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În marea carte a istoriei naţionale, 
anul 1918 este anul providenţial. 
După veacuri de luptă, eforturi, 
speranţe, reuşite, dar şi îndoieli, toate 
pământurile locuite de către români au 
fost strânse în aceleaşi hotare. Despre 
acest an astral al neamului românesc, 
s-au scris mii de articole şi cărţi. 
Puţine lucruri neştiute mai pot fi spuse. 
De aceea, acest scurt articol reprezintă, 
înainte de orice, o aducere aminte şi un 
umil omagiu adus făuritorilor Marii 
Unirii de la 1918, poporului român, 
elitelor sale politice şi intelectuale, 
precum şi tăranilor şi ostaşilor români 
care au luptat şi au făcut sacrificiul 
suprem, hrănind cu viaţa lor idealul 
reîntregirii naţionale şi teritoriale a 
României.

Acel obiectiv naţional fundamental 
a fost împlinit pas cu pas, etapă cu 
etapă, an de an,   zi de zi, în contextul 
favorabil creat de desfăşurarea Marelui 
Război (1914-1918), al prăbuşirii 
marilor imperii multinaţionale 
(Imperiul Țarist, Imperiul Austro-
Ungar, Imperiul Otoman şi Imperiul 
German), al apariţiei partidelor 
politice româneşti, al creşterii nivelului 
conştiinţei naţionale şi al luptei pentru 
unire la românii de pretutindeni.  

Primul pas a fost făcut de 
Basarabia, străvechi pământ 
românesc dintre Prut, Nistru, 
Dunăre şi Marea cea Mare. 
Stăpânită de peste un secol de Rusia 
ţaristă, Basarabia a avut în fruntea ei 
intelectuali şi oameni politici hotărâţi, 
care au înţeles importanţa momentului 
pe care îl trăiau,  asumându-şi rolul şi 
decizia istorică. În după-amiaza zilei 
de 27 martie 1918, la Chişinău, în 
Palatul Sfatului Ţării, a fost adoptată 
Hotărârea de Unire cu Regatul 
României:

„În numele poporului Basarabiei, 
Sfatul Ţării declară: Republica Demo- 
cratică Moldovenească (Basarabia) 

Sub semnul  
CENTENARULUI MARII UNIRI

,,Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei 
româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este 
opera nici unui om politic, a nici unui Guvern, a nici unui partid; este fapta 
istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din 
străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii 
politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit”.

Florin Constantiniu

1918-2018: un veac de la realizarea 
României Mari prin Marea Unire

în hotarele ei dintre Prut, Nistru, 
Dunăre, Marea Neagră şi vechile 
graniţe cu Austria, ruptă de Rusia 
acum o sută şi mai bine de ani, din 
trupul vechii Moldove. În puterea 
dreptului istoric şi dreptului de neam, 
pe baza principiului ca noroadele 
singure să-şi hotărască soarta lor de 
azi înainte şi pentru totdeauna, se 
uneşte cu mama ei, România.

Trăiască unirea Basarabiei cu 
România de-a pururi şi totdeauna!”

Ştefan Ciobanu, Ioan Pelivan, 
Daniel Ciugureanu, Constantin Stere, 
Emanoil Gavriliţă, Paul Gore, Vladimir 
Cristi, Constantin Popovici, Vasile 

Stroescu, Ion Inculeţ, Pantelimon 
Halippa, sunt câteva dintre numele 
românilor de dincolo de Prut ce au 
trudit pentru reîntoarcerea Basarabiei 
în trupul Țării.

Următorul pas a fost făcut de Țara 
pădurilor de fagi – Bucovina. La 15/28 
noiembrie 1918, la Cernăuţi, în Sala 
Sinodală (sala de marmură) a Palatului 
Mitropolitan, Congresul General 
al Bucovinei a votat în unanimitate 
Hotărârea de Unire cu România: 

„După sforţări şi jertfe uriaşe 
din partea României şi a puternicilor 
şi nobililor ei aliaţi, s-au întronat în 
lume principiile de drept şi umanitate 
pentru toate neamurile şi când 
în urma loviturilor zdrobitoare, 
monarhia austro-ungară s-a zguduit 
din temeliile ei şi s-a prăbuşit şi toate 
neamurile încătuşate în cuprinsul ei 
şi-au câştigat dreptul la libera hotărâre 
de sine, cel dintâi gând al Bucovinei 
dezrobite se îndreaptă către Regatul 
României, de care întotdeauna am 
legat nădejdile dezrobirii noastre. 
De aceea, noi, Congresul General 

al Bucovinei, întrupând suprema 
putere a Țării şi fiind învestit singur 
cu puterea legiuitoare, în numele 
suveranităţii naţionale, hotărâm: 

unirea necondiţionată şi pentru vecie 
a Bucovinei în vechile ei hotare, până 
la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu 
Regatul României.”

Fie ca sărbătorile de iarnă 
să vă aducă bucuria  

Crăciunului prin speranţă, 
spiritul Crăciunului prin 
pace, emoţia Crăciunului  
prin dragoste şi un An nou 

cu multe bucurii şi împliniri.

● DIN SUMAR

Nou 
ansamblu 

statuar 
dedicat 

poetului 
Ovidiu

● detalii în pag. 2

AsociAţiA de dezvoltAre 
intercomunitAră

 ZONA METROPOLITANĂ
CONSTANŢA

La mulţi ani!

(continuare în pag. 4)

Autobuze noi 
pentru rAtC

● Primele 20 de autobuze 
au sosit la Constanţa

■ Sub semnul Centenarului Marii Uniri
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Proiectul „Romanian-Bulgarian 
Organic Entrepreneurial Network” 
a ajuns la final. Desfășurat în 
perioada aprilie 2017-octombrie 
2018, proiectul a vizat încurajarea 
activității antreprenoriale, în rândul 
persoanelor din zona transfrontalieră 
Constanța-Dobrich, în special a celor 
interesați de producția de alimente 
ecologice, de livrarea și promovarea 
acestora, oferind posibilitatea de 
dezvoltare a unei nișe și susținerea 
unei economii durabile.

Obiectivul principal al 
proiectului a fost consolidarea 
parteneriatului transfrontalier și a 
contactelor prin construirea unei 
rețele de antreprenori în domeniul 
producției și piețelor ecologice. Mai 
exact, proiectul a vizat:

1. Crearea condițiilor de lucru 
în domeniul organic prin instruire 
și seminarii privind producția, 
certificarea și marketingul ecologic. 

2. Îmbunătățirea cunoștințelor 
în materie de alimente și producție 
ecologică ca bază pentru dezvoltarea 
economiei ecologice în zona 
transfrontalieră. 

3. Crearea condițiilor de 
interacțiune și parteneriat cu 
organizațiile de formare și școlile din 
domeniul antreprenoriatului ecologic.

