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Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mîndri aste le nutresc;
Căci rămîne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie
Vis de răzbunare negru ca mormîntul
Spada ta de sînge duşman fumegînd,
Şi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfînd,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
Cînd s-aprinde sacru candida-i vîlvoare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Mihai Eminescu

Priviţi fotografiile? Ele 
marchează preluarea oficială a 
preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene de către România. A 
fost o zi a surprizelor plăcute, 
o zi care va rămâne ca o pagină 
luminoasă de istorie, o pagină ce 
merită să fie povestită. Acum şi în 
viitor. Această poveste ar putea să 
înceapă cu cuvintele lui Donald 
Tusk, Preşedintele Consiliului 
European, cuvinte rostite la 
ceremonia de la Ateneu, acolo 
unde a avut loc evenimentul. 
Donald Tusk a ţinut discursul 

● Eveniment la Ateneu
O pagină luminOasă de isTORie

în limba română şi a făcut 
referire, printre alţii, la marii 
sportivi ai României, la gloriile 
emblematice ale acestei naţiuni: 
Nadia Comăneci, Simona Halep 
şi Helmuth Duckadam.

„Sunt toţi eroi ai imaginaţiei 
mele, la fel ca sportivii români 
de seama Nadiei Comăneci şi 
ai Simonei Halep, care încântă 
publicul din întreaga lume. Dar 
episodul care mi s-a întipărit 
cel mai bine în memorie a 
fost finala Cupei Campionilor 
Europeni la fotbal, de la 

Sevilla, din 1986, când Steaua 
Bucureşti a învins Barcelona. 
(...) Vreau să apere în România 
fundamentele civilizaţiei noastre 
politice, libertatea, integritatea, 
respectarea adevărului în 
viaţa publică, statul de drept 
şi Constituţia, şi să le apere cu 
aceeaşi hotărâre cu care Helmuth 
Duckadam a apărat cele patru 
penalty-uri la Sevilla în finala 
Cupei Campionilor. Atunci şi 
mie mi s-a părut imposibil, dar 
el a reuşit. Şi voi veţi reuşi!”

Ani MERLĂ

Unirea de la 1859 a celor 
două Principate Române – 
Moldova și Țara Românească, 
a fost rezultatul unui proces 
istoric de durată, complex, fiind 
realizată în etape sucesive. A fost 
rezultatul revoluției de la 1848-
1849, atunci când s-au născut 
atât ideologia, cât și generația de 
oameni politici ce vor transpune 
în realitate acest vechi ideal 
românesc, fiind influențată 
deopotrivă de factori interni și 
externi.

Izbucnit în 1853, Războiul 
Crimeii (considerat de unii 
istorici drept primul război 
modern), manifestare a 
contradicțiilor dintre marile 
imperii și a crizei orientale, a 
permis Principatelor Române să 
facă noi pași către unire. ,,Centrul 
de gravitație al lumii nu este nici 
pe Elba, nici pe Adige, ci este 
acolo la frontierele Europei, 
la Dunăre”, rezuma celebrul 
om politic Talleyrand relațiile 
internaționale după încheierea 
războiului Crimeii. În martie 
1856, la paris, a fost semnat 
Tratatul ale cărui prevederi au 
influenţat hotărâtor dezvoltarea 
politică ulterioară a Principatelor. 
Reprezentantul Franţei, contele 
Walewski, a susținut ideea unirii 
Principatelor Române sub un 
principe străin. În funcție de 
propriile interese, Marile Puteri 
s-au divizat în prounioniste și 
antiunioniste.  

În 1857, la Iași și București, 
au fost organizate alegeri pentru 
constituirea Adunărilor sau 
Divanurilor Ad-hoc, în care 
reprezentanții tuturor structurilor 
sociale trebuieau să se pronunțe 
în privința unirii Principatelor. 
Deși cadrul politic le-a fost ostil, 
unioniștii au câștigat până la 
urmă alegerile. Alături de alte 
solicitări, Rezoluțiile/Hotărârile 
Adunărilor Ad-hoc au arătat 
Europei dorința românilor de 
a se uni într-un stat cu numele 
de România. În anul 1858, 
centrul atenţiei s-a mutat la 
paris, unde Marile Puteri au 
semnat Convenţia (Constituția 
Principatelor până în 1864) 
al cărei scop declarat era de 
a oferi Principatelor o formă 
de organizare politică, socială 
și administrativă definitivă. 
Documentul impunea o unire pur 
formală, întrucât Principatele 
urmau să aibă domni, Adunări 

Unirea  
de la  

24 ianuarie 
1859  

Mica Unire

(continuare în pag. 5)
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Timp de cinci zile, Centrul 
Multifuncțional Educativ pentru 
Tineret „Jean Constantin”, cu 
sediul în Bulevardul Ferdinand din 
municipiul Constanța, a organizat o 
insolită expoziție de fotografie sub 
un generic inspirat „Comunicarea 
prin imagine”. Expoziția a vizat 
fotografia documentară și fotografia 
de stradă. Unul dintre participanții la 
acest eveniment, Emil Avrămescu, 
un artist fotograf de un real talent, 
găzduit și în paginile revistei 
„Tomisul Cultural”, ne-a declarat: 
„Cele două genuri fotografice au 
câteva puncte comune. Cu toate 
acestea, fotografia de stradă vizează 
spațiile publice, chiar și spațiile 
private. Fotografia de stradă trebuie 
să conțină, să zic așa, oameni, 
personaje. Unii susțin că prezența 
umană trebuie doar sugerată. 
Fotografia documentară, se știe, 
mizează pe ideea descoperirii unui 
subiect: O personalitate sau un grup. 
Acest gen de fotografie este aparte 
datorită unicității sale”. 

Se cuvine să menționăm în 
această pagină pe câțiva dintre 
participanții care au așteptat cu 
nerăbdare întâlnirea cu publicul 
constănțean: Arşinel Luca, Bianca 
Maria Bichiși, Ciprian Lepădatu, 
Cristina Nagit, Doru Ichim, Elena 
Matei, Elena Răceală, Florin 
Călugăreanu, Lili Screciu, Magda 
Fulger, Marian Tudor, Răzvan 
Militaru și Rosana Popov. 

