții.

Cooperarea	între	cele	două	instituții	a	debutat	prin	semnarea	
unui	 protocol	 de	 cooperare	 în	 anul	 2018	 având	 ca	 obiect	
stabilirea	 procedurii	 de	 cooperare	 interinstituțională,	 prin	
realizarea	unui	program	de	schimburi	de	informație	în	domeniul	
asistenței	financiare	şi	al	modului	de	organizare	instituțională.

Prezentul protocol,	semnat	astăzi,	adaugă trei linii noi de 
cooperare interinstituțională.	Astfel,	APIA	va	acorda	 sprijin	
în	 vederea	 dezvoltării sistemului privind identificarea și 
prevenirea fraudei și a neregulilor, soluționarea sesizărilor, 
reclamațiilor și neregularităților înregistrate și va oferi 
suport consultativ privind depunerea on-line a cererilor 
de sprijin, implementarea și dezvoltarea aplicației on-line.	
De	asemenea,	părțile	vor	colabora	în	sensul	preluării bunelor 
practici în crearea, dezvoltarea și gestionarea sistemului 
integrat de administrare și control, crearea LPIS,	precum	și	
în	ceea	ce	privește	sistemul de control intern și sistemul de 
control managerial.

Reînnoirea	 protocolului	 de	 cooperare	 reconfirmă	 dinamica	
accentuată	 a	 relaţiilor	 de	 cooperare	 româno-moldovene	 prin	
continuarea	 seriei	 schimburilor	 de	 experiență	 şi	 bune	 practici	
iniţiate	şi	derulate	în	cursul	anilor	precedenți	între	Agenţia	de	Plăţi	
şi	Intervenţie	pentru	Agricultură	(APIA)	şi	Agenţia	de	Intervenţie	
şi	Plăţi	pentru	Agricultură		(AIPA)	din	Republica	Moldova.

Ioniţă IACOB

Continuă schimburile  
de experienţă

Învățământ liceal
 Cursuri de zi
Domenii de pregătire:
Electronică-automatizări –	112	locuri
Calificări profesionale
♦	 tehnician	în	automatizări	–	 
1	clasă	–	28	locuri

♦	 tehnician		de		telecomunicații	–	 
1	clasă	–	28	locuri

♦	 tehnician	operator	tehnică	de	calcul	–	
1	clasă	–	28	locuri

♦	 tehnician	electronist	–	 
1	clasă	–	28	locuri

	 Electric: 56	locuri

Calificări profesionale
♦	 tehnician	în		instalații	electrice	–	 
1	clasă	–	28	locuri

♦	 tehnician	electrotehnist	–	 
1	clasă	–	28	locuri

♦	 Economic	–	28	locuri
Calificarea profesională:
♦	 tehnician	în	activități	de	poștă	–	1	clasă

Învățământ postliceal
Cursuri de zi

Domeniul de pregătire
Electronică-automatizări –	28	locuri
Calificarea profesională:
–	tehnician	electronist		telecomunicații

Liceul Tehnologic de Electrotehnică 
și Telecomunicații Constanța	este	consi-
derat	 unul	 dintre	 cele	 mai	 prestigioase	
unități	 școlare	 din	 cadrul	 învățământului	
profesional	și	tehnic	constănțean.	

Oferta	 educațională	 a	 acestei	 unități	
școlare	se	adresează	absolvenților	clasei	a	
VIII-a	și	absolvenților	de	liceu	care	doresc	
să	 se	 pregătească	 în	 domenii	 de	 vârf	 ale	
economiei:	 Electronică-Automatizări	 și 
Electric,	 pentru	 calificări	 solicitate	 și	
apreciate	pe	piața	forței	de	muncă.	

Pregătirea	teoretică	și	de	specialitate	de	
calitate	 realizată	 în	cadrul	 școlii,	permite	
an	 de	 an	 absolvenților	 fie	 continuarea	
studiilor	în	învățământul	terțiar	la	facultăți	
tehnice,	 fie	 integrarea	 directă	 pe	 piața	
muncii	 în	domeniile	 și	 calificările	pentru	
care	s-au	pregătit.	

