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● Politica Agricolă 
Comună

Primele 
oportunităţi, 

primele 
avantaje

Politica Agricolă Comună vine, 
spre surprinderea scepticilor, cu 
idei și noi oportunități care sprijină 
interesele fermierilor hotărâți să 
își dezvolte afacerea şi să rămână 
în zona rurală. Fermierii care își 
văd interesele și se gândesc să facă 
investiții, vor descoperi că au la 
îndemână oportunități care să îi 
ajute și să le dea încredere că pot 
accesa finanțări europene cu ajutorul 
proiectelor. Cu ajutorul acestor 
finanțări, ei pot achiziționa mașini și 
utilaje agricole performante pentru 
aplicarea tehnologiilor de ultimă oră. 

Mai mult, pentru noua arhitectură a 
Politicii Agricole Comune se fac 
propuneri şi se caută soluții pentru a 
se evita plafonarea subvențiilor. 

Despre plafonare s-a discutat 
mult într-o vreme, numai că vremea 
aceea a trecut și acum se discută 
(concret şi apăsat) pentru găsirea în 
regim de urgență a unor soluții care 
să sprijine aplicarea unui tratament 
corect când vine vorba de eternele 
subvenții. 

● Doina Păuleanu, 
directorul Muzeului de 
Artă Constanța, salută

 O SÃRBÃTOARE 
A GENEROZITÃTII,

(continuare în pag. 4)

Iulia Bruchental

Proiectul CIVITAS „PORTIS (PORT-
Cities: Innovation for Sustainability) 
– Dezvoltare durabilă prin inovare este 
implementat la nivel local de consorțiul 
format din Primăria Municipiului Constanța 
– manager local, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană 
Constanța”, Compania Națională 
„Administratia Porturilor Maritime” 
S.A. Constanța, Universitatea „Ovidius”, 
MedGreen, Centrul European pentru 
Dezvoltare și European Integrated Project.  

Proiectul CIVITAS PORTIS este 
finanțat de Comisia Europeana prin 
programul Horizon 2020, linia 
de finanțare dedicată Mobilității 
pentru Dezvoltare (Mobility for 
Growth .5.5-2015). 

Obiectivul general al proiectului 
este să identifice, evidențieze si să 
evalueze anumite seturi de măsuri 
integrate și inovatoare care să 
abordeze problemele orașelor 
portuare din Europa cu privire 
la mobilitate și care, în același 
timp, să își aducă contribuția la 
integrarea funcțională și socială 
între oraș și port, realizând în 
același timp o creștere economică 
și îmbunătățirea calității vieții 
pentru locuitori. 

La nivel local, a fost demarată o 
campanie de informare și conștientizare 
a cetățenilor referitoare la importanța 
implementării măsurilor active de 
mobilitate urbană și contribuția acestora 
la dezvoltarea integrata a Constanței și 
Portului Comercial.

„Cu autobuzul la serviciu” este una din 
acțiunile care face parte din această campanie 
și abordează un element de referință prin 
prisma măsurilor active de mobilitate, și 
anume, utilizarea transportului public 
de călători în defavoarea autoturismelor 
personale. 

Grupul țină este reprezentat, în general, 
de cetățenii care locuiesc și sunt activi pe 
piața locurilor de muncă de pe teritoriul 
Zonei Metropolitane Constanța, și în 
mod special, de angajații companiilor 

„Cu AuTOBuzul lA SeRVICIu”
– Campanie de promovare a Serviciului de 

Transport Public Local în rândul constănțenilor – 
care funcționează pe teritoriul Portului 
Comercial Constanța. 

În acest sens, Regia  Autonomă de 
Transport în Comun Constanța, în calitatea sa 
de principal promotor al transportului public 
local, a încheiat un protocol de colaborare 
cu Compania Națională Administrația 
Porturilor Maritime Constanța  prin care, 
începând cu data de 01 aprilie 2019, linia 
de autobuz 42 își va prelungi traseul în 
incinta Portului Comercial Constanta cu 2 
(două) noi stații, respectiv la Autoritatea 
Navală Română (ANR) și Cuibul Reginei 
(Terminal de pasageri – dana 0). 

„Așa cum se întâmplă și în alte orașe 
din Europa și din lume, transportul public 
de călători trebuie să devină și în Constanța 
principalul mijloc de deplasare în interiorul 
orașului. În ultimul timp, municipalitatea a 
făcut o serie de investiții în acest domeniu, 
iar acestea vor continua și în viitorul 
apropiat. Au fost achiziționate autobuze noi 
și moderne, care deja circulă pe toate liniile 
de transport public din municipiu, vor fi 
amenajate benzi dedicate pentru transportul 
public și vor fi reabilitate și modernizate 
stațiile de călători. Vom continua să 
convingem constănțenii de beneficiile 
utilizării serviciului de transport public 
local, fiind din ce in ce mai comod, mai 
ieftin, mai bine pentru mediul înconjurător, 
și chiar mai rapid să mergem la serviciu cu 
autobuzul”, a declarat Viorica Ani Merlă, 
coordonatorul local al proiectului PORTIS.
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CLARINET, un proiect care 
prezintă un interes major pentru 
șapte autorități locale situate 
în zonele de frontieră și pentru 
nouă organizații ale societății 
civile, are ca obiectiv creșterea 
gradului de conștientizare a 
contribuției pozitive a migranților 
la „societățile din Uniunea 
Europeană printre cetățenii U.E.”. 