Ionela SAUCIUC

O expoziție 
insolită 

Vineri, 18 ianuarie 2019. O zi 
fericită, o sărbătoare de neuitat 
pentru elevi, cadrele didactice şi 
absolvenţii Colegiului Naţional 
„Mihai Eminescu, Constanţa”; 
o zi de omagiu şi de omagii. Un 
omagiu adus poetului, dar şi unui 
secol de excelenţă în educaţie 
(Colegiul a fost înfiinţat în anul 
1918); în această zi s-au bucurat 
de omagii dascălii şi absolvenţii, 
cu menţiunea că mulţi dintre ei au 
participat la evenimentul găzduit 
de Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu”, alături de autorităţile 
judeţene şi locale: Horia Ţuţuianu, 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Constanţa şi Decebal Făgădău, 
primarul municipiului Constanţa. 
În cadrul unei scurte ceremonii, 
Arhiepiscopul Tomisului IPS 
Teodosie şi un sobor de preoţi au 
sfinţit plăcuţa centenară montată 
pe holul de la intrarea în şcoală. 
Colegiul constănţean face parte, fapt 
remarcabil, din Alianţa Colegiilor 
Centenare. La acest eveniment au 
fost invitaţi de seamă. Mulţi dintre 
ei au onorat invitaţia: ministrul 
educaţiei şi învăţământului – 
Ecaterina Andronescu – care a 
fost întâmpinată cu pâine şi sare 
de elevii colegiului, nu şi-a putut 
stăpâni emoţia şi a declarat că: „E 
nevoie de proiectele pe care noi le 

O sută de ani de excelenţă  
în educaţie

„Ministrul Educaţiei şi Învăţământului –  
Ecaterina Andronescu, elevii, cadrele didactice şi invitaţii 

au omagiat colegiul constănţean”

avem în vedere, cum ar fi dotarea 
şcolilor cu o tablă inteligentă şi a 
elevilor cu tablete. Sper să reuşim 
să ducem proiectul acesta la bun 
sfârşit”,

De la colegiu, care îşi are 
sediul pe strada Traian nr. 19 – 
iată o informaţie pentru elevii care 
vor să treacă pragul acestei şcoli 
– organizatorii evenimentului şi 
invitaţii s-au deplasat la Centrul 
Multifuncţional Educativ pentru 
Tineret „Jean Constantin”, acolo 
unde elevii şi colaboratorii 
lor au prezentat un spectacol 
care a fost întâmpinat cu multe 
cuvinte frumoase, un spectacol 
care a meritat toate aplauzele şi 
aprecierile, încă o dovadă că avem 
în faţă „un colegiu de elită care 
pregăteşte elita viitorului”, după 
cum remarca primarul Decebal 
Făgădău.

De pe o listă cu profesorii 
ce au merite inserăm în această 
pagină numele câtorva: Stelian 
Marinescu, directorul colegiului, 
Bianca Ibadula, director adjunct, 
Nicoleta Benchea, coordonatorul 
Comisiei de Evaluare şi Asigurarea 
Calităţii, Irina Grigore, consilier 
Proiecte şi Programe Educative, 
Anca Păsăroiu. Asupra acestei liste 
vom reveni.

Din revista colegiului 

constănţean „Convorbiri 
liceale” serie nouă, coor-
donată de un grup de profesori 
(Camelia Giurescu, Carmen 
Rugină, Domnica Măndescu, 
Adina Sabău), am reţinut 
două confesiuni: „Centenarul 
Colegiului Naţional M. 
Eminescu reprezintă pentru 
mine o mare bucurie. Fiind 
elev în clasa a X-a, în anul 
1969, pe data de 7 decembrie, 
am participat la spectacolul 
dedicat semicentenarului. 
Iată că, după 50 de ani, mă 
aflu în plăcuta situaţie de 
a sărbători Centenarul în 
calitate de director, alături de 

elevi, profesori şi absolvenţi (prof. 
Stelian Marinescu)”; „Colegii mei 
sunt a doua familie, relaţionăm 
bine, comunicăm bine şi eu ştiu 
că ipostaza mea vremelnică de 
director-adjunct are ca principal 
scop orientarea întregii mele 
energii către bunul mers al şcolii 
şi către menţinerea atmosferei de 
caldă colegialitate (...) – Bianca 
Ibadula”.

Revista colegiului, pe care  o 
vom prezenta în curând pagină 
cu pagină, promovează creaţiile 
elevilor şi proiectele şcolii, ea 
fiind tipărită în condiţii grafice 
deosebite.

*
*       *

Evenimentul organizat 
de Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” din Constanţa a fost 
o sărbătoare de neuitat, un bun 
prilej de a promova rezultatele 
notabile ale acestei şcoli, o şcoală 
cu o viziune clară, ataşată valorilor 
perene naţionale şi universale, 
o şcoală care îmbină tradiţia  şi 
inovaţia, pregătind elevii sub 
atenta supraveghere a cadrelor 
didactice, pentru a-şi alege şi hotărî 
propria carieră profesională, pentru 
a deveni într-o bună zi cetăţeni 
europeni.

Iulian TALIANU
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Primăria Municipiului Constanța 
informează că de curând a intrat 
în circulație primul lot al noilor 
autobuze, care vor asigura servicii 
de transport civilizate, la standarde 
europene. 

Acestea vor circula pe toate liniile 
de pe raza municipiului Constanța, 
astfel încât toți constănțenii să se 
bucure de confort.

Conform graficului de livrări, până 
la jumătatea anului 2019, pe măsură 

ce autobuzele vor fi recepționate, vor 
fi introduse în circulație.

De asemenea, polițiștii locali 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Constanța acționează zilnic pentru 
asigurarea și menținerea unui climat 
de normalitate în mijloacele de 
transport public.

„Noua bază de transport în 
comun creează toate condițiile 
necesare deplasării constănțenilor 
în condiții de siguranță, confort 

și timp bine definit între stații”, a 
precizat  primarul municipiului 
Constanța, domnul Decebal Făgădău.

Autobuzele beneficiază de 
următoarele dotări de ultimă 
generație:
•  Acces facil prin sistemul cu podea 

coborâtă;
• Rampe pentru persoanele cu 

dizabilități;
•  Sisteme de climatizare și dispersie 

odorizant;

•  8 camere de luat vederi – 6 la 
interior și 2 la exterior;

•  Sistem 3D cu camere video pentru 
numărarea pasagerilor;

• Sistem audio-video pentru infor-
marea pasagerilor: panouri cu led 
exterioare față/lateral/spate/, pa-
nou interior, 2 monitoare de 21.5;

• Sistem destinat încărcării dispozi-
tivelor mobile USB Charge 5V-1A;

•  Capabilitate Fleet Management.
Adrian CRĂCIUN

AUTOBUZE NOI LA CONSTANŢA

Mariana Gâju, primarul comunei 
Cumpăna, o localitate cu 15.000 
de locuitori, propune și susține cu 
perseverență că fluidizarea traficului 
rutier în Zona Metropolitană, de 
la Constanța și până în stațiunile 
din sudul litoralului, ar putea fi 
îmbunătățită prin construirea unui 