Pregătirea	 de	 specialitate	 a	 elevilor	
este	realizată	cu	sprijinul	firmelor	cu	care	
unitatea	școlară	are	încheiate	contracte	de	
parteneriat	 în	 vederea	 derulării	 stagiilor	
de	 instruire	 practică	 comasată	 cuprinse	
în	 planurile	 de	 învățământ,	 implicarea	
acestora	 având	un	 impact	 semnificativ	 și		
în	ceea	ce	privește	dezvoltarea	personală	

Învăţământ liCeAl şi PoStliCeAl

Ofertă  
educaţională

a	 elevilor	 în	 perspectiva	 inserării	 socio-
profesionale,	 demonstrându-se	 astfel	
faptul	 că	 parteneriatul	 eficient	 școală-	
agent		economic	poate	fi	cheia	succesului	
pentru	un	învățământ	profesional	și	tehnic	
de	calitate.	

Pregătirea	de	specialitate	pentru	elevii	
unității	 noastre	 școlare	 este	 completată	
de	 stagii	 de	 pregătire	 practică	 derulate	
prin	 proiecte	 europene	 în	 unități	 școlare	
partenere	 din	 Europa	 contribuindu-se	
astfel	 la	 transferul	 de	 bune	 practici,	 la	
cunoașterea	 altor	 sisteme	 de	 educație,	 a	
realităților	 din	 mediile	 educaționale	 și	
economice	 din	 țările	 partenere,	 unitatea	
noastră	 școlară	 beneficiind	 până	 în	 anul	
2020	 de	 Carta	 de	 mobilitate	 pentru	
formare	 profesională	 pentru	 VET,	 cartă	
ce	 facilitează	 mobilități	 ale	 elevilor	 prin	
proiecte	europene	accesate	prin	procedură	
simplificată.

Camera de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa,	 prin	
Centrul Enterprise Europe 
Network,	 în	 colaborare	 cu	
Ambasada Bulgariei la 
Bucureşti	 şi	Camera Bulgaro-
Română de Comerţ din 
Ruse,	 	 a	 organizat,	 de	 curând,	
evenimentul	 Parteneriat de 
afaceri româno-bulgar	 la	
Sala	 de	 Conferinţe	 a	 CCINA	
Constanţa	 (B-dul	 Alexandru	
Lăpuşneanu	nr.	185A,	etaj	2).

Prin	 participarea	 la	 aceste	
întâlniri	 bilaterale,	 comunitatea	
de	 afaceri	 constănţeană	 are		
posibilitatea	 de	 a	 găsi	 parteneri	

Parteneriat de afaceri rOmÂnO- bulGar
de	 afaceri	 bulgari	
şi	 de	 a	 dezvolta	
relaţiile	de	afaceri	
româno-bulgare.

D e l e g a ţ i a	
bulgară	 a	 fost	
însoţită	 de	 E.S.	
Dl	 Todor	 Churov	
–	 Ambasadorul	
Bulgariei	 la	
Bucureşti,	 alături	
de	 reprezentanţi	
din	 cadrul	 Secţiei	
Comerciale.

La	parteneriat	 au	 fost	prezente	
15 firme bulgare,	 producători	
şi	 comercianţi	 din	 următoarele	
domenii	de	activitate:

–	 agricultură	 (cultura	 plantelor,	
seminţe,	 producători	 de	
substraturi	pentru	sere,	lavandă,	
uleiuri)

–	 industria	 alimentară	 (con-
serve	 de	 fructe	 şi	 legume,	
produse	congelate)

–	 transport		şi	logistică
–		 mobilă
–		 sisteme	de	iluminat
–	 industria	 de	 ambalaje	 (sticlă	

şi	 borcane),	 ambalaje	 pentru	
industria	vinului,	conserve

–		 produse	cosmetice
–	 echipamente	pentru	

construcţii
–	 confecţii	 metalice,	 cofraje	 şi	

schele	mobile.

Participarea	 la	 parteneriat	 a	
fost	gratuită.

