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● DOBROGEA – 140 DE ANI

ZIUA DOBROGEI
● 140 de ani de la Reintegrarea Dobrogei la Statul Român

La 9 septembrie 2015, Camera Deputaţilor – for 
decizional – a luat hotărârea (cu 282 voturi „pentru”, 
unul „împotrivă” şi 4 „abţineri”) ca ziua de 14 noiembrie 
să fie marcată drept sărbătoare naţională – Ziua 
Dobrogei. Este ziua când, în 1878, autorităţile civile 
şi militare române intră, pe la Măcin, în Dobrogea, 
preluând-o de la administraţia temporară rusă.

Se oficializează, astfel, ca autorităţile centrale 

şi locale, instituţiile publice de cultură din ţară şi 
străinătate să organizeze „programe şi manifestări cu 
caracter cultural-ştiinţific”, marcându-se reintegrarea – 
în urma Războiului Independenţei din 1877-1878,  
într-un context internaţional favorabil – a pământului 
dintre Dunăre şi Mare la Statul Român, după patru 
secole şi jumătate de existenţă a Dobrogei în cadrul 
Imperiului Otoman.

● Pentru spaţiul României 
de la Mare – Dobrogea – ziua de 
14 Noiembrie 1878 are aceeaşi 
semnificaţie patrimonial-afectivă şi 
istorică, în suita evoluţiei sale moderne 
şi a ansamblului neamului nostru, 
precum o au zilele de 27 Martie 1918 
– pentru Basarabia, 28 Noiembrie 
1918 pentru Bucovina de Nord, 
respectiv 1 Decembrie 1918 – pentru 

Dobrogea, din primele timpuri ale 
formaţiunii sale până astăzi”.

(Constantin Brătescu, geograf român – 1928)

● 29/28 î.Hr.: romanii se stabilesc 
definitiv în Dobrogea, după ce regii 
localnici geţi sunt învinşi: în deceniile 
ce vor urma, romanii îşi vor extinde 
aria stăpânirii şi la nord de Dunăre, 
supunând regatul Dacia condus, la 
începutul secolului al II-lea d.Hr., de 
către eroicul şi martirul rege Decebal 
(acesta este învins de marele împărat 
roman Traian). Ca urmare a împletirii 
celor două civilizaţii, ale celor două mari 
popoare ale Antichităţii – geto-dacii 
autohtoni şi romanii cuceritori –, are 
loc, în primele veacuri ale mileniului 1, 
formarea poporului român, Dobrogea 
fiind unul din leagănele neamului 
nostru, parte constitutivă a vetrei şi 
etnogeneza românilor.

Transilvania (devenită, 
din 1990, şi Ziua 
Naţională a României).

14 Noiembrie – 
este data ce reprezintă 
una dintre bornele care 
marchează făurirea 

Statului Român modern – născut prin 
Unirea Principatelor, la 24 Ianuarie 
1859, şi împlinit prin Marea Unire din 
1918.

● „După cum geologul, cercetând 
pământul Dobrogei, constată o 
surprinzătoare varietate de formaţiuni, 
de la cele paleozoice până la aluviunile 
recente; şi după cum climatologul şi 
biograful întâlnesc pe acest colţ de 

planetă numeroase caractere, care ne 
duc, unele spre Mediterana, altele spre 
stepele ponto-caspice, unele spre Europa 
centrală, altele spre podişul Anatoliei – 
tot asemenea antropologul şi etnograful 
văd în populaţia Dobrogei un adevărat 
mozaic de rase şi de neamuri, un muzeu 
etnografic viu: iar istoricul, urmărind 
destinele acestui pământ, urmăreşte 
o succesiune de culturi suprapuse şi 
de schimbări politice, în care forţa 
cuceritoare vine când de la nord, când 
de la sud, când de la apus. Totuşi, peste 
toate aceste realităţi, o constatare care 
ni se impune din cercetarea istoriei 
şi etnografiei acestui pământ, este 
permanenţa poporului român în (va urma) 

Conferința 
și expoziția 

„Țara mea – 
100 de ani“
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Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN

Universitatea „Andrei Şaguna” 
din Constanţa a avut deosebita 
onoare de a fi gazda Excelenţei 
Sale, Andrei M. Grinkevich, 
Ambasadorul Republicii Belarus 
în România. Vizita a fost solicitată 
de înaltul oaspete, care a mărturisit 
că a ales Universitatea „Andrei 
Şaguna” ca reper la Constanţa  
  pentru o viitoare colaborare în 

DRUMUL MĂTĂSII  
ŞI ÎN EDUCAŢIE

Arh. Victor Ştephănescu este o 
personalitate de prim-rang a țării, 
unul dintre „giganții” de la început 
de secol XX care au promovat 
arhitectura neoromânească, 
numindu-i aici pe arhitecții Ion 
Mincu, Dimitrie Maimarolu, Petre 
Antonescu, Ion Berindey, Ştefan 
Burcus, Grigore Cerchez etc. El a 
fost unul dintre cei doi arhitecți-
șefi ai Expoziției Naționale din 
1906 ținută la București (celalat 
arhitect-șef a fost arh. Ştefan 
Burcuș). Ştephănescu este autorul, 
printre altele, al mai multor clădiri 
de mare importanță din România. 
La capitolul de arhitectură 
religioasă, Victor Ştephănescu mai 
este autorul Moscheei Regale din 
Constanța și al Bisericii Anglicane 
din București. 

După proiectele sale s-au 
realizat în București Institutul 
Geologic, prima Centrală Telefonică 
Automată (pe b-dul Dacia), aripa 
nouă a Gării de Nord, Gara Regală 
de la Cotroceni, Cercul Militar (co-
autor alături de Dimitrie Maimarolu 
și Ernest Doneaud) și zeci de locuințe 
particulare, majoritatea realizate în 
stil neoromânesc, celelalte – în stil 
modernist. Are lucrări la Brașov 
(blocuri de locuințe), la Fieni 
(Primăria, dar și vile deosebite), în 
Curtea de Argeș și Turnu Severin, 
dar și la Balcic!

La Constanța a activat destul 

de mult, fiind autorul Primăriei 
(azi Muzeul de Istorie Națională 
și Arheologie Constanța), Casa 
Cănănău, Casa Pariano (azi Muzeul 
Jalea), Pavilionul Reginei din port, 
Bursa Maritimă din port, Cazinoul 
din Mamaia etc. Majoritatea 
lucrărilor lui sunt astăzi monumente 
istorice.

Astăzi, în anul Centenarului 
României Unite, amintim despre 
două lucrari semnificative 
proiectate de arhitectul Victor 
Ştefănescu. Este vorba despre 
Catedrala Reîntregirii Neamului 

Albumul „Victor Ştephănescu între Stilul 
Național și Modernism”

● autor arh. Radu Cornescu, editura Universităţii Andrei Şaguna Constanţa
(supranumită și Catedrala 
Încoronării), dar nu mai puțin 
importantă este reamenajarea 
unei cladiri aflată în imediata 
vecinătate a ei, redenumită Săla 
Unirii. 

Catedrala Ansamblul 
Catedralei Reîntregirii Neamului 
(supranumită și Catedrala 
Încoronării) are semnificații adânci 
cu privire la făurirea statului 
modern român, reprezentând unul 
dintre cele mai însemnate simboluri 
ale istoriei noastre privind unitatea 
națională.

După recunoașterea de către 
puterile Europei a unirii Țării 
cu Transilvania prin încheierea 
tratatului de la Trianon (4 iunie 
1920), s-a hotărât încoronarea lui 
Ferdinand ca Rege al României 
Mari, la Alba lulia.

