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ZIUA 
DOBROGEI

● Sec. III-VII d.Hr.: pe/prin 
teritoriul Dobrogei trece o suită 
de popoare migratoare, care fie 
au fost asimilate de populaţia 
daco-romană – respectiv cea 
romanizată, românească –, 
fie au lăsat urme toponimice 
şi lingvistice, neinfluenţând 
trăsăturile componentelor etnice 
de bază (geto-dacă şi romană) ale 
neamului românesc; este vorba de 
goţi, avari, slavi, bulgari.

● Sec. VII-X: retragerea 
autorităţii Imperiului Bizantin la 
sud de Dunăre va lăsa Dobrogea 
în faţa prădălniciilor barbare, 
populaţia autohtonă românească 
continuând să-şi ducă viaţa şi în 
aceste grele condiţii.

● Sec. X-XII: Dobrogea este 
reintegrată Imperiului Bizantin, 
iar pe teritoriul ei vor avea loc 
alte invazii, ale unor noi neamuri 
barbare – pecenegi, uzi, cumani; 

din  sumar
ZIUA 

DOBROGEI
sărbătorită 

la Constanţa
●  O temă de 

actualitate 
Starea 

pescuitului 
costier

mesajul 
domnului primar decebal Fagadau 

cu ocazia Zilei dobrogei
Doamnelor
şi domnilor,

Sărbătorim astăzi 
cei 140 de ani de când 
Dobrogea s-a întors acasă, 
la patria mamă – România. 
Viaţa ne arată că nimic nu 
se obţine uşor, iar istoria 
noastră ne-a învăţat că 
doar uniţi şi cu voinţă 
putem face lucruri care să 
dăinuie.

Pare greu să fim uniţi 
într-o regiune formată din 
culturi şi tradiţii diferite, 
în care acceptăm firesc 
religii diferite şi ne vorbim în 
limbi sau dialecte diferite, 
uitând câteodată că 
tocmai această diversitate 

ne-a făcut mai puternici şi 
mai buni.

Marea, Dunărea, pă-
mântul şi subsolul pline de 
bogăţii, istoria multimilenară, 
cultura bogată, obiective 
economice importante, şcoli 
şi universităţi, lăcaşe de cult, 

oameni frumoşi, mintoşi şi 
harnici. Chiar şi această 
succintă enumerare ne 
arată că natura şi istoria au 
fost generoase cu noi, că 
avem un infinit de motive 
să îi mulţumim Celui de Sus.

Astăzi, noi toţi, noi – 
cei vremelnici – avem 
libertatea de a ne urma 
visurile.

Dar avem şi datoria de 
a transmite celor ce vor 
veni după noi această 
moştenire fabuloasă.

La mulţi ani, Dobrogea!  
La mulţi ani, dragi 

dobrogeni!
Cu respect,
Decebal Făgădău

) ))



Pag 2 	 administraţie
noiembrie

2018

În ajunul Forumului Anual al 
Dunării de la Sofia, când România 
urmează să preia Preşedinţia Strategiei 
UE pentru Regiunea Dunării 
(SUERD), în urmă cu câteva zile, la 
sediul Palatului Învăţământului, 
Ştiinţei şi Culturii din Capitală, au 
avut loc lucrările Conferinţei finale de 
evaluare a campaniei „REGIONAL 
DANUBE STRATEGY SUMMIT”. 
Din Consorţiul Organizatoric au făcut 
parte: Asociaţia „Comunităţile Locale 
Riverane Dunării” (CLDR), membră 
a Consiliului Oraşelor şi Regiunilor 
Dunării (CoDCR); Fundaţia 
EUROLINK - Casa Europei, membră 
a European NetWork for Education 
and Training (EUNET), Catedra 
Internaţională Onorifică „Jean Bart” în 
sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat 
în parteneriat cu Academia Română; 
Fundaţia România de Mâine şi Centrul 
USH Pro Business.

Evenimentul s-a bucurat de amabilul 
sprijin şi prezenţa reprezentantului 
Coordonatorului Naţional SUERD 
– Ministerul Afacerilor Externe, Dr. 
Doru DOROBANŢU, care a făcut 
o prezentare pe larg a noii structuri 
de guvernanţă a Strategiei Dunării în 
România şi a implicaţiilor ei, rezultate 
din H.G. 462/28.06.2018, precum şi 
a Planului de Acţiune al Preşedinţiei 
SUERD a României, în cadrul căreia 
vor avea loc peste 55 de evenimente 
şi proiecte în toate zonele principale 
ale ţării. Vorbitorul a mai prefaţat şi 
inaugurarea oficială a Secretariatului 
Tehnic SUERD, găzduit de MDRAP 
în tandem cu Municipalitatea Viena, 
ca şi organizarea Forumului Naţional 
SUERD, programat să aibă loc la 
Palatul Parlamentului.

Cu acelaşi prilej, a fost lansată într-

A fost lansată Academia Dunăreană a Inovării 
Macroregionale – formarea specialiştilor 

SUERD în proiecte şi afaceri dunărene
un nou cadru platforma complexă 
de educaţie şi business sub numele 
„Academia Dunăreană a Inovării 
Macroregionale”, care să implice pe 
toţi experţii, consultanţii, managerii, 
întreprinzătorii şi cercetătorii interesaţi 
în căutarea unor răspunsuri şi soluţii 
concrete din punct de vedere formativ 
şi antreprenorial în scopul întăririi 
stabilităţii şi perspectivei vizionare 
apte să conducă la generarea unei 
noi identităţi dunărene comune. 
Forma agreată de principalii iniţiatori 
ai proiectului, care se bucură şi de 
sprijinul Centrului USH Pro Business, 
demarează cu o primă etapă de 
cursuri de medie durată de tip post-
universitar online pentru toţi cei 
interesaţi să se afirme profesional în 
următoarele domenii: proiecte şi afaceri 
dunărene prin alăturarea la Reţeaua 
Europeană a Comisarilor Dunăreni 
(fondată la Budapesta în 2017); 
dezvoltare şi inovare urbană – smart 
city; managementul bio-economiei, 
inovării şi guvernanţei.

La finalul reuniunii, reprezentanţii 
mediului academic şi al societăţii 
civile prezenţi au adoptat prin 
consens „Declaraţia-Apel de la 
Bucureşti” privind extinderea şi 
întărirea parteneriatelor inovative 
în favoarea revigorării şi valorizării 
oportunităţilor oferite de SUERD. 
Documentul se concentrează pe 
câteva direcţii majore de cunoaştere, 
gândire şi acţiune precum: evitarea 
dispersiei, fragementarismului şi a 
potenţialelor suprapuneri/paralelisme 
sau inconsecvenţe în cadrul procesului 
de proiectare şi dezvoltare durabilă/
inovare urbană; concentrarea pe 
doar câteva proiecte-fanion, care să 
urmărească în mod coerent priorităţile 
programatice UE în ansamblu, cât şi în 

mod specific ale României; stimularea 
într-o sporită măsură a participării 
autorităţilor publice locale şi judeţene 
la implementarea procesului SUERD 
prin sprijinirea concretă şi consistentă 
a culturii antreprenoriale, afacerilor 
şi inovării; focalizarea eforturilor 
sectorului public şi mediului privat 
în vederea atingerii obiectivelor/
priorităţilor SUERD, în special prin 
instrumentele/componentele deja 
iniţiate, cu predilecţie prin CIO-
SUERD „Jean Bart”, Reţeaua Naţională 
a Ofiţerilor Dunăreni, Academia 
Dunăreană a Inovării Macroregionale, 
SMART Innovative Learning Hub ş.a.