Ioniţă IACOB
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Când	 vine	 vorba	 de	 proiecte	
şi	 de	 priorităţi,	 Iulian	 Soceanu,	
primarul	 oraşului	 Techirghiol,	
iniţiatorul	câtorva	proiecte	privind	
infrastructura,	 precizează:	 „Este	
o	 prioritate	 pentru	 comunitate	 şi	
de	 aceea	 am	 trecut-o	 în	 agenda	
mea	 de	 lucru	 pe	 prima	 pagină.	
Oraşul	 are	 un	 potenţial	 turistic	
care	 ar	 putea	 să	 fie	 mai	 mult	 un	

►	Techirghiol

OPORTUNITĂŢI CARE VIZEAZĂ 
DEZVOLTAREA ORAŞULUI
●	infrastructura edilitară: o prioritate!	●	se 

pregătesc proiectele pentru străzile Lacului şi 
Dobrogei	●	investiţii pentru promovarea turismului

potenţial	 pentru	 localnici.	 Pentru	
turişti,	 se	 ştie,	 este	 de	 mai	 bine	
de	 o	 sută	 de	 ani	 un	 privilegiu.	
Cred	 că	 dezvoltarea	 infrastructurii	
edilitare	 ar	 atrage	 investitorii	 şi	
turiştii,	oraşul	ar	avea	o	mai	mare	
vizibilitate	 şi	 am	 putea	 sprijini,	
nu-i	 aşa?,	 apariţia	 unor	 locuri	 de	
muncă	 pentru	 tineri.	 Ne	 gândim	
să	 urgentăm	pregătirea	 proiectelor	

care	 vor	 schimba	 faţa	 cartierului	
Nenciu	 Stoian,	 avem	 în	 vedere	
infrastructura	de	pe	strada	Lacului,	
e	 vorba	 de	 zona	 din	 apropierea	
Grădinii	 Botanice,	 un	 loc	 unde	
am	dezvoltat	 un	 proiect	 interesant	
îndeosebi	 pentru	 turişti	 şi	 pentru	
agenţii	economici	care	fac	investiţii	
în	apropiere.	Trebuie	să	privim	din	
când	 în	 când	 şi	 statisticile.	 De	 la	
un	 an	 la	 altul,	 a	 crescut	 numărul	
turiştilor	 care	 aleg	 să	 îşi	 petreacă	
vacanţa	la	Techirghiol.	Acum	avem	
un	plan	şi	pregătim,	cum	spuneam,	
în	 regim	 de	 urgenţă,	 proiectele	

privind	 infrastructura	 străzilor	
Lacului	şi	Dobrogei,	cu	precizarea	
că	strada	Dobrogei	 se	află	 în	noul	
cartier	care	se	va	dezvolta	în	zona	
dinspre	Eforie.	Practic	vorbim	de	o	
infrastructură	 complet	 nouă,	 care	
va	deservi	locuinţele	şi	unităţile	de	
cazare	 care	 se	 vor	 ridica	 în	 zona	
amintită.	În	cadrul	acestor	proiecte	
se	vor	realiza	sisteme	de	alimentare	
cu	 apă	 şi	 canalizare	 menajeră,	
sisteme	 de	 iluminat	 public,	
inclusiv	 trotuare	 şi	 aliniamente	
de	 arbori	 şi	 arbuşti.	 Mai	 bine	 de	
20	 de	 agenţi	 economici	 din	 oraş	
susţin	 aceste	 două	 proiecte,	 încă	
o	 dovadă	 că	 există	 interes	 major	
pentru	 oportunităţile	 care	 sprijină	
dezvoltarea	staţiunii	şi	promovarea	
turismului.”

Primarul	 Iulian	 Soceanu,	 un	
gospodar	 energic	 şi	 cu	 spirit	 de	
iniţiativă,	e	convins	că	a	identificat	
nevoile	 şi	 urgenţele	 comunităţii	 şi	
acum	 pregăteşte	 proiectele	 care	
să-i	atragă	pe	 turişti,	proiecte	care	
vor	 da	 culoare	 staţiunii.	 Unul	
dintre	 gândurile	 primarului	 este	
organizarea	unui	festival	al	florilor,	
eveniment	 care	 va	 trezi	 la	 viaţă	
dimineţile	 oraşului	 pe	 ale	 cărei	
străzi	a	păşit	în	adolescenţă	marele	
scriitor	Mircea	Eliade.