Comisia înființată special 
pentru sta bilirea programului și 
supravegherea lucrărilor de pregătire 
a acestei so lemnități, condusă de 
generalul Constantin Coandă, a 
hotărât inițial ca la Alba lulia să 
se construiască un pavilion vast și 
impozant, deschis vederii publicului 
din toate părțile și prevăzut spre 
răsărit cu un altar. Însă a apărut o 
altă propunere, făcută de cărturarul 
Nicolae Iorga, de a se construi o 
biserică monumentală – „Catedrala 
Încoronării” – soluție pe care 
comisia a acceptat-o pe 6 februarie 

1921. Catedrala Încoronării de la 
Alba Iulia este unul dintre primele și 
cele mai reprezentative monumente 
ale artei arhitecturale românești 
din Transilvania de după Marea 
Unire din 1918, totodată simbol al 
acestui remarcabil eveniment din 
istoria poporului nostru. Ridicată 
într-un timp record, ea venea să 
reînnoade tradiția, instituită de Mihai 
Viteazul, a existenței unei catedrale 
ortodoxe în cetatea Bălgradului 
(numele orașului în româna veche), 
primind, în mod semnificativ hramul 
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril“ 
pentru a cinsti și memoria primului 
unificator al țărilor române. De 
altfel, același Nicolae Iorga afirma 
la terminarea lucrărilor de construire 
a catedralei: “Azi nu numai că 
alături de catedrala catolică am 
refăcut biserica lui Mihai Viteazul, 
dar i-am dat, dacă nu patina, care e 
puterea vremii, măcar proporțiile 
care unite cu ale edificiului, ale 
chiliilor înconjurătoare, pot înfrunta 
concurența”. 

Proiectul de arhitectură şi 
conducerea lucrărilor Catedralei 
Încoronării au fost încredinţate 
arhitectului Victor Ştephănescu, 
arhitectul care a dovedit, prin 
numeroasele lucrări realizate la 
Expoziția Națională din 1906, că 
este demn de a realiza, într-un stil 
neoromânesc, această grandioasă și 
simbolică lucrare.

Albumul „Victor Ştephănescu 
între Stilul Național și Modernism” 
a fost finanțat de către Ordinul 
Arhitecților din România – Filiala 
Dobrogea și de către Universitatea 
„Andrei Şaguna”.

domeniul educaţiei. 
În discuțiile pe care 

Ambasadorul le-a purtat 
cu membrii conducerii 
UAS şi cadre didactice 
și-a exprimat încântarea 
față de multitudinea 
relațiilor internaționale pe 
care le are universitatea și 
interesul acesteia pentru 
multiculturalitate.

În cadrul vizitei, 
Excelenţa Sa Andrei M. 

Grinkevich a înaintat propunerea 
ca Universitatea „Andrei Şaguna” 
din Constanţa să stabilească o punte 
de colaborare şi înfrăţire cu o înaltă 
instituţie de învăţământ superior din 
Belarus, International University 
„MISTO”, despre care a subliniat că 
este înfrăţită şi cu o universitate din 
Mongolia, indicând astfel un traseu 
simbolic pe care, în parteneriat, 

îl pot creiona toate aceste centre 
educaţionale împreună: „Drumul 
Mătăsii”. 

Ambasadorul Belarusului a 
fost inspirat în evocarea „Drumului 
Mătăsii” de parteneriatul pe care 
Universitatea „Andrei Şaguna” îl 
are deja cu Biblioteca din Shanghai, 
China, oraşul Constanţa fiind, de 
asemenea, înfrăţit cu Shanghai. 

Preşedintele Universităţii 
„Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. 
Aurel Papari, a lansat, cu această 
ocazie, invitaţia ca reprezentanţii 
International University „MISTO” 
să vină la Constanţa, pentru a-şi 
cunoaşte viitorii colaboratori. 
La rândul său, Excelenţa Sa, 

Andrei M.Grinkevich, a transmis 
conducerii Universităţii de la malul 
mării să viziteze, ori de câte ori are 
ocazia, Ambasada Belarusului la 
Bucureşti. 

În România, a precizat 
Excelenţa Sa, Belarus a semnat 
deja înţelegeri de colaborare în 
domeniul educaţiei şi ştiinţei cu 
alte 12 universităţi, iar acum, în 
premieră, şi la Constanţa.

În semn de gratitudine 
pentru susținerea parteneriatelor 
academice ale UAS, domnului 
Ambasador i-a fost acordată 
Diploma de Excelență și Medalia 
Omagială ”Sf. Mare Ierarh Andrei 
Șaguna”.
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Credem că vă interesează
Demararea noului an 

academic 2018-2019 coincide 
cu oportunitățile financiare 
deosebite pe care le aduce 
României preluarea Președinției 
anuale a Strategiei UE a 
Regiunii Dunării (SUERD) din 
care fac parte toate cele 41 de 
județe plus București, precum 
și instalarea Punctului Focal 
al Strategiei, în tandem la 
București și Viena, și adoptarea 
noii guvernanțe SUERD prin H.G. 
462/28.06.2018.  

Tocmai de aceea, întrucât 
Studiile Dunărene și valorificarea 
pragmatică a proiectelor cu reală 
valoarea adăugată pentru sectorul 
public și mediul de afaceri 
reprezintă o excepțională gură de 
oxigen în această etapă, Academia 
Dunăreană a Inovării 
Integrale (lansată la Dialogul 
Financiar Dunărean, Bratislava, 
2016), ca platformă pentru 
internaționalizarea educației și 
antreprenoriatului, inițiază și 
vă propune să urmați aceste 

specializări practice de nișă, care 
să vă poziționeze competențele 
și abilitățile practice într-un 
context macro-regional mult mai 
ofertant. Oferta educațională 
este o continuare într-o formă 
îmbunătățită a activității Catedrei 
Internaționale Onorifice ”Jean 
Bart” în sprijinul Strategiei UE 
pentru Regiunea Dunării (CIO-
SUERD), proiect fondat 
de Fundația EUROLINK-Casa 
Europei în parteneriat cu Centrul 
de Biodiversitate al Academiei 
Române (2012). 

Specializările propuse sunt: 
studii dunărene avansate pentru 
formarea Ofițerilor și Comisarilor 
Dunăreni; Managementul 
Bioeconomiei, Inovării și 
Guvernanței; Formarea Experților 
Europeni în Dezvoltare și Inovare 
Urbană. Derularea și formatul 
cursurilor se realizează în mod 
flexibil, online, prin intermediul 
unei platforme e-learning, 
iar cursanții beneficiază de 
consiliere gratuită și Scrisoare de 

AJOFM pune la dispoziţia celor 
interesaţi o listă cu locurile de muncă 
din Uniunea Europeană. De pe această 
listă (tot mai lungă în ultima vreme!) 
spicuim câteva oferte.

În Austria, spre exemplu, se caută 
chelneri, bucătari şi cameriste. Adunate 
sunt în jur de 300 de locuri de muncă. 
Salariile încep de la 1400 de euro net 
pe lună şi ajung până la 2000 de euro 
în cazul bucătarilor.

În Franţa se caută montatori de 
acoperiş pentru piscine şi şoferi pentru 
maşini de mare tonaj, cu salarii de la 
2200 până la 2500 de euro în fiecare 
lună. O listă lungă cu locuri de muncă 
şi cu meserii diverse întâlnim pentru 
cei care cunosc limba germană, engleză 
şi poloneză. Se caută electricieni  şi 
sudori, şoferi de camioane pe distanţe 
lungi şi şoferi de autobuz, tehnician în 
instalaţii  şi în electronică.

În Norvegia se caută dulgheri, 
electricieni şi farmacişti. Un electrician 
care ştie bine limba engleză (scris şi 
vorbit) poate câştiga 3200 de euro brut 
pe lună.

Olanda are nevoie de manipulanţi 
de marfă şi de muncitori privind 
producţia de hrană pentru pisici şi câini, 
dar şi de operatori la maşini şi utilaje, 
de lucrători şi culegători de castraveţi 
în sere. O menţiune: în Olanda se caută 
şi ingineri, ei pot câştiga 950 de euro 
brut pe săptămână.

În Polonia sunt la mare căutare 
sudorii, dulgherii în cofrare, zidari, 
muncitori în construcţie.

În Spania, unde sunt mari 
comunităţi de români, îşi pot găsi un 
loc de muncă operatorii în centrale 
termice şi culegătorii de căpşuni, 
operatorii, se cuvine să precizăm, pot 
beneficia de un salariu negociabil, în 
funcţie de experienţă. 