4.  Creșterea atractivității regiunii 
prin organizarea de festivaluri și piețe 
internaționale „Cadouri din natură” 
între Constanța și Dobrich. 

Pentru a pune în aplicare 

Proiectul „Rețeaua Româno-
Bulgară a Antreprenorilor 

Organici“, la final
obiectivele proiectului, au fost 
realizate o serie de activități, care au 
ajutat producătorii de alimente bio 
din Constanța, dar și din regiunea 
Dobrich. Printre aceste activități se 
numără: 

● Realizarea unei cercetări 
de marketing privind alimentele 
ecologice. Chestionarul a fost aplicat 
în regiunile Dobrich (200 chestionare), 
și Constanța (200 chestionare), 
printre grupurile țintă. Pe baza acestei 
analize, a fost elaborată strategia 
generală de dezvoltare a “Rețelei 
Româno-Bulgare de antreprenoriat 
ecologic”.

● Au fost implementate 3 
module de instruire dedicate 
antreprenoriatului organic: «Natura 
alimentelor ecologice și legislația 
europeană»,  «Creați o afacere 
cu produse alimentare organice», 
„Marketing“.

● Atelier virtual dedicat 
prezentării strategiei generale de 
dezvoltare a „Rețelei Româno-
Bulgare de antreprenoriat ecologic“ 
și portalul web „Întreprinzătorii 
transfrontalieri prietenoși cu natura“.

De asemenea, participanții au 
avut ocazia să descopere produse 
alimentare organice și să cunoască 

bunele practici din regiunile Constanța 
și Dobrich, atât prin vizite la fermele 
bio, cât și prin 2 evenimente dedicate, 
un festival în Dobrich/ Bulgaria și 
unul în Constanța, în care peste 20 de 
producători din cele două regiuni au 
avut ocazia de a își expune producția. 
De asemenea, aceste două evenimente 
au oferit ocazia participanților de a 
face schimb de experiență și de a se 
parteneria. 

Tot în cadrul proiectului, 
a fost realizat și portalul web 
„Întreprinzătorii transfrontalieri 
prietenoși cu natura”, care include 
reglementări generale privind 
alimentele ecologice, strategia 
„RBOEN”, oportunități pentru start-
up-uri, francize verzi, resurse umane 
– informații pentru solicitanții de 
locuri de muncă și o piață virtuală 
unde producătorii să fie în contact 
direct cu consumatorii și cu toate 
rezultatele proiectului.

Chiar dacă proiectul a ajuns 
la final, rezultatele nu se opresc 
aici: „Acest proiect este un punct 
de întâlnire pentru producătorii și 
consumatorii de produse organice. 
Ne dorim să oferim în continuare 
comunităților locale șansa de a alege 
produse sănătoase și de a încuraja 

economia locală”, spune Mihalea 
Cândea Mirea, director executiv 
ONG Mare Nostrum. 

***
Proiectul «Romanian Bulgarian 

O r g a n i c - E n t r e p r e n e u r i a l 
Network” încurajează activitatea 
antreprenorială, în rândul persoanelor 
din zona transfrontalieră Constanța-
Dobrich, în special a celor interesați 
de producția de alimente ecologice, 
de livrarea și promovarea acestora, 
oferind posibilitatea de dezvoltare a 
unei nișe și susținerea unei economii 
durabile.

Proiectul “Romanian Bulgarian 
O r g a n i c - E n t r e p r e n e u r i a l 
Network” este co-finanțat de 
Uniunea Europeană prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională în 
cadrul Programului INTERREG V-A 
România-Bulgaria.

De curând, la Centrul 
Cultural „Elena Roizen” 
din orașul Ovidiu, a avut 
loc cea de-a doua ediție a 
Simpozionului „Ovidienii”, 
organizat în vederea 
inaugurării ansambului statuar 
„Poet Ovidiu”, un monument 
dedicat marelui poet, compus 
din trei statui alegorice, – 
„Ovidius metamorfozat”, 
„Geneza” şi „Iubirea”,  
realizate din piatră, de către 
sculptorul basarăbean Vladlen 
Babcinețchi.

Primarul orașului, George 
Scupra, a explicat că, statuia 
se bazează foarte mult pe 
ideea de metamorfoză, mai 

Nou ansamblu statuar dedicat poetului Ovidiu
ales pentru că cele mai multe 
scrieri ale lui Publius Ovidius Naso 
sunt clădite pe acest concept.

Întregul proiect a fost demarat 
în primăvara acestui an, mai exact 
în luna martie, având ca scop 
comemorarea celor 2000 de ani de 
la moartea poetului și crearea unui 
centru de interes al orașului ce îi 
poartă numele.

Printre cei prezenţi la eveniment 
s-au numărat rectorul Universității 
Ovidius, Sorin Rugină, profesorul 
Vasile Sârbu, Marcel Colesniuc 
– directorul Muzeului de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța, 
directorul bibliotecii județene 
I.N. Roman, Corina Apostoleanu, 
inspectorul școlar general al ISJ 
Constanţa, Gabriela Bucovală, 

profesorul Enache Tușa, Florentina 
Nicolae – prodecan al Facultăţii 
de Litere a Universității Ovidius, 
precum și alți invitați de seamă.

În încheierea evenimentului, 
a avut loc îngroparea capsulei 
timpului, în altarul făcut din piatră, 
într-un tub din inox, iar mesajul 
conținut a fost citit de primarul 
George Scupra : „Suntem locuitori 

ai orașului Ovidiu, singurii 
care îi purtăm numele pe tot 
pământul acesta. Suntem 
Ovidieni. Sub egida acestui 
eveniment de importanță 
istorică, am decis să dăm 
naștere unui simbol unitar, 
care să aducă în memoria 
generațiilor viitoare timpul 
prezent Ansamblul statuar 
Poet Ovidiu. Pornind pe 
urmele orașului nostru, lăsăm 
eternității Cartea și filmul 
Ovidiu 100 ce reconstituie 100 
de ani din evoluția noastră ca 
și comunitate în an centenar. 
O reînviere și totodată... o 
poveste fără sfârșit”.

