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d i n  s u m a r

Ziua Marinei Române, eveni-
ment întâmpinat de fiecare dată 
cu fast de autorităţile locale şi 
de constănţeni, a prilejuit (şi în 
această vară) organizarea unor 
concerte şi recitaluri, atât în por-
tul Constanţa, cât şi în staţiunea 
Mamaia, acolo unde a fost des-
chis Târgul de carte „Gaudea-
mus”.

Evenimentele prilejuite de 
ZIUA MARINEI ROMÂNE s-au 
încheiat cu un concert susţinut de 
marinarii militari, pe faleza Co-
mandamentului Flotei, lângă Ca-
zino. Sărbătoarea s-a încheiat cu 
retragerea cu torţe, în aplauzele 
constănţenilor şi turiştilor, pe un 
itinerariu cunoscut: str. Termele 
Romane – Mircea cel Bătrân, 
bulevardul Tomis – strada Remus 
Opreanu (Farul genovez).

Ani MERLĂ

Identitatea  și 
unitatea istorică 
și lingvistică a românilor din 
nordul și sudul Dunării

În anul Centenarului 
Marii Uniri a românilor, 
Academia Română își 
reafirmă punctul de vedere 
cu privire la identitatea 
istorică și lingvistică a 
românilor din nordul și din 
sudul Dunării.

Conform adevărului 
științific, poporul român 
are patru ramuri istorice 
– dacoromâni, aromâni, 
meglenoromâni, istroromâni 
– vorbitori ai dialectelor 
limbii române, dacoromân, 
aromân, meglenoromân, 
istroromân. Toți acești 
români formează o unitate 
etnică și vorbesc aceeași 

limbă. Dialectele românești 
– dacoromân, aromân, 
meglenoromân și istroromân 
– se întâlnesc într-un spațiu 
vast, din Maramureș și 
Carpații nordici în nord 
până în Epir și Tesalia în 
sud, din Istria, la Marea 
Adriatică în vest până la 
Marea Neagră și dincolo 
de Nistru în est. Vorbitorii 
lor sunt urmașii populației 
autohtone romanizate din 
Imperiul Roman de Răsărit. 
Atestate în trecut pe un 
teritoriu unitar, în nordul și 
în sudul Dunării, dialectele 

(continuare în pag. 3) 

Ioan-Aurel Pop
preşedintele  

Academiei Române

● Pag. 2

● Sub semnul Centenarului Marii Uniri

ZILELE  
LACULUI  

TECHIRGHIOL

Ziua marinEi rOmÂnE

● Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa, 
a fost ales preşedintele Federaţiei Zonelor Metropolitane 

şi Aglomerărilor Urbane din România

●	 Evenimentul a avut loc în prezenţa preşedintelui României şi a ministrului 
Apărării Naţionale – Mihai Fifor

„SĂ PRIVIM ŞI LUCRURILE  
CARE SCHIMBĂ ÎN BINE  

VIAŢA OAMENILOR”

O	expoziţie	
insolită

UN PROIECT  
PENTRU PESCARI,  

NU O POVESTE
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În cinstea Zilei Marinei Române, 
Muzeul Naţional al Marinei Române 
a propus publicului un program de 
activităţi intens şi care s-a potrivit 
tuturor vârstelor. În primul rând, 
iubitorii de artă au putut participa 
la nu mai puţin de trei vernisaje: 
„Marea în culori pe pânză”, semnată 
de Alexandru Ghinea, membru al 
Asociaţiei Artiştii Dobrogeni, în 
Salonul expoziţional 
„Comandor Dimitrie 
Știubei”, „Introspecţie 
cromatică”, expoziţie 
semnată Mircea 
Popiţiu, în Salonul 
expoziţional „Clio” şi 
„Porţi albastre”, în care 
au expus membre ale 
Atelierului „Comandor 
Val Donici” (Careul 
Doamnelor din Liga 
Navală Română).

Împătimiţii după 
modelism au putut fi 
de faţă la deschiderea celei de-a 
IV-a ediţii a Expoziţiei-concurs de 
modelism „CUPA TOMIS”.

Timp de 7 zile, vizitatorii au 
putut admira modele de nave, 
aviaţie, blindate şi vehicule militare, 
figurine, instantanee şi diorame, 
precum şi modelele feroviare 
interconectate şi machetele de 

ACTIVITĂȚI ORGANIZATE DE 
MUZEUL NAȚIONAL AL MARINEI 

CU PRILEJUL ZILEI MARINEI 
ROMÂNE

locomotive. De asemenea, s-au 
organizat work-shop-uri de 
asamblare machete navale şi de 
aviaţie şi ateliere de măiestrie 
(matelotaj, împletituri, noduri 
şi brăţări din paracord, suspantă 
şi saulă). Totul a culminat cu 
festivitatea de premiere a celor mai 
bune modele. 

Și pentru a veni cu totul în slujba 
vizitatorului, Muzeul Naţional al 
Marinei Române şi-a deschis gratuit 
porţile. Mai mult, pentru cei ce nu 
s-au putut deplasa până la sediul 
nostru, în Portul Militar Constanţa 
în acelaşi interval orar, a putut fi 
vizitat gratuit standul expoziţional 
al muzeului.

Pe 15 august, de Ziua Marinei 
Române, Muzeul Naţional al 
Marinei Române a organizat din 
nou Ziua Porţilor Deschise, cu alte 
cuvinte, oaspeţii au putut vizita 
gratuit expoziţia permanentă şi 
expoziţiile temporare găzduite în 
această perioadă.

Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN

Primăria şi Consiliul Local 
Techirghiol au hotărât ca, începând 
din acest an, Zilele oraşului să 
devină „Zilele Lacului Techirghiol”. 
Cu această ocazie, la Techirghiol, 
s-a sărbătorit şi Ziua Marinei 
Române. Aşadar, Zilele Lacului 
Techirghiol, eveniment care s-a 
desfăşurat în aceste zile, a avut în 
program vernisarea unor expoziţii 
de artă tradiţională românească 
şi deschiderea unor târguri, unul 
de produse, celălalt fiind rezervat 
meşterilor populari. Atât expoziţiile, 
cât şi cele două târguri au beneficiat 

ZILELE ORAŞULUI TECHIRgHIOL
● Începând din vara asta evenimentul se va desfăşura 

sub titulatura „Zilele Lacului Techirghiol”

pe faleza oraşului. În acest an, 
şedinţa festivă a Consiliului Local 

a fost găzduită în zona Grădinii 
Botanice, un proiect care a sporit 
partea de frumuseţe a oraşului.