Alte locuri de muncă în Uniunea 
Europeană: în Suedia se caută mecanici 
auto şi muncitori în silvicultură, pentru 
un mecanic auto nu va fi o problemă 
limba engleză pentru că în cadrul 
unităţii lucrează angajaţi din România 
care au ajuns acolo prin reţeaua 
Eures.

Mai aproape, în Ungaria se caută 
mecanici auto şi tehnicieni, în Bulgaria 
există solicitări pentru specialişti 
în publicitate, iar în Slovenia se 
caută bucătari şi personal pentru 
curăţenie. În total: sunt 2300 de locuri 
de muncă în Uniunea Europeană; 
relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel. 0241/481 553 (int. 5) AJOFM 
Constanţa.

Irina OANCeA

● Locuri de muncă în 
Uniunea europeană
SE CAUTă 

ŞI INGINERI
Recomandare finală către membrii/
partenerii CIO-SUERD sau către 
alți angajatori vizați, la cerere. 

Certificarea studiilor de tip 
post-universitar se realizează 
în urma unei evaluări practice 
finale, pe baza căreia cursanților 
li se eliberează Certificatul de 
Absolvire, cu anexa detaliată 
a modulelor și modalitatea de 
evaluare, eliberat de Catedra 
Internațională Onorifică “Jean 
Bart”, coordonată de EUROLINK-
Casa Europei în parteneriat 
cu Centrul de Biodiversitate 
“Acad. David DAVIDESCU” al 
Academiei Române, instituție 
de învățământ care alături de 
Ministerul Educației este abilitată 
prin lege să organizeze cursuri de 
formare de tip postuniversitar.  

Pentru detalii suplimentare, 
cei interesați pot contacta 
Secretariatul CIO-SUERD la tel./
fax: 021.2304997 sau ciosuerd@
houseofeurope.ro 

Inspectoratul Școlar Judeţean 
Constanţa, în colaborare cu instituţia 
prefectului Constanţa, centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională, autorităţile locale 
şi agenţii economici au organizat 
Târgul educaţional şi alte activităţi 
specifice privind promovarea 
învăţământului profesional 
şi dual, cu titlul „Ştiu să-
mi aleg meseria”, sub 
egida proiectului European 
Vocational Skills Week, 
având marca de calitate 
„Oficial partner of European 
Vocational Skills Week 
2018”. La târgurile de oferte 
educaţionale au fost prezente 
31 de unităţi şcolare, ele 
au fost găzduite cu generozitate în 
spaţiile Casei de Cultură Constanţa, 
Căminul Cultural Cobadin, Liceul 
Tehnologic Ion Bănescu Mangalia şi 
Căminul Cultural Crucea. 

„Târgurile de oferte educaţionale 
au urmărit, după cum remarca 
prof. Carmen Gabriela Neagu, 
inspector şcolar pentru învăţământul 
profesional şi tehnic, îmbunătăţirea 
procesului de consiliere şi orientare 

profesională în rândul elevilor 

● Prof. Carmen Gabriela Neagu, inspector şcolar  
pentru învăţământul profesional şi tehnic: 

„Elevii sunt în măsură să aleagă cel mai 
bun traseu de formare profesională”

de gimnaziu şi al părinţilor invitaţi 
la aceste întâlniri. În acest an 
şcolar, promovarea învăţământului 
profesional şi dual va fi vizibilă şi 
pe harta europeană a proiectului 
„Săptămâna europeană a meseriilor”, 
ea fiind un instrument de lucru şi 

Gabriela Bucovală, inspector 
general al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Constanţa, a mulţumit 
cadrelor didactice care îi instruiesc 
pe elevi: „Rezultatele de până 
acum mă îndreptăţesc să afirm 
că mergem într-o direcţie bună. 

Drumul pe care am plecat le 
va oferi satisfacţii elevilor şi 
părinţilor”. Dănuţ Jugănaru, 
director general al Camerei 
de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură, 
unul dintre invitaţii la târgul 
de oferte educaţionale, a 
subliniat cerinţele pieţei 
muncii şi i-a îndemnat pe 
elevi să îşi continue studiile 
şi să devină într-o bună 

zi absolvenţi de facultate: „Pe 
perioada şcolarizării bursele vor fi 
mai consistente. Îi invit pe părinţi 
să-i lase pe copii să meargă pe 
drumul pe care şi l-au ales”. 

Irina Oancea 

P.S. În numărul viitor, când 
vom acorda mai mult spaţiu 
acestui eveniment, vom publica 
un interviu cu prof. Carmen 
Gabriela Neagu.

pentru operatorii economici. Şcolile 
profesionale oferă calificare pe 
măsura cerinţelor mediului de afaceri 
şi ale pieţei muncii, au parteneriate 
reale şi eficiente cu agenţii economici 
şi contribuie la consolidarea relaţiei 
dintre şcoală, elev, familie şi piaţa 
muncii. Este esenţială atitudinea 
noastră responsabilă, a comunităţii 
şi a pregătirii lor, vor fi în măsură să 
aleagă cel mai bun traseu de formare 
profesională”. 

mailto:ciosuerd@houseofeurope.ro
mailto:ciosuerd@houseofeurope.ro
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Facultatea de Litere – 
Departamentul de Limbi moderne 
pentru facultățile nefilologice 
din cadrul Universității „Ovidius” 
din Constanța a organizat, de 
curând, Conferința internațională 
„Tendințe inovatoare în predarea 
limbajelor de specialitate 
în contextul instabilității 
sociale actuale – INNO-LSP”. 
Evenimentul și-a propus să creeze  
  un autentic spațiu de schimb de 

Tendințe inovatoare în predarea limbajelor de specialitate 
în contextul instabilității sociale actuale – INNO-LSP

idei guvernat de gândirea critică 
și reprezintă o invitație la reflecție 
asupra metodelor inovatoare pe care 
cadrele didactice le aplică pentru a-i 
implica activ pe elevi și studenți în 
procesul de învățare și pentru a le 
spori acestora performanțele. 

Lucrările Conferinței „Tendințe 
inovatoare în predarea limbajelor de 
specialitate în contextul instabilității 
sociale actuale – INNO-LSP” au 
fost deschise în Sala Umberto 

Eco din campus, corp A, de prof. 
univ. dr. Mihai Gîrțu, prorector al 
Universității „Ovidius”, și de prof. 
univ. dr. Cristina Tamaș, decanul 
Facultății de Litere din cadrul UOC. 
În plenul conferinței au susținut 
prezentări prof. univ. dr. Berrin Aksoy 
de la Universitatea Atılım din Turcia 
și prof. univ. dr. habil. Aleksandra 
Matulewska, de la Universitatea 
Adam Mickiewicz din Polonia. 

Evenimentul s-a derulat în 

mai multe secțiuni și anume 
Comunicare, Cultură și identitate, 
Lingvistică, Didactică și 
Traductologie. De menționat 
este că lucrările selectate vor fi 
publicate în Analele științifice ale 
Universității „Ovidius” – seria 
Filologie, indexate într-o serie 
de baze de date internaționale de 
renume. 

Asist. univ. dr. Lavinia 
IstRAtIe-MACAROv

Zonă de relaxare şi agrement 
în oraşul Ovidiu”, încheiat cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, care 
constă în realizarea a două 
parcuri de agrement, este tot mai 
aproape de realizare.

Primăria oraşului Ovidiu a 
atribuit contractul „Servicii de 
proiectare tehnică, asistenţă 
tehnică din partea proiectantului 
şi execuţie lucrări de construcţii 
şi instalaţii pentru obiectivul 
Zonă de relaxare şi agrement în 
oraşul Ovidiu” societăţii Grup 
Reyna Construct SRL. Valoarea 
contractului atribuit este de 
4.288.665 de lei.

