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EFORIE

AER  
PROASPĂT 

ÎN ZONA 
CULTURALĂ
● Centrul de excelenţă 

poartă un nume:
Carmen Sylva

Noi posibilități 
de cooperare 

în proiecte 
majore 

inovative 
transnaționale

● Prin fondarea 
Hub-ului 
Macro-Regional 
Dunăre-Marea 
Neagră

În urmă cu 29 de ani, la 6 
februarie 1990, a luat ființă 
Universitatea Maritimă din 
Constanța, drept răspuns la 
necesitatea de a se pregăti 
ingineri și ofițeri maritimi într-o 
universitate civilă.

Astăzi, Universitatea 
Maritimă din Constanța este 
o instituție de învățământ 
superior, recunoscută la nivel 
mondial pentru calitatea 
pregătirii ofițerilor din flota 
maritimă internațională, pentru 
activitatea susținută în cadrul 
organizațiilor internaționale 
maritime specifice și pentru 
acordurile și parteneriatele 
încheiate în toată lumea.

Absolvenții universității 
au dus mai departe spiritul 
marinarilor, au devenit 
specialiști și au contribuit 
la dezvoltarea cercetării în 
domeniile maritime și conexe 
acesteia cum ar fi inginerie 
electrică, inginerie mecanică, 
inginerie electronică, ingineria 
mediului și inginerie economică.

Cu un corp profesoral bine 
pregătit și cu o bază materială 
dezvoltată și diversificată, 
Universitatea Maritimă din 
Constanța duce mai departe 
renumele școlii de pregătire 
a ofițerilor maritimi și a 
inginerilor, realizând garanția 
competenței, seriozității și 
profesionalismului instituțional.

Evenimentul aniversar a 
avut loc în sediul central al 
universității.

Au fost prezenți colaboratorii 
universității, oficiali din 
domeniul navigației maritime 
și fluviale, cadre didactice, 
absolvenți și studenți, membrii 
ALUMNI.
Prof. univ. dr. Cornel PANAIT,

rectorul UMC

● Cercetarea  
şi inovarea

AgențiA 
nAționAlă 

pentru 
zootehnie

susţine 
un proiect 
ambiţios

Evenimentul 
de la  

Universitatea 
Maritimă  

Constanța

● Aplauze pentru

Ateliere la Muzeul de Artă 
Populară Constanța

Muzeul de Artă Populară 
Constanța organizează ateliere 
de creație pentru copii având ca 
tematică mărțișorul tradițional 
confecționat din fire albe și roșii. 

Atelierele de creație sunt 
dedicate preșcolarilor și elevilor 
care, cu ajutorul specialiștilor 
Muzeului de Artă Populară, 
vor învăța să confecționeze 

mărțișoarele care vestesc 
primăvara. 

Pentru programări și infor-
mații suplimentare, ne puteți scrie 
pe adresa de e-mail: evenimente_
muzeuetno@yahoo.com sau ne 
puteți contacta la numărul de 
telefon 0241 61 61 33.

Ionela SAUCIUC

O nouă politică  
publică pentru  

transportul  
de călători  

la nivel local și  
metropolitan

detalii – pag. 4
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„...China este una din cele 
mai vechi civilizații din lume unde 
întâlnim o mare bogăție de resurse 
ale inteligenței și aspirațiilor umane. 
Aici, de-a lungul anilor, au trăit 
mari gânditori precum: Confucius, 
Buddha, Lao Zi, Zuangzi, Mencius, 
Wang Bi, Guo Xiang, Zengzi, Han Yu, 
Shao Yong, Zhang Zai, Su Shi, Zhu 
Xi, Wang Yangming, Liu Zongzhau, 
Wang Fuzhi, Dai Zhen, Kang Yowei, 
Uhang Binglin, Liu Shipei și mulți 
alții, care au parcurs drumul de la 
gândirea arhaică la cea modernă, 
cu ideile și manifestările inteligenței 
lor îmbogățind patrimoniul mondial. 

„Gândirea chineză, se spune 
într-o lucrare de largă respirație, nu 
este de ordin static, ea reprezintă 
un proces în desfășurare care 
se afirmă, se verifică și se 
perfecționează pe măsura devenirii 
sale... Gândirea chineză își are 
rădăcinile într-o relație de încredere 
funciară a omului în lumea în care 
trăiește și în convingerea că el 
posedă capacitatea de a îmbrățișa 
totalitatea realului prin cunoaștere 
și acțiune – totalitate unică la care 
se raportează infinita multiplicitate 
a părților sale.” 

Se știe însă că, alături de 
filozofi consacrați, autori anonimi 
pornind de la întâmplări petrecute 
aievea, au propus o sumă de 
cunoștințe și adevăruri care au 
trezit curiozitatea și interesul. Ele se 
regăsesc în numeroasele proverbe 
care promovează o extraordinară 
confruntare de idei, regăsite în 
comportamente, acțiuni, judecăți 
pe care le-am identificat în cele două 
vizite făcute în marea țară asiatică 
(unde am cunoscut mulți oameni 
și locuri de poveste). Proverbele la 
care am recurs, cu trimiterile lor 
la viața cotidiană, îmbracă „haine 
diferite”: de la schimb de informații 
și descrieri, până la considerații de 
ordin general. Ele se regăsesc în 
această scriere, convins fiind că, așa 
cum spune un proverb chinezesc, 
„memoria cea mai puternică este 
mai slabă decât cerneala cea mai 
palidă”. 

Cartea intitulată simplu Ni HAO, 
CHINA! (Bună ziua, China!) își are 
subtitlul „De la proverbe și cugetări 
la... fapte de viață”. Ea reprezintă 
un modest omagiu adus unor 
oameni pe care îi păstrezi aproape 
de suflet și pe care oricând mi-aș 
dori să-i revăd.”