La final, Directorul Executiv al 
Centrului USH Pro Business, Dr. 
Costin LIANU, a formulat, în calitate de 
instituţie iniţiatoare, alături de CLDR 
România, propunerea constituirii 
Grupului de Suport al Consiliului 
Consultativ SUERD prin revigorarea 
Grupurilor de Lucru tematice în 
oglindă cu cele constituite la Viena 
sub numele de ARGE Donau. O primă 
reunire a acestora a avut loc în perioada 
23-24 octombrie 2018 la Bucureşti. 
Reprezentantul MAE a luat act şi a 
salutat această iniţiativă, capabilă să 
ofere expertiză şi orientare ştiinţifică 
suplimentară Grupurilor de Lucru 
Interministeriale (GLI-SUERD), ce 
au reunit pe coordonatorii români ale 
ariilor prioritare SUERD, ca şi invitaţi 
şi pe reprezentanţii altor instituţii şi 
autorităţi publice la nivel central şi 
local, cu statut de observatori.

Pentru informaţii suplimentare şi 
înscrieri la programele educaţionale 
ale Academiei Dunărene a Inovării 
Macroregionale, vă rugăm să consultaţi 
siteul http;//ciosuerd.houseofeurope.ro 
sau să contactaţi Secretariatul la e-mail: 
academia@houseofeurope.ro

Info 
Zona Metropolitană

Am fost la Cumpăna şi am 
văzut casele construite în cadrul 
proiectului Big Build, o iniţiativă 
generoasă, şi am înţeles cum 
izbutesc unii să construiască o 
speranţă pentru familiile nevoiaşe. 
Habitat for Humanity România 
a predat o lecţie deschisă despre 
solidaritate, adunând mai bine de 
300 de voluntari pe şantierul de 
la Cumpăna, acolo unde au fost 
ridicate opt case pentru tot atâtea 
familii. Casele au fost amplasate în 
vecinătatea Campusului Şcolar din 
Cumpăna, un alt proiect care are 
locul său în sufletul localnicilor, 
dar şi în fotografiile cu proiectele 
realizate în ultimii ani, în comuna 
amintită. Casele, iată încă un 
amănunt, au fost construite pe un 
teren pus la dispoziţie de Consiliul 
Local şi Primăria Cumpăna. 
Familiile care vor beneficia de 
aceste locuinţe au fost, după cum 
remarca Mariana Gâju, primarul 
comunei, alături de echipele de 
voluntari. Voluntarii au fost ajutaţi 
de 30 de specialişti în construcţii, 
încă un semn că solidaritatea poate 
fi, la nevoie, un colac de salvare. 
Mai mult, ea e o stare de spirit 
care se cuvine preţuită, e o stare de 
spirit bună de pus în ramă şi luată 
drept exemplu şi de alte localităţi.

►	Cumpăna

Solidaritatea 
ca stare de 

spirit
● Voluntarii au construit 

opt case pentru familii 
nevoiaşe

Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN

Cea de-a şaptea ediție a campaniei 
„Curățăm Constanța Noastră” s-a 
încheiat, iar  rezultatele înregistrate, şi 
de această dată, sunt notabile.  

În cadrul acțiunii, au fost colectate 
710 tone de deşeuri şi s-au plantat: 
1.000 de flori bianuale,  4.100 de tufe de 
trandafiri, 420 de arbori.

S-au implicat în campania demarată 
de Primăria Municipiului Constanța 
873 de asociații de proprietari, 18 şcoli 
şi grădinițe, 3 universități, 4 cluburi 
sportive (Handbal Club Dobrogea Sud, 
BC Athletic Constanța, CSU Neptun 
şi CS Phoenix Știința Constanța), 
pompierii de la Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență Dobrogea, dar şi 
zeci de firme private. Toți voluntarii 

au primit echipamentele necesare 

pentru buna desfăşurare a activității.
În toate cartierele din oraş au avut 

loc acțiuni de ecologizare, salubrizare 
şi igienizare. S-au executat lucrări 
de: cosit, curățat teren de frunze şi 
crengi, spălat, vidanjat, dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare, zugrăvit, chituit, 
vopsit, salubrizare, măturat alei, curățat 
trandafiri, tuns garduri vii, reparații 
carosabil şi trotuare.

Primăria Municipiului Constanța 
mulțumeşte tuturor celor care s-au 
implicat şi au înțeles că doar prin 
contribuția fiecăruia dintre noi ne vom 
putea mândri cu un oraş curat şi mai 
frumos. 

Doar împreună putem face 
Constanța mai frumoasă! Și, tot 
împreună, ar trebui să învățăm să 

respectăm mediul înconjurător, dar şi 
munca celorlalți.

Campania de plantare derulată de 
Primăria Municipiului Constanța va 
continua şi în săptămânile următoare, 
atâta timp cât vremea va permite. 

O nouă campanie de curăţenie

mailto:academia@houseofeurope.ro
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Prin promulgarea la 9 martie 1880 
a Legii pentru organizarea Dobrogei 
se promova, aşa cum sublinia Mihail 
Kogălniceanu Constituţia Dobrogei. 
Legea în cele şapte capitole stabilea 
organizarea administrativ teritorială, 
instituţiile judeţene şi aparatul de 
funcţionare al acestora, precum şi 
drepturile dobrogenilor.

De altfel, în Expunerea de 
motive, prezentată de către Mihail 
Kogălniceanu, se arăta că „Guvernul 
crede că această lege aprobată pusă 
în lucrare cu inteligenţă şi energie va 
fi mănoasă în rezultate binefăcătoare 
pentru noua noastră provincie. 
Pe lângă această lege, întemeierea 
şcoalelor în toate oraşele şi satele din 
Dobrogea, activarea şi înmulţirea 
căilor de comunicaţie, punerea în 
lucrare a legiuirei care declară oraşele 
Tulcea şi Constanţa porturi france 
şi, în fine, legarea căiei ferate din 
România, lărgirea şi îmbunătăţirea 
portului maritim, aceste legiuiri vor 
avea ca rezultat sigur şi neîntârziat 
vindecarea ranelor resbelului de care 
Dobrogea a suferit mai mult decât 
oricare altă provincie din dreapta 
Dunării, prefacerea ruinilor ce astăzi 
o acoperă în oraşe şi sate înflorite, şi 
schimbarea întinselor sale deşerturi 
în câmpuri acoperite cu frumoase 
secerişuri. Aceste legiuri vor face 
în fine ca populaţiunea fără osebire 

LEGEA PRIVIND ORGANIZAREA DOBROGEI
de orice naţionalitate şi religiune a 
acestei ţări, să binecuvânteze ziua de 
23 Noiembrie 1878, când drapelul 
român pentru întâia dată, de mult, a 
fâlfâit în Dobrogea ca un simbol de 
libertate, de ordine şi de civilizaţiune”.

Practic, în Expunerea sa, Mihail 
Kogălniceanu creiona un adevărat 
program de dezvoltare a Dobrogei, 
care să pună în valoare întregul 
potenţial al zonei.

Procesul de reintegrare, de aşezare 
a cadrului legislativ necesar bunului 
mers al vieţii politice şi economice 
în Dobrogea, va continua cu Legea 
pentru reglementarea proprietăţii în 
Dobrogea, promulgată la 3 aprilie 

dobrogene se înfiinţează Direcţia 
de Exploatare a Liniei Constanţa-
Cernavodă, cu sediul la Constanţa, 
condusă până la finalizarea 
lucrărilor Podului de la Cernavodă, 
de inginerii români Theodor Dragu 
(în perioada 1882-1884), Alexandru 
Gafencu (în perioada 1884-1889) şi 
Lazăr Lupaşcu (în perioada 1889-
1896).