Proiectul „Zonă de relaxare 
şi agrement din oraşul Ovidiu” 
este finanţat prin POR 2014-
2020, Prioritatea de investiţii 
5.2. - Realizarea de acţiuni 
destinate îmbunătăţirii mediului 
urban. Contractul are ca scop 
proiectarea şi execuţia lucrărilor 
pentru obiectivul de investiţie 
„Servicii de proiectare, asistenţă 
tehnică din partea proiectantului 

Primăria Tuzla, în parteneriat 
cu Primăria Cumpăna şi Primăria 
Agigea din judeţul Constanţa, alături 
de municipiul Balchik din Bulgaria, 
s-au reunit în cursul zilei de marţi, 
9 octombrie a.c., la sediul Primăriei 
Tuzla, în cadrul unui eveniment 
prilejuit de implementarea 
proiectului ACTIVE “Creşterea 
competitivităţii prin perfecţionare, 
viziune şi educaţie”, finanțat prin 
programul INTERREG V-A 
România-Bulgaria, fiind organizată 
în acest sens şi o conferinţă de presă.

Cu această ocazie, edilii prezenţi 
la eveniment au semnat  Acordurile 
de Cooperare încheiate între 
partenerii proiectului ACTIVE 
ROBG – 148 şi Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Constanţa şi Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
din Bulgaria. 

Scopul proiectului „Creşterea 
Competitivităţii prin Perfecţionare, 
Viziune şi Educaţie” constă în 

PROIECT DE COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ 

DESTINAT MENŢINERII 
PE PIAŢA MUNCII A 

POPULAŢIEI VÂRSTNICE

Zona de relaxare şi 
agrement la Ovidiu

pe perioada de execuţie lucrări 
pentru obiectivul Zonă de 
relaxare şi agrement în oraşul 
Ovidiu”. 

Primarul oraşului Ovidiu, 
George Scupra, a semnat, pe 
data de 24 aprilie anul curent, 
contractul de finanţare nr. 
1897 pentru proiectul „Zonă de 
relaxare şi agrement în oraşul 
Ovidiu”, încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, în calitate 
de autoritate de management 
pentru POR, proiect ce constă 
în realizarea a două parcuri de 
agrement în oraşul Ovidiu.

Primul parc va fi situat 
pe malul lacului Siutghiol, în 
vecinătatea insulei Ovidiu. În 
suprafaţă de 3.742, mp, parcul va 
face legătura între Debarcader şi 
Parc Faleză Lac. 

Al doilea parc , cu suprafaţa 
de 2.832 mp, se află pe terenul 
amplasat în zonă de-a lungul 
canalului pluvial, între cartierele 
Sat Vacanţă şi Ovidiu Sud, de la 
DN2A până la lacul Siutghiol. 

schimbarea mentalităţii colective 
asupra menţinerii pe piaţa muncii 
a populaţiei vârstnice, prin 
asigurarea unei vieţi mai sănătoase, 
mai productive, participative 
şi independente pentru această 
categorie socială.

Evenimentul se înscrie în 
seria activităţilor de promovare a 
proiectului şi de informare asupra 
obiectivelor, scopului, activităţilor şi 
rezultatelor preconizate ale acestuia. 

„Acest proiect generează 
oportunități concrete pentru 
îmbunătățirea condiției persoanelor 
în vârstă şi, totodată contribuie 
direct la îmbunătățirea cooperării 
între comunitățile locale implicate 
în implementarea proiectului. Să 
sperăm că vom reaccesa împreună 
fonduri europene. Aceşti bani 
care vor veni în viitor vor folosi la 
dezvoltarea atât a comunităţilor 
Tuzla, Agigea cât şi Balchik.”, a 
declarat primarul comunei Agigea, 
Cristian Cîrjaliu.
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Academia Română a organizat, 
sub înaltul Patronaj al Preşedintelui 
României, conferinţa internaţională 
cu tema „România şi evenimentele 
istorice din perioada 1914-1920. 
Desăvârşirea Marii Uniri şi întregirea 
României”. Evenimentul s-a desfăşurat 
la Ateneul Român şi a reunit mari 
istorici şi oameni de cultură din Europa 
şi din Statele Unite ale Americii.

Manifestarea a fost moderată de 
acad. Victor Voicu, vicepreşedinte al 
Academiei Române. Participanţii sunt 
nume de rezonanţă ale istoriografiei 
mondiale, specialişti în istoria Primului 
Război Mondial şi a ţărilor din Sud-Estul 
şi Centrul Europei. Au luat cuvântul: 
acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele 
Academiei Române, prof. Michael 
Metzeltin, membru titular al Academiei 
Austriece de Ştiinţe şi membru 

● Sub semnul Centenarului Marii Uniri
Conferinţa internaţională

„România şi evenimentele istorice  
din perioada 1914-1920. Desăvârşirea 

Marii Uniri şi întregirea României”

de onoare al Academiei Române, 
prof. Jean-Paul Bled, Universitatea 
Sorbona din Paris, prof. Francesco 
Guida, Universitatea din Roma, prof. 
Hans-Christian Maner, Universitatea 
„Johannes Gutenberg” din Mainz, 
prof. Dennis Deletant, Universitatea 
din Georgetown, Washington, SUA, 

prof. Paul E. Michelson, Universitatea 
din Huntington, Indiana, SUA, prof. 
Josef Wolf, Institutul pentru Istoria 
şi Geografia Regională a Şvabilor 
Dunăreni, Tubingen, dr. Florian 
Kiihrer-Wielach, Institutul pentru 
Cultura şi Istoria Germană din Sud-
Estul Europei, München.

Conferinţa internaţională 
organizată de Academia Română 
la Ateneul Român este unul dintre 
evenimentele majore înscrise în 
Programul „Centenar” al Academiei 
Române şi îşi propune abordarea 
ştiinţifică, din multiple perspective 
şi cu un grad sporit de obiectivitate, 
a temei întregirii României în 
urmă cu 100 de ani. Alocuţiunile 
conferenţiarilor au reliefat condiţiile 
edificării României Mari, în contextul 
constituirii statelor-naţiune în Sud-
Estul şi Centrul Europei, realităţile 
naţionale şi statale înainte, în timpul 
şi după încheierea primului Război 
Mondial, rolul armatei şi sacrificiul 
de sânge al fiecărei naţiuni, precum şi 
consecinţele reconfigurării Europei.

Academia Română a organizat 
pentru oaspeţii străini o vizită 
la Mausoleul Mărăşeşti, locul 
comemorării marilor bătălii date 
pentru eliberarea pământului 
românesc. Conducerea şi membrii 
Academiei Române au adus un omagiu 
ostaşilor români, eroi căzuţi pe câmpul 
de luptă, şi au depus coroane de flori. 
Ceremonia s-a desfăşurat cu onoruri 
militare asigurate de Garnizoana 
Focşani.

Carmen DOBRe

În anul Centenarului, 
Muzeul de Artă Populară 
Constanța organizează 
la Vișina simpozionul 
„Memoria satului 
dobrogean”.

Muzeul de Artă 
Populară Constanța 
marchează Centenarul Marii Uniri printr-o serie de manifestări culturale 
menite să pună în valoare specificul etnografic al spațiului dintre Dunăre 
și Marea Neagră. Printre acestea se numără simpozionul „Memoria 
satului dobrogean”, care se va desfășura sâmbătă, 22 septembrie, în 
localitatea tulceană Vișina. 

Dacă pentru sudul Dobrogei conservarea arhitecturii tradiționale s-a 
realizat prin proiectul comun al Muzeului de Artă Populară Constanța 
și al Mănăstirii Dervent,  care au strămutat la Oltina o casă veche din 
secolul al XIX-lea, pentru nordul Dobrogei, un întreprinzător privat, 
Bianca Folescu, prin asociația „Suvenir din Dobrogea”, a avut inițiativa 
de a achiziționa o casă bătrânească bulgărească din satul tulcean Vișina, 
pe care a conservat-o in situ revigorându-i anexele. După un timp, 
gospodăria s-a extins cu o altă casă promovată în scop turistic, în care 
fiecare cameră este amenajată în stilul unei etnii din Dobrogea. 