Într-o primă etapă, proiectul 
va identifica bunele practici ale 
autorităților locale în campaniile 
publice de comunicare privind 
migrația și integrarea prin imple-
mentarea „Premiului pentru cele 
mai bune campanii de comunicare 
publice din ţările participante care 
promovează narațiuni pozitive 
cu privire la migrație și integrare 

● În atenția Primăriei Municipiului Constanța 
uN PROIeCT De INTeReS MAJOR

în U.E.”. Autoritățile locale de 
frontieră vor implementa campanii 
de comunicare publice care să 
implice mărturii ale cetăţenilor 
U.E., în urma colaborării cu artiști 

implicați în reședințe locale. 
Proiectul, fapt notabil, își propune 
să promoveze la nivelul U.E. a 
bunelor practici ale autorităților 
locale, campanii de comunicare 
privind migrația și integrarea. 

Pentru  alte detalii: se 
va dezvolta platforma web 
CLARINET în opt limbi, cu o 
hartă on-line a bunelor practici; o 
campanie social-media va fi pusă 
în aplicare în opt țări membre 
U.E. 

Valoarea totală a proiectului 
de 874.209,14 euro 

Primăria Constanța are un 
buget alocat de 12.690,2 euro. 
Proiectul e în curs de semnare. 

Adrian CRĂCIUN

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) 
informează că, în prima zi de 
depunere a Cererilor Unice de 
Plată în cadrul Campaniei 2019, la 
Centrele judeţene/locale APIA şi 
al Centrul Municipiului Bucureşti 
s-au prezentat doar 3.246 
fermieri dintr-un total de 5.588 
fermieri programați, respectiv 
un procent de 58,08%. 

Atragem atenția 
fermierilor că este necesar să 
se prezinte la data și ora la 
care sunt programați conform 
INVITAȚIeI primite pentru a se 

Fermieri sunt atenționați cu privire la 
respectarea programărilor 

putea utiliza eficient timpul pe care 
APIA l-a rezervat pentru primirea 
Cererilor în Campania 2019. 

Completarea declaraţiei 
de suprafaţă se realizează 
electronic, folosind aplicaţia 
IPA-Online la adresa: http://
lpis.apia.org.ro/. Finalizarea şi 
închiderea cererii unice de plată 
în IPA-Online se face în prezenţa 
funcţionarului APIA responsabil 
cu primirea cererii unice de 
plată, după verificarea acesteia 
şi a mesajelor din controlul 
parcelelor digitizate şi corectarea 
eventualelor probleme semnalate 

de către sistemul informatic. 
Același principiu se aplică 

și pentru fermierii, crescători 
de animale, care vor completa 
Cererea unică de plată – declarație 
sector zootehnic, împreună cu 
funcționarul APIA, în aplicația 
dedicată sectorului zootehnic.

Cererile se depun la Centrele 
județene APIA în cazul fermierilor 
care solicită o suprafaţă mai mare 
de 50 hectare teren agricol şi la 
centrele locale în cazul fermierilor 
care solicită o suprafaţă mai mică 
sau egală cu 50 hectare teren 
agricol.

Reamintim că depunerea 
Cererilor unice de Plată în 
cadrul Campaniei 2019 se va 
încheia la data de 15 mai 2019, 
în conformitate cu prevederile 
OMADR nr.69/2019, iar cei 
care nu se prezintă până la 
acest termen nu vor beneficia 
de sprijinul financiar acordat de 
APIA.

Materialele de informare 
referitoare la Campania de primire 
a Cererilor Unice de Plată în anul 
2019 sunt disponibile pe pagina de 
început a site-ul APIA: www.apia.
org.ro.

● TABLETă
„Cultură şi civilizaţie persană în România“

Biblioteca Academiei 
Române anunță vernisarea 
expoziției „Cultură şi civilizaţie 
persană în România“. Expoziția 
a fost organizată de Cabinetul 
de Manuscrise și Carte Rară al 
Bibliotecii Academiei Române, 
în colaborare cu Ambasada 
Republicii Islamice Iran la 
Bucureşti. 