După Congresul de Pace de la 
Berlin, Guvernul hotărăşte începerea 
construcţiei liniei Bucureşti-Ciulniţa-
Feteşti, în perspectiva unirii acesteia 
cu linia Cernavodă-Constanţa, linie 
care avea să fie răscumpărată de 
Regatul României în anul 1882.

(premiul I – 40.000 lei, premiul al 
II-lea — 30.000 lei. premiul al III-lea 
– 20.000 lei şi menţiuni de onoare 
10.000 lei). Costul total al celor două 
poduri era estimat la 20.000.000 lei.

Într-o primă etapă, în 1883, o 
comisie de examinare a celor opt 
proiecte depuse de firme din Franţa. 
Germania, Elveţia şi Belgia constata 
că niciun proiect nu îndeplinea 
condiţiile pentru a i se încredinţa 
execuţia lucrărilor. După 3 ani, în 
1886. o nouă comisie reia concursul, 
la care se vor prezenta cinci noi 
proiecte, din Franţa şi Belgia, dar 
rezultatul este acelaşi. Atunci, având 
în vedere faptul că Anghel Saligny 
fusese secretarul ambelor comisii, 
membrii celei de-a doua comisii 
sugerează inginerului român, care 
ocupa, din vara anului 1886 şi funcţia 
de şef al Serviciului Lucrărilor Noi 
din cadrul nou înfiinţatei Direcţiuni 
CFR, să întocmească el un proiect.

Astfel, Guvernul Român îl 
desemnează oficial, în decembrie 
1887, pe Saligny cu elaborarea 
proiectului liniei Feteşti-Cernavodă. 
Din colectivul ales de proaspătul 
desemnat au făcut parte, printre 
alţi ingineri români Ion Baiulescu 
ca subdirector al lucrărilor, Nicolae 
Herzen, Ion Pîslă, Alexandru 
Bădescu, Alexandru Davidescu şi 
Grigore Cazimir.

Referitor la problematica invocată, 
Georgeta Lungu concluziona: „Chiar 
dacă la construcţia liniei ferate sau 
a celor două poduri (peste Borcea 
şi Dunăre), reunite magistral într-o 
lucrare unică, şi-au adus contribuţia 
unele firme străine, ca Rottenberg 
et. Comp., F.K. Ozinga din Olanda 
sau J. Cockerill din Belgia, concepţia 
şi executarea lucrărilor poartă girul 
inteligenţei creatoare şi experienţei 
specialiştilor, în fruntea cărora stă, 
ca autor al proiectului şi execuţiei 
măreţului pod dunărean, Anghel 
Saligny”.

După identificarea şi rezolvarea 
celor mai dificile probleme legate de 
amplasamente, de natura materialelor 
de construcţii utilizate, de configuraţia 
şi de particularităţile de ordin tehnic, 
proiectul este finalizat la 1 decembrie 
1889.

Regele Carol I şi Principele 
Ferdinand au vizitat Dobrogea la 
10 septembrie 1889. Impresionat de 
progresele acestei părţi de ţară, Carol 
I a rostit o alocuţiune la prânzul de 
gală la care a fost invitat în Constanţa: 
„Un timp îndelungat a trecut de când 
n-am venit în Dobrogea. Cu atât mai 
mare este dar bucuria mea, de a mă 
găsi astăzi împreună cu Moştenitorul 
prezumtiv al Coroanei în mijlocul 
Dumneavoastră şi a constata marele 
progres ce Constanţa a făcut în curs 
de zece ani...

1882, cu Legea de împroprietărire 
a luptătorilor din Războiul de la 
1877-1878, din 2 aprilie 1903 şi va 
fi definitivat cu Legea drepturilor 
politice ale dobrogenilor, publicată în 
Monitorul Oficial din 19 Martie 1909.

Odată cu reunirea Dobrogei la 
România şi odată cu răscumpărarea 
firmei engleze de către Statul Român 
din 1882, pentru administrarea liniei 

În aceste condiţii, Statul român a 
lansat un concurs internaţional pentru 
construirea a două poduri peste 
Dunăre şi respectiv, braţul Borcea – 
zona Cernavodă-Feteşti, care să lege 
liniile de cale ferată Bucureşti-Feteşti 
şi Cernavodă-Constanţa.

Cele mai bune proiecte de poduri 
urmau să fie premiate de către 
statul român cu suma de 100.000 lei 

Gelu DAE
(va urma)

Dobrogenii, cu mic, cu mare, au sărbătorit cei 140 de ani 
de la revenirea la Patria mamă. S-au anunţat patru zile, de 
miercuri până sâmbătă,  pline de voie bună, condimentate cu 
muzică, dansuri, bucate tradiţionale, ateliere meşteşugăreşti şi 
expoziţii de fotografie.

Evenimentul „Zilele Dobrogei” a avut loc la Pavilionul 
Expoziţional şi a fost organizat de Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură Constanta, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, 
cu sprijinul Consiliului Judeţean Tulcea şi al Asociaţiei de 
Management al Destinaţiei Turistice Delta-Dunării.

De miercuri până sâmbătă seara surprizele s-au ţinut lanţ. 
Pofticioşii au avut ocazia să guste şi să cumpere preparate 
tradiţionale dobrogene, dar şi vinuri autohtone, direct de la 
producători.

Programul artistic a fost susţinut de artişti dobrogeni, aşa 
că distracţia a fost garantată!

Accesul a fost gratuit.
Ionela SAUCIUC

Ziua dOBrOGEi
sărbătorită la Constanţa
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Seniorii Constanţei au fost invitaţi 
să participe, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor, la festivitatea de premiere 
organizată de Primăria Municipiului 
Constanţa.  

În cadrul ceremoniei, au fost 
premiaţi de către primarul municipiului 
Constanţa, domnul Decebal Făgădău, 46 
de seniori care au împlinit 90 de ani și 

Primăria Municipiului 
Constanța, prin S.C. Confort 
Urban, a început lucrările de 
decopertare a asfaltului pe partea 
stângă a bulevardului Tomis, pe 
tronsonul delimitat de zonele 
Victoria și Dacia.

Locuitorii orașului sunt 
rugați să nu își parcheze 
autoturismele în zona în care se 
desfășoară lucrările și să respecte 
semnificația indicatoarelor 
rutiere, pentru a nu îngreuna 
intervenția utilajelor.

Vă mulțumim pentru 
înțelegere.

Târgul de Turism al României
Primăria Municipiului 

Constanța a fost prezentă în 
această perioadă la Târgul de 
Turism al României, organizat la 
Centrul Expozițional Romexpo din 
capitală. 

Timp de 4 zile, în noiembrie 
2018, echipa Primăriei a oferit 
materiale promoționale și a răspuns 
întrebărilor celor interesați de o 
vacanță în Constanța. 

Cu această ocazie, Primăria 

Municipiului Constanța a lansat și 
un clip de prezentare a principalelor 
puncte de atracție din Constanța și 
din stațiunea Mamaia. 

Scopul acestei participări a fost 
promovarea turistică a orașului 
și a evenimentelor organizate de 
municipalitate. Vizitatorii au primit 
informații despre concertele, 
festivalurile sau târgurile care se 
pregătesc deja pentru anul 2019. 

FestivitAte De premiere  
seniori

297 de persoane în vârstă de 80 de ani. 
La această festivitate au fost 

premiate și 133 de cupluri care 
sărbătoresc 50 de ani de căsătorie.