Propunerea Marianei Gâju 
privind fluidizarea traficului rutier
nod de descărcare în autostradă 
(lângă podul de la intrarea în 
comună, spre exemplu), investiție 
care îi va ajuta atât pe localnici, cât și 
pe turiști. Primii, după cum remarca 
Mariana Gâju, nu își vor mai irosi 
timpul în trafic și nu vor mai fi nevoiţi 
să aștepte o jumătate de oră la sensul 
giratoriu; nu vor mai aștepta puhoiul 
de mașini care ies din comună și iau 
drumul Constanței; acolo unde un 

mare număr de săteni se deplasează 
(în fiecare zi!) la locul de muncă. 
Potrivit unor informaţii de ultimă 
oră: Ministerul Transporturilor a 
avizat favorabil această solicitare! 
Vom reveni cu detalii. „Avem câteva 
proiecte în derulare, sunt utilități de 
care localnicii au nevoie, ne gândim 
că pe lângă trotuare și pe lângă 
locuințele ANL pentru tineri, avem 
nevoie de infrastructură, îndeosebi de 

drumuri și de transportul în comun, 
precizează Mariana Gâju. Avem 
mandat de la cetățeni să gospodărim 
comuna și asta facem de dimineața și 
până seara, avem datoria să acționăm 
cu responsabilitate și să respectăm 
cu strictețe proiectele și programele 
care aduc bunăstare cetățenilor. 
De curând, am demarat proiectul 
de amenajare a trotuarelor, atât pe 
șoseaua principală, cât și în cartiere, 
pregătim alte câteva proiecte și 
așteptăm cu nerăbdare să vedem 
cu toții prioritatea priorităților: 
Transportul Metropolitan!”

IulianTALIANU

Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană 
Constanța” în colaborare cu 
Universitatea „Ovidius”, au 
organizat în ultima perioadă o 
serie de întâlniri și acțiuni dedicate 
promovării practicii profesionale în 
rândul studenților Facultății de Drept 
și Științe Administrative.

Aceste activități s-au desfășurat în 
contextul implementării proiectului 
„Stagiul de practică – primul pas spre 
angajare” – ID 109119, cofinanțat 
din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 
Educație și competențe, Obiectivul 
compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Proiectul are ca obiectiv general  
  creșterea șanselor de angajare a 

Stagii de practică pentru studenții 
facultăților de Drept și Științe Administrative

absolvenților Facultăților de Drept 
și Administrație Publică din județul 
Constanța, prin desfășurarea de 
măsuri active și inovative care să 
le sporească acestora gradul de 
informare și capacitatea de adaptare 
la cerințele pieței forței de muncă, 
în corelare cu nevoile specifice ale 
diverșilor angajatori.

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

„Lipsa de experiență reprezintă 
unul din principalele impedimente în 

ceea ce privește accesul 
pe piața muncii a 
proaspeților absolvenți 
ai facultăților de drept. 
Pentru studenții nostri, 
acest proiect reprezintă 
o oportunitate reală de 
a își crește șansele de 
angajare la terminarea 
studiilor. De principiu, 
studenții sunt bine pregătiți din punct 
de vedere teoretic, dar în mod cert le 
lipsește experiența concretă în diverse 
activități specifice profesiei de jurist. 
De aceea, prin parcurgerea unor stagii 
de practică, la societăți, organizații 
și instituții de profil, studenții pot 
dobândi unele abilități lucrative care 
îi ajută în prezent în consolidarea 
noțiunilor teoretice studiate în timpul 

cursurilor universitare, iar pe viitor, 
în găsirea unui loc de muncă pe 
măsura pregătirii lor.” a declarat 
doamna Flori Brașoveanu, expert 
grup țintă în cadrul proiectului și 
profesor universitar al Facultății 
de Drept și Științe Administrative 
din cadrul Universității „Ovidius” 
Constanța.

Adrian CRĂCIUN
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● OvidiU 
Oportunităţi pentru dezvoltarea turismului 

● Gaze în satul Poiana şi zone de agrement pentru turişti pe malul 
lacului Siutghiol.

Şi în acest an, Primăria şi 
Consiliul Local Ovidiu au iniţiat şi 
promovat câteva proiecte pe seama 
cărora a curs multă cerneală. Alte 
proiecte se află în pregătire, George 
Scupra, primarul oraşului, a întocmit 
deja o listă cu priorităţi. În ziua 
documentării noastre la Primăria 
din Ovidiu, primarul avea un dialog 
cu un grup de cetăţeni cărora le 
vorbea despre extinderea liceului 
şi reabilitarea sălii de sport, două 
proiecte aşteptate cu mult interes 
de către cetăţeni. Înfrumuseţarea 
oraşului şi gospodărirea parcului 
din centrul oraşului sunt în grafic. 
Mai nou, în parcul de lângă 
primărie a fost amplasat Ansamblul 
statuar Ovidiu, e o lucrare insolită 
meşterită cu minuţiozitate şi cu 
talent de un sculptor adus de la 
Chişinău, precizează viceprimarul 
Doru Cumpănaşu. Zona de lângă 
     debarcader va înregistra şi ea câteva 

are câteva veşti bune: 
pregătirea reţelei de 
gaze şi probele pentru 
distribuţia gazului sunt 
aproape de final, aşa 
că primele familii din 
Poiana vor beneficia de 
gaze. Tot la Poiana două 
proiecte sunt în grafic, 
e vorba de şcoala cu 
cele cinci săli de clasă şi 
de grădiniţă; după ce se vor încheia 
lucrările privind alimentarea cu 
apă şi canalizarea, lucrări de interes 
major, primăria va declanşa o nouă 
campanie de asfaltare a străzilor din 
sat. În rest, şi cu asta încheiem, la 

Ovidiu se iniţiază proiecte cu gândul 
că oraşul va deveni tot mai atractiv 
şi turismul se va dezvolta mâine mai 
mult decât azi, iar cetăţenii vor avea 
numai beneficii. 

Ionela SAUCIUC

schimbări, aşa că în vara lui 2019 va 
fi aici o zonă de relaxare cu multe 
noutăţi. Un punct de atracţie pentru 
turişti va fi şi Castrul Roman, încă un 
semn că oraşul va avea o mai mare 
vizibilitate”. Un proiect transfrontalier 
ne va ajuta, adaugă viceprimarul, să 
achiziţionăm o maşină de pompieri 
şi o ambarcaţiune de salvare pe lacul 
Siutghiol. Proiectul e în derulare, iar 
de câteva zile am demarat procedurile 
de achiziţie şi cât de curând sperăm 
să avem la dispoziţie maşina de 
pompieri”. 