Cu acest prilej, într-un loc 
unde putem vorbi de un pod 
de flori, a fost semnat actul de 
înfrăţire a oraşului Techirghiol cu 
localitatea Tocuz din Republica 
Moldova. De pe afişul acestei 
sărbători – Zilele Lacului 
Techirghiol – am reţinut că turiştii 

şi localnicii au avut ce aplauda. Ei 
au însoţit cu aplauze şi frenezie 
Fanfara de la Palatul Copiilor 
din Constanţa şi Ansamblurile de 
dansuri tradiţionale Techir şi Veria, 
dar şi demonstraţiile sportivilor 
de la cluburile din oraş, Sparta şi 
Clubul Nautic.

Expoziţiile de artă culinară 
au atras  (şi ele) atenţia. Una din 
seri a fost rezervată cântecelor şi 
dansurilor tradiţionale; UDTTMR 
a organizat un festival (care a ajuns 
la cea de-a V-a ediţie) rezervat 
preparatelor culinare tătăreşti; 
seniorii oraşului s-au întâlnit cu 
fiii oraşului pe scena Teatrului de 
vară „Jean Constantin”. Cu acest 
prilej, autorităţile locale au acordat 
diplome şi premii persoanelor care 
au trecut pragul vârstei de 85 de ani 
şi cuplurilor cu peste 50 de ani de 
căsătorie. Între cei premiaţi s-au 
aflat şi veteranii de război.

Pe scena din Piaţa Republicii – 
în centrul staţiunii – evenimentul 
de la Techirghiol s-a încheiat 
cu un concert în aer liber, un 
spectacol, după cum remarca Iulian 
Soceanu, primarul oraşului, pentru 
toate gusturile: pe scenă au urcat 
interpreţi de muzică populară, 
dansatori, umorişti.

de locuri care au fost la îndemâna 
turiştilor într-un peisaj mirific, 
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Aducem în atenţie un subiect de 
sezon: pescuitul costier. Subiectul, e 
bine să precizăm, se află în atenţia 
Federaţiei Organizaţiilor de pescari 
de la Marea Neagră. După aderarea 
României la Uniunea Europeană, 
legislaţia europeană implementată a 
impus, se ştie, unele restricţii, pentru 
pescari, după cum remarcă Laurenţiu 
Mirea, preşedintele federaţiei 
amintite, „ei trebuie să tragă la rame 
şi să pescuiască, din păcate, ca în 
urmă cu o sută de ani”. Programele 
europene cu fonduri (parţial) 
nerambursabile n-au fost accesate 
de către pescari, despre subvenţii 
ce să mai spunem?; pescarii nu au 
avut prea multe oportunităţi pentru 
a se dezvolta şi asta s-a văzut (şi se 
vede!) când vine vorba de pescuitul 
tradiţional. Capacitatea de pescuit s-a 
diminuat, iar pescarii cu experienţă 
şi cu iniţiativă au fost nevoiţi să se 
îndepărteze de o meserie de pe urma 
căreia au rămas doar poveştile şi 
amintirile.

Primii care s-au hotărât să pună 
piciorul în prag şi să pregătească 
un proiect pentru revitalizarea 
pescuitului costier sunt membrii 
organizaţiilor din Federaţia 
Pescarilor de la Marea Neagră. Este 
necesară o reorganizare a pescuitului 
românesc, flota de pescuit comercial 
trebuie să fie, şi ea, modernizată; 
sunt argumente care pot sprijini 
apariţia unor noi locuri de muncă. 
Turismul ar avea, la rândul lui, 

● Pescuitul costier
Un pROIECT pEnTRU pEsCARI, nU O pOvEsTE

● pescarii solicită să fie acceptată draga de moluşte cu dimensiuni 
reduse ● ei vor să acosteze în funcţie de starea mării şi de noua 

configuraţie a litoralului după executarea lucrărilor hidrotehnice

noi oportunităţi. Ei îşi propun să 
înfiinţeze un nou fişier naţional 
de pescuit pentru ambarcaţiunile 
mici, cu lungimea de până la 12 m, 
ambarcaţiuni care operează în marea 
teritorială; o altă propunere pe care 
o susţine Federaţia Organizaţiilor 
de Pescari de la Marea Neagră este 
suplimentarea flotei comerciale de 
pescuit. Deschidem o paranteză 
şi strecurăm aici o informaţie: în 
comparaţie cu ţările riverane Dunării, 
care au făcut un pas înainte, România 
bate pasul pe loc. Organizaţiile de 
pescari au solicitat adoptarea unor 
norme specifice pescuitului în Marea 
Neagră, cu menţiunea că ele trebuie 
să fie diferite faţă de cele din Marea 
Mediterană: aceleaşi specii de peşti 
din Marea Neagră sunt de dimensiuni 
mult mai reduse decât cele din 
Mediterană. Potrivit informaţiilor 
puse la dispoziţie de Laurenţiu 
Mirea, iniţiatorul unor proiecte care 
au fost de un real sprijin pentru 
pescarii de la Marea Neagră. Acum 
pescarii solicită sprijinul instituţiilor 

de resort pentru a se introduce draga 
de moluşte cu dimensiuni reduse 
(40-60 cm la deschidere) şi a setcilor/
plaselor tip monofilament. Pescarii 
de la Marea Neagră, iată încă o 
solicitare, vor să acosteze şi în alte 
locuri decât cele existente, ei vor să 
debarce în funcţie de reşedinţa lor, 
în funcţie de starea mării şi de noua 
configuraţie a litoralului după ce au 
fost executate lucrările hidrotehnice, 
asta după ce ANPA va fi înştiinţată de 
către operatori.

Laurenţiu Minea prezintă un 
proiect-album cu multe propuneri, 
cu bărci şi cu pescari îngânduraţi; 
bărcile abia întoarse din larg nu 
mai sunt pline cu peşte. „Acestea 
sunt motivele, spune preşedintele 
federaţiei de pescari pentru care ar 
trebui să ne însuşim Regulamentul 
UE. Punctul 19 are următoarea 
prevedere: „Statele membre trebuie 
să facă eforturi pentru a oferi acces 
preferenţial pescarilor care practică 
pescuitul la scară mică, pescuitul 
artizanal sau pescuitul costier”.

românești s-au izolat de-a lungul 
timpului, în urma pătrunderii 
slavilor în Peninsula Balcanică 
începând cu secolul al VII-lea, fapt 
care a determinat unele deplasări 
ale vorbitorilor în acest spațiu 
geografic în perioada Evului Mediu. 
Dacoromânii sunt continuatorii 
românității nord-dunărene, în timp 
ce aromânii, meglenoromânii și 
istroromânii sunt continuatorii 
românității sud-dunărene.