De asemenea,  în această lună a fost 
sărbătorită și o doamnă care a împlinit 
venerabila vârstă de 100 de ani și care a 
fost vizitată și felicitată la domiciliu de 
către primarul municipiului Constanţa. 

Continuă reabilitarea trotuarelor de pe 
bulevardul Tomis

Pagină realizată de Ani MERLĂ
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Tratatul de pace de la Berlin 1878
● din arhiva Gelu Dae

● Mărturii 
fotodocumentare

Federaţia Organizaţiilor 
de Pescari de la Marea 
Neagră, care a iniţiat 
câteva proiecte în sprijinul 
pescarilor, o organizat şi 
o conferinţă cu o temă 
de actualitate: Situaţia 
pescuitului la Marea 
Neagră. Participanţii la 
dezbateri au adus în atenţia 
Ministerului Agriculturii, 
dar şi în vizorul euro-parlamentarilor 
şi a Comisiei Europene starea precară 
a pescuitului tradiţional (pescuitul 
costier). Laurenţiu Mirea, preşedintele 
federaţiei amintite, a pregătit cu 
minuţiozitate un set de întrebări şi 
probleme, dar şi o listă cu propuneri 
şi măsuri care să vină în sprijinul 
pescarilor. Spaţiul tipografic nu ne 
îngăduie să insistăm acum asupra 
obstacolelor pe care le întâmpină 
pescarii, nu ne rămâne decât să 
revenim cu opinii şi detalii. Spicuim 
câteva dintre probleme: sectorul de 
pescuit la scară mică nu a beneficiat 

de proiecte pentru a pune în aplicare 

mai bine soluţiile durabile identificate 
de membrii organizaţiilor de pescari, 
de cercetători şi de factorii de decizie; 
organizaţiile de pescari ar trebui să 
beneficieze de cât mai multe schimburi 
de experienţă; pescuitul costier ar trebui 
să aibă la dispoziţie o infrastructură 
funcţională şi posibilitatea de a accesa 
fonduri europene; pescuitul la Marea 
Neagră trebuie să fie mai bine (şi mai 
clar!) reglementat.

La dezbateri au participat Norica 
Nicolai, europarlamentar, Dănuţ 
Alexandru Potor, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Pinelopi Belekou, repre-

zentantă a Comisiei 
Europene, Gigi 
Ştefan, consilier al 
Ministerului Mediului, 
Ion Munteanu, 
director executiv al 
A.R.B.D.D., Marian 
Sorinel Mănăilă, 
preşedinte al 
Consiliului Consultativ 
pentru Marea Neagră, 

Simion Nicolaev, director general 
al I.N.C.D.M. Grigore Antipa 
Constanţa şi Laurenţiu Cristian Cicu, 
director al Gărzii de Coastă.

La finalul dezbaterilor, euro-
parlamentarul Norica Nicolai a 
subliniat că „este nevoie de un efort 
coordonat şi de noi măsuri legislative 
pentru a revitaliza sectorul de pescuit 
la scară mică, trebuie să-i atragem pe 
investitori. Există oportunităţi pentru 
Organizaţiile de Pescari de la Marea 
Neagră, ele trebuie să beneficieze 
şi de sprijinul Comisiei Europene”.
(Vom reveni)

Iulian TALIANU

● O temă de actualitate în dezbaterea Federaţiei Organizaţiilor 
de Pescari de la Marea Neagră

Starea pescuitului costier

Primăria Municipiului Constanța 
şi Liceul Teoretic Decebal identifică, în 
această perioadă, persoanele care vor be-
neficia de proiectul „Măsuri integrate pen-
tru o viață mai bună“, proiect cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 - 2020, 
cod MySMIS: 114654, care este derulat de 
municipalitatea constănţeană în parteneri-
at cu unitatea de învăţământ. 

Astfel, ieri, în cartierul Henri 
Coandă a avut loc o întâlnire cu repre-
zentanţii asociațiilor de proprietari din 
zonă, care au ajutat la identificarea per-
soanelor care s-ar putea califica pentru 
a beneficia de măsurile proiectului. 

De asemenea, 33 de persoane  

„MĂSURI INTEGRATE  
PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ“
beneficiază de a doua şansă la şcolari-
zare în cadrul aceluiaşi proiect. Anul 
acesta, există deja 15 absolvenți ai clasei 
I şi 12 ai clasei a V-a. Pentru clasa a II-a 
şi a VI-a şi-au arătat interesul mai multe 
persoane, fiind înscrise 17, respectiv 16 
cu vârste cuprinse între 12 şi 45 de ani. 

Obiectivul general al proiectului îl 
reprezintă reducerea numărului de per-
soane aflate în risc de sărăcie şi excluziu-

ne socială din comunitatea marginalizată 
studiată în care există populație apar-
ținând minorității rome, prin sprijini-
rea integrării socio-economice a 600 de 
persoane din comunitatea marginalizată 
rezidentă în zona de intervenție ce înglo-
bează şi campusul social „Henri Coandă“. 

În cadrul proiectului sunt utilizate 
măsuri integrate de îmbunătățire a nive-
lului de educație în rândul preşcolarilor şi 

Asociația Internațională a 
Personalului didactic din învățământul 
superior de marină, IMLA, a organizat 
în Manila şi Bataan, Filipine, în 
cooperare cu Academia Maritimă 
din Asia şi Pacific (MAAP, ) primul 
eveniment desfăşurat în comun cu 
cele trei subcomitete ale sale:   IMLA, 
IMEC (Conferința internațională a 

elevilor romi şi neromi, de stimulare a ca-
pacității de inserție profesională a persoa-
nelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
şi a celor care intenționează să demareze 
o activitate pe cont propriu, precum şi de 
creştere a accesului la servicii sociale şi de 
asistență medicală de înaltă calitate. 

Prin caracterul său multisectorial, 
proiectul propune soluții pentru rezol-
varea multiplelor probleme cu care se 
confruntă rezidenții campusului social 
„Henri Coandă”, dar şi ceilalți locuitori 
din zonă, contribuind la reducerea numă-
rului persoanelor rome şi nerome aflate în 
risc de sărăcie şi excluziune socială şi care 
locuiesc în comunitatea  marginalizată.

Proiectul are valoare totală de 
11.971.625,55 lei, din care 10.119.696,72 
lei valoare eligibilă nerambursabilă din 
Fondul Social European, 1.583.488,31 
lei valoare totală eligibilă nerambursa-
bilă din bugetul național şi 268.440,52 
lei contribuția beneficiarului. 

Proiectul se derulează pe o perioa-
dă de 36 de luni, în perioada 16 februa-
rie 2018 –16 februarie 2021. 

Ani MERLĂ

departamentelor de Limba Engleză 
Maritimă) şi ICERS   (Conferința 
Internațională privind Simulatoarele 
din Departamentul Maşină).  

   Cu această ocazie, personalul 
didactic din învățământul superior de 
marină şi formatori de pe întreg globul  
implicați în predarea disciplinelor 
specifice departamentului punte 

şi ale departamentului maşină ale 
navelor comerciale,   în dezvoltarea 
competențelor de comunicare în limba 
engleză şi limba engleză maritimă, 
precum şi a altor discipline conexe 
domeniului maritim, au prezentat 
lucrări specifice temei comune propuse: 
„Noul val de excelență în educație și 
formare în domeniul maritim” (“The 
New Wave of Excellence in Maritime 
Education and Training”). 