Casa bătrânească de la Vișina, văruită în alb, cu tâmplăria vopsită în 
albastru și roșu, cu acoperiș din stuf, conform arhitecturii tradiționale a 
locului, păstrează între pereții săi memoria satului dobrogean. Deoarece 
aici se desfășoară periodic obiceiuri și tradiții ale românilor și etniilor 
din Dobrogea, Muzeul de Artă Populară din Constanța și-a propus să 
organizeze în „casa vie” de la Vișina, în anul Centenarului Marii Uniri, 
simpozionul „Memoria satului dobrogean” la care vor participa specialiști 
de la muzeele de artă populară din Constanța, Tulcea și București. 

Arhitectura dobrogeană, în special cea din sudul Dobrogei, constituie 
una dintre principalele direcții de cercetare ale muzeului constănțean. 
Mărturie în acest sens stau, pe lângă casa veche strămutată la Mănăstirea 
Dervent, acolo unde s-au pus bazele unui Muzeu al Satului Dobrogean, 
studiile publicate în revista de specialitate a instituției de cultură 
(„Arhitectura tradițională din Dobrogea”, cinci numere).

Ionela sAUCIUC

„Memoria satului dobrogean”

Mariana Gâju, primarul 
comunei, și echipa sa din 
Primăria Cumpăna, orga-
nizează, în fiecare toamnă, 
la sfârșitul lunii septembrie, 
Festivalul Internațional 
„Rodul Pământului”, un 
eveniment care îi adună pe 
localnici și pe constănțeni 
în vatra satului, acolo unde 
gospodarii localității, dar și 
gospodarii din alte regiuni ale țării iau drumul târgului, semn că rodul câmpului a fost și în 
acest an cel așteptat. Pe scena din vatra satului urcă de fiecare dată interpreți de muzică 
populară și muzică ușoară, artiști care sunt răsplătiți cu aplauze și cu diplome, tineri și 
elevi, ansambluri folclorice din comuna Cumpăna și din alte județe. Așa s-a întâmplat în 
aceste zile, când pe scena festivalului au cântat și dansat artiști de peste Prut, dar și din 
Dobrogea. Pe scenă au urcat Veta Biriș, Margareta Clipa, Ionuț Galani și Elena Gheorghe. 
De la scenă, să trecem la gospodarii care au venit cu produse la târgul de toamnă de la 
Cumpăna, un târg cum sunt puține, atenție, nu în județ, ci în țară. Imaginați-vă un stadion 
plin cu tonete și tarabe, cu rulote și cu spații amenajate minuțios, cu pricepere și cu 
inspirație, cu produse care te ispitesc, cu legume pentru gospodinele care se îngrijesc de 
cămările unde se păstrează bunăstarea unor adevărați gospodari. 

Produsele, fapt ce nu poate fi trecut sub tăcere, au fost și în această toamnă din belșug 
și sub prețul celor din piețele constănțene. În această toamnă, inițiatorii acestui proiect 
au organizat până și un loc de joacă pentru copii, deși festivalul a durat doar două zile. 
Tonetele cu produse, trebuie să subliniem asta, au fost o adevărată pledoarie pentru 
bucătăria tradițională. Cumpăna, se știe, este gazda ospitalieră a unor festivaluri de artă 
culinară. Despre câștigătorii acestor concursuri s-a dus vestea, la fel se duce vestea și 
despre gospodarii comunei, despre ei și despre invitații lor la festivalul din acest an vom 
scrie în numărul viitor, atunci când, după cum remarcam Mariana Gâju, sufletul acestui 
festival, se impune să inserăm în paginile publicației o listă cu gospodarii din Cumpăna. 

În câteva cuvinte, Festivalul Rodul pământului a fost și în acest an o bucurie pentru 
constănțeni, dar și pentru cei care au sprijinit organizarea lui: Primăria și Consiliul Local 
Cumpăna, Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Andreea PAsCU

Un festival de toată frumuseţea 
Rodul pământului

● Cumpăna
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Proiectul intitulat „Searching the 
Extensive Application at Maritime 
Protocol – SEAMAP” aprobat de 
Agenția Națională Turcească (www.
ua.gov.tr) şi finanțat de Comisia 
Europeană în cadrul Programului 
Erasmus + Programul KA2 Parteneriate 
Strategice pentru Educație şi Formare 
Profesională (VET) ca Dezvoltare a 
Inovării este coordonată de Lucent 
Maritime (www.lucentmaritime.com), 
o filială a grupului de companii LAM 
Lyonel A. Makzume. Lucent Maritime 
este prima companie certificată MLC 
care operează servicii de gestionare 
a personalului navigant cu sediul în 
Istanbul – Turcia, care se ocupă cu 
furnizarea de servicii de gestionare a 
echipajelor şi de servicii navale către 
proprietarii internaționali de nave.

Consorțiul SEAMAP este alcătuit 
din următorii parteneri: Tuzla 
Kaymakamligi (www.tuzla.gov.
tr) situată în Tuzla – Istanbul, cu 
experiență în dezvoltarea, gestionarea 
şi diseminarea de proiecte, Turk Loydu 
(www.turkloydu.org), sediul în Tuzla 
– Istanbul, un organism de clasare şi 
evaluare a conformității în sectoarele 
maritim, energetic, transport şi 
logistică, construcție şi producție, Sea 
Teach (www.sea-teach.com), centru 
recunoscut de formare RYA pentru 
yacht-uri cu motor şi ambarcaţiuni 
cu motor, situat în Mallorca – Spania, 
Universitatea Maritimă Constanța 
https://cmu-edu.eu/en/) din România, 
Danmar Computers (www.danmar-
computers.com.pl), companie cu sediul 
în Polonia.

După cum se ştie, lumea transportă 
90% din bunurile sale prin intermediul 

Universitatea Maritimă din 
Constanța este parteneră în proiectul 
intitulat “Navigational Oriented 
ColRegs Training – NEO-COL”. Acesta 
joacă un rol semnificativ în dezvoltarea 
instrumentelor inovatoare de instruire 
și evaluare Colreg (Regulamentul 
internațional pentru prevenirea 
abordajelor pe mare) pentru sectorul 
maritim în ceea ce privește aplicația 
practică. Proiectul a fost implementat 
cu sprijinul Agenției Naționale Turce și 
finanțat de Comisia Europeană în cadrul 
Programului Erasmus + Programul 
KA2 Parteneriate Strategice pentru 
Educație și Formare Profesională 
(VET) ca o dezvoltare a inovării. 
Consorțiul proiectului este format din 
companii private, organisme publice 
și instituții VET din Turcia, România, 
Spania, Polonia și Germania, care au 
o experiență vastă în sectorul maritim. 
Proiectul este coordonat de Türk Loydu, 
un “Organism de evaluare a clasificării 
și conformității”, care oferă servicii de 
clasificare, inspecție și certificare în 
Turcia.

Consorțiul de proiect a lucrat cu 
meticulozitate pentru a dezvolta un 
program c-VET care îmbunătățește 

NEO-COL prezintă un rol semnificativ  
în formarea şi evaluarea COLREG-ului

accesul la instruire și calificări pentru 
toți (ofițeri de navigație, marinari, 
personal navigant necertificat etc.) 
printr-un curs online care oferă module 
pentru a preda și înțelege interacțiunea 
corectă între noile tehnologii și Colregs.

Proiectul se bazează, de asemenea, 
pe prioritățile Cadrului Strategic pentru 
Cooperarea Europeană din cadrul 
ET2020, care abordează provocările 
comune, cum ar fi deficitele de 
aptitudini ale forței de muncă și 
evoluțiile tehnologice, și sprijină IMP-ul 
european (Politica Maritimă Integrată).