Ionela SAUCIUC
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Conferinţa rezervată pescuitului 
costier, organizată de Federaţia 
Organizaţiilor de pescari de la Marea 
Neagră, a scos la iveală o serie de 
lacune privind Conceptul Micul 
Pescar. Sunt obstacole care nu pot 
fi înlăturate de pe o zi pe alta, asta 
şi pentru că inerţia şi birocraţia 
se află tot acolo unde le 
ştiam. Laurenţiu Mirea, 
preşedintele Federaţiei 
amintite, a întocmit o listă 
cu aceste obstacole, nu 
puţine la număr, pe care le 
au pescarii de mai multă 
vreme: „Micul pescar are 
probleme complexe. Prima 
dintre ele: infrastructura. 
Sunt şi destule probleme 
care ţin de legislaţie. Avem 
diguri, dar asociaţiile de 
pescari n-au voie să acosteze 
acolo. Punctele de acostare: 
o altă mare problemă. 
Am semnalat aceste obstacole, dar 
Apele Române nu ne bagă în seamă. 
Cum să dezvoltăm infrastructura 
la mare? Alţii au zone de protecţie, 
micii pescari de la noi doar au auzit 
de ele! Cum îi protejăm pe micii 
pescari? Cum îi ajutăm? Cum să 
mai discutăm de protecţie socială? 
Vreau ca în România orice tânăr să 
meargă la pescuit în cele 12 mile. 
La vecinii noştri, la bulgari, se poate 
pescui, la noi nici vorbă. Nu există 
zonare privind calitatea apei şi, în 
acest caz, nu se pot emite certificate 
privind originea produsului. Legea 
pescuitului e una depăşită. În statele 
europene se foloseşte plasa tip 
monofilament. La noi este interzisă! 
Dialogul social cu federaţiile de 
pescari este ca şi inexistent. De mai 
bine de şase ani se discută de portul 
Midia, doar se discută. A fost mărită 
cota de calcan, dar autorizaţiile sunt 
limitate la 48!”

●   ●
●

● Dănuţ Alexandru Potor, 
secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale: 

„Să facem o 
dezbatere în privinţa 
plasei monofilament” 

Dănuţ Alexandru Potor, secretar 
de stat în Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale: „Mă bucur că 
Federaţia Organizaţiilor de Pescari 
de la Marea Neagră a organizat 
această dezbatere. Trebuie să avem 
în vedere un management durabil. 
Ţările riverane Mării Negre trebuie 
să se organizeze când vine vorba 
de pescuitul costier. România 
va deţine preşedinţia rotativă a 

● O mare problemă: 
Punctele de acostare 

kg la noi. Și încă o problemă: 
Natura 2000 s-a mărit în Marea 
Neagră, ea a fost mărită în zonele 
tradiţionale de pescuit. Ar trebui 
să vorbim de capacitatea de 
pescuit şi de acvacultură marină. 
Din câte ştiu, statul nu a făcut 
nici o solicitare pentru a mări 
capacitatea de pescuit; pentru 
acvacultură marină trebuie să ai 
în concesiune un teren sub luciu 
de apă”.

 
Norica Nicolai, 

europarlamentar: 
„Trebuie să 

reevaluăm câteva 
proiecte” 

Norica Nicolai, europarlamentar: 
„Comunitatea de pescari de la Marea 
Neagră trebuie să crească, trebuie 
reconsiderat în România. Lucrăm 
la regulament, ne pregătim pentru 
primul plan multianual în Marea 
Neagră. Trebuie să avem o viziune 

● Laurenţiu Mirea, preşedintele Federaţiei organizaţiilor de pescari de la 
Marea Neagră: „Dialogul social este ca şi inexistent” 

Consiliului Europei şi trebuie să ne 
pregătim. Dacă vorbim de viitor, ne 
gândim la pescuit şi la acvacultura 
marină, trebuie să acţionăm pentru 
modernizarea porturilor de pescuit. 
Din păcate, există multă rigiditate. 
Pescuitul la Marea Neagră trebuie 
să fie bine reglementat. În unele 
probleme am găsit înţelegere la 
Ministerul Mediului privind Natura 
2000. E nevoie să avem în continuare 
un dialog. Pescuitul trebuie făcut 
unde există resursă. Suntem atenţi 
şi am făcut un prim pas privind 
sculele de pescuit admisibile. Să 
privim spre viitor, spre port şi spre 
diversificarea sistemului de pescuit. 
Întâlnirea de azi este o oportunitate 
pentru a dezbate cu responsabilitate 
problemele privind pescuitul, trebuie 
să gestionăm corect problemele. 
Împreună să facem o dezbatere în 
privinţa plasei monofilament, să 
cântărim corect, să găsim o soluţie 
care poate fi corect aplicată.” 

Ce se întâmplă cu 
Bursa peştelui de la 

Tulcea? 
Gigi Ştefan, consilierul 

ministrului mediului: „E bine că 
s-a organizat această întâlnire. 
Pescuitul a avut de suferit din cauza 
schimbărilor legislative, s-au făcut 
prea des. Sunt instituţii care au 
ignorat activitatea de pescuit. Avem 
zeci de mii de hectare de lacuri... 
Apele Române au închiriat la tarife 
diferite! Eu nu am văzut pescari 
bogaţi. S-au făcut investiţii care zac. 
Un exemplu: Bursa peştelui de la 
Tulcea este închisă! O altă bursă la 
Giurgiu. Prelucrează păstrăv... Nu se 
face, din păcate, promovare. Peştele 

nostru e foarte bun. Ştiţi că 80% din 
peşte vine din import? Ministerul 
Mediului va fi partenerul pescarilor 
de la Marea Neagră”. 

O prioritate: 
infrastructura de 

pescuit 
Marian Sorinel Mănăilă, 

preşedintele Consiliul consultativ 

clară. Să ne gândim şi la fondurile 
europene, să evaluăm nevoia de 
investiţii în pescuit, în cercetare, în 
acvacultură. Trebuie să reevaluăm 
câteva proiecte. Natura 2000 a blocat, 
din păcate, dezvoltarea unor regiuni. 
Cred în capacitatea noastră. Nu 
cred că ne-am pierdut experienţa şi 
entuziasmul. Rostul acestei întâlniri 
este să avem un dialog, un dialog cât 
mai deschis”. 

(va urma) 

Pagină realizată 
de Iulian TALIANU

pentru Marea Neagră: „Pescuitul 
la specia rapană rămâne viabil 
economic. Încercăm să exploatăm şi 
alte specii. Marea problemă rămâne 
infrastructura de pescuit. De la Media 
şi până la Vama Veche nu există 
adăposturi pescăreşti. Autoritatea de 
management nu doreşte să finanţeze, 
spune că nu există Portul de pescuit 
Midia. În acest port nu sunt condiţii şi 
facilităţi. Altă problemă este accesul 
la fondurile europene. Pescarii 
români nu pot depune proiecte. Este 
nevoie de cofinanţare. Consumul de 
peşte pe cap de locuitor este de 5-6 
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Sextil Puşcariu, Iancu Flondor, Ion 
Nistor, Aurel Onciul, Ilie Lazăr, Vasile 
Bodnărescu, Dorimedont Popovici, 
Nicu Flondor, Gheorghe Sârbu, Radu 
Sbiera, Ipolit Tarnavschi, Maximilian 
Hacman, Vasile Marcu, Aurel Țurcanu, 
Cornel Tarnovieţchi, Octavian 
Gherghian, Dionisie Bejan, sunt 
dintre aceia mulţi ce au luptat pentru a 
readuce Bucovinei pace şi strălucire ca 
pământ românesc.