În zilele de vară, când orașul e 
împânzit de turiști, dar și după ce se 
încheie sezonul estival, Eforie este 
un punct de atracție pentru tineri. 
Eforie va fi un oraș care va beneficia 
de servicii culturale, educaționale, 
şi recreative integrale. La Eforie, 
iată prima veste, se află în evaluare 
proiectul Centrul de Excelență 
Carmen Sylva, o oportunitate 
pentru dezvoltarea posibilităților 
de petrecere a timpului liber. Dar 
aici nu va fi vorba doar de timpul 
liber, ci și de îmbunătățirea ofertei 
educaționale, după cum remarca 
Robert Șerban, primarul orașului, 
inițiatorul acestui proiect care își 
propune să aducă un aer proaspăt 
în zona culturală și să-i apropie pe 
tineri și pe elevii Liceului Carmen 
Sylva din Eforie Sud de activitățile 
și cercurile educative care vor 
funcționa în cadrul acestui centru. 
Proiectul despre care scriem e într-o 
fază avansată, e vorba de etapa de 
evaluare, el fiind depus la Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-
Est. 

– Ce va însemna acest proiect 
pentru oraș? Răspunsul la această 
întrebare e la îndemâna lui Robert 
Șerban, primarul orașului. Să-l 
ascultăm! 

– Centrul de Excelență va avea 
o componentă cultural recreativă, 
aici vor fi amenajate spații pentru 
activităţi educaţionale, altele vor 
fi rezervate pentru pregătirea 
sportivilor; vor fi organizate 
expoziții, unele dintre ele au deja 
o tradiție; ţintim ca locația să 
stârnească în rândul tinerilor un 
interes cultural, în jurul acestui 

Bună ziua, China! 

● Vă semnalăm o carte 

● jurnalistul Traian Brătianu 
explică, pe scurt, cum a scris 
această carte, luminând 
fiecare pagină cu proverbe și 
cu emoții. Să îl citim!

● EFORIE 

AER PROASPĂT  
ÎN ZONA CULTURALĂ

● Centrul de excelenţă poartă un nume: 
Carmen Sylva

Centru de Excelență; vrem să 
amenajăm o promenadă, zona să 
fie un punct de atracție atât pentru 
localnici, cât și pentru turiști. 

Accesul în viitorul centru se 
va face printr-o piațetă; strada 
Mihai Viteazu va avea și ea o altă 
înfățișare, iar în preajma Centrului 
de Excelență Carmen Sylva ne 
gândim să amenajăm un parc, să 
fie aici un loc de relaxare pentru 
copii, pentru tineri și vârstnici, 
toţi să aibă un confort sporit, 
cu băncuțe și cu arbori, cu un 
iluminat corespunzător. În zonă 
va apărea un spațiu verde de peste 
440 m.p., pe care îl vom îngriji cu 
ajutorul celor de la Urban Eforie, 

acolo unde inițiativele poartă 
amprenta unui gospodar energic, 
e vorba de Florin Coja. Tot aici va 
fi amenajată o parcare, structura 
rutieră se va îmbunătăți și ea. Celor 
interesați de statistici le punem la 
dispoziție o informație: stațiunea 
Eforie a fost vizitată în ultimii ani 
de un mare număr de turiști, peste 
160.000 în fiecare sezon estival, 
orașul fiind o destinație pentru 
turiști și toamna, încă un semn că 
Eforie se află printre preferințele 
celor pasionați de turism și de 
călătorii de neuitat.

A consemnat  
Andreea PASCU
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SNAPSHOTS FROM THE 
BORDERS (Instantanee DE LA 
GRANIŢĂ), un proiect aflat în 
derulare este cofinanțat de Uniunea 
Europeană și este implementat de 
31 de parteneri, autorități aflate 
la frontiere, dar și de organizații 
civile. Din partea României – 
alături de municipiul Constanța 
– participă și asociația Novapolis 
– Centrul de Analize și Inițiative 
pentru Dezvoltare. 

Partenerii proiectului au pornit 
la drum cu dorința de a consolida o 
nouă rețea orizontală și activă între 
orașele care se confruntă direct cu 
fluxurile de migrație la frontierele 
Uniunii Europene, ca o modalitate 
de promovare eficientă a politicilor 
la toate nivelurile (european, 
național și local). 

Rezultatele acestui proiect: un 
număr cât mai mare de cetățeni 
europeni informați cu privire la 
migrația globală și la factorii cheie 
ce o determină; se înregistrează 
o creștere crescută a înțelegerii 
din partea factorilor de decizie, 
când vine vorba de factorii care 
determină fluxurile de migrație; 
este tot mai vizibil sprijinul 
factorilor de decizie în elaborarea 
de politici şi proceduri prin care să 
se gestioneze fluxurile de migrație 
pentru a se clădi și consolida o 
coerență la toate nivelurile. Sub 
genericul „Rețeaua orașelor de 
frontieră” a fost construit un 
instrument inovator care sprijină 
relațiile instituționale existente. 

Câteva cifre demonstrează 
impactul acestui proiect. El se 

CERTOUR II: FOR A  
BETTER SME MANAGEMENT 
este titlul unui proiect aflat în 
implementare de șase parteneri: 
Camera Tehnică a Greciei 
– filiala Macedonia de est – 
lider. Proiectul își propune să 
promoveze afacerile și antrepre-
noriatul din sectorul turistic,  
dar și creșterea competitivității 
prin îmbunătățirea și dezvoltarea 
abilităților angajaților din mu-
nicipiul Constanța, Organizația 
de stat „Fondul Regional pentru 
susținerea antreprenoriatului 
regiunii Zaporoje” (Ucraina), 
Guvernul Sile (Turcia) și primăria 
Xanti (Grecia), ONG Development 
Princeples (Armenia). 

Proiectul își propune să 
promoveze afacerile și antrepre-
noriatul din sectorul turistic, dar 

● Proiectul care sprijină 
REŢEAUA ORAŞELOR DE LA GRANIŢĂ 
● un semnal privind migrația și accesul la educație

adresează unui grup țintă 260 de 
factori de decizie la nivel local; 
din acest grup țintă fac parte 390 

de funcționari publici; 45.000 de 
cetăţeni europeni aflați în contact 
cu activitățile transnaționale, două 
milioane de cetățeni prin compania 
web/social media. 