Evenimentul a avut loc în 
Sala de expoziții „Theodor 
Pallady“ din Calea Victoriei 
125 și a fost onorată de prezența 
acad. Răzvan Thedorescu, vice-
președinte al Academiei Române,  
 și a ES Hamid Moayyer, 
ambasadorul Republicii Islamice 
Iran în România, care au vorbit 
despre bogăția culturii persane 
și contribuția ei la patrimoniul  
   cultural universal.

Expoziția a prezentat publicului 
o selecție de manuscrise persane, 
cărţi rare și hărţi reprezentând 

Persia, ce fac parte din colecțiile 
Bibliotecii Academiei Române. 

Manuscrisele selectate, cu 

ilustraţii excepţionale, însemnări 
şi comentarii, cu legături artistice, 
au oferit vizitatorilor întâlnirea 
cu o cultură veche de peste 3000 
de ani, iar cercetătorilor o sursă 
documentară inegalabilă în ceea ce 
priveşte receptarea culturii persane 
în România. Între manuscrisele 
expuse se află opere definitorii 
ale celor mai mari reprezentanți 
ai poeziei persane: Hāfez, Saadi 
Shirazi, Djāmi, Ferdowsi.

Curator: Gabriela Dumitrescu, 
șef Cabinet Manuscrise, Carte 
Rară, Biblioteca Academiei 
Române.

Viorica Ani MERLĂ

http://lpis.apia.org.ro/
http://lpis.apia.org.ro/
http://www.apia.org.ro
http://www.apia.org.ro
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Două primării, Năvodari și 
Silistra, au tras cartea câștigătoare. 
Proiectul depus în parteneriat 
de cele două primării, în cadrul 
Programului de Cooperare 
Trans f ron ta l i e r ă  Român ia -
Bulgaria-Interreg V-A, vizează 
modernizarea drumului care duce 
către comuna Corbu, un drum foarte 
important atât pentru năvodăreni, 
îndeosebi pentru cei care lucrează 
pe platforma Midia, cât și pentru 
agenții economici din zonă. Privit 
de pe podul de la Năvodari ori 
dinspre plaja de la Corbu, drumul 
dintre cele două localități va deveni 
(după implementarea acestui 
proiect), o șosea modernă, o șosea 
care va fi și la îndemâna turiștilor 
care se deplasează spre Sinoe și 
Istria, spre Nuntași și Delta Dunării. 

Florin Chelaru, primarul  
orașu-lui Năvodari, spune că 
proiectul acesta e unul de suflet: 
„E un proiect pe care mulți dintre 
locuitorii orașului care lucrează pe 
platforma Midia l-au așteptat cu 

● Între Năvodari și Corbu 
Şosea cu 4 benzi și cu piste pentru bicicliști 

nerăbdare. El va avea patru benzi 
și va fi prevăzut cu piste pentru 
bicicliști, cu elemente de siguranță 
rutieră, dar și cu stații de autobuz”. 

Şi veștile bune continuă: în 

orașul Năvodari vor fi amenajate 
(montate) 36 de stații de autobuz 
una și una, cu panouri de informare; 
prin același proiect se vor executa 
noi piste pentru bicicliști, cu 

precizarea că ele vor fi amplasate 
în diferite zone ale orașului. 

În bugetul acestui proiect 
sunt incluse și investițiile care 
vor fi executate în orașul Silistra 
din Bulgaria. Bugetul este de 
7.738.793,73 euro. La Silistra, 
oraș partener în proiectul amintit, 
se va reabilita infrastructura unei 
străzi principale și se va construi o 
parcare cu surse fotovoltaice. 

Apelând la beneficiile pe care 
le vor aduce orașului proiectele 
aflate în derulare, dar și cele care 
vor fi implementate, primarul 
orașului e de părere că Năvodari 
va fi o stațiune balneoclimaterică a 
cărei ospitalitate va fi un punct de 
atracție pentru turiști, iar vacanțele 
lor vor fi de neuitat. 

Viorica Ani MERLĂ

9 plachete în memoria unor mari artiști, 
oameni de cultură sau medici remarcabili au fost 
montate în mai multe zone din Constanța, chiar 
pe fațadele imobilelor în care aceștia au locuit. 
Acțiunea, organizată de Primăria Municipiului 
Constanța și Comunitatea Elenă „Elpis” 
Constanța a avut loc în prezența urmașilor sau 
prietenilor acestor mari personalități.

Dan Spătaru, Oleg Danovski, Demostene 
Tranulis, Cella Serghi, Gheorghe Murea, Marin 
Ionescu Dobrogianu, Mihail Kogălniceanu, Ion 
Bănescu și Alexandru Pesamosca sunt personalităţi 
vii în memoria constănţenilor. Gestul de acum e 
un semn de respect și recunoaștere a contribuției 
importante în domeniile în care s-au făcut remarcați.  
În curând, și alte figuri marcante care s-au născut 
sau au locuit în Constanța, cum ar fi Ilarion 
Ciobanu, Anghel Saligny sau Hortensia Papadat 
Bengescu, vor fi omagiate prin astfel de plachete 
comemorative.