   În cadrul şedinței Comitetului 
director IMLA, doamna Carmen 
Ungureanu, conferențiar în cadrul De-
partamentului de Științe fundamentale 
şi Umaniste al Universității Maritime din 
Constanța, a fost desemnată Preşedinte 
executiv al comitetului ştiințific IMLA, 
responsabil cu asigurarea calității 
lucrărilor înscrise la Conferințele IMLA, 
în vederea publicării lor. 

Ioniţă IACOB

NOUL VAL DE FORMARE

● Primăria municipiului Constanţa dezvoltă 
proiectul:
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Acum 140 de ani Dobrogea era 
afectată de un alt război, ultimul din 
seria confruntărilor ruso-turce, ce 
s-au desfăşurat în parte, pe acest tărâm 
dintre Dunăre şi Mare. Spre deosebire 
de alte asemenea situaţii, acum lumea 
europeană putea urmări desfăşurarea 
evenimentelor din paginile cotidiene-
lor de la Londra sau Paris. La Brăila şi 
Constanţa se aflau trimişi corespodenţi 
ai acestor ziare, care au încercat să re-
flecte situaţia reala, mai mult sau mai 
puţin subiectiv. Vom expune în conti-
nuare câteva din telegramele trimise de 
ei de la faţa locului, în încercarea de a 
retrăi atmosfera de atunci, acum când 
Dobrogea se află într-o fază superioa-
ră a evoluţiei sale istorice. Fireşte, cele 
mai multe depeşe sunt de la Constanţa 
(pe atunci numit Kustendje), oraş aflat 
atunci la începuturile modernizării 
sale, dar şi plasat într-un loc de impor-
tanţă strategică.

27 martie 1877. Ziarul „The New 
York Times” primea o telegramă de 
la Kustendje, conform căreia: “în săp-
tămâna trecută s-a trecut la întărirea 
acestui oraş. Patru baterii de coastă 
au fost amenajate, vechile fortificaţii 
reparate şi altele noi ridicate în partea 
de nord a oraşului. Patru batalioane de 
infanterie şi două baterii au sosit de la 
Constantinopol” .

22 aprilie 1877. Presa franceză 
transmitea o corespondenţă de la Bu-
cureşti: „Un alt plan de campanie atri-
buit ruşilor constă, contrar a ceea ce au 
făcut în campaniile precedente, în a tri-
mite grosul armatei pe la Galaţi  şi po-
dul de la Barboşi, spre Brăila, să încerce 
trecerea Dunării în apropierea Hârşo-
vei sau Cernavodei, să pătrundă apoi 
în Turcia prin Dobrogea şi să ocupe cu 
forţa portul Kustendje, spre a împiedi-
ca pe turcii ce debarcau să-i surprindă 
din flanc. Apoi ruşii, prin calea lui Tra-
ian, ar traversa Dobrogea, unde şosele-
le sunt suficient de bune şi ar avansa în 
Bulgaria, până la Bazargic” .

27 iunie 1877. Cu două nopţi îna-
inte, cazacii au trecut Dunărea şi au 
ocupat Hârşova, un punct important în 
rezistenţa otomană, aflat la jumatatea 
distanţei dintre Cernavoda şi Măcin. 
Oraşul fusese anterior evacuat de tur-
ci. Ziarul “La Presse” ce publica veştile 
primite de la Bucureşti, adăuga apoi o 
analiză a evoluţiei conflictului oriental: 
„Toate detaliile transmise de telegraf  
dovedesc că turcii, surprinşi în faţa 
Măcinului, s-au bătut cu bravură, dar 
având inferioritate numerică şi mai ales 
primind ordin, nu s-au legat de acea 
poziţie. Turcii nu au lăsat decât 1.000-
1.500 de oameni la Măcin şi în împreju-
rimi, mai puţin pentru a apăra zona cât 
pentru a o supraveghea şi era evident 
că acest firav deataşament nu putea 

Dobrogea 1877-1878, 
în telegramele corespondenţilor de presă

şi Hârşova. Pentru că ruşii au efectuat 
această mişcare şi pentru că au expus 
o parte a armatei lor privaţiunilor, fe-
brei, trebuie ca ei sa aibă un scop şi 
acest scop nu poate fi doar expulzarea 
turcilor din Dobrogea”. Iar concluzia 
analistului francez era că ruşii vor să 
atace cadrilaterul din sudul Dobrogei, 
din mai multe părţi . 

1 iulie 1877. Agenţia Havas: „Tur-
cii au construit fortificaţii foarte solide 
la Kustendje. Patrule ruseşti au sosit 
la Medjidie. Încăierări au loc în toată 
Dobrogea” . 

3 iulie 1877. Presa engleză scrie: 
„Trecerea Dunării de către ruşi este 
acum un fapt împlinit, care aparent s-a 
făcut cu puţine pierderi, ceea ce ne face 
să credem că turcii au fost din nou co-
pleşiţi de superioritatea ruşilor. Dobro-
gea a fost ocupată de circa 30.000 de 
oameni, iar ruşii se pare că au obţinut 
deja posesia cetăţilor Tulcea, Măcin şi 
Hârşova, poate chiar şi Isaccea, fără 
mare dificultate. Aceasta le oferă co-
manda asupra gurilor Dunării şi ambe-
lor sale maluri, după punctul în care la 
marele cot, râul formează frontiera de 
nord a Bulgariei. Astfel ruşii vor putea 
păzi Dunărea împotriva oricărei încer-
cări de a li se tăia comunicaţiile, cu aju-
torul canonierelor, protejând deaseme-
nea flancul lor stâng, ce fusese mereu 
expus, atâta vreme cât trupe turceşti, 
indiferent de număr,  rămâneau în Do-
brogea. Viitoarea lor încercare va fi fără 
îndoială aceea de obţine posesia portu-
lui Kustendje, de unde vor fi capabili să 
împingă poziţiile turcilor dincolo de 
Valul lui Traian . 

6 iulie 1877. Corespondentul  Au-
guste Jacquot scrie: „Chiar în ziua în 
care ruşii treceau Dunărea la Hârşova, 
bande organizate de bulgari înarmaţi 
îndoliau Tulcea. Satele de tătari ai căror 
locuitori n-au fost preveniţi din timp 
sau n-au luat în seamă avertismentele 
autorităţilor musulmane ce-i îndem-
nau să fugă, au fost atacate şi arse de 
briganzii bulgari, iar populaţia masa-
crată. Soseaua de la Babadag la Med-
gidia şi drumurile ce ajung la ea sunt 
aglomerate cu lungi şiruri de căruţe, ci-
rezi de vite şi turme de oi: sunt miile de 
familii musulmane ce se retrag pentru 
a scăpa de masacrare. Familiile de bul-
gari şi valahi ce fugeau au fost protejate 
de escorte de zapcii sau soldaţi turci” . 

Sunt doar câteva telegrame, relatări 
ale corespondenţilor de presă de la faţa 
locului; fără îndoială scrierea istoriei 
presupune luarea în calcul a tuturor 
izvoarelor posibile şi mai avem mult de 
cercetat în acest sens. Dar e vremea ca 
aceste lucruri să fie cunoscute în amă-
nunţimea lor.

Dr. Constantin  
ChERAMIDOgLu

să ţină piept corpului 14 de armată ce 
ocupase Galaţiul şi care, la ordinele ge-
neralului Zimmermann, a luat parte la 
acţiune. Stăpâni ai Măcinului, ruşii care 
i-au alungat pe turci din nordul Dobro-
gei, ar putea trece de pe un mal pe altul 
mult mai uşor decât pe un pod la Ga-
laţi, dar este îndoielnic că ei se vor servi 
de acest mijloc, ce nu le-ar fi de folos 
atâta vreme cât Dobrogea este dificil de 
străbătut de o armată” .