Printre beneficiari, iată încă 
un amănunt, se află organizațiile 
de migranți, asociațiile de tineri, 
studenții, educatorii, școlile și  
rețelele locale din orașele implicate 
în proiect. În cadrul proiectului s-au 
desfășurat câteva activități cu un 
mare impact: campanii, workshop-
uri informative, cu mențiunea că ele 
s-au adresat funcționarilor publici 
și factorilor de decizie politică, 
info festivaluri locale, schimburi de 
experiență și de bune practici între 
autoritățile locale. 

În Constanța, spre exemplu, în 
vara trecută a fost lansată campania 
„No more bricks in the Wall” 
(atunci când a fost marcată – ZIUA 
MONDIALĂ A REFUGIATULUI 
–); în toamna lui 2018, Constanța 
a găzduit un workshop care a 
adus în prim plan aspecte privind 
cauzele principale ce determină 
migrația: sesiunile de lucru au fost 
interactive, iar grupurile de lucru 
au oferit sugestii și idei privind 
Rețeaua Orașelor de la Graniță, 
rețea ce va fi consolidată prin 
implementarea acestui proiect. 

Alte activități  au stârnit un 
interes major şi au adus o pată 

de culoare prin nota insolită a 
programului.  Avem la îndemână 
și un exemplu: dezbaterile și 
spectacolele din luna octombrie 
2018, când a fost marcată „Ziua 
Internațională pentru Eradicarea 
Sărăciei”. EAPN România, 
Asociația Novapolis și Colegiul 
Național Pedagogic Constantin 
Brătescu din municipiul Constanța, 
un colegiu cu o frumoasă carte 
de vizită, s-au implicat în aceste 
activități. Elevii colegiului 
constănțean au organizat o 
reprezentație de teatru-forum, 
o piesă a fost pusă în scenă de 
trupa de teatru a școlii. A fost 
un prilej potrivit pentru a atrage 
atenția asupra unor probleme de 
actualitate, între ele aflându-se 
migrația și accesul la educație 
pentru migranți. 

Proiectul despre care scriem – 
acum şi aici – a fost considerat ca un 
exemplu de bună practică privind 
cooperarea între autoritățile locale 
și societatea civilă din România. 
Reprezentanța în România 
a Înaltului Comisariat ONU 
consideră că proiectul și activitățile 
desfășurate nu fac altceva decât să 
confirme că partenerii se implică, 
semn clar că putem vorbi de 
responsabilitate și de o dezvoltare 
durabilă.

Loredana IACOB

● Un proiect care promovează 

AfACerile și ANtrepreNOriAtul diN turisM

și creșterea competitivității prin 
îmbunătățirea și dezvoltarea abili-
tăților angajaților din IMM-uri. 

Se impune să facem câteva 
mențiuni și să subliniem că 
proiectul amintit are obiective 
specifice: dezvoltarea unor modele 
de management; crearea unui 
registru de mentori; managementul 

și creșterea competitivității mem-
brilor prin instruirea angajaților; 
proiectul are în atenție schimburile 
de experiență și crearea unor rețele 
pe care să se sprijine domeniul 
turistic. 

Partenerii proiectului vor 
să dezvolte o platformă de 

training care să furnizeze efectiv 
instrumente de training pentru 
îmbunătățirea performanțelor 
manageriale, și să dezvolte, cum 
spuneam, un pachet de training 
pentru mentorii din IMM-uri. Ar 
mai fi de reținut încă un detaliu: 
proiectul va sprijini crearea unui 
registru transnațional de mentori 
care include 24 de traineri capabili 
să îmbunătățească managementul 
IMM-urilor; 200 de angajați îşi 
vor însuși aceste metode noi 
de management iar o sută de  
IMM-uri vor implementa noi 
modele de management, ele 
urmând să fie modele în regiunile 
din care fac parte; schimburile de 
bune practici și de cunoștințe se vor 
afla (pe toată durata implementării 
acestui proiect) în prim plan, mai 
cu seamă că se vor desfășura 
activități pilot și se va pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea 
instrumentelor de management. 

Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN
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„Mărturia unui istoric singuratic. 
Convorbiri cu academicianul  

Dinu C. Giurescu“
Academician Dinu C. Giurescu 

(1927-2018) a fost omagiat marți, 
12 februarie 2019, cu prilejul 
lansării volumului de convorbiri 
„Mărturia unui istoric singuratic“, 
publicat la Editura RAO de istoricul 
Narcis Dorin Ion. Evenimentul 
s-a desfășurat în Amfiteatrul „Ion 
Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii 
Academiei Române. 

Despre viața, ideile și 
perocupările profesorului Dinu 
C. Giurescu, dar și despre carte 
și autorul ei, au vorbit acad. 
Ioan-Aurel Pop, președintele 
Academiei Române, acad. Răzvan 
Theodorescu și acad. Victor 
Spinei, vicepreședinți ai Academiei 
Române, acad. Dan Berindei, 
președintele Secției de științe 
istorice și arheologie, și Ovidiu 
Enculescu, directorul Editurii 
RAO.

Volumul este rezultatul unui 
dialog deschis purtat în anul 
2017 între reputatul istoric Dinu 
C. Giurescu și Narcis Dorin 
Ion, la rândul său istoric, și 
constituie „mărturia unei vieți 
dedicate istoriei, patrimoniului 
și monumentelor istorice ale 
României“.

Descendent dintr-o celebră 
familie de istorici, Dinu C. 
Giurescu a continuat opera de 
cercetare a tatălui, Constantin 
C. Giurescu, și bunicului său, 
Constantin Giurescu, devenind 
unul dintre cei mai cunoscuți și 
iubiți istorici și profesori români, o 
conștiință civică și patriotică ce a 
marcat societatea românească după 
1989. 