Pentru localnicii din satul 
Poiana, localitate care aparţine 
administrativ de Ovidiu, primăria 

– Domnule Cristian Cicu, ştiu 
că zona de competenţă a Gărzii de 
Coastă, care e structură a Poliţiei 
de Frontieră, cuprinde judeţele 
Constanţa şi Tulcea, dar şi zona 
Mării Negre şi vă întreb: Cum se 
face supravegherea frontierei?

– Avem misiunea de a asigura 
supravegherea atât la trecerea 
frontierei maritime, cât şi la trecerea 
fluviului Dunărea, controlăm şi 
zona terestră, în scopul prevenirii 
şi combaterii migraţiei ilegale; 
avem în atenţie faptele circumscrise 
criminalităţii transfrontaliere, 
precum şi supravegherea, protecţia 
şi conservarea fondului cinegetic 
şi piscicol. Pentru supravegherea 
frontierei la Marea Neagră, Poliţia 
de Frontieră foloseşte un sistem 
performant — SCOMAR, un sistem 
complex de observare, supraveghere 
şi control privind traficul, e un 
sistem bazat pe tehnologie de 
ultimă oră care permite detectarea 
timpurie, urmărirea, recunoaşterea 

Cristian CiCu: „Am identificat zonele de risc 
şi am întărit dispozitivul de supraveghere”

● interlocutor:  Cristian CiCu, directorul Gărzii de Coastă

şi identificarea navelor ce 
desfăşoară activităţi ilegale de 
trafic maritim. Suportul tehnic al 
acestui sistem asigură transmiterea 
– în timp real – a informaţiilor 
obţinute de la staţiile de senzori 
şi radare la centrul de comandă şi 
control şi a dispoziţiilor necesare 
pentru interceptarea ameninţărilor 
şi realizarea misiunilor de căutare 
şi salvare.

Avem specialişti de elită, poliţia 
de frontieră are expertiza gestionării 
cazurilor de migraţie ilegală, o 
experienţă pe care am acumulat-o 
în urma participării la misiunile 
specifice Frontex, în Grecia şi Italia, 
acolo unde am fost instruiţi şi, cum 
spuneam, ne-am specializat, atât 
la frontiera maritimă, cât şi la cea 
terestră, încă o dovadă că Garda de 
Coastă poate interveni, la nevoie, cu 
operativitate.

– A crescut capacitatea Gărzii de 
Coastă? 

– Am identificat zonele de risc 

la nivelul sectoarelor Poliţiei de 
Frontieră, am întărit dispozitivul 
de supraveghere, am suplimentat 
mijloacele tehnice de mobilitate 
şi supraveghere, ca să amintesc 
trei dintre măsurile pe care le-am 
luat pentru a îmbunătăţi planul 
de asigurare a ordinii publice şi 
pentru a creşte gradul de siguranţă 
a cetăţenilor. Lista cu măsuri e mai 
lungă şi eficienţa lor se vede în 
rezultatele înregistrate până acum.

– Vă invit, domnule Cicu, să 
apelaţi la cifre şi să le spuneţi 
cititorilor noştri cum previne şi 
combate migraţia ilegală Garda de 
Coastă?

– Poliţiştii de frontieră din cadrul 
Gărzii de Coastă au desfăşurat 
şi desfăşoară cu promptitudine, 
acţiuni de cercetare a faptelor 
prevăzute de legea penală pentru 
a realiza prevenirea şi combaterea 
fenomenului infracţional în zona 
de competenţă. Privind combaterea 
migraţiei ilegale şi a traficului de 

migranţi structurile specializate 
ale Gărzii de Coastă au acţionat pe 
această linie – de cooperare cu alte 
structuri ale statului cu atribuţii în 
domeniu — pentru identificarea 
fluxurilor migraţioniste pe teritoriile 
statelor membre, depistarea 
străinilor cu şedere ilegală şi a celor 
care au făcut obiectul traficului 
de migranţi. Măsurile de întărire 
a dispozitivului de supraveghere 
a frontierei de stat au fost dispuse 
atât la graniţa cu Bulgaria, cât şi 
la Marea Neagră, Garda de Coastă 
dispunând de dotările şi capacităţile 
navale necesare pentru a asigura 
patrularea şi intervenţia pe mare.

În anul 2018, ca să vă dau un 
exemplu, au fost înregistrate peste 
30 de cazuri de trecere ilegală la 
frontiera terestră, unde au fost 
depistaţi 107 cetăţeni străini 
proveniţi din state terţe, în timp ce 
încercau să treacă ilegal frontiera de 
stat. În 2018, subliniez acest lucru, 
nu a fost înregistrat nici măcar un caz 
de migraţie ilegală la Marea Neagră. 
În privinţa traficului de migranţi au 
fost înregistrate cinci cazuri în care 
au fost implicaţi ca facilitatori (9 
din Moldova, 3-Turcia, 2-Bulgaria) 
care au facilitat trecerea ilegală a 
frontierei de stat a 88 de migranţi. 
În două dintre cazuri cercetările sunt 
continuate de către autorităţile din 
Bulgaria.

Iulian TALIANU
N.R. În numărul viitor, vom 

reveni (spaţiul tipografic nu ne 
permite să publicăm tot interviul) şi 
vom insista asupra măsurilor privind 
combaterea traficului cu bunuri 
contrafăcute şi nedeclarate, vom 
reveni cu informaţii despre punctele 
de trecere a frontierei Lipniţa-
Kainardja Dobromir-Krushari. 
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Un eveniment cu invitați unul 
și unul, la Constanța. Orașul a 
găzduit Conferința Națională: 
„O sută de ani de pescărie 
românească”, manifestare organi-
zată de Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale și Agenția 
Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură. De pe lista partici-
panților la acest eveniment, 
am reținut câteva personalități 
de marcă: Nicolae Dimulescu, 
președinte ANPA, care a vorbit 
despre „O sută de ani de pescărie 
în România”; directorul INCDM 
Grigore Antipa, Simion Nicolaev, 
a pus la dispoziția invitaților 
informații despre cercetarea 
marină, în timp ce reprezentantul 
Romfish, Cătălin Platon, a insistat 
asupra perspectivelor de dezvoltare 
ale pisciculturii românești; despre 
cercetare și despre perspective, dar 
și despre învățământul românesc 
în domeniul pescăresc au vorbit 
specialiști cu o vastă experiență 
în domeniu: Nicolai Patriche 
(de la Institutul de Cercetare 
și Dezvoltare pentru Ecologie 
Acvatică, Pescuit și Acvacultură 
Galați) și prof. dr. ing. Victor 
Cristea (de la Facultatea de Științe 
și Ingineria Alimentelor Galați). 
Alți invitați de marcă: Pinelopi 
Belekou (Comisia Europeană), 
care a vorbit de pescuitul la Marea 
Neagră; Pascal Savouret, director 
executiv EFCA, a conferențiat 
despre aspectele generale ale 
activității Agenției Europene 
pentru Controlul Pescuitului 
(EFCA), despre proiectele în 

● Eveniment la Constanța 
O SUTĂ de ani de 

pESCĂrIE rOmâNEASCĂ 
Marea Neagră și perspectivele 
pentru 2019; directorul Eurofish, 
Aina Afanasjeva, a insistat asupra 
unei teme de actualitate: Rolul 
cooperării regionale în dezvoltarea 
sectorială. 