La 29 iunie 1877, presa france-
ză nota: “Știrile militare de la Dunăre 
sunt mereu aceleaşi. Este evident că 
turcii nu au dorit să-şi dispute cu ruşii 
posesia Dobrogei şi că n-au opus o re-
zistenţă serioasă trupelor inamice până 
la zidurile lui Traian, ce închid această 
dezolantă provincie de la Cernavoda 
până la Kustendje.  Apărarea Dobro-
gei ar fi costat un efort considerabil 
armata otomană, iar rezultatele obţi-
nute nu ar fi compensat pierderile pe 
care le-ar fi cerut. Probabil că turcii nu 
s-ar fi supărat să-i vadă pe ruşi anga-
jaţi pe un drum, plin de pericole, care 
să-i conducă după un marş din cele 
mai penibile, la Silistra şi la Varna. Sin-
gurul rezultat al campaniei din 1828 
fusese tocmai cucerirea acestei ultime 
poziţii; dar pe atunci ea avea o impor-
tanţă capitală pentru ruşi, ce îşi făceau 
toată aprovizionarea pe Marea Neagră, 
iar odată căzută în mâinile lor, succe-
sul campaniei din 1829 era asigurat. 
Astăzi însă situaţia este mult diferită.  
Astfel ruşii au renunţat fără probleme 
la Dobrogea, iar veritabila lor linie de 
apărare era legată de valul lui Traian, 
plecând de la Cernavoda. 

30 iunie 1877.  O altă analiză a 
evoluţiei situaţiei militare din Dobro-
gea, apărută în presa franceză: „Câtă 
vreme ruşii nu au trecut în Dobrogea 
decât câteva mii de oameni, intenţia lor 
era de a se debarasa de o ameninţare, 
de a alunga garnizoanele turceşti din 
trei mici fortăreţe: Măcin, Tulcea şi Is-
accea. Dar astăzi este în Dobrogea mai 
mult de un corp de armată: 40 000 de 
oameni ocupă terenul – sau mai exact 
şoseaua, pentru că terenul nu este de-
cât o mlaştină, cuprinsă între Măcin 

●Lansare  de carte
România de la 

„Marea cea 
Mare”; ţinut 

original –  
îmbogăţeşte 
patrimoniul 
umanităţii

Biblioteca judeţeană I.N. 
Roman a găzduit lansarea unei cărţi 
admirabile, o carte document, cu 
un titlu inspirat. Ea este semnată 
de Constantin Vitanos, un cadru 
didactic care se bucură de respect şi 
de consideraţie în rândul colegilor şi, 
mai nou, din partea cititorilor care 
au citit primele pagini din această 
nouă apariţie editorială tipărită la 
Editura Mica Valahie. Alături de 
semnătura distinsului cărturar, căruia 
constănţenii i-au arătat de fiecare dată 
o aleasă preţuire, am întâlnit şi pe 
cea a fiului său, Claudiu Alexandru 
Vitanos, care a dobândit ceva din 
tenacitatea şi pasiunea tatălui.

Volumul pe care îl semnalăm 
cititorilor este dedicat unor evenimente 
şi aniversări. Amintim două dintre ele: 
„100 de ani de la Marea Unire” şi „125 
de ani de la înfiinţarea şcolii normale 
de învăţători şi institutori”.

Cartea are un cuprins captivant, 
informaţii care fac dovada unei 
contribuţii de seamă privind „rolul şi 
locul ţinutului dintre Dunăre şi Mare 
în istoria noastră”.

Pentru cititorii curioşi şi cu che-
mare pentru lectură, inserăm aici câteva 
titluri: DOBROGEA: TRĂSĂTURI 
DISTINCTE şi ENTITĂŢI UNICE, 
PUNTE ȘI POARTĂ DE-A 
LUNGUL ISTORIEI, MOZAIC DE 
NEAMURI ÎN TOATE TIMPURILE, 
GENERATOR DE TOLERANŢĂ 
ȘI CONVIEŢUIRE PENTRU 
COMUNITATE, EVOLUŢIA 
JUDEŢELOR ROMÂNIEI ÎN 
PERIOADA 1990-2015.

Nu ne rămâne decât să salutăm 
cu generozitate gestul celor doi 
VITANOS, tatăl şi fiul, să remarcăm 
ştiinţa profesorului Constantin 
Vitanos, care predă, iată, cu dibăcie o 
lecţie de istorie şi de viaţă.

Ionela SAuCIuC
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Pământ binecuvântat de pașii 
și glasul Primului chemat dintre 
Apostoli,  Sf.  Andrei, Dobrogea își 
aniversează cu bucurie cei 140 de 
ani de la revenirea la Patria-Mamă. 
La acest eveniment, Biserica a avut 
o contribuție importantă, așa cum 
ne arată datele istorice. 

Deși reprimată la începuturile 
perioadei de stăpânire otomană, viața 
spirituală a ortodocșilor dobrogeni 
nu a încetat, prin existența unor 
structuri bisericești afiliate canonic 
Patriarhiei de Constantinopol: 
Mitropolia Dristrei,  Mitropolia 
Provilaviei, şi Mitropolia Tulcei. 
Existența lor a permis păstrarea 
și, ulterior, dezvoltarea unui cult 
ortodox, care nu era limitat doar 
la activitatea de slujire. Așa cum 
s-a întâmplat și în stânga Dunării, 
Biserica era și un spațiu al culturii și 
educației, primele școli dobrogene 
funcționând în spațiul eclezial 
al binecuvântării lui Dumnezeu, 
cu cărți aduse de la frații de 
peste Dunăre. Încă din secolul al  
XVII-lea, în biserici se folosea 
limba română, în acest fel, conștiința 
națională a românilor din Dobrogea 
începând să se trezească. 

Printre personalitățile care 
au contribuit la înființarea de 
școli românești vom găsi și doi 
slujitori: preotul Dimitrie Chirescu 
și ieromonahul Nifon Bălășescu. 
Primul a fost inspector al școlilor 
românești de pe malul drept 
al Dunării și a înființat școli la 
Cernavodă, Cochirleni, Seimeni, 
Aliman, Topalu, Vlahi, Urluia și 
Dunăreni. Al doilea, găsind sprijin 
la guvernatorul Ismail Bey de la 
Tulcea, va înființa 21 de școli în 
partea de nord a Dobrogei, ajungând 
director al școlilor românești din 
Dobrogea. 

Însuși momentul realipirii 
Dobrogei la Patria Mamă va găsi 
slujitorii Bisericii implicați. Astfel, 
în 8 noiembrie 1878, printre cei 

Dobrogea – pământul bun și binecuvântat al României
care dezbăteau importanța trecerii 
armatei peste Dunăre, adunați în casa 
doctorului Constantin Scheletti din 
Tulcea, se regăseau și preoți. Apoi, 
în 14 noiembrie 1878, peste 8 mii 
de dobrogeni, în frunte cu autorități, 

episcopi și preoți, au întâmpinat, 
tot la Tulcea, vaporul „România”, 
care aducea oficialitățile române. 
După patru zile, a fost întâmpinat 
cu același fast și vaporul „Ștefan 
cel Mare”, care aducea conducătorii 
armatei române. Prima oprire pe 
pământ dobrogean a fost la Biserica 
„Sf.  Nicolae”, unde a fost oficiată o 
slujbă de Te-Deum. La Cernavodă, 
preotul Dimitrie Chirescu a fost în 
fruntea mulțimii care a întâmpinat 
armata română, cu toții mergând 
apoi la Biserică, unde a fost oficiat 
un serviciu religios. În 23 noiembrie 
1878 autoritățile române intrau 
în Constanța, și aici fiind oficiată 
o slujbă de Te-Deum la Biserica 
ce aparținea Comunității Elene 
„Schimbarea la Față”, odată cu 
slujbe oficiate în celelalte lăcașuri 
de cult ale diferitelor naționalități. 
Nici proclamațiile Regelui Carol 
I nu treceau cu vederea religia, 
atât cea către dobrogeni, cât și 
cea către ostași subliniind că 
religia locuitorilor Dobrogeni va fi 
respectată și ocrotită de autorități. 
Mai trebuie remarcat că Proclamația 
Guvernului Român de la Brăila,  din 
14 noiembrie 1878,  a fost citită 

către dobrogeni în toate bisericile 
Dobrogei. 