A fost cercetător, profesor 
universitar în țară, la Catedra de 
istoria românilor din Universitatea 

București, și în Statele Unite ale 
Americii, la William Paterson 
College, New Jersey, și la Texas 
A&M University, conducător de 
doctorate, editor de documente, 
autor al unei impresionante opere 
istorice, fiind preocupat de studiul 
civilizației românești, de istoria 
diplomației românești și acordând 
o atenție specială problemelor de 
istorie contemporană. Specialist 
în arta medievală românească din 
secolele XIV-XVIII, de care a fost 
deosebit de atașat, Dinu C. Giurescu 
a militat împotriva demolării unor 
importante monumente istorice și 
de artă, cărora le-a consacrat o serie 
de lucrări.

Membru corespondent al 
Academiei Române din 1990 și 
membru titular din 2001, profesorul 
Dinu C. Giurescu a fost coordonator 
și coautor al volumelor IX și X din 

valorosul tratat „Istoria românilor“, 
operă fundamentală elaborată sub 
egida Academiei Române.

Apariția postumă a volumului 
„Mărturia unui istoric singuratic. 
Convorbiri cu academicianul 
Dinu C. Giurescu“, la aproape 
un an după plecarea dintre noi 
a protagonistului, constitutie un 
act cultural meritoriu, ce oferă 
publicului ocazia să cunoască 
îndeaproape activitatea și biografia 
unui mare istoric, ce și-a asumat și 
afirmat curajos opiniile, înfruntând 
ostilitatea regimului politic. 

Cartea se înscrie în seria de 
lucrări dedicată convorbirilor cu 
mari personalități contemporane 
ale culturii române, proriect al 
istoricului Narcis Dorin Ion, 
din care au apărut până acum 
volumele „Portretul unui aristocrat 
al spiritului. Convorbiri cu 
academicianul Dan Berindei“, la 
la Editura Oscar Print, și „Despre 
cultura de ieri şi românii de azi. 
Convorbiri cu academicianul 
Răzvan Theodorescu“, la Editura 
RAO. 

Ani MERLĂ

● Lansare de carte: 

F e d e r a ţ i a  Z o n e l o r 
Metropolitane și Aglomerărilor 
Urbane din Romania (FZMAUR) 
a organizat de curând la Brașov 
o reuniune tematică dedicată 
transportului public de călători la 
nivel local și metropolitan. Această 
acțiune s-a desfășurat în cadrul 
proiectului „METROPOLITAN”, 
cod SMIS 111265, finanţat în cadrul 
Programului Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020. 

Obiectivul acestui proiect îl 
constituie 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.

„Scopul nostru este de a 
promova transportul public ca 
principală alternativă de mobilitate 
la nivelul marilor orașe și al zonelor 
metropolitane din România. În 
prezent, deplasarea se face din ce 
în ce mai mult cu autoturismul 

personal, aspect ce aduce prejudicii 
atât pentru sănătate, cât și pentru 
mediul înconjurător și de asemenea 
extrem de costisitor din punct 
de vedere al costurilor pe care 
fiecare dintre noi le angajăm pentru 
utilizarea autoturismului personal. 
Să renunțăm la acest comportament 
greșit de mobilitate este nevoie 
de o alternativă, iar transportul 
public reprezintă cea mai bună 
soluție în acest sens. Din păcate, la 
nivelul cadrului legal actual există 

încă anumite bariere care nu ajută 
deloc acest sector, iar pentru asta 
ne propunem în cadrul proiectului 
nostru să elaborăm și să promovăm 
o nouă politică publică în domeniul 
transportului local și metropolitan 
care să ajute la dezvoltarea acestuia 
pe termen mediu și lung. În afară de 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
dedicate transportului public, este 
nevoie și de alte măsuri de ordin legal 
care să susțină acest sector. Astfel, 
încercăm în cadrul consultărilor 

avute cu partenerii noștri  să găsim 
soluții la problemele cu care 
transportul public se confruntă și 
să propunem factorilor de decizie o 
abordare integrată care să faciliteze 
dezvoltarea acestui domeniu în 
țara noastră.” a declarat domnul 
Paul Pece, managerul proiectului 
Metropolitan, secretar general al 
FZMAUR și administratorul delegat 
al Zonei Metropolitane Baia Mare. 

Încheiem prin a vă spune că vom 
reveni asupra acestui subiect extrem 
de important pentru cetățenii marilor 
aglomerări urbane din România, în 
special pentru aceia care locuiesc în 
zonele limitrofe ale marilor orașe și 
sunt obligați să facă naveta zilnic, fie 
la locul de muncă, fie la școală. 

Menționăm totodată faptul 
că în prezent, Constanța asigură 
președinția Federaţiei Zonelor 
Metropolitane și Aglomerărilor 
Urbane din Romania prin 
intermediul domnului Decebal 
Făgădău, primarul municipiului 
Constanța.

Adrian CRĂCIUN

o nouă politică publică pentru 
transportul de călători la nivel  

local și metropolitan
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Până va sosi primăvara și va da 
colțul ierbii, pe strada Victor Climescu 
din Techirghiol se vor finaliza lucrările 
la sediul primăriei. E vorba, se cuvine 
să facem această precizare, de o 
extindere. Mă uit la fotografie (vezi 
foto) și îl ascult pe Iulian Soceanu, 
primarul orașului: „La nivelul 
parterului va fi un hol, un spațiu 
rezervat pentru asistența socială, altul 
pentru Poliția Locală, vom avea la 
dispoziție o sală de ședințe, un spațiu 
corespunzător pentru arhivă, dar și 
spații pentru grupurile sanitare. La 
etaj vor fi șapte birouri, un oficiu, 
patru terase și un hol. În această 
primăvară, adaugă primarul, vom 
reabilita și amenaja spațiile verzi din 
apropierea primăriei, dar și străzile 
Ovidiu, Narciselor și Albăstrelelor, să 
fie toată zona una unde se vede mâna 
gospodarului. În jurul clădirii, căile 
carosabile vor fi asfaltate, iar cele 
pietonale vor fi amenajate cu pavele. 
Mai mult, cetățenii vor beneficia de 
servicii de calitate, încă un semn că 