Unitatea dialectelor românești 
a fost susținută unanim de-a 
lungul timpului de către cei mai 
importanți lingviști români (Ovid 
Densușianu, Alexandru Philippide, 
Sextil Pușcariu, Theodor Capidan, 
Alexandru Rosetti, Tache Papahagi, 

Eugeniu Coșeriu) și străini (Wilhelm 
Meyer-Lübke, Gustav Weigand, 
Matteo Bartoli, Giuliano Bonfante, 
Alf Lombard, Carlo Tagliavini, 
Gerhard Rohlfs). Româna e 
prezentată ca o limbă unitară, cu cele 
patru dialecte (dacoromân, aromân, 
meglenoromân, istroromân) 
în enciclopediile străine: The 
Encyclopaedia Americana, 
vol. 23, 1919; Encyclopaedia 
Britannica, vol 19, 1911; The 
New Encyclopaedia Britannica, 
Macropaedia, vol. 15, 1981); Grand 
Larousse Encyclopédique, vol. 1, 
1964; Brockhaus Enzyklopädie, vol. 
17, 1981; Dizionario Enciclopedico 
Italiano, vol. 10, 1961.

Academia Română ia act 
cu îngrijorare de continuarea 

și intensificarea unor activități 
politice care urmăresc denaturarea 
adevărului cu privire la aromâni și 
la dialectul aromân. Scopul acestor 
activități este declararea aromânilor 
ca minoritate națională în România, 
ca popor armân, distinct de poporul 
român, având o limbă proprie, 
armâna, diferită de limba română. 
Aceste activități fac parte dintr-o 
acțiune mai largă de separare a 
românilor sud-dunăreni – aromâni, 
meglenoromâni, istroromâni, vlahi 
timoceni, ca și a altor români 
din afara granițelor României 
(românii timoceni, basarabeni,  
herțeni, maramureșeni etc.) – de 
limba și poporul român. Precizăm 
că articolul 3, paragraful 1 din 

Identitatea și unitatea istorică și lingvistică 
a românilor din nordul și sudul Dunării

Convenția-Cadru pentru Protecția 
Minorităților Naționale (CCPMN), 
adoptată de Consiliului Europei 
la Strasbourg, în 1 februarie 1995 
și intrată în vigoare la 1 februarie 
1998, prevede dreptul oricărei 
persoane aparținând unei minorități 
naționale de a alege liber să fie 
tratată ca atare sau nu. Paragraful 
35 din Raportul Explicativ al 
CCPMN (ETS No. 157) stipulează 
însă că din Paragraful 1 al numitului 
articol nu trebuie înțeles că o 
persoană are dreptul să își aleagă 
arbitrar apartenența la o minoritate 
națională, ci că această alegere 
individuală este inseparabil legată 
de criterii obiective, relevante pentru 
identitatea persoanei respective. 
Prin urmare, trebuie respectate 
criteriile științifice în asumarea 
identității naționale și lingvistice a 
colectivităților și a individului. 

(urmare din pag. 1) 

Bună ziua! Numele meu este 
Raileanu Andreea; am 37 de ani, 
soţie şi mămica unui băieţel în 
vârstă de 9 anişori, şi în urmă 
cu câteva luni, mai precis în 
luna februarie a acestui an am 
fost diagnosticată cu Leucemie 
Mieloida Mielomonocitara LAM4.

Am urmat 4 cure de 
chimioterapie şi mai am încă 2, 
apoi va urma găsirea unui donator 
compatibil pentru transplantul 
medular la secţia de Transplant 
Medular Fundeni. Mă adresez 
dumneavoastră pentru că am 
nevoie de obţinerea unei sume 
necesare pentru efectuarea acestei 
operaţii. Dacă puteţi, CREDEŢI 
în şansa unei mame de a-şi vedea 
copilul crescând, de a-i da o 
şansă la viaţă, ajutaţi-o printr-o 
sumă cât de mică în contul  
061RZBR0000060007742611. 
Raiffeisen Bank – Raileanu 
Andreea. Mulţumim!!!

„nICIUn 
gest De 

bunătate, 
InDIferent 
cât e el De 
mIC, nU E 
în zaDar”

● Apel umanitar

Pagină realizată de Ani MERLĂ
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În urmă cu câteva zile, 
la Gospodăria țărănească 
conservată „in situ” din Enisala, 
a avut loc concertul extraordinar 
„GOSPODARI LA POALELE 
CETăŢII” susținut de Corul 
Metamorphosis din Constanța, 
dirijor părintele Dincu Anghel.

Evenimentul a fost organizat de 
Asociația „Artiști Dobrogeni” în 
colaborare cu Institutul de Cercetări 
Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 
Tulcea, cu ocazia recepției la 
terminarea lucrărilor de reabilitare 
a învelitorii de la casa mică a 
gospodăriei, realizate cu sprijinul 
Asociaţiei „Artiști Dobrogeni”.

Concertul extraordinar

„GOSPODARI 
LA POALELE 

CETĂȚII”

Institutul de cercetări 
eco-Muzeale „gavrilă 

simion” tulcea a 
organizat: După fiecare dintre cele 11 

ediţii Aeromania am recapitulat 
ce s-a întâmplat, am enumerat 
participanţii, am mulţumit celor care 
au ajutat, am descris ce a fost diferit şi 
ce schimbări au fost în proiect. 

● Evenimente
Aeromania, o carte de vizită pentru comuna Tuzla

doar 4 ani – ceea ce este extraordinar, 
având în vedere cât durează şi cât costă 
lucrări aeroportuare de anvergură mult 
mai mică în România.

În prezent, la doar 4 ani de la debutul 
S.U.S.H.M, aceşti oameni organizează 

anual aproximativ 10 
evenimente similare 
celui de la Tuzla şi, deşi 
acest lucru se întâmplă 
în mijlocul unui deşert, 
zeci de mii de spectatori 
vin cu maşini, se cazează 
la hotelurile din zonă şi 
participă la mitinguri. 
S.U.S.H.M. este şi gazda 
mai multor şcoli de pilotaj 

care, de puţină vreme, au început 
să admită şi fete – ceea ce merită 
apreciat, dar este şi gazda unui muzeu 
al spaţiului şi al aerului. 

Din toate aceste motive, 
REGIONAL AIR SERVICES – 
Aeroport Tuzla intenţionează să 
colaboreze, mai departe, pe mai multe 
proiecte cu S.U.S.H.M., după cum 
a precizat Adrian Vasilache, sufletul 
acestui eveniment.

Este cu atât mai îmbucurător 
faptul că, la Tuzla, au fost 
prezenţi reprezentanţii 
diplomatici ai mai 
multor ţări, printre care 
Turcia şi SUA. 

La Aeromania 
au zburat şi Iacării 
Acrobaţi. Ioan Postolache 
este instructor de zbor 
la REGIONAL AIR 
SERVICES, iar fiul lui 
Dan Ştefănescu, este 

elev aici. Iacării sunt prima formaţie 
privată de acrobaţie a României şi, 
până recent, singura, iar acest lucru 
merită repetat de fiecare dată, pentru 
că şi-au câştigat singuri şi fără sprijinul 
nimănui notorietatea internaţională 
şi au reuşit să îşi facă un aerodrom 
propriu fermecător în Băneşti, 
Prahova, pentru care, de asemenea, 
nu au obţinut niciodată un sprijin 
financiar public.  