Trimisul special al ministrului 
agriculturii, Petre Daea, la această 
conferință, secretarul de stat 
Daniel Botănoiu, un specialist 
care a inițiat proiecte și programe 
privind cercetarea și dezvoltarea 
pescuitului, a declarat: „Mă bucur  
că am fericita ocazie să le mulțumesc 
– într-un cadru atât de generos – 
colegilor de la Comisia Europeană, 
care ne ajută, dar și celor care au 
venit să salute acest eveniment, 

ajutat să îmbunătățim legislația 
și să încurajăm investițiile în 
sectorul pescăresc care, să nu 
uităm, era în declin. În continuare, 
trebuie să sprijinim acest sector 
și să ne concentrăm atenția către 
prioritățile care vor fi de mare 
ajutor pentru realizarea unor 
obiective importante, trebuie să 
protejăm mediul și resursele. Mai 
mult, avem nevoie cu toții de o 
infrastructură pentru ca agenții 
economici să fie competitivi; 
trebuie să utilizăm eficient 
resursele, să privim cu atenție 
prioritățile sectorului pescăresc 
și să ne gândim la investițiile în 
capacitățile de procesare, mai cu 

celor din cercetare, profesioniștilor 
care au inițiat proiecte pentru 
ca sectorul pescăresc să aibă un 
potențial cât mai ridicat. Trebuie să 
menționez că avem o relație bună 
cu Ministerul Mediului și asta ne-a 

seamă că avem o tradiție, primul 
semn e că am organizat o conferință 
națională cu tema: „O sută de ani 
de pescărie românească”. 

A consemnat 
Iulian TALIANU

Legislative și Guverne separate, 
și doar câteva instituții comune, 
printre care Comisia Centrală de 
la Focșani și Curtea de Casație. 
Dar unioniștii nu s-au descurajat.

În 1859, lupta pentru alegerea 
domnitorilor a fost acerbă și a 
pus față în față două grupări: cea 
națională, foștii luptători de la 
1848, numiți în izvoarele vremii 
radicali, unioniști, progresiști, și 
cea conservatoare, care dorea 
unirea, dar cu un domn al lor 
care să le garanteze menținerea 
puterii politice și economice. 
Cariera, popularitatea, inteli-
gența, generozitatea, moderația, 
manierele distinse, patriotismul, 
caracterul integru, modestia, 
au fost calitățile care, în 
cele din urmă, l-au impus pe 
Alexandru Ioan Cuza drept unic 
candidat al grupării naționale 
atât în Moldova, cât și în Țara 
Românească.   

Primită de românii de 
pretutindeni cu un entuziasm greu 
de redat în cuvinte, dubla alegere 
a domnitorului alexandru ioan 
Cuza, la 5 şi 24 ianuarie 1859, 
ca domnitor al moldovei și al 
Țării Românești, a fost primul 
pas către formarea unui tot al  
Principatelor Unite ale Moldovei 
și Valahiei. Astfel, inteligența 
politică și voința românilor au 
pus Marile Puteri în fața faptului 
împlinit, făcând Unirea împotriva 
voinței acestora, căci Convenția 
de la Paris impusese alegerea a 
doi domni în Moldova și Țara 
Românească, dar nu interzicea 
alegerea unui singur conducător 
în ambele Principate. 

Actul istoric al unirii de 
la 24 ianuarie 1859 a fost o 
epocală victorie românească, 
rodul unei strategii diplomatice 
ingenioase și al voinţei de unire a 
națiunii române. S-a născut astfel 
pe harta Europei un nou stat care 
va duce mai departe lupta pentru 
împlinirea unui și mai mare și 
mai fierbinte vis: dobândirea 
independenței și crearea statului 
naţional unitar, care să aducă 
laolaltă toate teritoriile locuite de 
români. 

Prof. Mitică IOSIF

Unirea  
de la  

24 ianuarie 
1859  

Mica Unire
(urmare din pag. 1)
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Farul rămâne echipa de suflet a 
constănțenilor, în ciuda rezultatelor 
din ultimii ani. Spre deosebire de 
alte echipe, formația constănțeană a 
avut galerie în tribună mai tot timpul, 
ea fiind încurajată de suporteri. Din 
păcate, fotbaliștii n-au fost de fiecare 
dată la înălțime, ba dimpotrivă: jocul 
lor a fost mediocru, atacanții au ratat, 
apărarea a avut atâtea slăbiciuni. 
Farul a încasat mai bine de 38 de 
goluri! Suporterii încă mai speră că 
echipa ar putea promova în Liga I. E 
păcat că un oraș cum e Constanța și un 
club de calibru cum e Farul, un club 
cu potențial, nu mai e ce a fost. Pe 
stadionul FARUL, vă reamintim, juca 
Naționala României în competițiile 
europene! Dacă privim clasamentul, 
nu avem motive de bucurie acum. 
Farul e în coada clasamentului, 
asta în timp ce echipa din comuna 
Clinceni este pe podium și ar putea 
promova în Liga I. Primele două 
echipe din clasament pot promova 
în prima Ligă; cea de pe locul 3 
susține un baraj cu echipa de pe locul 
12 din Liga I; ultimele cinci echipe 
din clasamentul Ligii a doua (unde 
Farul este în subsolul clasamentului!) 
retrogradează în Liga a 3-a.