 „Este o idee foarte frumoasă. Aici este locul 
în care familia mea și cu mine ne-am început 
aventura, într-un loc fix, ca să spun așa, pentru 
că părinții mei au venit aici în anul 1978, iar 
în 1982, în primăvară, a fost momentul în care 
am intrat toți trei în acel apartament de la etajul 
2”, își amintește cu emoție Oleg Danovski, 
fiul celebrului dansator și coregraf, fondatorul 
Teatrului de Balet din Constanța.

„Este o inițiativă lăudabilă, e bine că nu se uită 
valorile naționale și felicit primăria și comunitatea 
elenă pentru acest mare gest”, a declarat Dumitru 
Galani, bunul prieten al regretatului Dan Spătaru.

Mihnea HAGIU

Plachete  
comemorative

pentru personalităţí  
dobrogene Direcția pentru Agricultură Județeană 

Constanța vă aduce la cunoștință că în Monitorul 
Oficial nr. 170 din 4 martie 2019 a fost publicată 
Hotărârea Guvernului nr. 108 pentru aprobarea 
schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea 
programului de susținere a produsului tomate în 
spații protejate”, precum și   pentru stabilirea unor 
măsuri de verificare și control a acesteia.

Resursele financiare 
necesare aplicării schemei 
de ajutor de minimis se 
asigură de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, în limita bugetului 
anual aprobat. Valoarea 
sprijinului financiar acordat 
este de de 4.650 lei/ha, care 
reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, 
fără a depăși valoarea maximă de 15.000 euro/trei 
exerciții financiare/beneficiar.

Plata se acordă într-o singură tranșă, 
proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

,,Programul de susținere a producției de 
usturoi” se desfăsoară pe o perioadă de 3 ani, 
respectiv 2019-2021.

Prevederile prezentei scheme se aplică:
a) producătorilor agricoli persoane fizice care 

dețin atestat de producător;
b)  producătorilor agricoli persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale și 
întreprinderi familiale,  constituite potrivit 
OUG nr. 44/2008 ;

c)  producătorilor agricoli persoane juridice.
Solicitanții sprijinului trebuie să depună la 

Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța o 
cerere de înscriere în program până la data de 15 

mai, inclusiv și documentele justificative care să 
ateste valorificarea producției obținute până la data 
de 29 noiembrie, inclusiv.

Pentru a beneficia de această  schemă de ajutor, 
solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele  
criterii de eligibilitate: 
	Să dețină o suprafață cultivată cu usturoi 

de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, 
cu o placă-indicator cu 
dimensiunile de circa 
150 x 200 cm, pe care 
să se găsească inscripția 
„Program susținere usturoi, 
anul 2019” și să mentioneze 
numărul cererii depuse 
pentru obtinerea finanțării;
	 Să obțină o pro/
ducție de minimum 3 kg 

usturoi/10 mp și să facă dovada producției 
realizate prin documente justificative privind 
comercializarea producției;

	să fie înregistrați în evidențele Registrului 
agricol deschis la primăriile în a căror rază 
administrativ-teritorială se află suprafețele 
cultivate cu usturoi în anul de cerere;

	să valorifice producția perioadele ianuarie – 
mai inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie, 
inclusiv.
Pentru orice detalii și informatii, fermierii 

interesati ne pot contacta la telefon:

Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța – 
0241 481 431;

Iulia Antonia BruchentAl
Director  executiv al Direcţiei pentru 

Agricultură a judeţului constanţa

,,Ajutor de minimis pentru aplicarea  
programului de susţinere a produsului  

tomate în spaţii protejate” pentru anul 2019
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Alexandrina Macarov, un artist 
plastic care a promovat proiectele 
colegilor, îi surprinde plăcut pe 
membrii Asociației Artiștilor 
Plastici Amatori – Amfora, cu 
generozitatea sa, tipărind un album 
de artă pe care l-a intitulat „35 de 
ani de periplu artistic”. Mai întâi o 
precizare: albumul a fost tipărit pe 
propria cheltuială, fapt ce nu poate 
fi trecut sub tăcere. Alexandrina 
Macarov este inginer de profesie; 
tehnoredactor de înaltă calificare 
(a tipărit și o carte); are un Master 
în Educație Vizuală privind studiul 
peisajului și figurii (Facultatea de 
Arte – Ovidius). Din ARGUMENT, 
un text care ține loc de prefață, 
spicuim o informație: „În 35 de ani 
de activitate s-au înscris și au activat 