Aeromania este, în opinia 
multora, al doilea airshow din 
ţară, categoric cel mai vechi – însă 
este organizat exclusiv din fonduri 
private, majoritatea cheltuielilor 
fiind susţinute de REGIONAL AIR 
SERVICES – Aeroport Tuzla, care se 
bucură, totodată, şi de sprijinul – sub 
diverse forme – a peste 65 de companii 
şi organizaţii, asociaţii. 

Aeromania 2018 a avut: 34 de 
aeronave, 106 fotografi oficiali, 30 
de maşini de epocă, 17 rulote pentru 
street food – foarte apreciate de public 
(un adevărat airport food festival), 
22 de expozanţi, 36 de voluntari. Au 
participat peste 12.000 de oameni.

Adrian CRĂCIUN

Anul acesta, invitatul surpriză 
a fost Semin Öztürk – cea pe care 
atât fotografii evenimentului, cât şi 
jurnaliştii au surprins-o în multe cadre 
foarte reuşite. Semin nu este doar o 
tânără foarte  frumoasă, fotogenică, ea 
este singura femeie pilot de acrobaţie 
a Turciei. Este fiica pilotului de 
acrobaţie Ali Ozturk şi a venit însoţită 
de sora ei, Senan, dar şi de o echipă de 
profesionişti de la Sivrihisar General 
Aviation Center. Am avut onoarea să îl 
cunoaştem, în această împrejurare, pe 
domnul Yener Sonușen, Chiarman of 
the Board şi să aflăm povestea acestui 
air-park din Turcia. 

Sivrihisar general Aviation 
Center (S.U.S.H.M) a fost construit de 
la zero şi fără finanţări publice, într-o 
zonă geografică aparent neatrăgătoare 
– în al doilea deşert al Turciei, în 
provincia Eskişehir, adică în Anatolia 
Centrală – începând cu 2014. În acest 
proiect minunat au investit bani proprii 
pasionaţi ai aviaţiei, oameni care înţeleg 
cu adevărat această industrie şi care nu 
doar se gândesc cu încredere la viitor, 
ci muncesc şi cheltuiesc toate resursele 
de care dispun pentru acest viitor.

Baza lor se întinde pe 1000 de acri, 
iar pista centrală are 1810 metri. Au 
construit singuri, în deşert, de la zero, un 
aeroport cu pistă la standarde NATO în 

● În ziua de 2 septembrie

MATRIOŞKA ÎI INVITĂ PE 
TURIŞTI LA GHINDĂREŞTI

De câteva zile, Ghindăreşti este 
o localitate unde se întâmplă ceva: 
aici se fac ultimele pregătiri pentru 
Festivalul pescarilor, care va fi 
găzduit pe malul Dunării, în ziua de 
2 septembrie. O fundaţie şi Asociaţia 
ruşilor-lipoveni din comună 
amenajează pe malul Dunării terenul 
   unde localnicii şi turiştii cu chef 

de vacanţă vor petrece, începând cu 
ora 10 şi până seara târziu, în faţa 
unei scene unde vor urca trupele 
de dansatori care vor promova un 
adevărat show pe muzică rusească. 
Turiştii care sunt în căutarea unei 
destinaţii de agrement pot alege (în 2 

septembrie) localitatea Ghindăreşti. 
Reprezentantul  Asociaţiei ruşilor-
lipoveni „Matrioşka”, tânărul 
Platon Luchian, unul dintre 
iniţiatorii acestui proiect, declară că: 
„festivalul are de toate: de la muzică 
până la vestita ciorbă de peşte, 
programul evenimentului vine în 
întâmpinarea turiştilor cu surprize 

şi cu tradiţii culinare, dar şi cu 
interpreţi apreciaţi la concursurile de 
muzică judeţene şi naţionale.

Turiştii vor avea fericita ocazie 
să facă o scurtă excursie pe Dunăre 
într-o lotcă, iar cei cu îndemânare 
pot învăţa să gătească lipoveneşte 
în cadrul atelierelor de gătit unde 
gospodinele din Ghindăreşti vor 
pregăti pentru turişti salată de icre şi 
zacuscă de peşte”.

Printre altele, Ghindăreşti este o 
destinaţie unde se merită să ajungeţi 
în 2 septembrie, pentru a petrece o zi 
dintr-o vacanţă de neuitat.

Ani MERLĂ
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Trăim într-o societate măcinată 
de nenumărate neajunsuri, în care 
de multe ori, viitorul unor copii este 
afectat de aceste imposibilități.

Pentru că dreptul  la educație este 
liber și imperios necesar a fi încurajat, 
ne-am propus să oferim clipe minunate 
concretizate în activități culturale 
destinate unor copii ce provin din 
familii aflate în dificultate, fără 
resursele materiale necesare pentru a 
le putea oferi acestora diverse excursii, 
tabere sau alte tipuri de activități în 
perioada vacanței de vară.

Din acest motiv ne-am dorit să 
organizăm pentru câțiva din copiii 
fără posibilități materiale din comuna 
Corbu, un cadru favorabil de a-şi 
petrece timpul  liber într-o săptămână 
din vacanța de vară la Liceul Teoretic 
„Traian” Constanţa.

Proiectul Școala de Vară – 
„Traian Summer Camp” 2018 este un 
proiect organizat de Liceul Teoretic 
„Traian” Constanța în 
parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean Constanța, 
Consiliul Județean 
Constanța, Arhiepiscopia 
Tomisului, Parohia „Sf. 
Dumitru”, Direcţia Judeţeană 
de Sport şi Tineret, R.A.T.C  
și Școala Gimnazială 
„Gheorghe Lazăr” Corbu, 
în vacanţa de vară.    
Proiectul a fost coordonat 
de domnul  director, prof. 
Caracoti Constantin, prof. 
dr. Staicu Oana-Gabriela, 
prof. Drăgălin Diana, 
Liceul Teoretic „Traian” 
și s-a adresat unui grup 
de 18 copii care studiază 
la Școala Gimnazială 
„Gheorghe Lazăr” Corbu, 
cu vârste între 10-15 ani 
și care nu beneficiază de 
tabere de vară, excursii 
etc., din motive financiare. 
În această perioadă, copiii 
au participat zilnic la un 
program prestabilit, care a cuprins 
diverse ateliere, jocuri, activități de 
animație, vizite la muzee și excursii, 
etc. oferite de organizatori. Activitățile 
au fost susținute de către 20 de cadre 
didactice și 31 de elevi voluntari ai 
Liceului Teoretic „Traian” Constanța. 