Rămâne să vedem ce va schimba 
Ciprian Marica, fostul fotbalist 
de națională, actualul patron al 
echipei constănțene, omul de la care 
suporterii așteaptă o minune. Şi, în 
acest caz, o minune nu înseamnă doar 
salvarea de la retrogradare, suporterii 
încă se mai gândesc la lansarea 
echipei către un loc de pe podiumul 

După 2020, an de răscruce 
pentru producători, Politica Agricolă 
Comună va înregistra câteva 
schimbări. În apicultură, ca să luăm 
un exemplu, programele de sprijin 

vor avea mai multă consistenţă şi, fapt 
notabil, vor apărea noi oportunităţi 
care să încurajeze mediul de afaceri, 
vor apărea noi măsuri care să ajute 
sectorul apicol, un sector care se 

va dezvolta şi va avea mai multă 
vizibilitate; se vor îmbunătăţi 
condiţiile de producţie şi vor apărea 
oportunităţi pentru investiţii ce 
vizează dezvoltarea marketingului. O 
atenţie deosebită se va acorda modului 
de livrare a producţiei de miere. 
Uniunea Europeană, se ştie, este al 
doilea producător de miere şi de aceea 
statele membre sunt invitate să fie mai 
active, să elaboreze strategii şi să vină 
cu măsuri care să consolideze acţiunile 
de mediu şi climă. Tot o prioritate 
ar trebui să fie pentru apicultori, 
promovarea unor acţiuni specifice 
care să le aducă beneficii. La orizont 
sunt multe provocări. Una dintre ele 
merită subliniată: produsele trebuie 
să fie cunoscute mai bine de către 
consumatori. Un fapt se cuvine pus 
în evidenţă: exporturile s-au dublat, 
iar acest impact se simte în rândul 
apicultorilor. Mai trebuie adăugat un 

● Un pas mult aşteptat 

E vorba de susţinerea cercetării

● Sport

CUm SE pOATE SALvA FArUL? 
clasamentului. E, să recunoaștem, 
o frumoasă iluzie. E doar o iluzie, 
pentru că între podium și locul pe 
care se află Farul e o distanță de 20 

de puncte! Suporterii, e adevărat, 
vor să vadă la Constanța echipele de 
top din Liga I. Numai că vremurile 
când FARUL câștiga cu Dinamo 

și Craiova sunt amintiri. Cu Petre 
Grigoraș, un antrenor cu experiență, 
călit în atâtea campionate, echipa ar 
putea să aibă un reviriment, ar putea 
să fie o plăcută surpriză, dar e greu 
să ne gândim că FARUL ar putea să 
prindă măcar locul pentru baraj. Ar fi 
o minune. Doamne ajută! 

Iulian TALIANU

Demararea noului an academic 
2018-2019 coincide cu oportunitățile 
financiare deosebite pe care le aduce 
României preluarea președinției 
anuale a strategiei ue a Regiunii 
dunării (SUERD) din care fac parte 
toate cele 41 de județe plus București, 
precum și instalarea punctului 
Focal al strategiei, în tandem la 
București și Viena, și adoptarea 
noii guvernanțe SUERD prin H.G. 
462/28.06.2018.  

Tocmai de aceea, întrucât 
Studiile Dunărene și valorificarea 
pragmatică a proiectelor cu reală 
valoarea adăugată pentru sectorul 
public și mediul de afaceri reprezintă 
o excepțională gură de oxigen în 
această etapă, academia dunăreană 
a inovării integrale (lansată la 
Dialogul Financiar Dunărean, 
Bratislava, 2016), ca platformă 
pentru internaționalizarea educației 
și antreprenoriatului, inițiază și vă 
propune să urmați aceste specializări 
practice de nișă, care să vă poziționeze 
competențele și abilitățile practice 
într-un context macro-regional mult 
mai ofertant. Oferta educațională este 
o continuare într-o formă îmbunătățită 
a activității Catedrei internaționale 
Onorifice ”Jean Bart” în sprijinul 
strategiei ue pentru Regiunea 
dunării (CIO-SUERD), proiect 
fondat de Fundația euROlinK- 
 Casa europei în parteneriat 

propunere specializare 
proiecte și afaceri dunărene

 - sueRd

cu Centrul de Biodiversitate al 
academiei Române (2012). 

specializările propuse sunt: studii 
dunărene avansate pentru formarea 
Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni; 
Managementul Bioeconomiei, 
Inovării și Guvernanței; Formarea 
Experților Europeni în Dezvoltare 
și Inovare Urbană. derularea și 
formatul cursurilor se realizează în 
mod flexibil, online, prin intermediul 
unei platforme e-learning, iar 
cursanții beneficiază de consiliere 
gratuită și Scrisoare de Recomandare 
finală către membrii/partenerii CIO-
SUERD sau către alți angajatori 
vizați, la cerere. 

Certificarea studiilor de tip 

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

Adrian CRĂCIUN

lucru: succesul a fost obţinut de către 
apicultorii care s-au asociat. Asocierea 
i-a ajutat să aplice practici sănătoase, 
i-a sprijinit să facă o promovare cu o 
mare vizibilitate. Etichetarea a fost, şi 
ea, una de calitate. A contat şi asta. 
În privinţa organizării asociaţiilor 
mai sunt de făcut destui paşi de către 
apicultori, dar şi de către Ministerul 
Agriculturii, cu menţiunea că un 
pas major, un pas mult aşteptat, 
vizează susţinerea cercetării. Este 
opinia specialiştilor şi noi nu 
facem altceva decât să o semnalăm. 
Bugetul cercetării – şi aici e treaba 
Ministerului! – ar trebui să crească. 
Dacă apicultura e un sector tot mai 
important – ea urmând să fie integrată 
în noua Politică Agricolă Comună – 
atunci şi cercetarea ar trebui să devină 
un punct de sprijin care să ajute decisiv 
promovarea apiculturii. 

Ionela SAUCIUC
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Când vine vorba de sectorul 
vegetal, ministrul agriculturii 
insistă asupra proiectelor care aduc 
plus valoare. În ultimii doi ani, în 
agricultură au fost atrase mai bine 
de 6 miliarde de euro, a declarat 
Petre Daea, ministrul agriculturii, 
subliniind că la producția de 
porumb, România s-a situat pe locul 
întâi anul trecut, înaintea Franței. 

În toamna lui 2018, când s-a 
tras linie și s-a făcut bilanțul, 
fermierii români au obținut 16 
tone de porumb la hectar în sistem 
irigat. E o cifră care demonstrează 
că fermierii au făcut investiții în 
tehnologii și în achiziția de utilaje 
noi, moderne, au inițiat proiecte 
care au fost un punct de sprijin 
pentru investitori și pentru adepții 
metodelor inovatoare. APIA și 
AFIR, agenții aflate în subordinea 
Ministerului Agriculturii, au ținut 
pasul cu prioritățile fermierilor și 
cu nevoile localităților din mediul 
rural, încurajând parteneriatele și 
asocierea, inițiativele și programele 
care au promovat noi oportunități 
pentru tineri aflați în căutarea 
unui loc de muncă. AFIR, și acum 
apelăm la cifre, a sprijinit 1800 
entități de procesare și a venit în 
întâmpinarea unor proiecte a căror 
implementare a dus la reabilitarea 
drumurilor comunale pe o distanță 
de 17.000 de kilometri. 