Ultimul pas a fost realizat la 1 
Decembrie 1918 de către românii 
din Transilvania, Banat, Crişana 
şi Maramureş. Profitând de faptul 
că Imperiul Austro-Ungar îşi trăise 
ultimele zile ale existenţei lui, în 
contextul Marii Adunări Naţionale de 
la Alba-Iulia, este adoptată Rezoluţia/
Hotărârea de Unire: 

,,Adunarea naţională a tuturor 
românilor din Transilvania, Banat 
şi Ţara Ungurească, adunaţi prin 
reprezentanţii lor îndreptăţiţi la 
Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 
decembrie 1918, decretează unirea 
acelor români şi a tuturor teritoriilor 
locuite de dânşii cu România. 
Adunarea proclamă îndeosebi dreptul 
inalienabil al naţiunii române la 
întreg Banatul, cuprins între Mureş, 
Tisa şi Dunăre.”

Vasile Goldiş, Vasile Lucaciu, 
Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti, 
Octavian Goga,  episcopii Miron 
Cristea şi Iuliu Hossu, Teodor Mihali, 
Andrei Bârseanu, Iosif Jumanca, 
Alexandru Vaida-Voevod, Ştefan 
Cicio-Pop, Aurel Vlad, Aurel Lazăr, 
Victor Bontescu, Romul Boilă, Ion 
Flueraş, Emil Haţieganu, Ioan Suciu, 
Valeriu Branişte, Sever Bocu, Tiron 
Albani,   Ion Flueraş, Enea Grapini, 
Iosif Jumanca, Iosif Renoiu, Basiliu 
Surdu, Samoilă Mârza, sunt câţiva 

dintre cei care şi-au asumat în acei 
ani responsabilităţi şi sacrificii ce au 
permis în cele din urmă trăirea visului 
Marii Uniri.

Alături de ei au stat milioane de 
români, eroi anonimi ale căror nume 
nu au rămas scrise pe vreo prăfuită 
filă a vreunei cărţi de istorie, dar care 
s-au bătut pentru naţiunea română şi 
pentru unire. Tuturor le aducem un pios 
omagiu.

La 14 decembrie 1918, în cuvântul 
său rostit cu ocazia banchetului oferit 
în onoarea delegaţiei transilvănene 
care s-a deplasat la Bucureşti pentru 
a preda regelui Ferdinand I Rezoluţia 
adoptată de  Marea Adunare Naţională 
de la Alba Iulia,  primul ministru Ion I. 
C. Brătianu spunea:

„Vă aşteptăm de o mie de ani şi 
aţi venit ca să nu ne mai despărţim 
niciodată. Sunt în viaţa unui neam 
clipe de fericire atât de mari încât 
ele răscumpără veacuri întregi de 
suferinţă. Bucuria noastră nu este 
bucuria unei singure generaţii. Ea 
este sfânta tresărire de bucurie a 
întregului popor român, care de sute 
de ani a îndurat suferinţele cele mai 
crude, fără să-şi piardă credinţa 
neclintită în sosirea acelei zile care 
ne uneşte astăzi şi care trebuia să vie, 
care nu putea să nu vie.”

Concluzionând, putem afirma 
faptul că în 1918, Unirea Basarabiei, a 
Bucovinei, a Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului cu Patria 
Mamă, a reprezentant un adevărat 
proiect de ţară al generaţiilor de 
oameni de stat, care şi-au dat mâna, 
au trecut peste orice fel de interese 
înguste, particulare sau de grup, au 
stăruit împreună şi astfel au reuşit să 
refacă România în graniţele ei istorice. 
Unirea realizată la 1599-1600 de către 
Mihai Voievod Viteazul, revoluţia de 

la 1848, Unirea Principatelor Române 
în 1859, proclamarea şi dobândirea 
independenţei de stat în 1878-1879, 
reluarea ca pământuri româneşti a 
Dobrogei, a Deltei Dunării, a Insulei 
Șerpilor (1878), a Cadrilaterului 
(1913), precum şi intrarea în vâltoarea 
Marelui Război (cel mai sângeros şi 
devastator conflict pe care îl văzuse 
omenirea până atunci) alături de statele 
Antantei, au reprezentat treptele care 
au permis desăvârşirea visului unui 
stat care să cuprindă în graniţele sale 
toate pământurile locuite de români. 
Încununarea acestor titanice eforturi 
s-a făcut  într-o zi ploioasă de toamnă, 
la 15 octombrie 1922,  la Alba-Iulia, 
când Regele Ferdinand şi Regina 
Maria au fost încoronaţi suverani ai 
României Mari. 

Din păcate, existenţa istorică a 
României Mari a fost foarte scurtă. 
În anul 1940, în vremuri neprielnice, 
prin dictat, prin forţă, edificiul măreţ al 
hotarelor ce cuprindeau în interiorul lor 
toate teritoriile locuite de români a fost 
sfărâmat. Forţe ostile, prea puternice 
nouă, s-au opintit pentru a rupe din 
trupul Țării Basarabia, Bucovina de 
Nord, Transilvania şi Dobrogea de 
Sud, sau Cadrilaterul. În anul în care 
sărbătorim Centenarul Marii Uniri, 
acest accident al istoriei încă nu a fost 
reparat decât parţial, deşi cunoaştem de 
multă vreme şi vinovaţii interni şi pe 
cei externi.

Mândri că suntem români, mândri 
că am avut o astfel de istorie şi astfel 
de înaintaşi, norocoşi pentru faptul că 
putem participa la celebrarea a 100 de 
ani de la împlinirea visului Marii Uniri, 
cred ar trebui să reflectăm îndelung 
asupra responsabilităţii noastre pentru 
reîmplinirea acelui vis. 

Prof. Mitică Iosif

Sub semnul CENTENARULUI MARII UNIRI
(urmare din pag. 1)

O, ce veste minunată!
O, ce veste minunată! 
În Betleem ni s-arată 
Astăzi s-a născut 
Cel făr’ de-nceput 
Cum au zis prorocii. 
 
Că la Betleem Maria 
Săvârşind călătoria, 
Într-un mic sălaş, 
Lângă-acel oraş, 
A născut pe Mesia. 
 
Pe fiul în al Său nume, 
Tatăl L-a trimis în lume, 
Să se nască 
Şi să crească, 
Să ne mântuiască.