●  Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă 
Constanța, salută

O SĂRBĂTOARe A GeNeROzITĂŢII

câteva detalii despre album: are 
108 pagini; a fost tipărit la Editura 
Studis din Iași, care merită felicitări 
pentru ținuta grafică; albumul 
cuprinde, dacă am numărat bine, 
40 de artiști plastici. Inserăm 
aici, atât cât spațiul tipografic ne 
permite, câteva nume: Vasilica 
Pop, Cornelia Cârpaci, Gheorghe 
Caraiman, Chirică Ivanof, 

calitate de director al Muzeului de 
Artă Constanța și de președinte 
al Filialei Constanța a Uniunii 
Artiștilor Plastici, apreciez trecerea 
unor nume dintr-o categorie în 
alta (amatori-profesioniști), prin 
studiu și educație de specialitate. 
Acest proces, din păcate reversibil, 
demonstrează că tot ceea ce separă 
cele două categorii nu este prezența 

Politica Agricolă Comună 
amplifică alte câteva provocări. 
Una dintre ele este stabilirea 
tinerilor în zonele rurale. O 
cercetare de ultimă oră a scos 
la lumină câteva informații 
îngrijorătoare: 50 la sută dintre 
agricultori au peste 61 de ani și  
  doar 6 la sută au vârsta sub 35 

● Politica Agricolă Comună

Primele oportunităţi, primele avantaje
(urmare din pag. 1) de ani. E o provocare care vizează 

întreaga Europă, nu doar România. 
Politica Agricolă Comună îi 

încurajează pe tinerii fermieri să 
rămână în sate. O ofertă generoasă 
deja face valuri: prima de instalare a 
tinerilor fermieri, după cum remarca 
Iulia Bruchental, directorul Direcției 
pentru Agricultură a județului 
Constanța, a crescut! Tinerele familii 
din mediul rural vor avea facilități 

și avantaje în privința pregătirii 
profesionale. Digitalizarea, o altă 
prioritate, va fi sprijinită să ajungă și 
să prindă rădăcini în zona rurală. Ea 
va ușura munca fermierilor, nu va 
înlocui mâna de lucru. Digitalizarea 
nu mai e un moft și o necesitate,  
ea este o stare de normalitate care are 
darul să sprijine atât fermele mari, 
cât și fermele mici, preci-zează Iulia 
Bruchental. Fermierii şi specialiștii 

cu experiență, primii care au 
descoperit beneficiile digitalizării, 
susțin că există un cadru general în 
mediul rural pentru ca inovarea și 
cercetarea să se îmbine armonios 
cu activitățile de zi cu zi din ferme 
și din alte structuri asociative, 
îndeosebi din cooperative, ele 
fiind între primele interesate să 
aplice tehnologii de ultimă oră și 
să valorifice produsele pentru un 
sistem de producție integrat, un 
sistem care aduce, se știe, profit.

Iulian TALIANU

în cadrul Amforei 383 de artiști 
(...)”. Lângă această mențiune 
așezăm un compliment semnat de 
prof. univ. dr. Ibram Nuredin, un 
filozof al culturii: „Albumul este 
un eveniment cultural, un proiect 
finalizat prin strădania și eforturile 
uriașe ale artistului, pictorului, 
graficianului și omului de cultură 
Alexandrina Macarov”. Iată și 

Niculina Dobre, Ecaterina Topor, 
Niculina Vizireanu, Aurelia Gavril, 
Lavinia Lorelai Păduraru, Mihaela 
Cojocaru, eleva Luminița Cârstea, 
Felicia Ion, Cornelia Grozavu, 
Oana Pârvănescu, Elena Luminița 
Cristea, Cornelia Grozavu. 

Albumul are farmec și culoare și 
pentru ca tabloul să fie unul reușit, 
vă semnalăm ceva: el se bucură de 
pledoaria emoționantă a criticului 
de artă Doina Păuleanu, care a 
trăit de multe ori bucuria de a fi în 
preajma acestor visători: „În dubla 

sau absența talentului sau a dorinței 
de a crea, ci nivelul diferit de 
instrucție și informare. Artiști 
amatori sunt de obicei autodidacți, 
deci oameni care iubesc atât de 
intens artele vizuale, încât simt 
chiar nevoia să le practice, ceilalți 
sunt de profesie pictori, sculptori, 
graficieni sau artiști decoratori”. 

Iulian TALIANU

Natură statică – Claudia-Mirela Chirmiciu Vas cu flori – Lavinia-Lorelai Păduraru