Tipurile de activități propuse au 
răspuns unor nevoi reale ale elevilor, 
și anume, nevoia de informare și de 
formare alternativă. 

La sfârșitul acestui program de 
vară s-a dorit ca elevii să dobândească 
noi cunoștințe în urma întreprinderii 
unor activități educative diverse. 
Conceptul de „Școala de Vară” 

ȘCOALA DE VARĂ
TRAIAN SUMMER CAMP – 2018

oferă șansa tuturor celor implicați să 
interacționeze mai mult, să pună în 
valoare capacitățile voluntarilor, să 
îmbunătățească deprinderile de lucru 
în echipă și să permită dezvoltarea 
culturală a micilor vizitatori.
● Activitățile proiectului:

♦  Workshop chimie – „Experienţe 
distractive de chimie”;

♦ Workshop informatică  – 
„grafică şi animaţie pe tabla 
inteligentă”;

Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie, Muzeul de Artă 
Populară, Muzeul de Artă, 
Muzeul Marinei Române;

♦ Vizionare de film 3D, CityPlex, 
Tomis Mall;

♦ Lansare de lampioane cu mesajul 
„Pace în lume”.

Toate aceste activități au fost 
organizate gratuit, cu sprijinul cadrelor 
didactice și elevilor voluntari, precum 
și grație partenerilor care au pus la 

dispoziție resursele materiale 
pentru desfășurarea 
activităților sau a excursiilor 
în împrejurii, prin care 
copii să descopere locuri 
interesante. 

Toți participanții au 
avut șansa de a adera la 
un program atractiv de 
dezvoltare personală și 
să interacționeze între ei, 
învățând astfel lucruri 
interesante.

Programul a fost zilnic 
de luni până vineri, începând 
cu ora 9:00. 
● 9:00-10:00 – Micul dejun, 

Arhiepiscopia Tomisului
● 10:00-13:00 – Diverse 

ateliere:
♦ Workshop chimie – 

„Experienţe distractive 
de chimie”

♦ Workshop informatică 
–„Grafică şi animaţie pe 
tabla inteligentăˮ 

♦ Workshop educaţie 
plastică – „Art Attack” 

♦ Workshop educaţie muzicală – 
„Ritmurile copilăriei”

♦ Workshop artă şi tradiţie 
japoneză – „Origami şi costum 
tradiţional japonez”

♦ Workshop educaţie fizică – 
„Jocul-cheia bucuriei”

♦ Workshop – „Brăţările 
prieteniei”

● 13:30-14:30  – Masa de prânz, 
Arhiepiscopia Tomisului

● 15:00-19:00  – Excursii, vizite la 
muzee, vizionare film etc.

Ioniţă IACOB

Academia Română și Romfilatelia 
a organizat, de curând, dezbaterea cu 
tematică filatelică dedicată aniversării 
a 160 de ani de la apariția primului 
timbru românesc, celebrul „Cap de 
bour“ și a 150 de ani de la apariția 
emisiunii de mărci poștale intitu-
lată „Carol cu favoriți“. Dezbaterea a 
fost urmată de lansarea emisiunii și 
a albumului aniversar „Ziua Mărcii 
Poștale Românești, Premiere filate-
lice“. Evenimentul s-a desfășurat în 
Sala „Theodor Pallady“ a Bibliotecii 
Academiei este prilejuit de sărbători-
rea Zilei Mărcii Poștale Românești.

Dezbaterea a fost susținută de 
acad. Ioan-Aurel Pop, președin- 
tele Academiei Române, acad.  
Răzvan Theodorescu, vicepreșe- 
dinte al Academiei Române, 
acad. Ionel Haiduc, președinte al  
Academiei Române (2006-2014),  
dr. Adrian Majuru, director al Muze-
ului Municipiului București, Pavel 
Șușară, critic de artă și membru 
al Comisiei Naționale Filatelice și  
Cristina Popescu, director general 
Romfilatelia.

Ziua Mărcii
Poștale 

Românești 
aniversată 

la Biblioteca 
Academiei 

Române

Totodată, a fost prezentată ex-
poziția „Istoria timbrului româ-
nesc“, organizată de Romfilatelia în 
parteneriat cu Muzeul Recordurilor 
Românești. Parteneri media: Televi-
ziunea Română și Societatea Română 
de Radiodifuziune.

♦ Workshop educaţie plastică – 
„Art Attack”;

♦ Workshop educaţie muzicală – 
„Ritmurile copilăriei”;

♦ Workshop artă şi tradiţie 
japoneză – „Origami şi costum 
tradiţional japonez”;

♦ Workshop educaţie fizică – 
„Jocul-cheia bucuriei”;

♦ Workshop – „Brăţările 
prieteniei”;

♦ Excursie cu vaporaşul în Insula 
Ovidiu;

♦ Plimbare cu autobuzul supraetajat;
♦ Vizită la Acvariu, la Complexul 

Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, 
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● InfO ZONA
METROPOLITANÃ

Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța și Muzeul 
Național Cotroceni, prezintă, în 
perioada august-septembrie 2018, 
Expoziția „Familia Regală a 
României pe frontul Marelui Război 
(1916-1918)”.

Organizată sub semnul 
Centenarului, expoziția îşi propune 
să readucă în atenţia publicului 
aspecte esenţiale ale implicării 
Regelui Ferdinand, Reginei Maria 
şi a copiilor lor în actele decizionale 
şi în acţiunile efective derulate de-a 
lungul participării României la 
Primul Război Mondial. Din punct 
de vedere tematic, sunt prezentate 
diferite aspecte și acțiuni ale Armatei 
Române pe front, momente oficiale 
în care apare familia regală alături de 
personalităţi, membri ai Guvernului 
României din acea perioadă, generali, 
conducători de armate –  generalul 
Averescu, generalul Prezan –, şefii 
misiunilor militare aliate franceză, 
engleză, americană. Ultimele 
secvențe expoziționale ilustrează 
momentul intrării familiei regale în 
București și împlinirea idealului statal 
– înfăptuirea României Mari. 

Un accent deosebit este pus 
pe contribuţia Reginei Maria, 
ilustrată printr-o serie de fotografii 
în care suverana apare în calitate 
de infirmieră în spitalele de pe linia 
frontului sau vizitând frontul de la 
Mărăşeşti alături de generalul Eremia 
Grigorescu. 

Alături de Muzeul Național 
Cotroceni, inițiatorul și coordonatorul 
expoziției, și-au adus contribuția 
o serie de instituții prestigioase: 
Arhivele Naţionale ale României, 
Biblioteca Academiei Române, 
Muzeul Naţional de Istorie a 
României, Muzeul Municipiului 
Bucureşti, Muzeul Militar Naţional 
„Regele Ferdinand  I”, Arhivele 
Diplomatice – Ministerul Afacerilor 
Externe, Arhivelor Militare Naţionale 
Române, Arhiva Naţională de Filme, 
precum și colecţionarii particulari 
Daniel Obreja și Sorin Mărgărit.