Steaua sus răsare
Steaua sus răsare 
Ca o taină mare 
Steaua străluceşte 
Şi lumii vesteşte 
Şi lumii vesteşte 
 
Că astăzi Curata 
Preanevinovata 
Fecioara Maria 
Naşte pe Mesia 
Naşte pe Mesia 
 
Magii cum zăriră 
Steaua şi porniră 
Mergând după rază 
Pe Hristos sa-l vază 
Pe Hristos sa-l vază 
 
Şi dacă porniră 
Îndată-L găsiră 
La Dânsul intrară 
Şi se închinară 
Şi se închinară 
 
Cu daruri gătite 
Lui Hristos menite 
Ducând fiecare 
Bucurie mare 
Bucurie mare 
 
Care bucurie 
Şi aici să fie 
De la tinerețe 
Pân-la bătrânețe 
Pân-la bătrânețe

Traditii  
si obiceiuri

,
,

Federaţia Zonelor Metropoli-
tane și Aglomerărilor Urbane 
din Romania (FZMAUR), în 
parteneriat cu Asociația pentru 
Mobilitate Metropolitană 
(AMM), au demarat implementarea 
proiectului METROPOLITAN, 
cod SMIS 111265, finanţat în cadrul 
Programului Operational Capacitate 
Administrativă 2014-2020, care are 
ca beneficiari direcţi, Asociațiile 
de Dezvoltare Intercomunitară 
(ADI) care gestionează transportul 
public și Municipiile cu statut de 
pol de creștere sau dezvoltare.

Obiectivul  general al proiectu-
lui îl reprezintă elaborarea unei 
politici publice alternative la 
politicile publice inițiate de Guvern în 

domeniul transportului public local și 
metropolitan de călători din România, 
care va contribui la perfecționarea 
legislației în domeniu, la o corelare a 
legislației în domeniu cu legea cadru 
privind serviciile comunitare de 
utilități publice (Legea nr. 51/2006) 
și cu legislația auxiliară, precum și la 
o armonizare cu legislația europeană 
privind serviciile publice de transport, 
respectiv Regulamentul (CE) nr. 
1370/2007.

În cadrul proiectului se propune 
efectuarea unei analize a situației 
existente a transportului public 
local și metropolitan de călători la 
nivelul a 20 de poli de creștere/poli 
de dezvoltare urbană/municipii 
reședință de județ, precum și 

elaborarea unei Politici publice 
alternative la politicile publice inițiate 
de Guvern în domeniul transportului 
public local și metropolitan de călători 
din România. 

De asemenea, un număr de 
40 de funcționari care activează 
în acest domeniu vor fi instruiți în 
managementul transportului public, 
prin acest proiect urmărindu-se totodată 
și crearea unei reţele interactive de 
specialiști la nivel naţional, formată din 
persoane desemnate de către ADI-urile 
de transport public de la nivelul Polilor 
de creștere și dezvoltare din România.

Durata proiectului este de 16 luni, 
respectiv acesta se implementează  în 
perioada 17.10.2018- 16.02.2020.

Ionela SAUCIUC

Transportul public în comun – prioritate la nivel național
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Președintele 
Academiei 
Române a 

conferențiat 
la Colegiul 
Pontifical 

Teutonic de 
la Vatican

Acad. Ioan-Aurel Pop, 
președintele Academiei Române, a 
conferențiat la Colegiul Pontifical 
Teutonic din Cetatea Vaticanului, 
în cadrul întâlnirii „România – 100 
de ani de la constituirea statului 
național unitar român. Raporturile 
cu Sfântul Scaun“.

Președintele Academiei Române 
a susținut prelegerea cu tema „Cum 
s-a format România – reflecții la un 
secol de la momentul 1918“.

Manifestarea a fost deschisă 
de P. Bernard Ardura, președintele 
Comitetului Pontifical de Științe 
Istorice, urmat de E.S. Liviu-Petru 
Zăpîrțan, ambasadorul României pe 
lângă Sfântul Scaun, care va vorbi 
despre semnificația filosofică a ideii 
de unitate națională.  

Alături de președintele Academiei 
Române au luat cuvântul prof. Matteo 
Luigi Napolitano, de la Università 
degli Studi del Molise, care a susținut 
prelegerea „Relațiile dintre Sfântul 
Scaun și România. Diplomație, 
dialog, dezacord și întâlnire“, și 
prof. Marialuisa Sergio, din cadrul 
Università degli Studi di Roma Tre, 
cu prelegerea „Între ideologie, religie 
și politică. Sfântul Scaun și România 
după al doilea război mondial“.

Evenimentul a fost organizat 
de Comitetul Pontifical de Științe 
Istorice – Sfântul Scaun, Ambasada 
României pe lângă Sfântul Scaun şi 
Ordinul Suveran Militar de Malta și 
de Universitatea „Babeș Bolyai“ din 
Cluj-Napoca.

● Evenimente

Pagină realizată de Ani MERLĂ

Credem că vă 
interesează

Grădiniţa nr. 6 din municipiul 
Constanţa a organizat, sub semnul 
Centenarului Marii Uniri, o 
dezbatere cu tema: „Educaţia 
în spiritul valorilor – opinii şi 
considerente în pragul secolului 
XXI”. La dezbateri, care au avut loc 
într-un spaţiu pregătit cu migală, 
au participat cadrele didactice şi 
părinţii copiilor. Şi unii şi alţii, au 
vorbit apăsat despre valorile care 
se dezvoltă în cadrul experienţelor 
individuale şi din familie, 
din şcoală şi din comunitate. 
Participanţii la această întâlnire 
(animată de un dialog însufleţit) 
au insistat asupra valorilor care 
ne influenţează viaţa, după 
cum remarca psihologul Mirela 
Capatina, iniţiatorul acestui 
proiect. În opinia educatoarei 
Nadia Lambru: „S-a vorbit mult 
şi bine despre modele şi educaţie, 

Experienţa unei dezbateri

despre însuşirile pozitive care pot 
fi cu adevărat un punct de sprijin 
pentru instruirea copiilor”.

Elena Enache, directoarea 
Grădiniţei nr. 6, un cadru didactic 
cu experienţă, care a promovat 
(şi promovează!), cu ajutorul 
proiectelor idei noi şi valori, a 
precizat: „Am căutat să găsim 
răspuns la întrebările care ne 
frământă, am vrut să cunoaştem 
şi opiniile părinţilor; încercăm 
împreună să descoperim modele 
de gândire şi comportament 
pe care să le aducem în atenţia 
copiilor; suntem cu toţii interesaţi 
să ştim cum îşi aleg prietenii; am 
discutat cu părinţii copiilor despre 
convingerile care ne ghidează 
viaţa. În cadrul acestui dialog, 
care a fost incitant, am identificat 
unele provocări şi, fapt notabil, 
am căzut de acord că trebuie să 

găsim soluţiile împreună; trebuie 
să le cunoaştem nevoile pentru 
a le oferi copiilor căldură şi 
afecţiune. Am discutat îndelung şi 
vă mărturisesc că dialogul a fost 
o plăcută surpriză, am discutat 
deschis despre şcoală şi familie. 
Nu am trecut sub tăcere aşteptările 
părinţilor, le-am pus la dispoziţie 
o serie de informaţii de actualitate 
care să-i ajute să dezvolte calităţile 
şi aptitudinile copiilor, i-am invitat 
să-i ia de mână şi să treacă pragul 
cercurilor de la Palatul Copiilor. 
Experienţa acestei dezbateri ne 
îndreptăţeşte să credem că astfel 
de întâlniri trebuie să aibă loc mai 
des, aşa putem să redescoperim 
cât de folositor este dialogul între 
şcoală şi familie”.