Alexandrina MacarovDoina Păuleanu

Fată cu flori – Alexandrina Macarov
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Turismul va mai lua o gură de aer 
proaspăt dacă socotim că bugetarii vor 
primi vouchere de vacanță și în acest 
an. Proprietarii de hoteluri și pensiuni 
vor avea un câștig Și în acest caz, vor 
căpăta încredere să facă investiții în 
turism, se vor orienta și vor promova 
pachete turistice tot mai atractive, 
punând accentul pe calitatea serviciilor. 
Alte avantaje: redevența pentru apa 
geotermală este zero, proiectele care 
dezvoltă turismul balnear vor beneficia 
de sprijin și de finanțări. Pentru 
următorii ani se prevăd investiții de un 
miliard de euro. Cu alte cuvinte: semne 
bune. În urmă cu câteva zile, Guvernul 
a adoptat programul de finanțare a 
investițiilor pentru modernizarea 
și dezvoltarea stațiunilor balneare, 
prin care se va acorda un ajutor 
nerambursabil de până la 200.000 de 
euro pentru fiecare investiție. Concret, 
banii pot fi utilizați pentru o gamă largă 
de cheltuieli, cum ar fi: construirea și 
extinderea capacităților de tratament 
balnear, de  alimentație publică și de 
cazare, dotarea cu echipamente și 
pregătirea personalului medical. În 
Zona Metropolitană Constanța, ca să 
apelăm la un exemplu pe care îl avem 
la îndemână, la Techirghiol și Eforie, 
două stațiuni cu un potențial deosebit, 
se vor înregistra investiții care vor 
sprijini apariția unor noi locuri de 
muncă, iar serviciile puse la dispoziția 
turiștilor se vor îmbunătăți. 

Stațiunea Techirghiol găzduiește, 
vă reamintim, în fiecare an un 
eveniment la care participă specialiști 
de marcă, invitați unul și unul, e 
vorba de o întâlnire unde are loc un 
schimb de experiență și de idei, unde 
sunt promovate bunele practici din 
balneologie, după cum remarca doctor 

Timp de trei zile, un grup 
de elevi de la Palatul Copiilor 
Constanța, e vorba de cercul 
STUDII EUROPENE, a participat 
la proiectul educațional național  
     „Vis de iarnă”, ediția a IX-a, găzduit 

● Palatul Copiilor 
Profesorii Pasionați dau 

strălucire talentului 
● Teodora Alexandra Murariu a câștigat un  

concurs de creație literară, la Baia Mare 

de municipiul Baia Mare. Proiectul 
despre care scriem își propune să 
stimuleze potențialul creator al copiilor 
și să depisteze aptitudinile lor creative, 
după cum precizează Cristina Barabaș, 
director adjunct la Palatul Copiilor 

din Constanța, un cadru didactic cu 
experiență, fin slefuitor de talente, cu 
chemare pentru o activitate căreia i-a 
dedicat cu pasiune o parte din viață. 

Profesor receptiv la schimburile 
de experiență care îi ajută pe elevi 
să descopere calitatea exprimării, 
Cristina Barabaş spune că evenimentul 

organizat de Inspectoratul Şcolar 
Județean Maramureș, de Consiliul 
Județean Maramureș, de Direcția 
pentru Tineret și Sport și de Palatul 
Copiilor din Baia Mare a fost un real 
succes, mai cu seamă că ediția din 
acest an a dezvoltat mai mult decât 
până acum spiritul de competiție. 
Concursul s-a desfășurat pe mai 
multe secțiuni: creație literară, creații 
artistice-lucrări tridimensionale, arte 
plastice, întreceri tradiționale de iarnă 
în zăpadă. În secțiunile concursului, 
elevii au lucrat pe ateliere și au vizitat 
Muzeul de Mineralogie „Victor 
Gorduza”. Tema concursului a fost 
„Obiceiuri și tradiții populare de 
iarnă”. 

Teodora Alexandra Murariu, 
un talent sclipitor, reprezentant al 
cercului Studii Europene de la Palatul 
Copiilor din Constanța, a câștigat 
locul întâi la secțiunea creație literară, 
cu lucrarea Soborul Sfântului Proroc 
Ioan Botezătorul. 

I.T. ANTIM

● Ajutor nerambursabil pentru dezvoltarea staţiunilor balneare

e NeVOIe De O NOuA ATITuDINe ÎN 
PROMOVAReA TuRISMuluI

● S-a modificat Regulamentul de urbanism din Delta Dunării

Elena Ionescu, directorul sanatoriului 
care se situează pe primul loc în 
topul stațiunilor balneare. Tot de la 
Techirghiol o altă veste ne ajunge din 
urmă, e o veste pe care o transmitem 
cititorilor noștri și citându-l pe Iulian 
Soceanu, primarul orașului: „Un mare 
investitor cu capital românesc, poate 
cel mai reprezentativ, a achiziționat 
o suprafață de teren pe malul Lacului 
Techirghiol, cu mențiunea că va 
construi aici un complex balnear 
care se va întinde pe câteva hectare”. 
Florin Zisu, viceprimarul orașului, 
precizează: „Aici vor veni atât turiști 
din țară, cât și din Europa. Aeroportul 
Internațional de la M. Kogălniceanu ar 
putea să aibă o mai mare deschidere 
și o mai mare afluență. La Techirghiol 

demarăm un proiect de reabilitare a 
Teatrului de vară, e un proiect care 
va sprijini cultura și turismul”. O 
invitație pentru investitori vine și din 
Delta Dunării, acolo unde în cadrul 
unei dezbateri la propunerea lui Eugen 
Ion, primarul comunei Jurilovca, 
președintele A.Co.R., filiala Tulcea, 
s-au făcut unele modificări privind 
Regulamentul de urbanism din Delta 
Dunării. Vom reveni cu detalii. 