Proiectul NEO-COL va închide acest 
decalaj de competențe între lumea 
muncii și lumea educației prin:

- identificarea diferențelor dintre 
teorie și aplicarea practică printr-un 
chestionar de analiză a nevoilor și 
informațiilor bazate pe investigarea 
coliziunilor din trecut,

- dezvoltarea unui curs online 
pentru cea mai bună acțiune posibilă și 
cea mai realistă metodă de a încorpora 
dispozitive electronice de navigație 
moderne în predarea regulilor de 
coliziune personalizate pentru toate 
tipurile de nave, având în vedere 
echipamentul și instrumentele de 

navigație disponibile și
- elaborarea unui instrument de 

evaluare care să ofere utilizatorului 
un certificat autentic pentru noile 
abilități dobândite. Proiectul NEO-COL 
dezvoltă un program pentru a avea un 
curs adaptat pentru diferite tipuri de 
nave, ținând cont de echipamentul 
(ECDIS, ARPA sau COMPASS) disponibil 
în fiecare navă.

Prin urmare, proiectul NEO-COL 
vizează, în primul rând, perfecționarea 
marinarilor prin intermediul c-VET. Dar, 
de asemenea, își propune să introducă 
cursul și evaluarea către instituțiile VET 
maritime, care în prezent doar învață 
Colregs separat de noile tehnologii și 
nu fac legătura între cele două. Un eșec 
care a condus, în practică, adesea, la 
accidente dezastruoase.

În cadrul proiectului, chestionarele 
de analiză a nevoilor și informațiilor 
bazate pe investigarea coliziunilor 
din trecut, au fost alcătuite pentru 
a identifica necesitățile de instruire 
ale ofițerilor de navigație, precum 
și evaluările care ajută Bridge Duty. 
Rezultatele au permis identificarea 
lacunelor de cunoștințe ale grupurilor 
țintă, precum și deficiențele în procesul 

de predare, învățare și aplicare  a Colregs. 
Această cercetare a fost realizată prin 
intermediul chestionarelor transmise 
rețelelor partenerilor și, respectiv, a 
comunităților lor maritime naționale, a 
analizei acestor chestionare și revizuirii 
rapoartelor de coliziune și a rapoartelor 
de proximitate.

Instrumentul de pregătire și 
evaluare a instruirii online NEO-COL va 
fi disponibil în următoarele luni pe site-
ul proiectului: www.neo-col.eu. Puteți 
vizita site-ul web pentru a obține mai 
multe informații despre activitățile 
și rezultatele proiectului. Puteți, de 
asemenea, să vă abonați la buletinul 
informativ NEO-COL publicat periodic.

Consorțiul proiectului va organiza o 
conferință finală la 21 noiembrie 2018. 
Conferința va avea loc la Tuzla - Istanbul, 
Turcia. Conferința va oferi ocazia de 
a prezenta și discuta activitatea și 
rezultatele proiectului și va fi lansarea 
oficială a Cursului Online de Formare 
NEO-COL și a Instrumentului de 
Evaluare NEO-COL către o comunitate 
mai largă.

 Proiectul a fost finanțat prin 
programul Erasmus + al Uniunii 
Europene. Cu toate acestea, Comisia 
Europeană și Agenția Națională 
Turcească nu pot fi trase la răspundere 
pentru orice utilizare a informațiilor 
conținute în acestea.

ERASMUS+ KA2 parteneriat 
strategic pentru VET

transportului maritim, ceea ce necesită 
o ofertă semnificativă de forță de muncă, 
atât pe mare, cât şi pe uscat. Un obstacol 
major pentru industria maritimă a fost 
găsirea angajatului/stagiarului potrivit 
pentru o poziție în ceea ce priveşte 
aptitudinea şi competența şi vice-versa 
pentru angajați/stagiari, cât şi pentru 
angajatori. Industria maritimă are un 
deficit de personal calificat, în special 
în Europa.

Proiectul SEAMAP abordează 
nevoia de cooperare între VET şi 
lumea muncii în sectorul maritim prin 
încurajarea integrării vieții profesionale 
maritime în instituții maritime bazate pe 
VET şi prin consolidarea competențelor 
antreprenoriale ale persoanelor care se 
ocupă de problemele maritime. Acest 
lucru se va realiza prin promovarea mai 
multor activități legate de muncă în 
cadrul programelor VET intenționate, 
inclusiv a modelelor inovatoare de 
plasare a forței de muncă (experiență 
de lucru, urmărirea modului de lucru, 
învățare la locul de muncă şi ucenicie). 
Principalele beneficii ale proiectului 
sunt îmbunătățirea atractivității 
industriei maritime, asigurarea 
unei mobilităţi crescute, încurajarea 
orientării în carieră, îmbunătăţirea 
oportunităților de plasare şi dezvoltării 
competențelor antreprenoriale ale 
oamenilor din sectoarele maritime şi 
VET.

Proiectul are patru obiective 
principale: 

- să sprijine calificările personalului 
navigant recunoscute pe plan 
internațional ca răspuns la lipsurile 
actuale, de personal navigant şi 
angajați în sectorul construcțiilor 
de nave, identificate şi să ajute 
companiile să recruteze personal, şi 
care sunt calificate să opereze diverse 
oportunități de ocupare şi plasare 
a forţei de muncă pe mare sau pe 
uscat, incusiv în operarea navelor, în 
santierul naval, în sectorul serviciilor 
maritime, etc.

- să creeze oportunități pentru 
tinerii stagiari și pentru personalul 
maritim de a găsi locuri de muncă 
în concordanţă cu calificările 
acestora.

- să dezvolte competențele 
antreprenoriale pe mare sau pe 
uscat, inclusiv în sectorul serviciilor 
maritime şi al construcțiilor navale, 
prin efectuarea analizei nevoilor şi 
prin dezvoltarea unor materiale de 
cursuri de formare antreprenoriale.  

- să creeze o platformă bazată pe 
web pentru a unifica solicitanții 
de locuri de muncă/stagiarii și 
furnizorii de locuri de muncă/
plasament într-un mediu care să 
permită ambelor părți accesul mai 
uşor la locuri de muncă/plasamente 
şi să aducă angajații/stagiarii 
împreună. Platforma va oferi o 
serie de servicii de asistență pentru 
a ajuta dezvoltarea competențelor 
cursanților/personalului pentru 

a găsi locuri de muncă care să 
le îndeplinească calificările şi 
pentru a-şi înființa propria afacere 
(competențe antreprenoriale) în 
sectorul maritim.
Yalçın Kuzören, coordonator de 

proiect la Centrul de Dezvoltare 
şi Management al Proiectului de 
Dezvoltare Regională Istanbul - Tuzla, a 
contribuit foarte mult la generarea ideii 
de proiect şi la constituirea propunerii 
de proiect. El a declarat că proiectul 
SEAMAP este un proiect crucial 
pentru care se va întâlni cu toate părţile 
interesate din sectorul maritim.

İlker Atağ, director general la 
Lucent Maritime, instituția solicitantă 
şi coordonatorul proiectului, a 
contribuit semnificativ la proiectul 
SEAMAP în ceea ce priveşte strângerea 
partenerilor asociați şi formarea 
propunerii de proiect, cu experiența sa 
în transportul maritim şi logistică. İlker 
Atag a subliniat că platforma, care va fi 
dezvoltată prin parteneriat, va deveni 
o resursă pentru carierele maritime, 
devenind un punct de legătură între 
formarea profesională şi sectorul 
antreprenorial contribuind cu adevărat 
la dezvoltarea sectorului maritim.

Proiectul SEAMAP, Erasmus + KA2 
Parteneriat Strategic este implementat 
ca o dezvoltare a inovării în domeniile 
carierei, dezvoltării vocaționale şi 
antreprenoriatului în sectorul maritim. 
Durata proiectului este de 24 de luni 
(2017-2019).

Puteți obține mai multe informații 
despre proiect de pe site-ul proiectului:  
www.projectseamap.eu

Pagină realizată de 
Iulian tALIANU

http://www.projectseamap.eu
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–  A venit toamna şi vă invit să faceţi 
un prim bilanţ. La orz şi grâu 
judeţul Constanţa se află, fapt 
remarcabil, pe primele locuri, în 
ciuda faptului că, în primăvară, 
au fost perioade de secetă şi 
culturile au fost afectate. Apelez 
la un clişeu gazetăresc şi vă 
întreb: care a fost cheia acestui 
succes?