Vernisajul expoziției a avut loc la 
sediul Muzeului de Istorie Națională 
și Arheologie Constanța din Piața 
Ovidiu nr. 12,  și a beneficiat de 
prezenţa domnului Liviu JICMAN, 
directorul general al Muzeul Național 
Cotroceni.

Ani MERLĂ

O	expoziţie	
insolită	

ONG Mare Nostrum,  
împreună cu Institutul 
Național de Cercetare-
Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, 
cu sprijinul Ministerului Mediului	
și Ministerului Apelor şi Pădurilor 
au avut plăcerea de a vă invita să 
participaţi la atelierul de discuții 
„Cum asigurăm eficient conservarea 
cetaceelor din Marea Neagră?” 

Evenimentul a avut loc de 
curând și a fost găzduit de Institutul 
Național de Cercetare Dezvoltare 
Marină „Grigore Antipa”, în Sala de 
Conferințe.

Atelierul de discuții a avut ca 
scop prezentarea problemelor legate 
de conservarea delfinilor din Marea 
Neagră, dar și identificarea de soluții  
 pentru asigurarea bunăstării  

acestor indicatori ai ecosistemului 
marin. La eveniment au participat 
peste 30 de reprezentanți ai 
autorităților  responsabile de moni-
torizarea și conservarea cetaceelor 
din Marea Neagră. Printre aceștia 
s-au numărat reprezentanți ai 
Ministerului Apelor și Pădurilor, 
Ministerul Mediului, Institutul de 
Național de Cercetare-Dezvoltare 
Marină „Grigore Antipa“, GeoEcoMar, 
Complexului Muzeal de Știinte ale 
Naturii Constanța, Black Sea Advisory 
Counsil (BISAC).

Evenimentul a fost realizat în 
cadrul programului „Monitorizarea 
și conservarea cetaceelor din Marea 

Neagră”, ce a luat 
ființă în 2010. 

Acest proiect este 
în continuă dezvoltare, atingând 
nu doar subiecte legate de capturi 
accidentale, eșuări, evenimente 
de informare-conștientizare, ci și 
dezvoltarea specialiștilor din regiune 
în studierea cetaceelor, studii de 
patologie, ecologie etc. Un aspect 
important a fost reprezentat de 
parteneriatul cu instituțiile publice, 
private, stiințifice, educaționale, 
naționale și internaționale din 
cadrul acestui program, parteneriat 
ce asigură continuitatea acțiunilor 
dedicate acestor mamifere imperios 
necesare mediului marin.

Ioniţă IACOB

Până la sfârşitul acestui an se va 
înfiinţa o nouă autoritate, e vorba de 
Autoritatea Europeană de Muncă. 
Potrivit unor informaţii de ultimă 
oră, ea ar trebui să devină funcţion-
ală din prima zi a anului 2019. Noua 
autoritate îşi propune, printre altele, 
să sprijine şi să faciliteze cu prioritate 
colaborarea dintre partenerii sociali 

şi elaborarea unei platforme  pen-
tru a combate munca nedeclarată şi 
să pună la îndemâna muncitorilor 
informaţii pentru a face, la nevoie, 
reconversie profesională.

Autoritatea europeană de 
muncă va avea 140 de angajaţi şi 
ar putea fi amplasată la Bucureşti.

Irina OANCEA

Autoritatea europeană de muncă
● Până la sfârşitul acestui an se va înfiinţa

Asociația de Dezvoltare Inter-
comunitară „Zona Metropolitană 
Constanța”, alături de 
partenerul său, Institutul Pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane, 
au organizat marți, 24 iulie 2018, 
la Universitatea Ovidius din 
Constanța, conferința de lansare 
a proiectului „Stagiul de practică 
– primul pas spre angajare” – ID 
109119, cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-
2020. 

În luna iunie 2018, Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Constanţa a 
demarat implementarea proiectului 
Stagiul de practică – primul pas spre 
angajare” – ID 109119.

Proiectul are ca obiectiv general 
creșterea șanselor de angajare a 
absolvenților Facultăților de Drept 
și Administrație Publică din județul 
Constanța, prin desfășurarea de 
măsuri active și inovative care 
să sporească acestora gradul de 
informare și capacitatea de adaptare 
la cerințele pieței forței de muncă, 
în corelare cu nevoile specifice ale 
diverșilor angajatori.

În cadrul proiectului, minim 

300 de studenţi ai 
Facultăților de Drept 
și Administrație 
Publică din 
județul Constanța 
vor beneficia de 
posibilitatea efectuării 
unor stagii de practică 
la posibili angajatori, 
precum și de programe 
dedicate de informare, 
consiliere și orientare 
profesională.

„ A b s o l v e n ț i i 
Facultăților de Drept 
și Administrație Publică se numără, 
din păcate, printre cei care la 
terminarea studiilor universitare 
întâmpină dificultăți în ceea ce 
privește găsirea unui loc de muncă. 
Principala problemă invocată o 
constituie lipsa de experiență și 
familiaritatea scăzută cu privire 
la aspectele practice, concrete, 
specifice profesiei juridice. Prin acest 
proiect, ne propunem să îi susținem 
pe studenții de la Drept și Științe 
Administrative să intre în contact 
cu diverse instituții și angajatori, 
facilitându-le desfășurarea unui 
stagiu de practică care mai 
târziu să îi ajute să se integreze 

pe piața muncii”, 
a declarat doamna 
Viorica-Ani Merlă, 
administrator delegat 
al Zonei Metropolitane 
Constanța și 
c o o r d o n a t o r 
desfășurare stagii de 
practică.

P r o i e c t u l  e s t e 
i m p l e m e n t a t  d e 
Asociația de Dezvoltare 
I n t e r c o m u n i t a r ă 
„Zona Metropolitană 
Constanța” alături 

de Institutul Pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane. 

Perioada de imple-mentare a 
proiectului este de 24 luni, acesta 
fiind finanţat prin Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-
2020, Axa Prioritară 6 Educație și 
competențe, Obiectivul compozit 
O.S. 6.13 și O.S. 6.14. Valoarea 
totală a proiectului este de 
1.927.520,39 lei.  

Pentru informații suplimentare 
privind proiectul, vă rugăm 
să contactați: Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Constanța. 