La începutul acestei luni, la 
Constanța a avut loc reuniunea 
de fondare a Hub-ului Macro-
Regional Dunăre-Marea 
Neagră, o inițiativă a Asociației 
„Comunitățile Locale Riverane 
Dunării” (CLDR) împreună cu 
Cluj IT Cluster, care coordonează 
în prezent un grup de circa 30 de 
clustere din zona Balcanică, a 
Bazinului Mării Negre și a Regiunii 
Baltice. Misiunea Hub-ului constă 
în principal în generarea unei 
contribuții importante la inovarea 
macroregiunii prin cooperare 
teritorială și dezvoltarea unor 
proiecte transnaționale potrivit 
specializărilor regionale inteligente 
și subsumate Strategiei UE pentru 
Regiunea Dunării (SUERD) și 
celorlalte documente strategice 
conexe.  

La constituirea Hub-ului 
Macro-Regional Dunăre-Marea 
Neagră au luat parte: Asociația 
CLDR România – membră 
CoDCR (Viena), Cluj IT Cluster 
– format, la rândul său, dintr-
un număr de patru universități 
din cadrul centrului universitar, 
împreună cu numeroase companii 
din zonă, Universitatea Maritimă 
din Constanța, Universitatea din 
Craiova, Universitatea de Vest din 
Timișoara, Universitatea Spiru 
Haret, Clusterul Prelucrări Metale 
Transilvania – compus din trei 
universități, două municipalități 

Noi posibilități de cooperare în proiecte 
majore inovative transnaționale

● Prin fondarea Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră

și numeroase întreprinderi 
mici și mijlocii din  Regiunea 
Centru, INCD pentru 
Mecatronică și Tehnica 
Măsurării, Arhiepiscopia 
Craiovei, Fundația Acțiunea 
Ecologică Română, 
Asociația „24Pharte”, 
Agenția URBASOFIA și 
CIO-SUERD „Jean Bart” 
proiect fondat de Fundația 
EUROLINK-Casa Europei 
în parteneriat cu Academia 
Română.   

Această structură funcțională 
nu este închisă, ci printr-o cerere 
de afiliere, adresată Președinției 
Hub-ului, asigurată de Cluj IT 
Cluster, se pot alătura și alte 
universități, centre de cercetare sau 
entități co-interesate să se implice 
consorțiiului de proiecte majore. 

În același context, au fost 
prezentate și dezbătute ariile 
tematice ce pot primi finanțare 
în cursul perioadei următoare cu 
un accent special pe combinarea 
diverselor domenii de cunoaștere 
și acțiune interdisciplinară 
cu dimensiunea digitalizării 
transformative. 

Prezentarea și promovarea 
cursului online de tip 

postuniversitar Managementul  
Bioeconomiei, Inovării și 

Guvernanței” 
În scopul inter-conectării cât 

mai multor tineri absolvenți, alți 
consultanți, experţi și manageri 
interesaţi să lucreze în proiecte 
inovative la nivel macro-regional, a 
fost lansată și noua serie a cursului 
„Managementul Bioeconomiei, 
Inovării și Guvernanței”, 
care se desfășoară online în 
perioada februarie-mai 2019. 
Pentru informații suplimentare și 
înscrieri, cei doritori pot consulta 
siteul programului: http://ciosuerd.

houseofeurope.ro/managementul-
bioeconomiei-inovarii-guvernantei 

Bilanțul activității CLDR în 
2018 și perspectivele în cursul 

Președinției României la SUERD
În cursul zilei de 1 februarie 

2019, a fost organizată Adunarea 
Generală CLDR, care a prilejuit 
prezentarea raportului de activitate 
pe anul 2018. Cu acest prilej a fost 
aleasă prin vot o nouă conducere a 
asociației. Președinția CLDR a fost 
asumată de Universitatea Maritimă 
Constanța, prin Prorector  Gabriel 
RAICU, Președinte Executiv fiind 
în continuare Sever AVRAM, 
Comisar Regional Dunărean.

Adrian CRĂCIUN

primăria și Consiliul Local privesc 
cu atenția cuvenită solicitările 
locuitorilor din Techirghiol, un oraș 
care în sezonul estival are farmec 
și culoare, din primăvară și până în 
toamnă, orașul rămâne un punct de 
atracție pentru turiști”.

Să reținem că (indiferent de 
anotimp), cele două sanatorii balneare 
sprijină și ele dezvoltarea turismului, 
ele dau o mai mare vizibilitate stațiunii, 
medicii de aici se bucură de notorietate 

și, fapt remarcabil, priceperea și 
calitatea serviciilor din cabinete nu fac 
altceva decât să îi atragă pe pacienți. 
Deschiderea primăriei către solicitările 
investitorilor e încă un punct 
remarcabil și este remarcabil pentru 
că, marii investitori sunt interesați de 
stațiune, după cum precizează primarul 
Soceanu, unul dintre inițiatorii unor 
proiecte care vor sprijini apariția de 
noi locuri de muncă în oraș, îndeosebi 
pentru tinerii care se specializează 

și caută să fie competitivi. Mai nou, 
un mare investitor a achiziționat (la 
licitație) un teren de câteva hectare, 
urmând ca în scurt timp să înalțe, pe 
malul Lacului Techirghiol, o clădire 
cu multe spații rezervate agrementului, 
dar și tratării pacienților care se 
îngrijesc de sănătatea lor. Primarul 
Iulian Soceanu spune că pe malul 
lacului, în apropiere de Grădina 
Botanică, va apărea o PROMENADĂ, 
atât spațiile verzi din zonă, cât și căile 
de acces vor avea  în această primăvară 
darul să-i atragă pe turiști la plimbare 
și la relaxare. Viceprimarul Florin 
Zisu a gândit un program estival cu 
multe spectacole și cu afișe atractive, 
pentru că vedetele nu vor lipsi, iar la 
festivalurile organizate de Casa de 
cultură din oraș și-au anunţat, încă de 
pe acum participarea, concurenți din 
câteva județe. 