–  Priceperea fermierilor. Plăţile 
din fondurile europene FEGA 
şi FEADR – toate derulate 
prin APIA – au fost privite, 
şi ele, cu responsabilitate de 
către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. Asta a 
favorizat companiile agricole, 
derularea lor a fost un real sprijin 
pentru fermieri, i-a ajutat să facă 
o agricultură performantă.

 Programul de guvernare, 
trebuie să subliniez, a stimulat 
atât producţia vegetală, cât şi 
zootehnia. Acvacultura a făcut, şi 
ea, un pas în faţă prin înfiinţarea 
unui credit de dezvoltare a 
afacerii cu garanţii de stat. În 
atenţia Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale s-a aflat 
tot timpul un obiectiv major: 
creşterea gradului de absorbţie a 
fondurilor europene. Anul acesta, 
ca să iau un exemplu că ducem 
ştacheta mai departe, judeţul 
Constanţa e pe primul loc la 
producţia de orz şi pe locul cinci 
la grâu. Anul trecut, România s-a 
aflat pe primele locuri la producţia 
de grâu, rapiţă şi soia, iar la 
producţie de porumb s-a situat pe 
locul întâi în Uniunea Europeană.

–  Ce se întâmplă cu fermierii 
care au avut culturi afectate de 
fenomene meteo nefavorabile?

–  După ce se vor finaliza dosarele, 
cei care vor îndeplini condiţiile 
vor primi despăgubiri. 

–  Cum îi priviţi şi cum îi sprijiniţi 
pe fermieri?

–  Cu responsabilitate. Asocierea lor 
a favorizat creşterea producţiilor; 
a contat şi managementul 
exploataţiilor agricole, el a fost 
îmbunătăţit în ultimii ani pentru 
că tinerii au absolvit cursuri de 
iniţiere, de instruire şi de formare 
profesională, au participat la 
demonstraţii practice organizate 
de specialiştii direcţiei agricole 
în fermele şi cooperativele care 
înregistrează, an de an, producţii 

AsoCIereA şI MAnAgeMentul 
ferMIerIlor ConteAZă

● Interlocutor: Iulia Bruchental, director executiv  
al Direcţiei Agricole a judeţului Constanţa

mari. Fermierii pot întocmi 
un ghid de bune practici, ei au 
experienţă: au trecut peste multe 
obstacole şi au învăţat din mers, 
au căpătat experienţă şi au înţeles 
cum se ajunge la performanţă. 
Tinerii fermieri au beneficiat de 
forme de sprijin şi au reuşit să 
achiziţioneze utilaje moderne, au 
participat la târguri şi la schimburi 
de experienţă; au înţeles că 
se impune ca producătorii să 
facă o valorificare superioară a 
producţiei. Nu trebuie să trecem 
sub tăcere că tinerii au beneficiat de 
facilităţi şi de ajutoare de minimis. 
Trebuie să spunem că Dobrogea 
are un mare avantaj: portul e la 
doi paşi. Şi asta contează pentru 
fermierii care au căpătat curaj şi 
au făcut investiţii pentru dotarea 
fermelor. Ministerul a iniţiat 
programe noi pentru dezvoltarea 
agriculturii, câteva programe 
sunt în derulare, mă gândesc la 
proiectele ce vizează reabilitarea 
infrastructurii principale din 
sistemele de irigaţii. Un program 
de succes a fost cel privind 
producerea legumelor în spaţii 
protejate. Ministrul Petre Daea 
vorbea deunăzi de 65000 de tone 
de tomate timpurii livrate pe piaţă, 
în judeţul nostru numărul celor 
interesaţi de acest program s-a 
dublat faţă de anul trecut. Şi aici 
a funcţionat foarte bine programul 
de sprijin pentru cei care cultivă 
tomate în solarii şi sere. 3000 de 
euro e un sprijin adevărat pentru 
cei care cultivă 1000 de metri 
pătraţi, în spaţii protejate. Trebuie 
să acţionăm cu responsabilitate, 

după cum remarca ministrul Petre 
Daea, trebuie să fim pregătiţi 
să răspundem cu promptitudine 
noilor provocări pe care Politica 
Agricolă Comună le va aduce în 
faţa fermierilor.

 Şi încă ceva. Şi în această 
toamnă i-am încurajat, atât pe 
producători, cât şi pe consumatori 
să rămână aproape de pieţele 
care promovează produsele 
agroalimentare româneşti. 
Asociaţia „Ţăranii dobrogeni” 
a iniţiat câteva proiecte de 
încurajare a fermierilor. Alături 
de ei, în Dobrogea au fost 
organizate expoziţii cu vânzare 
pentru promovarea produselor 
româneşti. Autorităţile locale 
pot aloca fonduri prin bugetele 
proprii pentru organizarea unor 
manifestări care să încurajeze 
programele care promovează 
produsele tradiţionale, iar ziua 
de 10 octombrie, se ştie, este 
ziua naţională a produselor 
agroalimentare româneşti, un 
bun prilej pentru a iniţia noi 
festivaluri şi târguri pentru a veni 
în întâmpinarea cumpărătorilor cu 
oferte şi produse atractive. Un bun 
exemplu este Festivalul Rodul 
Pământului, care a fost organizat 
în aceste zile la Cumpăna.

–  Care sunt provocările anului 
2019?

–  Vor apărea noi oportunităţi de 
afaceri şi direcţia agricolă este 
pregătită să îmbunătăţească 
calitatea serviciilor pe care le 
punem la dispoziţia fermierilor. 
Cursurile de iniţiere şi de 
perfecţionare profesională au 
mare căutare şi noi le promovăm 
cu perseverenţă; avem solicitări 
pentru aceste cursuri şi din 
judeţele învecinate, Ialomiţa şi 
Călăraşi; îi sprijinim pe fermierii 
care se asociază şi-i ajutăm să 
scrie proiecte, îi încurajăm să 
facă investiţii şi să construiască 
depozite şi centre de colectare; 
punem la dispoziţia fermierilor 
informaţii şi bune practici pentru 
ca ei să dezvolte afaceri în privinţa 
procesării produselor. Fermierii 
au acces la politicile şi strategiile 
iniţiate de ministerul agriculturii 
şi rezultatele de până acum mă 
îndreptăţesc să spun că asocierea 
este cea mai bună afacere.

Iulian tALIANU

De curând, Amfiteatrul „Ion 
Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii 
Academiei Române, a găzduit confe-
rința cu tema „Țara mea – 100 de ani“ 
la care au participat cinci membri 
marcanți ai Academiei Române și trei 
invitați din Europa Centrală. 

Au luat cuvântul acad. Ioan-
Aurel Pop, președintele Academiei 
Române, acad. Răzvan Theodorescu, 
vicepreședinte al Academiei Române, 
acad. Eugen Simion, președintele 
Secției de filologie și literatură a 
Academiei Române, acad. Nicolae 
Breban, prof. univ. Mircea Martin, 
membru corespondent al Academiei 
Române, filologul ceh Jiří Felix, 
șeful secției de limba română la 
Universitatea Carolina din Praga, 
istoricul literar Martin C. Putna, 
profesor la aceeași universitate din 
Praga, și scriitoarea și jurnalista 
estoniană Imbi Paju. Întâlnirea a fost 
moderată de prof. Ioan Cristescu, 
directorul Muzeului Național al 
Literaturii Române.

Evenimentul a fost urmat de 
vernisarea expoziției intitulate „Țara 
mea, 100 de ani de independență“, 
organizată de Biblioteca Academiei 
Române în parteneriat cu Muzeul 
Național al Literaturii Române, care 
a prezentat cele mai importante 
momente din istoria țărilor europene 
ce sărbătoresc anul acesta Centenarul 
independenței. Expoziția a fost 
alcătuită din 11 panouri informative 
și o bogată colecție de carte dedicată 
multiplelor aspecte ale epocii 
marcate de Primul Război Mondial 
și constituirea statelor-națiuni în 
Europa Centrală și de Est. 