La Ministerul Agriculturii se 
știe că mai sunt multe de făcut și 
Petre Daea, menționează câteva 
priorități pentru acest an, între ele 
aflându-se investițiile în irigații. 
Mai mult, Petre Daea îi invită pe 
fermieri și pe specialiști, îndeosebi 
pe cercetători să privească tot 
timpul spre câmp: „Pământul nu 
se lucrează după o agendă, ci după 
nevoi! În privința produselor avem 
nouă recorduri. Vom pune și mai 
mult în valoare resursele pe care le 
avem pe Canalul Siret-Bărăgan. În 
curând vom ajunge la un milion de 
hectare de porumb în sistem irigat”.

Și pentru că am amintit de 
priorități și de proiecte, să trecem 
În revistă câteva obiective care sunt 
în atenția Ministerului Agriculturii 
în acest an: programul pentru 
producerea tomatelor timpurii 
în spații protejate; piața laptelui; 
investițiile în sistemele de irigații; 
îmbunătățirea cadrului legislativ 
privind vânzarea terenurilor (Legea 
17); sprijinirea sectorului apicol și 

punerea în valoare a zonelor rurale 
prin stimularea inițiativelor care 
promovează produsele tradiționale; 
aici trebuie să deschidem o 
paranteză și să insistăm asupra 
Legii Muntelui, o lege care ar 
putea fi un punct de plecare 
pentru dezvoltarea economiei 
montane, îndeosebi a turismului. 
Fermierii din zona montană susțin 
că este nevoie de o strategie clară 

● Pe lista de priorități 
cercetarea și sistemele  

de irigaţii

Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN

Legea munteLui promovează 
produseLe tradiţionaLe

pentru atragerea tinerilor și pentru 
promovarea proiectelor care 
sprijină apariția unor noi locuri 
de muncă. E un avantaj că, mai 
nou, la Vatra Dornei s-a înființat 
un centru de cercetare, singurul 
din Europa de Est. Acest centru 
are câteva obiective ambițioase: 
Unul dintre ele vizează colaborarea 
dintre cercetare și fermieri 
pentru dezvoltarea și promovarea 
turismului montan. Să coborâm 
de la munte și să inseram câteva 
provocări despre turismul din Delta 
Dunării, o zonă pe care o privim 
cu toții de aproape. De curând, 
am găzduit în paginile acestei 
publicații informații de ultimă oră 
despre întâlnirile și dezbaterile la 
care au participat europarlamentari, 
secretari de stat din Ministerul 
Agriculturii și cercetători, fermieri 
și reprezentanții unor organizații de 
pescari de la Marea Neagră și din 
Delta Dunării; chiar în acest număr, 
CRONICA METROPOLITANĂ 
găzduiește detalii despre un 
eveniment: O sută de ani de 
pescărie românească. Ministerul 
Agriculturii, se știe, acordă o 
atenție deosebită promovării și 
coordonării sectorului de pescuit 
costier la scară mică în Marea 
Neagră. 

Iată încă o prioritate de pe 
agenda acestui minister care își 
propune să dezvolte inițiative (și 
proiecte!) și să pună în aplicare 
soluții durabile, soluții care au fost 
identificate de membrii asociațiilor 
de pescari din Delta Dunării și de la 
Marea Neagră. 

Laurențiu Mirea, președintele 
Federației Organizațiilor de Pescari 
de la Marea Neagră, a identificat 
câteva priorități și spune că într-o 
primă etapă ar trebui ca pescarii să 
aibă mai ușor acces la proiecte, ei 
trebuie să participe la cât mai multe 
schimburi de experiență; pescuitul 

agenda pescarilOr din delta 
dunării și de la Marea neagră

costier are nevoie de o infrastructură 
funcțională; pescuitul la Marea 
Neagră trebuie să fie reglementat 
mai clar. 

Gabriel Dimoftache, un 
specialist cu o vastă experiență, care 
lucrează de mai bine de 40 de ani 
în pescuit, a declarat: „E momentul 
să revitalizăm pescuitul la Marea 
Neagră, cu toții avem nevoie de 
portul de la Midia, avem nevoie de 
cât mai multe porturi pescărești, dar 
avem nevoie și de sprijin. Nu ajunge 
să facem doar adăposturi, ci și de 

proiecte viabile. Atât pe mare, cât 
și pe uscat trebuie să găsim soluții 
pentru retehnologizare, pentru a 
valorifica producția de pește”. 

Dan Verbina, președintele 
Federației Pescarilor Profesioniști 
din Deltă, federație care numără 
aproape 900 de pescari: „Avem o 
mare problemă – lipsa licențelor de 
pescuit marin. Sunt doar 12 licențe. 
Cum să dezvoltăm pescuitul la 
calcan cu 12 bărci? Noi încercăm să 
facem un lucru bun pentru tradiția 
din deltă și căutăm soluții, dar avem 
nevoie de sprijin și de înțelegere. 
Ne gândim la o zonă de pescuit 
pentru aceste ambarcațiuni mici. O 
altă problemă: Am avut o situație 
paradoxală la Sf. Gheorghe... Avem 
nevoie de puncte de acostare, de 
puncte de debarcare și de adăposturi 
pescărești... Sunt, cum vă spuneam, 
licențe puține”. Prin inițierea unor 
proiecte care stimulează pescuitul 
costier la Marea Neagră și în Delta 
Dunării vor apărea, nu-i așa?, și noi 
locuri de muncă, iar turismul se va 
dezvolta.
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Academia  Română a 
găzduit lansarea volumului 
„Istoria clădirii Academiei 
Române. La 120 de ani“, 
alcătuit de profesor Nicolae 
Noica, reputat inginer 
constructor, ministru al 
Lucrărilor Publice în perioada 
1996-2000, şi un foarte bun 
cunoscător al istoriei marilor 
construcţii din România. 

Evenimentul a avut loc în Aula 
Academiei Române şi va fi onorat 
de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, 
preşedintele Academiei Române, 
care a rostit cuvântul de deschidere 
şi care a redactat prefața volumului.

Cartea a fost prezentată de acad. 
Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte 
al Academiei Române, de Silvia 
Colfescu, director al Editurii 
Vremea, şi de autorul lucrării, prof. 
Nicolae Noica.