Cu toate acestea, turismul are 
nevoie, veţi fi de acord cu noi, de o nouă 
atitudine și de investiții în promovarea 
lui. Atât litoralul mării, cât și Delta 
Dunării au un potențial care ar putea să 

atragă mai mulți turiști decât în 2018. 
Un specialist în industria turismului, 
Corina Martin, cu o vastă experiență 
în turism, inițiatorul unor evenimente, 
a sesizat că mai sunt multe lucruri de 
pus la punct, iar una dintre priorități ar 
trebui să fie asigurarea unor fluxuri de 
grupuri de turiști. Acum vorbim doar 
de „turiști individuali sau de business”. 
Turiștii, iată încă un detaliu, trebuie să 
fie invitați la evenimente, un calendar 
bogat în evenimente rămâne un punct 
de atracție. Oferta trebuie să fie 
generoasă, ea îl face pe turist să simtă 
că este așteptat. 

Adrian CRĂCIUN
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Liceul Tehnologic de 
Electrotehnică și Telecomunicații 
rămâne în topul liceelor tehnologice 
din județul Constanța. În fiecare 
an, prin proiectul Planului de 
școlarizare, şcoala își propune ca 
prin domeniile și calificările pe care 
le are în vedere, nu numai să atragă 
absolvenții de gimnaziu interesați 
de domenii și calificări plasate în 
topul tehnologiilor viitorului, ci și 
asigurarea prin calificări relevante, 
prin oferta educațională, prin 
colaborarea cu exponenții mediului 
economic potențiali angajați 
pregătiți să intre pe piața muncii.

În fiecare an, toți absolvenții 
cursurilor învățământului liceal, 
profesional sau postliceal obțin 
după susținerea examenelor de 
certificare a calificării profesionale, 
certificate de calificare care atestă 
competențele pe care le-au dobândit 
în calificările în care au urmat 
cursuri teoretice și  practice de 
specialitate și care le pot asigura un 
punct de plecare pentru integrarea 
în domeniile pentru care s-au 
pregătit pe piața forței de muncă, 
știindu-se faptul că întotodeauna, 
o meserie bine aleasă și învățată îți 
asigură o stabilitate indiferent de 
contextul economic.

Calitatea certificării este 
considerată a fi una ridicată. 
Reprezentanţii instituţiilor 
de învăţământ superior unde 
absolvenții liceului își contiuă 
studiile consideră că absolvenţii au 
la absolvire un set de competenţe 
bine dezvoltate. Competenţele 
transversale sunt cele asupra cărora 
trebuie să se insiste, în ideea că 
angajatorii doresc absolvenţi care 
să deţină şi competenţe ridicate 
de comunicare şi relaţionare, 
competențe specifice meseriei, 
să se exprime corect și să poată 
executa sarcini specifice la locul 
de practică şi, ulterior, la locul de 
muncă.

Învățământul liceal tehnologic, 
profesional și postliceal asigură 
pregătire inițială în primii ani 
de pregătire prin ore de instruire 
practică în atelierele școlii, iar 
elevii din ciclul superior al liceului 
și învățământului profesional 
desfășoară stagii de instruire 
practică comasată în companii 
sau firme care au fost interesate 
de încheierea unor parteneriate 
concretizate prin contracte de 
practică. 

● Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații
Pregătire pentru un viitor competitiv 

într-o lume a tehnologiei

În prezent, 
unitatea școlară 
are încheiate astfel 
de contracte de 
instruire practică cu 
agenți economici 
importanți din 
Constanța, pentru 
fiecare domeniu 
de pregătire. 
E - D i s t r i b u ț i e 
Dobrogea S.A., 
Regia Autonomă 
de Distribuție a 
Energiei Termice 
Constanța, RAJA 
Constanța, SC 
România Euroest 
SA, SC Tehnotrans Feroviar 
Reparații, Șantierul Naval 
Constanța, SC Celco S.A, Telekom 
România SA, RDS&RCS, SC Erika 
Power Systems SRL, CS Cruciual 
Systems, GMB Computers, SC 
Romiserv SA, SC WattUNIT SRL 
sunt doar o parte din colaboratorii 
unității noastre școlare. 

Repartizarea grupelor de elevi 
pentru desfășurarea stagiilor de 
instruire practică comasată se 
face în principal pe baza nevoilor 
identificate de fiecare companie 
sau agent economic, în perioade 
agreeate de ambele părți. 