Cele două evenimente culturale 
găzduite de Biblioteca Academiei 
Române fac parte din ciclul 
manifestărilor organizate în cadrul 
Festivalului Capitalelor Națiunilor 
Centenare, care s-a desfășurat în 
București în 2018, având ca scop 
celebrarea Centenarului în context 
european, dat fiind că 10 țări 
europene împlinesc anul acesta 
100 de ani de la independența lor: 
Austria, Cehia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Republica Moldova, 
România, Slovacia și Ungaria.

Festivalul Capitalelor Națiunilor 
Centenare este un eveniment inițiat 
de Primăria Municipiului București și 
se dorește a fi un manifest al unității 
în diversitate și al independenței, 
având ca obiectiv schimbul cultural 
în spațiul european, onorat de 
Academia Română prin participarea 
la evenimentele „Țara mea – 100 de 
ani“.

Carmen DOBRe

Conferința 
și expoziția 

„Țara mea – 
100 de ani“
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Institutul Aspen România 
împreună cu Primăria Municipiului 
Constanţa şi cu sprijinul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 
Metropolitană Constanţa”,  au organizat  
în 28 septembrie a.c., evenimentul 
Constanţa Danube – Black Sea Gateway 
Economic Opportunities Forum.

Printre cei care au participat, se 
numără gazdele evenimentului  Mircea 
Geoană, preşedintele Institutului 
Aspen şi Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanţa, dar şi invitaţii 
Radu Ștefan Oprea, ministrul pentru 
Mediul de Afaceri, Victor Negrescu, 
ministrul delegat pentru Afaceri 
Europene, renumitul corespondent 
CNN, Samuel  Burke, precum şi 
reprezentanţi ai Băncii Mondiale şi 
BERD. 

Mircea Geoană a precizat că acest 
exerciţiu a început acum un an sub 
forma unui city lab la Auspen, în SUA.

„Partea asta a Europei are cel mai 
mare potenţial dar totuşi e departe de 
a-şi realiza potenţialul. Ne aflăm acum 
la sfârşitul unei ere  şi începutul alteia. 
Geopolitica din România trebuie să 
fie exploatată la maximum. Constanţa 
are obligaţia să fie flancul de est al 
NATO şi al U.E. Să stabilim împreună 
cu primarul şi echipa de la Constanţa 
o  unitate de primire. Oamenii să ştie 

Forum economic pentru  
Regiunea Mării Negre 
organizat la Constanța

cum se implementează un proiect şi 
cum se pune în practică. Dacă ne facem 
treaba bine, cred că putem să ajungem 
într-un anumit stadiu ca în următorii 
ani, partea asta a ţării să ajungă să se 
compare cu regiunile dezvoltate din 
vestul Europei” – a declarat Mircea 
Geoană.

La rândul său, primarul 
municipiului Constanţa, Decebal 
Făgădău a precizat că, până acum 

Constanţa a fost cunoscută pentru 
turism şi pentru porturile sale, dar 
acum trebuie trimis un mesaj de 
transparenţă pentru noi investiţii în 
Constanţa. 

„Constanţa e un oraş sigur, un 
oraş profitabil, iar rolul meu este să 
fiu un facilitator şi un integrator.  
Avem împreună multe posibilităţi iar 
asta e rolul meu. Să o conduc către 
deschiderea unor noi orizonturi şi 

nu doar către dezbatere. Vreau să 
mulţumesc institutului Aspen că 
este interesat în această structură 
a Constantei. Camera de Comerţ 
trebuie să fie extrem de legată de aceste 
evenimente” – a declarat primarul 
Decebal Făgădău. 

Lucian Pătraşcu, secretar de stat 
în Guvernul României, a menţionat 
că Portul Constanţa trebuie să devină 
principala poarta de intrare-ieşire 
mărfuri a Europei către Orientul 
Îndepărtat.

„Nu trebuie ignorat sectorul 
energetic. Legea off-shore este acum 
discutată în Parlament” – a mai precizat 
Lucian Pătraşcu.

De asemenea, Ioan Tăuş, directorul 
Midia Marine Terminal a precizat că 
noi suntem plasaţi într-o extraordinară 
zonă care nu a fost încă exploatată 
suficient.

„În faţa noastră sunt părţile de 
vest şi est ale Mării Negre. Ce vrem 
să facem, este doar să tranzităm sau 
să facilităm transportul. Interesul 
proiectului e să creştem potenţialul 
porturilor. Trebuie să regularizăm 
Dunărea, nu să construim doar un pod 
peste. E timpul potrivit să mergem mai 
departe” – a mai precizat Ioan Tăuş, 
directorul Midia Marine Terminal. 

Axa de Dezvoltare 
Braşov-Bucureşti-

Constanţa

La iniţiativa edililor celor trei mari 
oraşe, Braşov, Bucureşti şi Constanţa, 
a fost semnat în data de 26 septembrie 
a.c., acordul de cooperare ce vizează 
înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare 
dedicată promovării, elaborării şi 
implementării unor proiecte de 
interes regional şi supra-regional, 
care să valorifice potenţialul social şi 
economic al celor trei poli naţionali de 
creştere.

Scopul „Axei de Dezvoltare 
Braşov-Bucureşti-Constanţa” îl 
reprezintă dezvoltarea durabilă a 

unităţilor administrativ-teritoriale 
care alcătuiesc asociaţia şi a întregii 
zone limitrofe acestora, prin realizarea 
în comun a unor proiecte de dezvoltare 
de interes zonal sau regional şi prin 
furnizarea în comun a unor servicii 
publice. Asociaţia urmăreşte de 
asemenea creşterea capacităţii de 
asigurare a unui randament ridicat 
al investiţiilor în aceste zone, precum 
şi de a stabili o ierarhie a proiectelor 
de infrastructură de interconectare 
regională.

„Vom folosi această Asociaţie ca 

un instrument de cooperare între 
cele trei mari oraşe ale României  şi, 
totodată, ca o pârghie de dialog în 
relaţia cu Guvernul şi cu autorităţile 
centrale“, a declarat primarul 
Constanţei, dl. Decebal Făgădău. 
Acesta a continuat spunând:  „Mi-
aş dori de la Braşov să ducem la 
Constanţa spaţiile verzi şi curăţenia, 
iar de la Bucureşti să aducem acelaşi 
apetit al investitorilor. Am construit 
această Axă de Dezvoltare Braşov-
Bucureşti-Constanţa pentru a ajuta 
în deblocarea anumitor proiecte sau 
pentru a acorda un grad de susţinere 
mai mare nu doar la nivel local, 
ci şi la nivel naţional şi european 
pentru realizarea unor proiecte 
strategice, de interes major. Cel mai 
mult ne interesează să promovăm în 
atenţia Guvernului mari proiecte de 
infrastructură precum autostrada 
Bucureşti-Braşov, creând astfel un 
culoar eficient de transport între 
Constanţa, port la Marea Neagră şi 
centrul ţării. De asemenea, reabilitarea 
căii ferate pe tronsonul Constanţa- 
Bucureşti-Braşov şi implementarea 
unor servicii feroviare de calitate, 
inclusiv prin instituirea  unui 
program permanent şi frecvent cu 
trenuri directe pe relaţia Constanţa-
Braşov via Bucureşti, considerăm 
că ar stimula nu doar domeniul 
turistic, ci întreg sectorul economic. 
Mai sunt şi alte exemple de proiecte, 
în special de infrastructură, dar şi 

proiecte sociale care merită aduse în 
discuţie şi realizate, cu un aport major 
de beneficii, nu doar pentru cele trei 
mari aglomerări urbane ce constituie 
Axa B-B-C (Braşov-Bucureşti-
Constanţa), ci şi la nivel national şi 
chiar european.”

Ar trebui să adăugăm că 
înfiinţarea Asociaţiei este rezultatul 
raportului Băncii Mondiale – Oraşe 
competitive, aceasta fiind totodată 
o structură instituţională menită să 
asigure implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Teritorială a României.
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