Iubitor de istorie şi caracterizat 
de un autentic simț al valorii, 
profesorul Nicolae Noica a consacrat 
peste un an cercetării arhivelor şi 
bibliotecilor, pentru a identifica 
toate datele relevante privind istoria 
actualului sediu al Academiei 
Române, clădire în care cel mai înalt 
for de cultură şi ştiință al țării îşi 
desfăşoară activitatea începând cu 
anul 1890. 

Înființată în 1866, inițial sub 
numele de Societatea Literară 
Română, Academia Română a 
funcționat la începuturile sale în 
Palatul Universității. Începând 
cu anul 1881, când România este 
declarată regat, Regele Carol I pune 
problema înzestrării principalelelor 

„ISTORIA CLÃDIRII ACADEMIEI ROMÂNE.
LA 120 DE ANI“

instituții ale statului cu sedii proprii, 
reprezentative pentru importanța 
lor națională. Astfel, Academia 
Română va dobândi, în decurs de 
nouă ani, propria reşedință, alcătuită 
dintr-un grup de trei case boiereşti, 
situată astăzi între Calea Victoriei 
şi Bulevardul Dacia. Profesorul 
Nicolae Noica a identificat şi 
prezentat în paginile cărții sale, 
cu un profesionalism desăvârşit, 
căruia i se adaugă erudiția şi acribia, 
toate etapele succesive de solicitări, 
aprobări, achiziții, reparații şi 
reconstrucții ale caselor Ştefan 
Bellu, Constantin Şt. Cesianu şi 
Mina Zaleski, intrate în proprietatea 
Academiei Române. Localul în care 
Academia Română funcționează şi 
astăzi, în Calea Victoriei 125, a fost 
inaugurat în urmă cu 120 de ani, în 
martie 1898.

Volumul este meritoriu nu numai 
pentru recuperarea unei istorii 
documentare pe baze ştiințifice, dar 
şi pentru reconstituirea cu talent 
a unei întregi epoci, o frescă vie a 
atmosferei sfârşitului de secol XIX. 
În acest sens, preşedintele Academiei 
Române, acad. Ioan-Aurel Pop, 
remarcă în prefața volumului: „În 

cartea aceasta despre palatul 
Academiei de pe Calea 
Victoriei pulsează însăşi 
Academia, cu aproape toată 
istoria sa; se simt la fiecare 
pagină paşii grei ai marilor 
savanți şi scriitori care au 
alcătuit panorama culturii 
şi ştiinței româneşti. Istoria 
acestui edificiu – iluminată 
de inginerul profesor Nicolae 

Noica – întregeşte în chip fericit 
istoria deplină a venerabilei instituții, 
iar publicarea cărții acesteia la 
Centenarul Marii Uniri mai aşază o 
cărămidă la forța edificiului național, 
pregătind terenul pentru bicentenar“. 

Pagină realizată de
Ani MERLĂ
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Academia  Română a organizat 
de curând sesiunea festivă „Ziua 
Culturii Naționale“ care a avut loc 
în Sala Mare a Ateneului Român, 
și s-a desfășurat în prezența 
Președintelui României, Klaus 
Iohannis, care a rostit un cuvânt de 
salut. 

Manifestarea a fost moderată de 
acad. Ioan-Aurel Pop, președintele 
Academiei Române, care, în 
cuvântul de deschidere, a vorbit 
despre semnificația sărbătoririi 
Zilei Culturii Naționale pe 15 
ianuarie, ziua de naștere a poetului 
Mihai Eminescu. 

Din partea Academiei 
Române, au susținut prelegeri 
acad. Eugen Simion, președintele 
Secției de filologie și literatură, 
și acad. Răzvan Theodorescu, 
vicepreședinte al Academiei 
Române, cu temele „Cultura: A 
câta putere în stat?“, respectiv  
„Statalitatea românească și vechile 
sale lăcașuri“.

În cadrul sesiunii festive, 
a adresat un mesaj Prefericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, iar acad. Mihai 
Cimpoi a adus, în alocuțiunea 
intitulată „Eminescu și Basarabia“, 
un omagiu poetului național și 
rolului esențial pe care poezia 
acestuia l-a avut în păstrarea și 
cultivarea limbii române și a 
identității naționale dincolo de 
granițele țării.

Oficialitățile statului au fost 
reprezentate de ministrul Educației 
Naționale, Ecaterina Andronescu, 
și ministrul Culturii și Identității 
Naționale, Valer Daniel Breaz, 
temele abordate fiind „Omagiu 
culturii naționale“ și „Cultura 
națională – valori, permanențe, 
perspective în context european“. 

Sesiunea festivă a fost urmată 
de un recital de poezie oferit 
de actorul Dorel Vișan și de un 

ZiuA Culturii NAțioNAle – uN 
proieCt Al ACADemiei româNe

concert susținut de 
„Camerata Regală“.

F o a i e r u l 
Ateneului Român a 
găzduit o expoziție 
foto-documentară 
realizată de 
B i b l i o t e c a 
Academiei Române, 
în parteneriat cu 
Muzeul Național al 
Literaturii Române. 
Publicul a avut 

ocazia să admire unul dintre 
cele mai prețioase manuscrise 
eminesciene aflate în colecțiile 

Bibliotecii Academiei Române, 
Manuscrisul 2261, conținând 
„Legenda Luceafărului“, precum 
și monumentala ediție facsimilată 
„Manuscrisele Mihai Eminescu“, 
în 38 de volume, un proiect realizat 
sub coordonarea acad. Eugen 
Simion.

Academia Română a îndeplinit 
o misiune de onoare marcând în 
mod festiv cea de-a noua ediție a 
Zilei Culturii Naționale, sărbătoare 
propusă de Academia Română 
în urmă cu 10 ani și consfințită 
legislativ de Parlamentul României 
prin Legea nr. 238/2010. Stabilirea 

Zilei Culturii Naționale de ziua 
aniversară a lui Mihai Eminescu 
aduce, pe de o parte, un omagiu 
memoriei celui mai mare poet 
al românilor și, pe de altă parte, 
propune ca temă de reflecție rolul 
pe care cultura îl are în păstrarea și 
cultivarea identității naționale, în 
condițiile diversității europene.

Sesiunea festivă din data de 
15 ianuarie 2019 dedicată Zilei 
Culturii Naționale a fost organizată 
de Academia Română în parteneriat 
cu Fundația Națională pentru Știință 
și Artă, beneficiind de colaborarea 
cu Filarmonica Română, Muzeul 
Național al Literaturii Române, 
sub egida Primăriei Municipiului 
București, și Biblioteca Academiei 
Române. 