Odată reintegrate la România 
județele Tulcea și Constanța, 
viața bisericească a fost și ea 
reorganizată.  Astfel, în 16 martie 

1879, cele două județe au intrat în 
jurisdicția Episcopiei Dunării de 
Jos, iar Episcopul Melchisedec 
Ștefănescu a numit ca primi 
protopopi ai Dobrogei românești pe 
frații Gheorghe Rășcanu (Tulcea) 
și Nicolae Rășcanu (Constanța). 
Inițial, protopopiatul Constanței și-a 
avut sediul la Cernavodă, datorită 
efervescenței vieții spirituale de 
aici. Ceva mai târziu, în 1895 se va 
sfinți Catedrala din Constanța. 

De altfel, episcopul Melchisedec 
a fost un susținător al independenței 
românilor. Într-o pastorală din 2 
septembrie 1877, îndemna clerul 
și credincioșii să se roage pentru 
„izbânda armatelor creștine”,  
odată cu organizarea, timp de o 
lună de zile, a unei colecte de bani, 
obiecte și îmbrăcăminte, pentru 
sprijinirea armatei. Personal, 
episcopul a donat suma de 1000 de 
lei. Pentru inițiativa sa, episcopul 
a primit mulțumiri din partea 
autorităților române. După război, 
în bisericile Episcopiei Dunării de 
Jos s-au adunat fonduri și s-au inițiat 
ridicarea unor monumente în cinstea 
eroilor Independenței, cum sunt, de 
pildă,  cele de la Galați și Tulcea. 

Urmașul episcopului 
Melchisedec, episcopul Iosif 
Gheorghian, s-a preocupat 
îndeaproape de reașezarea vieții 
bisericești din Dobrogea pe un făgaș 
normal întrucât, urmare a războiului 
și a dominației străine,  nu mai puțin 
de 117 biserici și trei mânăstiri se 
aflau într-o situație dificilă din punct 
de vedere al resurselor materiale și 
umane. Printre preocupări regăsim: 
ajutorarea grabnică a lăcașurilor de 
cult, numirea personalului necesar, 
ridicarea nivelului de pregătire a 
clericilor și menținerea unui dialog 
cu celelalte confesiuni și culte. 
Misiunea episcopului Iosif,  ca și 
a urmașilor săi,  a fost sprijinită 
deplin de autorități, prin legi 
adecvate, ca de pildă atribuirea, în 
fiecare comună și cătun, a câte 10 
ha de pământ, pentru întreținerea 
bisericilor și geamiilor. 

Toate acestea ne îndreptățesc 
să afirmăm că Biserica Dobrogei a 
fost continuatoarea propovăduirii 
apostolice a Evangheliei lui Hristos. 
Slujbele bisericești nu au încetat, 
glasul clopotului nu a amuțit, iar 
cuvântul preotului a mângâiat 
sufletele creștinilor dintre Dunăre și 
Mare. 

Dobrogea este astăzi un model 
de armonie inter-religioasă datorită 
unei binecuvântate colaborări 
între culte, pe de o parte, care au 
propovăduit toleranța și respectul 
reciproc, și autorități, pe de altă 
parte, care au avut înțelepciunea 
de a trata egal pe locuitori, fără a 
discrimina pe motive religioase sau 
etnice. 

Toate acestea fac din Dobrogea 
un pământ bun și binecuvântat al 
României, unde toți cei ce locuim 
aici, indiferent de originea sau 
bagajul nostru spiritual, ne simțim 
ca acasă.  

† teoDosie
Arhiepiscopul Tomisului

1924, iunie 14, Tulcea
Telegrama judecătorului de instrucţie al Tribunalului Tulcea către comandantul Companiei de  

Jandarmi Brăila şi prefectul Poliţiei Brăila în care descrie atacul executat de banda lui Terente asupra  
postului  de jandarmi din Carcaliu, devastarea primăriei, a unor cârciumi, asasinarea şefului de post şi 
a unui localnic şi solicită autorităţilor brăilene organizarea de poteri şi cooperarea cu autorităţile din 
judeţul Tulcea pentru cercetarea bălţilor.

Notă: Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Brăila, Fond Prefectura 
Judeţului Brăila, dosar 78/1924, filele 202, 203, 204, 205 și 206

giani OLTEANu

	Mărturii fotodocumentare

Dimitrie Chirescu Nicolae Rascanuu Gheorghe Rascanuu



nici aceştia nu vor altera fizionomia 
etnică românească, toponimia mai 
amintindu-ne, prin unele mărturii, de 
trecere a lor prin spaţiul danubiano-
pontic.

● Sec. XII: comercianţi şi 
navigatori italieni (respectiv 
genovezi şi veneţieni) sunt semnalaţi 
în mare număr, având un rol economic 
esenţial în porturile vestice ale Mării 
Negre (Mar Maggiore, Mare Majus), 
între care Constanţa şi Mangalia.

● 1263: în Dobrogea, în zona 
Babadag, împăratul bizantin permite 
stabilirea unui grup compact de turci 
selgiucizi, sub conducerea lui sarî 
Saltâk Dede (mausoleul acestuia se 
află şi astăzi în oraşul Babadag); acest 
grup constituie preludiul aşezării 
turcilor osmanlâi de mai târziu, 
veniţi din Anatolia şi Balcani, după 
cucerirea Dobrogei de către Imperiul 
Otoman, la începutul secolului al 
XV-lea.

 Sec. al XIV-lea: provincia 
bizantină dintre Dunăre şi Mare 
devine stat independent, numărând 
între conducători şi pe Dobrotiţă; au 
loc numeroase conflicte şi cu tătarii, 
ce stăpâneau stepele din nordul Mării 
Negre.

● Sfârşitul sec. al XIV-lea: 
voievodul Ţării Româneşti, Mircea 
cel Bătrân, înglobează „Dobrogea 
în cadrul statului său, populaţia 
românească autohtonă de dincolo de 
Dunăre unindu-se cu coetnicii de la 
nord de fluviu.

● Începutul sec. al XV-lea: 
Dobrogea este cucerită de către 
otomani; începând din 1417 şi 
până la 1877 ea va face parte din 
Imperiul Otoman; alături de populaţia 
românească – noii stăpâni vor 

Pag 8 	 cultura istoriei
noiembrie

2018

ISSN 2066 – 9054

Redacţia
Redactor şef:
ADRIAN CRĂCIUN

Redactori:
Andreea Pascu
Ioniţă Iacob
Irina Oancea

SENIORI EDITORI:
ANI MERLĂ,
IULIAN TALIANU
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(urmare din pag. 1) aduce şi vor coloniza în Dobrogea 

numeroase elemente musulmane – 
turci şi tătari. Treptat, în veacurile 
ce urmează, românii se retrag spre 
Dunăre, interiorul regiunii fiind 
împestriţat cu elemente alogene, 
respectiv comercianţi greci, armeni, 
alţi creştini (bulgari, germani, italieni, 
albanezi), precum şi evrei.