Un proiect (aflat în derulare) 
va da stațiunii Techirghiol mai 
multă culoare: câteva străzi vor fi 
asfaltate la începutul primăverii, iar 
CATEDRALA rămâne, după cum știm 
cu toții, un loc de pelerinaj și un punct 
de atracție pentru turiștii care ajung la 
Techirghiol. 

Ani MERLĂ

● servicii de calitate pentru cetățeni ● noi străzi vor fi reabilitate și asfaltate ● 
interes major pentru investiții ● sezonul estival se pregătește acum

Un oraş cum sunt puține pe litoral 
● Techirghiol 

http://ciosuerd.houseofeurope.ro/managementul-bioeconomiei-inovarii-guvernantei/
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/managementul-bioeconomiei-inovarii-guvernantei/
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/managementul-bioeconomiei-inovarii-guvernantei/
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Invitată la Constanța, unde a 
participat la o dezbatere ce a avut 
ca temă „România și statul de drept 
între percepție și realitate”, Norica 
Nicolai, un europarlamentar care 
a inițiat proiecte ce au dinamizat 
capacitatea administrativă a unor 
structuri asociative între care 
se află și sectorul de pescuit, a 

Când înCepe vânătoarea  
de Cormorani? 

● UN SUBIECT DE ACTUALITATE

declarat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că are câteva vești bune 
pentru pescari, mai cu seamă 
pentru cei din zona pescuitului 
costier. Atunci când a fost întrebată 
de fondurile europene și de 
acvacultură, Norica Nicolai a făcut 
câteva precizări și a declarat că 
bugetul UE e în lucru şi se discută 

ca în viitorul exercițiu financiar să 
fie finanțate și proiectele celor care 
solicită fonduri necesare pentru 
repararea vaselor mici de pescuit. 
Acvacultura, care a avut pagube 
mari din cauza cormoranilor, are 
o problemă acum și ea. Trebuie 
rezolvată, nu mai pot fi risipite 
milioane de euro degeaba. „Există 

o directivă la păsări, a subliniat 
Norica Nicolai, iar dacă există 
excese, lucrurile pot fi schimbate. 
Am discutat cu ministrul Petre 
Daea și am înțeles că nu poate 
fi decât o singură soluție: să se 
înceapă vânătoarea de cormorani”.

O asemenea situație, unde 
acvacultura este despăgubită 
de cormorani există și în alte 
țări: Suedia, Finlanda, Spania, 
Portugalia. 

Încă o veste pentru pescari: 
birocrația se va diminua și drumul 
către finanțarea proiectelor va fi 
mai scurt, ceea ce înseamnă că 
pescarii vor avea mai ușor acces la 
fonduri europene. Dacă vorbim de 
fonduri europene și de acvacultură  
trebuie să ne gândim și la cercetare 
și inovare. Aici vor apărea reguli 
mai relaxate în privința finanțării și 
deciziile vor fi la îndemâna statelor 
membre, iar cercetătorii vor avea 
salarii mai mari cu 30 la sută, după 
cum se menționează într-un raport 
despre cercetare, raport întocmit cu 
contribuția unui europarlamentar 
român.

Pagină realizată de Ani Merlă

Amenajarea unor parcuri, 
scuare şi spaţii verzi în oraşul 
Năvodari e un proiect mult 
aşteptat de localnici. E o iniţiativă 
lăudabilă şi aparţine primarului 
Florin Chelaru,un gospodar care 
a făcut risipă de energie pentru 
a apropia de realitate proiectele 
de pe hârtie. „Obiectul acestui 
proiect, a declarat primarul, 
este amenajarea de noi spaţii 
verzi pe o suprafaţă de peste 
48.000 mp. Ne-am propus să 
amenajăm trei parcuri noi: în 
zona Pieţei de Peşte, pe malul 
canalului, e vorba de faleza 
de acolo, o altă zonă este cea 
de pe strada Midiei. Apoi ne 
vom concentra atenţia pe zona 
„La Grătare”. Pot să le dau 
cetăţenilor încă o veste bună: 
90 la sută din suprafaţă va fi 
spaţiu verde şi doar zece la sută 
construcţii sau mobilier urban, 
băncuţe, leagăne, balansoare, 
coşuri de gunoi, locuri de joacă, 
pergole decorative”. 

Primarul Chelaru face şi alte 
precizări şi insistă să notăm că 
suprafaţa de spaţiu verde pe cap 
de locuitor va fi de peste 10 mp, 
asta însemnând că parcurile 
vor avea mai multe locuri de 
joacă pentru copii. Mai mult, 
în urma amenajării spaţiilor 
verzi se va îmbunătăţii calitatea 

● Trei parcuri vor fi amenajate ca la carte 
CU MULT SPAţiU veRde şi LOCURi de 

jOACĂ PenTRU COPii

● Năvodari 

aerului în oraşul Năvodari. 
Mai trebuie să inserăm un 

detaliu: zona se va îmbogăţi cu 
spaţii verzi şi se va înfrumuseţa 

cu arbori decorativi, cu gazon şi 
flori; oraşul va avea un alt aer 
când în zonă va apărea un lac 
artificial de dimensiuni reduse, 

vor fi montaţi stâlpi de iluminat 
cu panouri fotovoltaice, aleile 
pietonale vor fi finisate cu 
piatră naturală. 