Adrian CRĂCIUN

Primăria	 oraşului	 Ovidiu	 a	
iniţiat,	 în	 ultima	 vreme,	 câteva	
proiecte	 viabile	 care	 sprijină	 şi	
promovează	 turismul,	 localitatea	
având,	se	ştie,	un	privilegiu:	oraşul	
e	la	10	km	de	municipiul	Constanţa,	
pe	 malul	 lacului	 Siutghiol,	 aici	
unde	 s-au	 găsit	 urmele	 unui	
castru	 roman	 care	 este	 înscris	
pe	 lista	 monumentelor	 istorice.	
Autorităţile	 locale	 au	 iniţiat,	 mai	
nou,	un	proiect	pentru	conservarea	
şi	 reconstruirea	 parţială	 a	 acestui	
sit	 arheologic,	 urmând	 ca	 într-o	
bună	zi	el	să	fie	pus	în	valoare	prin	
integrarea	 sa	 în	 circuitul	 turistic.	
„Este	un	studiu	pe	care-l	privim	cu	
toată	atenţia	şi	de	aceea	am	pregătit	
un	proiect”,	spune	George	Scupra,	
primarul	 oraşului.	 „Ne-am	 gândit	
să	 accesăm	 fonduri	 europene	 şi	
să	 protejăm	 acest	 sit	 arheologic;	
aici	 se	 vor	 executa	 lucrări	 de	
conservare	şi	reconstituire	parţială,	
apoi	 îl	 vom	 promova	 în	 circuitul	

turistic.	Avem	în	grijă	consolidarea	
zidăriei	 originale	 a	 	 castrului,	 în	
conformitate	 cu	 soluţia	 agreată	
prin	 expertiza	 tehnică;	 vom	
realiza	 sisteme	 de	 protecţie	 şi	 de	
acoperire	 a	 vestigiilor;	 în	 spaţiul	
interior	 al	 castrului	 se	va	 amenaja	
un	 parc	 care	 va	 semăna	 cu	 un	
amfiteatru;	 în	 preajmă	 va	 apărea	
o	nouă	 infrastructură:	 instalaţie	de	
alimentare	cu	apă	şi	canalizare,	se	
vor	amenaja	căi	de	acces	şi	plantaţii	
decorative,	 se	 vor	monta	 instalaţii	
exterioare	de	iluminat.”

Drumul	 către	 acest	 sit	
arheologic	va	fi	unul	fără	obstacole,	
accesul	se	va	face	atât	de	pe	şoseaua	
Constanţa-Ovidiu,	 cât	 şi	 pe	 apă,	

cu	 vaporaşul,	 dinspre	 staţiunea	
Mamaia	 şi	 insula	 Ovidiu,	 un	 alt	
punct	 de	 atracţie	 pentru	 turiştii	
care	aleg	să	îşi	petreacă	vacanţa	la	
Mamaia.	E	momentul	să	punem	la	
dispoziţia	cititorilor	şi	alte	detalii:	
starea	drumurilor	din	oraşul	Ovidiu	
e	bună,	mai	bine	de	95		la	sută	sunt	
asfaltate.	 În	 zonă,	 iată	 încă	 un	
amănunt,	se	va	amenaja	şi	o	parcare	
unde	 vor	 staţiona	 autocarele	 cu	
turişti,	 Zona	 debarcaderului	 şi	
zona	de	promenadă	sunt	cunoscute	
de	turiştii	fideli	ai	oraşului	Ovidiu.	
Ele	 sunt	 încă	 un	 argument	 că	
proiectele	 viabile	 aduc	 avantaje	
şi	 beneficii.	 Aşa	 se	 va	 întâmpla,	
îndrăznim	 să	 anticipăm,	 şi	 cu	

►	Ovidiu
O călăuză sigură către succes: investiţia în turism

situl	 arheologic	 când	 vor	 apărea	
primele	 pliante	 cu	 acest	 proiect,	
după	ce	va	fi	finalizat.	Investiţia	în	
turism	rămâne,	nu-i	aşa?,	o	călăuză	
sigură	 pentru	 comunitate,	 pentru	
dezvoltarea	oraşului	Ovidiu.

Iulian tALIANU
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