● Sec. XV-XIX: numeroase 
mărturii de epocă, în special ale 
călătorilor străini, atestă realităţile 
etnolingvistice din Dobrogea 
otomană, acolo unde populaţia 
autohtonă românească va convieţui 
alături de numeroase alte neamuri 
alogene, creştine şi musulmane.

● Una dintre aceste mărturii 
aparţine prelatului rus Partenie, 
trecător prin Dobrogea 
în primii ani şi sec. al 
XIX-lea; ţăranii români 
îi spun: „Din vechime 
ţara noastră stă în hotar 
şi deseori răsboaiele 
de pe aici, din zece, 
mult doisprezece ani. 
Abia ne mai îndreptăm, 
creştem vite şi cultivăm 
grădinile şi iarăşi se face 
răsboiu. Şi atunci, cine 
poate, fuge în Valahia; 
iar pe care-i prind 
turcii, îi duc cu dânşii 
în ţara lor; turmele ni 
le mănâncă, caselor le 
dau foc şi grădinile ni 
le pustiesc. După ce 
trece răsboiul, cari mai 
rămânem vii, iarăşi ne 
întoarcem pe la vetrele 
noastre şi ne facem pe 
ruine bordeie şi iar ne 
apucăm de gospodărie. 
Gândeşte acum – se 

plâng autohtonii Dobrogei –, când 
ne mai putem îndrepta?”

● 1850: agronomul român Ion 
Ionescu dela Brad (revoluţionarul 
moldovean de la 1848) face o 
excursie în Dobrogea, numită „Dacia 
în miniatura”, sau o „Californie 
românească”;

● aici, în 388 de sate găseşte 
15.7644 familii, repartizate astfel: 
4.800 turceşti, 3.656 româneşti, 
2.225 tătăreşti, 2.214 bulgăreşti, 
1.092 căzăceşti, 747 lipoveneşti, 300 
greceşti, 212 ţigăneşti, 145 arabe, 126 
armene, 119 evreeşti, 59 germane. 
(15.695 adunate)

● Acestei conştientizări etno-
culturale a autohtonilor dobrogeni, 
revoluţionarii paşoptişti şi 

unionişti îi conferă 
şi soluţia împlinirii 
statele moderne, din 
perspectiva edificării 
naţiunii şi unităţii statale 
a tutuim neolatinilor 
carpato-dunăreni:

„Nevoile românului 
din Dobrogea, în privire 
morală, fiind dar tot 
acelea fi cu ale tuturor 
celor trăitori în celelalte 
provincii româneşti, 
oare nu trebuie să 
căutăm – arăta, pe la 
1855, Ion Ionescu dela 
Brad – să le îndestulăm 
deopotrivă, ca prin 
îndestularea aceasta să 
ne asigurăm cât mai 
bine viitorul nostru 
naţional?”

● Făurirea Statului 
Român modern, 
prin actul Unirii 
Principatelor de la 

24 Ianuarie 1859, va da coerenţa 
cuvenită acţiunilor guvernului întru 
recuperarea Dobrogei.

● Pilduitor este, în acest sens, 
Mesajul de la Deschiderea Corpurilor 
Legiuitoare, în decembrie 1864, când 
Alexandru Ioan Cuza – care trecuse 
în acel an prin Dobrogea, în drum 
spre Constantinopol – va preciza că 
„Necesităţi comerciale şi politice 
totodată reclamă înfiinţarea unui port 
românesc la Marea Neagră”.

● Sinteza românească înfăptuită 
în Dobrogea este sesizată, la 1871, şi 
de către revoluţionarul transilvănean 
Nifon Bălăşescu, când consemna: 
„Din aceşti români din Dobrogea, 
o mare parte acolo sunt născuţi şi 
crescuţi, acolo s-au pomenit din 
vechime, neam de neamul lor, din 
înaintea emigraţiunii bulgarilor în 
aceste părţi. Alţii au venit acolo mai 
în urmă din toată românimea din 
Dacia lui Traian, din România, din 
Moldova, Basarabia, Transilvania, 
Banat, Timişoara, Ungaria şi 
Maramureş, ba chiar din Macedonia”.

● Era firesc, prin urmare, ca 
românii dobrogeni să fie socotiţi, în 
documente de către diplomaţi români 
(în 1867):

♦ „ca nişte fraţi şi patrioţi fierbinţi 
ai patriei noastre şi care au 
speranţe a se uni cu noi pe viitor”;
♦ după cum conştiinţa frăţietăţii 
lor este percepută ca un pat 
germinativ într-o viitoare 
reconfigurare geopolitică a 
spaţiului aflat, încă, în cadrul 
Imperiului Otoman, termenul de 
„ţara noastră” regăsindu-se tot mai 
des în vocabularul lor, atunci când 
se referau la „România”.

Centrul din Constanţa al 
Clusterului Transfrontalier al 
Energiei Verzi Constanţa-Dobrich, 
înfiinţat în cadrul Universităţii 
Maritime din Constanţa  a organizat 
un eveniment dedicat sărbătoririi 
Zilei Internaţionale a Mării Negre, în 
sediul central al universităţii.

Pe agenda evenimentului s-au 
regăsit activităţi menite să evidenţieze 
caracterul comun al eforturilor 
depuse de membrii clusterului şi 
de partenerii acestuia, în vederea 
conştientizării regionale cu privire 
la adoptarea unui comportament 
pozitiv şi responsabil faţă de mediul 
marin şi costier.

Astfel, programul evenimentului 
a prevăzut teme de interes precum: 

prezentări ştiinţifice, masă-rotundă 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MĂRII NEGRE
pe tema energiilor regenerabile 
aferente Mării Negre şi o expoziţie foto 
intitulată „Ne Iubim Marea”, ai cărei 
protagonişti sunt tineri constănţeni, 
elevi şi studenţi.

Participanţii, specialişti şi viitori 
specialişti, au avut posibilitatea să 
discute despre aspecte ale preocupărilor 
lor pe tema evenimentului, ca o expresie 
a modului în care această comunitate 
şi-a construit reacţia la provocările 
generate de poluarea Mării Negre. 
Aceştia sunt reprezentanţi ai unor 
instituţii constănţene de renume, care 
desfăşoară activităţi în sfera de interes 
enunţată: Universitatea Maritimă din 
Constanţa, Societatea de Explorări 
Oceanografice şi Protecţie a Mediului 
Marin OCEANIC CLUB, Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

Marină „Grigore Antipa”, Colegiul 
Tehnic Energetic Constanţa, Asociaţia 
Grupul de Dezvoltare Durabilă, Liceul 
Teoretic „George Emil Palade”, Liceul 
Tehnologic „Gheorghe Duca”, Liceul 
Tehnologic „Dimitrie Leonida”.

Această acțiune s-a înscris pe 
linia eforturilor pe care Universitatea 
Maritimă din Constanța le întreprinde 
în vederea sporirii gradului de 
conştientizare a comunității locale 
cu privire la problemele de mediu 
în ansamblul lor. Aceste demersuri 
vor fi completate de rezultatele 
obținute în analiza problemelor 
specifice utilizării energiilor 
nonconvenționale, prin proiectul 
HORESEC – pe care universitatea îl 
derulează în această perioadă.

Ionela SAUCIUC

Ion Ionescu dela Brad

Alexandru Ioan Cuza

Material documentar editat  
de Consiliul Judeţean Constanţa 
şi Filiala Constanţa a Societăţii 
de Ştiinţe Istorice din România.
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