Investiţia în parcuri şi în 
spaţii verzi este un proiect, 
după cum remarca Adrian 
Constantin, reprezentantul 
primăriei, pentru cartea de 
vizită a oraşului, Năvodari fiind 
unul dintre punctele de atracţie 
pentru turiştii care aleg plaja 
din nordul staţiunii Mamaia.
Năvodari vine în fiecare vară 
în întâmpinarea turiştilor cu o 
ofertă generoasă: oraşul pune 
la dispoziţia investitorilor un 
centru de afaceri modern, vine 
în întâmpinarea turiştilor cu 
o promenadă pe plajă, încă 
un semn că Năvodari este un 
loc potrivit pentru un val de 

evenimente în sezonul estival. Cu 
parcuri îngrijite şi cu spaţii verzi  
oraşul va avea în vara lui 2019 şi 
farmec, şi culoare.
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Iulian TALIANU

De la Agenţia Naţională pentru 
zootehnie aflăm cum ar putea fi 
omologată o nouă rasă, e vorba 
de oaia Ţigaia Belă. Un grup de 
crescători de ovine din nordul 
țării solicită omologarea acestei 
rase, aducând în sprijinul acestei 
cereri următoarele argumente: este 
rezistentă la căldurile mari pe care 
le întâlnim vara în Bărăgan și în 
Dobrogea; oaia din rasa Ţigaia 
Belă are între 40 și 65 kg; la fătare, 
mielul ajunge la 3-4 kg. Crescătorii 
de ovine, mulți dintre ei cu o vastă 
experiență, amintesc în solicitarea 
lor de un mare avantaj, subliniind că 
există material genetic și (mai mult!) 
sunt îndeplinite condițiile pentru a 
fi inițiat un program de ameliorare, 
un program care să fie analizat 
de specialiștii din cadrul Agenției 
Naționale pentru Zootehnie. Acest 
program de ameliorare ar putea 
beneficia și de sprijin financiar. 
Nu scriem o noutate; câștigă 
cine se implică! Iar cercetătorii 
vor avea destule oportunități la 
îndemână. Politica Agricolă Comună 
încurajează proiectele și programele, 
iar după 2020, cercetarea și inovarea 
vor veni cu noi provocări, dar și cu 
noi forme de sprijin, atât pentru 
fermele mari, cât și pentru fermele 
de familie; procedurile de accesare a 
fondurilor europene vor avea la bază 
reguli mai puțin birocratice. 

Reprezentanții Agenției 
Naționale pentru Zootehnie le-au dat 
un răspuns iniţiatorilor acestui proiect 
și îi asigură că în toamna acestui an se 

O veste bună pentru 
legumicultori! Pe urmele 
cercetătorilor din Buzău care au 
promovat soiurile tradiționale cu 
gust și miros, îndeosebi cele de 
tomate, un grup de cercetători din 
Câmpia Turzii a izbutit, după mai 
bine de 20 de ani, să iasă pe piață 
cu hibrizi adaptați condițiilor de 
climă și de sol de la noi, venind 
în întâmpinarea unor solicitări 
mai vechi, răspunzând în acest 
fel cerințelor pieței. Echipa de 
cercetători de la Câmpia Turzii, 
una cu experiență și cu inițiativă, 
a izbutit să promoveze pe piață 
hibrizi care au toleranță la boli, 
dovedind scepticilor că hibrizii 
de legume nu sunt cu nimic mai 
prejos decât cei achiziționați, spre 
exemplu, din Olanda. Cercetătorii 
nu fac altceva decât să încurajeze 
producătorii și piața de legume 

● ULTIMA ORĂ

Produse românești Pentru Piața de legume
● Noutăți de la cercetători: hibrizi de ardei, varză și vinete 

unde se vând produse românești. 
E vorba de ardei – un hibrid de 
ardei timpuriu –, dar şi de hibrizi 
de varză și de vinete, cu mențiunea 
că e vorba de un hibrid de varză 

albă a cărui calitate nu poate fi 
pusă la îndoială, varza fiind la fel 
de bună pentru salată, cât și pentru 
murat. Varza pe care o promovează 
cercetătorii din Câmpia Turzii 

poate fi recoltată la 60 de zile, 
dar și la 90, ea având aceeași 
calitate indiferent de perioada de 
recoltare. Şi pentru că scriem de 
cercetare, se cuvine să mai facem 
o precizare, una care va fi reținută 
de cultivatorii de legume, mai cu 
seamă de cei care se pregătesc să se 
înscrie în programele încurajate și 
stimulate, prin forme de sprijin, de 
Ministerul Agriculturii. Ne gândim 
la legumicultorii care cultivă în 
spații protejate. O veste de ultimă 
oră: cercetătorii din Câmpia Turzii 
au trimis spre omologare un hibrid 
de vinete, „o vânătă alungită”, ca să 
îl cităm pe unul dintre cercetători, 
e un hibrid timpuriu. Acești hibrizi 
poartă și un nume, le amintim aici 
cu gândul că legumicultorii le 
vor reține și le vor căuta: Traian 
(primul hibrid de ardei gogoșar); 
Victoria 1 (varză albă); hibridul de 
vinete va avea un nume abia după 
omologare.

● Cercetarea şi inovarea

CU SPRijinUL CeRCeTĂTORiLOR  
vOR APĂReA nOi LOCURi de MUnCĂ
● Agenția Națională pentru Zootehnie sprijină un 

proiect ambițios 

va demara programul de ameliorare 
a rasei Ţigaia Belă. E un proiect 
ambițios, un proiect care va pune în 
valoare potențialul acestui sector, el 
ar putea fi finalizat până în 2020. De 
pe urma lui vor fi, cum spuneam, mai 
multe beneficii. Proiectul va sprijini 

apariția unor noi locuri de muncă, iar 
cercetătorii vor avea, la rândul lor, 
nu doar o mulțumire, ci și un câștig. 
Și el nu va fi un câștig de imagine, 
pentru că inovarea și cercetarea, 
cum spuneam, vor înregistra creșteri 
privind salarizarea specialiștilor. 