I.T. ANTIM
Foto: Amalia VASILIU

Politica de parcare a 
municipiului Constanţa 
a fost dezbătută în cadrul 
unei ședințe a Forumului de 
Mobilitate Urbană Durabilă 
organizată zilele trecute de 
Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona 
Metropolitană Constanța”, 
în colaborare cu Primăria 
Constanța, Universitatea 
Ovidius, Portul Constanța 
și Centrul European pentru 
Dezvoltare. 

Documentul elaborat și 
prezentat va sta la baza politicii 
de parcare a Constanței emisă 
de municipalitate, strategie 
care va fi supusă dezbaterii 
publice. 

„Noi dorim să 
sprijinim municipalitatea 
în adoptarea unui astfel 
de document strategic 
care să reglementeze 
problema parcărilor cu care 
se confruntă municipiul 
Constanța. Aceasta este una 
dintre măsurile proiectului 
PORTIS implementat 
la nivelul municipiului 
Constanța prin programul 
CIVITAS Horizon 2020. 
Am propus câteva măsuri 
realiste și rezonabile în 
raport cu posibilitățile 
pe care le are municipiul 
Constanța”, a declarat 
coordonatorul ADI ZMC, 
Adrian Crăciun.
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Cu ocazia Zilei Internaționale 
pentru Eradicarea Sărăciei, EAPN 
România – Rețeaua Națională 
Anti-Sărăcie și Incluziune Socială 
(RENASIS), alături de partenerii 
săi, Asociația Novapolis – Centrul 
de Analize și Inițiative pentru 
Dezvoltare și Colegiul Național 
Pedagogic Constantin Brătescu 
Constanța (CNPCB) au organizat, 
la Constanța, o dezbatere pentru 
a marca lupta împotriva sărăciei. 

Evenimentul a avut loc cu 
sprijinul CNPCB, în contextul 
participării la cea de-a XI a ediție 
a concursului EUROSCOLA 2018, 
lansat de Biroul de Informare 
al Parlamentului European în 
România,  în colaborare cu 
Ministerul Educației Naționale.

Cu această ocazie, profesorii 
și elevii, actorii instituționali 
(Primăria Municipiului 
Constanța, Inspectoratul Școlar 
Județean Constanța și Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Constanţa) 
și reprezentanții societății civile 
(RENASIS, Asociația Novapolis 
– Centrul de Analize și Inițiative 
pentru Dezvoltare, Fundația 
World Vision România, Asociația 
Părinților CNPCB) prezenți la 
eveniment, au dialogat pe marginea 
unor subiecte de interes precum 
combaterea sărăciei și excluziunii 
sociale, accesul la educație pentru 
toți, obiectivele de dezvoltare 
durabilă și pilonul european al 
drepturilor sociale. 

Mai mult, evenimentul a inclus 
un moment inedit – o reprezentație 
de teatru-forum – o piesă pregătită 
și pusă în scenă de echipa CNPCB 
pentru și cu participanții la 
eveniment. Prin acest spectacol 
elevii au vrut să atragă atenția asupra 
unor probleme de actualitate cu care 
se pot confrunta în școală în diferite 
ocazii și ipostaze, fie că este vorba 

Ziua Internaţională pentru Eradicarea 
Sărăciei marcată la Constanţa 

printr-o dezbatere şi o reprezentaţie 
de teatru forum

de marginalizare, discriminare, 
bullying, violență fizică și verbală 
sau chiar rasism. Astfel, cei peste 
60 de tineri prezenți la dezbatere 
și-au exprimat opiniile și au oferit 
sugestii pentru o Europă fără săracie 
și inegalități.

Totodată, echipa CNPCB 
„Europa suntem noi-Europa în care 
credem”, formată din 2 profesori 
și 24 elevi din clasele X-XII, au 
prezentat activitățile și campania de 
promovare prin care au popularizat 
proiectul european Snapshots from 
the borders – Small towns facing 
the global challenges of Agenda 
2030, proiect co-finanțat de Uniunea 
Europeană (UE) prin programul 
DEAR și implementat de 31 de 
parteneri din diverse state membre 
UE și non-UE printre care se află și 
România, prin Asociația Novapolis 
și Primăria Muncipiului Constanța. 

Ionela SAUCIUC

Preșcolarii și elevii vor primi, 
daruri de sărbători din partea 
Primăriei Constanța!

Municipalitatea a achiziționat 
31.500 de pachete, pentru a le oferi 
copiilor din grădinițele și școlile 
constănțene, în valoare de peste 
1.000.000 de lei.

Cadourile de Crăciun sunt alese 
în funcție de vârstă: grădiniță, 
clasele 0-IV și V-VIII.

Primăria 
oferă daruri 
de sărbători 
pentru copii

Cei mici vor primi din partea 
Primăriei Constanța jucării și 
dulciuri: ciocolată, portocale, suc 
natural de fructe, bomboane de 
pom, croissant, biscuiți, napolitane 
și brioșe.

Copiii din grădinițe se vor putea 
bucura de o cutie cu nisip kinetik 
cu 4 forme din plastic pentru a 
realiza diferite modele.

Pentru școlarii din clasele 
0-IV surpriza vine sub forma unor 
jucării squishy confecționate din 
spumă poliuretanică, non-toxică și 
parfumată.

Elevii mai mari, din clasele 
V-VIII, vor primi un set creativ 
format din bile magnetice.

Iacob IONIŢĂ

170 de copii ai Școlii Gimna-
ziale Dimitrie Știubei (învățământ 
preșcolar, primar și gimnazial) 
care beneficiază de sprijin pentru 
prevenirea abandonului școlar 
și pentru creșterea accesului și 
participării la educație au primit 
vineri rechizite în cadrul proiec-
tului „Măsuri integrate pentru o 
viață mai bună“. Proiectul este 
cofinanțat din Fondul Social  
European prin Programul Ope-
rațional Capital Uman 2014-2020, 
cod MySMIS: 114654 și este derulat 
de Primăria Municipiului Constanța  
în parteneriat cu Liceul Teoretic 
“Decebal”.