Adrian CRĂCIUN

Proiect cu finanţare europeană pentru stagii de practică 
în vederea integrării studenţilor pe piaţa muncii
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„Lucrând cu voluntari de peste 
20 de ani, am constatat că 
voluntariatul este un instrument 
foarte util, pentru tineri, acesta 
simulând uneori experienţa unui 
loc de muncă. Voluntarii deprind 
abilităţi de lucru în echipă, de 
lucru la birou şi cu echipamente 
de birou, de lucru pe teren, de 
comunicare, formare şi multe 
altele. Foarte mulţi voluntari 
au descoperit care sunt punctele 
lor tari, care sunt interesele şi 
lucrurile care îi pasionează, 
prin activităţi de voluntariat. 
Astfel, au putut să se orienteze 
către un anumit domeniu, către 
o anumită carieră, pe care să o 
exercite cu pasiune şi implicare”, 
completează Andreea Ionașcu.

Scopul final al proiectului 
este ca toți tinerii beneficiari să 
devină promotori ai schimbării și 
să devină modele pentru cei din 
jurul lor.

Proiectul „Voluntariat 
pentru o comunitate de succes” 
este finanțat de OMV PETROM.

Irina OANCEA

Tinerii din Constanța, consiliați către 
cariere de succes, prin voluntariat

Peste 70 de tineri din 
județul Constanța beneficiază 
de un program de dezvoltare 
personală prin proiectul  
„Voluntariat pentru o 
comunitate de succes”. 
Proiectul vizează dezvoltarea 
încrederii în sine a tinerilor și 
prevede activități care îi ajută 
să își aleagă o carieră, pe baza 
abilităților personale pe care 
le are fiecare.  „Voluntariat 
pentru o comunitate de succes” 
este unul din proiectele axate 
pe conceptul de educație 
pentru dezvoltare durabilă și 
pe eficiența implementării lui 
în sistemul educațional de stat.

Scopul proiectului constă în 
dezvoltarea abilităţilor de orientare 
în carieră, a tinerilor din zone 
defavorizate din județul Constanța, 
în special prin intermediul 
voluntariatului. În cadrul acestui 
proiect sunt implicați peste 70 de 
tineri, care sunt consiliați în alegerea 
unei cariere, prin diferite tipuri de 
activități: „Una dintre problemele 
tinerilor, în ziua de astăzi, este 
lipsa orientării în carieră. Foarte 
mulţi dintre tinerii cu care am 

lucrat şi am 
interacţ ionat , 
în ultimii 
câţiva ani, au 
dificultăţi în a-şi 
alege drumul în 
viaţă. Pe de o 
parte, la nivel 
personal se simt 
nepregătiţi, dar 
nici au încredere 
suficientă în a 
lua propriile 
decizii. Pe de 
altă parte, 
sistemul de 
învăţământ încă 

nu furnizează servicii de consiliere 
şi orientare vocaţională suficient 
de complexe pentru nevoile 
tinerilor”, spune Andreea Ionașcu, 
coordonator departament Educație 
pentru Dezvoltare Durabilă din 
cadrul ONG Mare Nostrum.

În cadrul acestui proiect au 
fost formate 5 grupuri, a câte 15 
tineri care sunt instruiți şi cărora 
să le oferim posibilitatea de a se 
autodescoperi şi de a-şi dezvolta 
abilităţile, în domeniul în care 
vor să profeseze. Crescându-le 
încrederea în sine, aceştia au şanse 
mai mari să se orienteze către un 
domeniu în care să profeseze cu 
dedicare şi implicare, având astfel 
un bun randament şi, în final, 
cariera de succes, pe care toţi 
tinerii o doresc.

Ca și activități, proiectul 
prevede acţiuni de voluntariat 
întreprinse de tineri, în folosul 
comunităţii, mediului sau ce 
domeniu doresc ei să abordeze, 
în funcţie de interesele fiecăruia. 
Participanţii sunt  susţinuţi de 
ONG Mare Nostrum, care le 
facilitează desfășurarea acțiunilor: 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) 
informează că începând cu luna 
august 2018, Centrele judeţene 
APIA vor efectua plata ajutorului 
de stat pentru ameliorarea raselor 
de animale, aferent lunii mai 2018. 

Suma totală autorizată la 
plată este de 1.674.627 lei  și se 
acordă de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, pentru un 
număr de 27 solicitanţi care au 
accesat această formă de ajutor 
în conformitate cu Hotărârea de 
Guvern nr. 1179/2014 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat în sectorul creșterii animalelor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.

Ioniţă IACOB

Credem 
că vă 

interesează

Potrivit informaţiilor puse la 
dispoziţie de Mocănaşu Delia, 
consilier superior la Direcţia 
Agricolă a judeţului Constanţa, de 
la începutul anului şi până acum, 
câteva sute de producători agricoli 
au absolvit cursurile de formare 
profesională. Aproape o sută de 
tineri s-au iniţiat în meseria de 
pescar pe ape interioare şi de 
coastă, e vorba de un curs care 
a stârnit un interes deosebit, 
iar prima dovadă e că printre 
cursanţi s-au aflat şi tineri din 
judeţele învecinate, Călăraşi, 
Ialomiţa şi Tulcea.

La mare căutare s-au aflat, 
şi în acest an, cursurile de 

● În sprijinul tinerilor

calificare în meseria de apicultor, 
legumicultor şi lucrător în zootehnie.

„Cursanţii au fost instruiţi şi 
informaţi privind noile schimbări 
ce vor interveni în Politica Agricolă 
Comună, spune Iuliana Bruchental, 
directorul executiv al Direcţiei 
Agricole a judeţului Constanţa. 
Participanţii la aceste cursuri au aflat 
multe noutăţi, şi-au însuşit reguli şi 
tehnologii care pot fi un punct de 
sprijin pentru tinerii fermieri care 
îşi propun să aibă performanţe în 
agricultură. Ei au înţeles, şi asta 
ne bucură, că producătorii agricoli 
trebuie să înveţe tot timpul, s-au 

convins că în agricultură este 
necesară o pregătire continuă pentru 
a putea aplica tehnologii de ultimă 
oră, dar şi pentru a putea lucra cu 
utilaje moderne. Tinerii trebuie să 
cunoască bine ghidurile cu ajutorul 
cărora pot accesa fonduri europene.”

Ar mai fi de reţinut că direcţia 
agricolă a organizat (în luna iulie 
a acestui an) cursuri de instruire 
de scurtă durată pe măsurile 10 şi 
11: agromediu şi climă şi pentru 
agricultură ecologică; aceste cursuri 
vin în sprijinul fermierilor pentru 
a primi subvenţii de la APIA; 
direcţia agricolă a iniţiat şi cursuri 

pe submăsura 6.1 şi submăsura 
6.3: pentru instalarea tinerilor 
fermieri şi pentru dezvoltarea 
fermelor mici (PNDR 2004-
2020). De aceste cursuri au 
beneficiat mai bine de 250 
de tineri. Pentru cei interesaţi 
de cursurile de formare 
profesională inserăm aici un 
număr de telefon: 0746 208 573.