Apropo de omologarea raselor, 
vă punem la dispoziție o cifră 
furnizată de cercetători. În țara 
vecină, Ungaria, au fost omologate 
26 de rase, în timp ce la noi ele pot fi 
numărate pe degete. 
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Hagi a făcut o echipă care 
joacă un fotbal frumos.În câțiva 
ani a făcut o echipă unde se vede 
mâna lui, mâna unui fost jucător de 
mare talent. FC Viitorul are un joc 
ofensiv, în viteză. Dacă ești chibiţ 
și privești un meci pe stadionul 
din Ovidiu, nu e greu să îți dai 
seama care este formația pregătită 
de Hagi. Înainte de retur, Viitorul 
avea o linie de clasament care ne 
îndreptățește să scriem că echipa ar 
putea încheia și acest campionat în 
primele șase. Linia de clasament: 
25 de goluri marcate, 23 primite și 
33 de puncte. Cum fotbalul se joacă 
pe goluri și pe puncte, iar Viitorul 
are un joc ofensiv, credem că, în 
acest retur de campionat, suporterii 
vor vedea pe stadionul din Ovidiu 
o echipă pregătită să triumfe. Păcat 
că în tur, Viitorul nu s-a descurcat, 
în câteva partide: a pierdut cu 
CFR Cluj, liderul campionatului 
în tur, dar și cu Dunărea Călărași, 

Se vede mâna lui Hagi 

una dintre echipele care se află în 
coada clasamentului. FC Viitorul a 
pregătit returul în Turcia, acolo unde 
au fost multe echipe din România. 
Frumos și inspirat gestul lui Hagi: 
în cantonamentul din Antalya au 
fost și opt juniori: N. Popescu, 
Mălăele, nepotul celebrului actor, 
Munteanu, Mușat, Grosu, Șerban, 
Leca și Pitu, promoția care vine 
din urmă. În câteva meciuri 
amicale, FC Viitorul a jucat bine 
și a câștigat. Ianis și Măţan, Vână 
și Băluță, Mladen și Buzbuchi 
s-au pregătit cu tragere de inimă în 
cantonamentul din Turcia, dar și cu 
gândul că în acest retur vor aduna 
victorie după victorie și echipa va 
face o figură frumoasă în finalul 
campionatului. Achizițiile făcute 
de Viitorul par să fie cele așteptate: 
Eric de Oliveira, un mijlocaș care 
a mai trecut prin curtea echipei 
constănțene, Rivaldinho un alt 
brazilian care a jucat în România, 

la Dinamo, Tîrcoveanu, un 
fotbalist tânăr cu mult talent și 
cu mare ambiție. O altă speranță 
care a venit la FC Viitorul este 
Andreas Calcan, fotbalist care 
a jucat pe la câteva cluburi 
europene. De la FC Viitorul au 
plecat Luchin și Dima. 

Nu ne rămâne decât să le 
expediem, din acest colț de 
pagină, un mesaj constănțenilor: 
veniți pe stadionul din Ovidiu, 
veţi vedea o echipă care 
merită să fie încurajată pentru 
a fi între protagonistele care 
caută drumul către titlul de 
campioană. 

Iulian TALIANU

Muzeul de Artă Populară 
Constanța a găzduit, de curând, 
expoziția temporară „Gospodăria 
tradițională din Dobrogea”. 

Pornind de la planimetria casei 
tradiționale dobrogene, expoziția 
reconstituie cele trei spații de 
organizare a locuinței: „camera 
curată”, tinda cu vatra și odaia de zi 
sau camera de locuit, în care familia 
își ducea traiul zilnic, iar femeile 
desfășurau activități legate de 
industria casnică textilă (tors, țesut). 

„Camera curată” sau „camera 
bună” este acea încăpere în care 
se derulau faptele de ceremonie, 
se găzduiau oaspeții și se păstrau 
cele mai frumoase țesături, precum 
și zestrea fetelor de măritat. 
Țesăturile (așternuturi de pat, 
scoarțe, foițe, perne, cearceafuri, 
ștergare, fețe de masă) erau grupate 
în „colțul cu patul” și pe lada de 
zestre, aflată lângă pat. Punctul 
de greutate al acestei încăperi 
îl reprezintă peretele de răsărit 
cu icoana protectoare, care era 
încadrată, de regulă, de un ștergar 
țesut din borangic și bumbac, ales 
la capete cu motive tradiționale 
dobrogene: cocoșii afrontați, vița-
de-vie și ciorchinele de struguri, 
motive florale și vegetale. 

Gospodăria tradițională
din lemn (covata 
pentru frământatul 
și dospitul pâinii, 
linguri, linguroaie, 
forma de pâine, bota 

pentru apă, putineiul pentru 
bătutul untului, măsuri de 
făină și mălai), vase din aramă 
(căldări, tingiri cu capac, farfurii, 
ghiumuri), precum și ștergare 
de uz, țesute din bumbac. Tot 
în tindă se afla și „sinia”, masa 
rotundă și joasă, în jurul căreia, pe 
scăunele cu trei picioare, se așezau 
membrii familiei. 

industriei casnice textile: furca, 
roata de tors, daracul și pieptenii 
pentru cânepă, mașina de 
egrenat bumbacul, rășchitorul, 
vârtelnița, roata de țevi. 

Piesele expuse fac parte 
din patrimoniul Muzeului de 
Artă Populară Constanța și 
provin din satele românești de 
pe limesul dunărean (Ostrov, 
Oltina, Băneasa, Dunăreni, 
Aliman, Topalu, Seimeni), dar 

și din localități nord-dobrogene 
(Enisala, Babadag). 

Maria MAGIRU

Expoziție temporară la Muzeul de Artă Populară Constanța

Tinda sau sala este încăperea 
centrală a casei și locul unde era 
amplasată vatra. În expoziție este 
prezentat inventarul gospodăresc 
legat de vatră, care cuprinde obiecte 

În odaia de locuit se afla 
războiul de țesut, amplasat lângă 
fereastră, alături de unelte necesare 

● TRADIţII