Copiii de grădiniță au primit ghi-
ozdane conținând creioane colorate, 
acuarele, pensule, blocuri de desen și 
plastilină. Celor de la ciclul primar li 
s-au oferit în plus, excluzând plasti-
lina, caiete, penare, stilouri, creioa-
ne, radiere și ascuțitoare, iar cei de la 
gimnaziu au mai primit și o trusă de 
geometrie. 

Mai mult decât atât, în cadrul 
proiectului preșcolarii vor participa 
săptămânal la ședințe cu un psihope-
dagog școlar, care va încerca să le 
stimuleze sensibilitatea estetică, dez-
voltarea emoțională, dezvoltarea per-

„MĂSURI INTEGRATE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ“

sonală, gândirea creativă și intuiția, 
iar elevii de la clasele primare și cei 
de la gimnaziu vor fi ajutați să-și facă 
temele. Toţi copiii incluşi în program 
vor primi şi mese calde până la finalul 
proiectului. 

Obiectivul general al proiectului 
îl reprezintă reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitatea 
marginalizată studiată în care exis-
tă populație aparținând minorității 
rome, prin sprijinirea integrării so-
cio-economice a 600 de persoane din 
comunitatea marginalizată rezidentă 
în zona de intervenție ce înglobează 
și campusul social „Henri Coandă“. 

În cadrul proiectului sunt utiliza-
te măsuri integrate de îmbunătățire a 
nivelului de educație în rândul pre-

școlarilor și elevilor romi și ne-
romi, de stimulare a capacității de 
inserție profesională a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de mun-
că și a celor care intenționează să 
demareze o activitate pe cont pro-
priu, precum și de creștere a acce-
sului la servicii sociale și de asis-
tență medicală de înaltă calitate.  
Prin caracterul său multisectorial, 
proiectul propune soluții pentru 
rezolvarea multiplelor probleme 

cu care se confruntă rezidenții cam-
pusului social „Henri Coandă”, dar și 
ceilalți locuitori din zonă, contribu-
ind la reducerea numărului persoane-
lor rome și nerome aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială care lo-
cuiesc în comunitatea  marginalizată.

Proiectul are valoare tota-
lă 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 nerambursabilă din 
bugetul național și 268.440,52 lei 
contribuția beneficiarului.

Proiectul se derulează pe o peri-
oadă de 36 de luni, în intervalul 16 
februarie 2018 – 15 februarie 2021.

Adrian CRĂCIUN 
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 Black Sea NGO Network 
și partenerii săi, printre care și 
ONG Mare Nostrum, au lansat un 
nou proiect la Varna, care are ca 
scop reducerea poluării marine. 
Proiectul prevede centralizarea 
tuturor datelor privind 
monitorizarea deșeurilor marine 
din țările riverane Mării Negre și 
prezentarea lor într-o formă online 
interactivă.  

Recent, ONG Mare Nostrum 
a participat la Varna, la întrunirea 
partenerilor din cadrul proiectului 
”Îmbunătățirea accesului public 
la datele de monitorizare privind 
deșeurile marine în vederea 
reducerii poluării marine”, 
proiect finanțat prin Programul 
Operațional Black Sea Basin 
2014-2020. Alături de Ong Mare 
Nostrum, parteneri în acest proiect 
sunt Universitatea Aristotle din 
Salonic/Grecia, Centrul Științific 
de Ecologie Marină din Odessa și 
Academia Eco Marea Neagră din 
Batumi, Georgia. Lead partner este 
Black Sea NGO Network, Bulgaria. 

Întrunirea a avut ca scop 
stabilirea activităților pentru 

ONG Mare Nostrum,  
partener în cadrul proiectului european MARLITER

fiecare partener implicat și 
conturarea unui calendar de 
lucru, precum și a modului de 
implementare a acestuia: ” Prima 
etapă a proiectului vizează 
detalierea contextului social și 
legislativ privind deșeurile marine 
și o structurare a datelor pe care 
le poate furniza fiecare partener 
implicat. Fiind structuri diferite, 
cu posibilități diferite, partenerii 
pot furniza o gamă diversificată 
de date,în funcție de experiența 
și posibilitățile tehnice pe care 
le au”, spune Mihaela Cândea 
Mirea, director executiv Ong Mare 
Nostrum.  

Proiectul, cu o durată de 30 
de luni, are ca obiectiv principal 
încurajarea cooperării riverane 
în ceea ce privește monitorizarea 
deșeurilor marine, precum și 
poluării marine în bazinul Mării 
Negre. 

Proiectul prevede 3 mari 
activități, precum: structurarea și 
adunarea datelor de interes privind 
monitorizarea poluării marine, 
dezvoltarea unui tool interactiv 
și a unor hărți interactive, care 

să integreze datele furnizate de 
parteneri. Hărțile vor fi disponibile 
publicului larg și vor conține 
informații esențiale despre zonele 
înregistrate, metode formale și 
non formale de implementare 
măsuri privind reducerea cantității 
de deșeuri marine, posibilitate 
de instruire online pentru 
reprezentanții administrațiilor 
locale și a structurilor direct 
interesate și abilitate să ia măsuri 
din acest punct de vedere. 

”ONG Mare Nostrum își 
continuă eforturile privind 

activitățile legate de reducerea 
poluării marine și conservarea 
ecosistemului marin prin 
implicarea în proiectul MARLITER 
ca partener. Ne bucurăm că reușim 
să comparăm rezultatele obținute 
de noi, în România, cu cele ale 
vecinilor de la Marea Neagră. Doar 
astfel putem spune că vom contribui 
cu adevărat la conservarea 
mediului marin”, completează 
Mihaela Cândea Mirea. 

Valoarea totală a proiectului 
este de 770 mii euro.

Muzeul de Artă Populară  
Constanța a organizat, în parte-
neriat cu asociațiile culturale 
„Cusături dobrogene” din 
Constanța şi „Şezătoarea” din 
Bucureşti, manifestarea „Costumul 
românesc de patrimoniu. Centenar 
de tradiție şi continuitate”. 

Evenimentul cultural a constat 
într-o expoziție şi o paradă de costume 
populare vechi (din colecția privată a 
avocatei Eugenia Catargiu) şi piese 
de port noi (realizate după modele 
tradiționale).

În acest fel, instituția de cultură 
constănțeană se dovedeşte a fi 
un liant între trecut, prin piesele 
vechi de valoare excepțională care 

„COSTUMUL ROMâNESC DE PATRIMONIU.
CENTENAR DE TRADIțIE șI CONTINUITATE”.

se regăsesc în colecțiile sale, şi 
prezent, prin manifestările pe care 
le organizează frecvent pentru 
publicul larg, încurajând în acelaşi 
timp meşteşugurile tradiționale, prin 
aducerea   lor în contemporaneitate. 
De altfel, expozițiile Muzeului de 
Artă Populară Constanța, atât cea 
permanentă, cât şi cele temporare, 
constituie adevărate şi temeinice surse 
de inspirație pentru meşterii populari 
care doresc să respecte tradiția 
meşteşugului pe care îl practică. 