Irina OANCEA

Cursurile de formare profesională 
sunt la mare căutare
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● EVENIMENT LA CONSTANŢA

Adrian Crăciun: „Să promovăm conceptul de 
dezvoltare metropolitană”

Decebal Făgădău: „SĂ PRIVIM ŞI LUCRURILE CARE SCHIMBĂ ÎN BINE VIAŢA OAMENILOR”

● Ce a hotărât Adunarea 
Generală a FZMAUR
În ziua de 17 august, Zona 

Metropolitană Constanţa a 
găzduit Adunarea Generală a 
Federaţiei Zonelor Metropolitane şi 
Aglomerărilor Urbane din România, 
pe scurt: FZMAUR.  Adunarea 
Generală a avut următoarea ordine 
de zi: 
1. Aprobarea cofinanţării proiectului 
„Metropolitan – Politica publică 
alternativă la politicile iniţiate de 
Guvern în domeniul transportului 
public local şi metropolitan de 
călătorie din România”, finanţat în 
cadrul POCA 2014-2020 CP2/2017, 
cod SMIS 111265. 
2. Alegerea unui nou preşedinte 
FZMAUR şi a unui nou Consiliu 
Director FZMAUR, conform 
Statutului Federaţiei.

aDunarea generală a
federaţiei zonelor Metropolitane și aglomerărilor urbane din românia (fzMaur)

3. Diverse.
În urma discuțiilor purtate în 

cadrul Adunării Generale și a votului 
exprimat de către membrii, noul 
președinte al Federaţiei Zonelor 
Metropolitane şi Aglomerărilor 
Urbane din România a fost ales 
dl. Decebal Făgădău, primarul 
Municipiului Constanța. De 
asemenea, componența Consiliului 
Director al Federației, pentru următorii 
doi ani, este următoarea: Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Constanța, Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Oradea, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Brașov, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Baia Mare, Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Cluj.

Un alt punct important pe 
ordinea de zi a Adunării Generale l-a 
reprezentat aprobarea cofinanțării 
pentru proiectul metropolitan ce 
urmează a fi finanțat în cadrul 
Programului Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020 și care 
are ca scop elaborarea unei politici 
publice alternative în domeniului 
transportului local și metropolitan în 
România. 

La capitolul „Diverse”, s-au 
propus și discutat câteva inițiative 
menite să sporească gradul de 
vizibilitate al Federației și totodată 
să promoveze conceptul de 
dezvoltare integrată metropolitană, 
atât la nivelul Comisiei Europene, 
cât și în rândul partenerilor din 
administraţia publică centrală, 
guvern, ministere, agenții de 
dezvoltare și alte autorități publice. 

Scopul urmărit este acela de a crește 
gradul de susținere a proiectelor de 
dezvoltare metropolitană, inclusiv 
prin programe și mecanisme de 
finanțare dedicate.

*
*    *

Găzduim în această pagină 
câteva opinii despre proiectul 
şi temele dezbătute în cadrul 
Adunării Generale, cu menţiunea 
că vom reveni cu detalii despre 
intervenţiile participanţilor. Între 
cei care au vorbit despre proiectele 
FZMAUR, despre bunele practici şi 
despre experienţa Capitalei s-a aflat 
şi Sorin Chiriţă, city managerul 
primăriei Bucureşti. Vă invităm 
să reţineţi două intervenţii din 
rândul participanţilor, una dintre 
ele aparţinând noului preşedinte al 
FZMAUR.

Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanţa și noul 
preşedintele al Federaţiei Zonelor 
Metropolitane şi Aglomerărilor 
Urbane din România: „Vă 
mulțumesc pentru încrederea 
acordată! Federația Zonelor 
Metropolitane trebuie să fie o 
voce puternică, să ne propunem 
să îmbunătățim starea de lucruri 
prin dialog. Conceptul de 
dezvoltare metropolitană trebuie 
intens promovat, atât la nivelul 
Comisiei Europene, cât și în rândul 
partenerilor din administrația 
publică centrală. Zonele 
metropolitane reprezintă viitorul 
în ceea ce privește reorganizarea 
administrativă a României. Este 
clar că problemele cu care ne 
confruntăm la nivel local, dar și 
soluțiile pentru rezolvarea acestora 
trebuie abordate într-un mod integrat 
la nivelul întregii aglomerări urbane 
și nu în limitele administrativ 
teritoriale ale unei localități sau a 
alteia. Documentele programatice, 
strategii și planuri de acțiune, 
inclusiv planurile urbanistice 
trebuie elaborate și implementate 
integrat la nivelul unei zone 
urbane funcționale care de obicei 
este alcătuită dintr-un municipiu 
și localitățile aflate în zona sa de 
influență. De asemenea, furnizarea 
serviciilor publice, indiferent că 
vorbim de transportul în comun, de 
alimentarea cu apă, de salubritate 
și chiar de asistență socială, trebuie 

furnizate beneficiarilor, cetățenilor, 
integrat, după aceleași standarde 
și principii, în întreaga zonă 
metropolitană. Pentru viitor, trebuie 

să fim mai vizibili și mai vocali, dar 
în sens constructiv, să promovăm 
dialogul cu autoritățile publice 
centrale și schimbul de experiență 

între zonele metropolitane și 
aglomerările urbane care deja 
există și funcționează în România. 
Trebuie să ajutăm ca acest concept 
de dezvoltare, reprezentat de 
zonele metropolitane, să se afirme. 
Personal, îmi propun ca în cadrul 
mandatului de președinte al 
FZMAUR, să promovez conceptul 
de dezvoltare metropolitană 
la nivelul Comisiei Europene, 
inclusiv din calitatea mea de 
membru al Comitetului European al 
Regiunilor.”

Pagină realizată de 
Iulian TALIANU

Adrian Crăciun, 
desemnat de către cei 
prezenți să îndeplinească 
în perioada următoare 
funcția de director 
executiv al Federaţiei 
Zonelor Metropolitane 
şi Aglomerărilor Urbane 
din România, a propus 
ca unul din obiectivele 
importante ale Federației pentru 
perioada următoare să fie 
reflectarea corespunzătoare a 
conceptului de dezvoltare urbană și 
metropolitană în viitorul Acord de 
Parteneriat încheiat între România 
și Comisia Europeană, aferent 
perioadei de programare 2021- 
  2027. „Zonele Metropolitane au 

nevoie de susținere 
financiară. Proiectele se 
finanțează cu bani, iar 
programele europene 
pot reprezenta o sursă 
importantă de finanțare 
pentru dezvoltarea 
metropolitană. Vom fi 
activi în acest sens și 
vom întări dialogul cu 

reprezentanții Comisiei Europene, 
ai Băncii Mondiale, dar și a altor 
instituții financiare internaționale. 
FZMAUR va continua să fie ca și 
până acum, o platformă de dialog 
și dezbatere, dar totodată vom 
încerca să devenim un instrument 
mai eficient în ceea ce privește 
interesele zonelor metropolitane”.