În programul evenimentului a fost 
inclus şi un spectacol oferit de elevii 
Colegiului Național de Arte „Regina 
Maria” din Constanța. 

Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN
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– Se poate spune, doamna 
inspector, că târgul de toamnă 
al ofertelor educaţionale din 
învăţământul profesional şi tehnic 
a fost un succes? Mai este meseria 
brăţară de aur?

– Învăţământul profesional este 
o alternativă pentru un viitor de 
succes. Priviţi în jur şi veţi vedea 
că suntem aproape să schimbăm 
mentalitatea unora. Învăţământul 
profesional vizează integrarea mai 
uşoară a viitorilor absolvenţi pe o 
piaţă a muncii aflat într-o continuă 
schimbare şi transformare. E drept, 
învăţământul profesional diferă de 
cel teoretic pentru că este focalizată 
în special pe cariera profesională, 
pe o meserie. Conţinutul predării 
este, să spun aşa, mai aerisit decât 
cel teoretic, elevii având de parcurs 
şi un număr specific de ore de 
practică în profesia aleasă. Meseria 
va fi iar brăţară de aur! Parafrazând 
un filozof, putem spune că tinerii 
cu educaţie ştiu să se folosească de 
libertatea lor când vine vorba de 
alegerea unei meserii. 

– Vă invit să amintiţi câteva 
dintre calificările profesionale 
la nivelul judeţului Constanţa. 
Tinerii care ştiu să se folosească de 
libertatea lor au de unde să aleagă?

– Aveţi nevoie de spaţiu 
tipografic... Lista cu oportunităţi 
este lungă. Tinerii se pot califica în 
meseriile de mecanic de utilaje şi 
instalaţii, mecanic agricol, sudor, 
lăcătuş în construcţii navale, 
lăcătuş în construcţii metalice; 
există oportunităţi pentru calificări 
la fel de atractive şi în agricultură: 
lucrător în agroturism, zootehnist, 
horticultor; în turism şi alimentaţie 
se pot pregăti în câteva meserii care 
au mare căutare: ospătar, patiser, 
cofetar, lucrător hotelier. Sunt, cum 
spuneam, destule oportunităţi în 
comerţ şi industrie, în pielărie, în 
construcţii. 

Pe toată durata programului 
de trei ani, elevii beneficiază de 
susţinere financiară, e vorba de 
bursă profesională. Mai există o 
bursă suplimentară de practică 
oferită de majoritatea agenţilor 
economici. După finalizarea 

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

„SUNTEM APROAPE Să SCHIMBăM 
MENTALITATEA UNORA” 

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

acestui program de trei ani, elevii 
îşi pot continua studiile în cadrul 
liceului, prin înscriere în clasa a 
XI-a. E bine să se ştie: certificatele 
de calificare profesională obţinute 
sunt recunoscute internaţional. 
Dobândirea unei calificări 
profesionale permite obţinerea 
mai rapidă a unui loc de muncă şi 
a unui salariu. Putem vorbi, veţi 
fi de acord cu mine, de o stare de 
împlinire personală. E şi asta un 
avantaj. Acest târg de toamnă al 
ofertelor educaţionale a fost, aşa 
îmi place să cred, un punct de 
sprijin pentru elevi, îmi place să 
cred că îi va ajuta să îşi aleagă o 
meserie.

– Cum i-aţi convins pe elevi să 
îşi aleagă o meserie?

– În cinci localităţi din judeţ 
am invitat mai bine de 30 de unităţi 
şcolare să îşi prezinte ofertele 
educaţionale. Acolo am prezentat 
programe atractive: La Liceul 
tehnologic Gheorghe Miron Costin 
şi la Centrul şcolar pentru educaţie 
incluzivă Albatros, la Colegiul 
tehnic de Marină şi la Liceul C.A. 
Rosetti, la Liceul tehnologic Ioan 
N. Roman şi la Liceul tehnologic 
Nicolae Dumitrescu din Cumpăna. 
Oferte au fost destule, am fost şi la 
Castelu şi Cernavodă, la Ostrov şi 
Topraisar, la Medgidia şi Deleni, 
la Cogealac. Ca să vă dau câteva 

exemple. Am avut întâlniri cu foşti 
absolvenţi şi cu părinţii elevilor, am 
efectuat vizite la agenţii economici 
unde elevii fac practică; în alte 
câteva unităţi şcolare am organizat 
ateliere de lucru, am proiectat filme 
cu secvenţe din instruirea practică. 
Mai toate demonstraţiile practice 
au fost atractive, iar expoziţiile 
cu produse realizate în ateliere 
proprii au fost privite cu interes şi 
curiozitate; unii dintre participanţi 
au fost cuceriţi de mesele rotunde 
unde au fost dezbătute informaţii 
de ultimă oră despre proiectele 
care îi stimulează pe tineri, 
îndeosebi pe cei din mediul rural. 
Vă mărturisesc că în urma acestor 
întâlniri am descoperit, frumoasă 
surpriză, parteneri noi care au 
venit lângă noi şi s-au interesat 
de o colaborare pe termen lung. 
Acesta a fost un câştig de pe urma 
căruia elevii şi unităţile şcolare 
vor avea doar avantaje. A fost o 
lecţie deschisă despre educaţia 
antreprenorială. Despre ediţia a 
treia a târgului de toamnă privind 
ofertele educaţionale vă propun un 
dialog cu elevii şi părinţii lor... 

– De acord. Vom reveni.

Pagină realizată de 
Iulian TALIANU

Ca urmare a interesului 
mare manifestat de constănțeni 
cu privire la elaborarea Planului 
Urbanistic Zonal „Zona 
Lac Tăbăcărie”, inițiat de 
Administrația Bazinală de Apă 
Dobrogea-Litoral, primarul 
municipiului Constanța, domnul 
Decebal Făgădău și arhitectul-șef, 
domnul Mihai-Radu Vânturache, au 
decis prelungirea termenului în care 
pot fi trimise observații și propuneri.  

Ne bucură implicarea constăn-
țenilor în subiectele de interes pentru 
orașul nostru și încurajăm exprimarea 
opiniilor dumneavoastră.  

În acest sens, vă rugăm să 
transmiteți, în continuare, sugestiile 

dumneavoastră, în format electronic, 
pe adresa de e-mail: primarie@
primaria-constanta.ro. De asemenea, 
puteți depune recomandările cu 
privire la acest subiect la Centrul de 
Informare Cetățeni situat în incinta 
City Park Mall ,sau le puteți transmite 
prin poștă la adresa Bulevardul 
Tomis, nr. 51.

Ionela SAUCIUC

Un proiect pentrU 
ParCul  tăbăCărie
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