Implicarea agenților economici 
în instruirea practică a elevilor este 
facilitată prin prisma beneficiilor 
pe care aceste parteneriate le 
oferă, și anume un posibil loc de 
muncă la finalizarea cursurilor, 
posibilitatea alegerii rutelor de 
pregătire la finalizarea studiilor 
pentru absolvenți sau calificarea 
absolvită.

Prin conexiunea cu piața 
muncii elevii iau cunoștință cu 
regulile ce trebuie respectate într-o 
companie, rigorile unui loc de 
muncă, importanța îndeplinirii la 

timp a sarcinilor de lucru, politicile 
de resurse umane al firmelor care 
pun accent pe competențe, abilități 
și atitudini, comportamente care nu 
pot fi formate doar prin activitățile 
didactice clasice. 

În aceste condiții, formarea 
pentru viitorii angajați nu este doar 
responsabilitatea școlii, ci este 
influențată și de firmele implicare 
în pregătirea practică, prin tutorii 
de practică desemnați de fiecare 
firmă care au în responsabilități 
lucrul direct cu elevii.

Pregătirea de specialitate 
pentru unii dintre 
elevii noștri este 
completată și de 
stagiile de instruire 
practică desfășurate 
în unități școlare 
partenere din Spania 
și Portugalia, țări cu 
care școala noastră 
colaborează în 
cadrul proiectelor 
europene de tip 
Erasmus +, proiecte 
cu o tradiție de 20 
de ani în unitatea 
noastră.

Până în anul 
2020, unitatea 

școlară beneficiază de Carta 
Erasmus+ acordată de Agenția 
Națională pentru programe 
Comunitare în Domeniul Educației 
și Formării Profesionale, care 
permite școlii să depună propuneri 
de proiecte, în mod simplificat, 
ceea ce face ca și următorii ani să 
poată fi realizate stagii de pregătire 
practică în țări partenere din 
Uniunea Europeană.

Prin Carta de Mobilitate VET 
sunt, de asemenea, recunoscute 
calitatea ridicată a proiectelor 
implementate în trecut, 
angajamentul pe termen lung de a 
îmbunătăți permanent activitățile 
de mobilitate și abordare strategic a 
instituției de a include mobilitatea 
internațională în activitățile 
curente.  

O importanță deosebită la 
alegerea parcursului școlar după 
absolvirea clasei a VIII-a, trebuie 
să o aibă activitatea de consiliere 
pentru orientare școlară și 
profesională care ar trebui ca până 
în momentul alegerii școlii în care 
absolventul dorește să continue, 
să fi desfășurat activități concrete 
de indentificare a înclinațiilor, 
înzestrărilor native.

Pentru anul școlar 2019-2020, 
Liceul Tehnologic de Electrotehnică 
și Telecomunicații are propus prin 
Proiectul planului de școlarizare 
clase pentru care să asigure pregătire 
în următoarele domenii și calificări 
profesionale, pe următoarele forme 
de învățământ:

Învățământ liceal
Domeniul Electronică-Automatizări
Calificări profesionale:
– Tehnician în automatizări – 1 clasă – 28 locuri
– Tehnician în telecomunicații – 1 clasă – 28 locuri
– Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă – 28 locuri
Domeniul Electric:
Calificarea profesională – Tehnician în instalații electrice – 1 clasă – 

28 locuri
Domeniul Economic:
Calificarea profesională – Tehnician în activități de poștă

Învățământ profesional cu durata de 3 ani
Calificări profesionale:
– Electrician instalații joasă tensiune
– Electrician întrețienre și reparații aparatură electrocasnică

Învățământ posliceal de stat cu durata de 2 ani
Calificarea profesională: Tehnician electronist rețele de telecomunicații
Baza materială a unității școlare permite o pregătire inițială de 

specialitate de calitate în laboratoarele și atelierele de specialitate, sub 
îndrumarea cadrelor didactice și a specialiștilor din unitățile economice 
partenere. 

În următorii ani școala va fi reabilitată cu fonduri europene, urmărin-
du-se atât crearea unor condiții corespunzătoare de studiu cât și dotarea 
la standarde ridicate pentru laboratoarele de specialitate, astfel încât să 
se asigure deprinderi pentru lucrul cu echipamente moderne, complexe, 
care să permită prezentarea informațiilor în formă aplicată, combinându-
se informațiile teoretice cu demonstrațiile practice, în concordanță cu 
evoluția tehnologică.

Prof. Andra Şandru,
directorul Liceului Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii
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Scriem de cercetare și ne gândim 
că e un domeniu unde este nevoie 
de o noua atitudine, o  atitudine 
care să ajute tradiția cercetării. 
Această nouă atitudine ar putea 
ajuta cercetarea din agricultură 
să beneficieze de strategia care se 
află (acum!) în lucru, după cum 
preciza Daniel Botănoiu, secretar 
de stat în Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. O strategie 
care se bazează pe proiecte și pe 
inovare ar putea face mai atractiv 
acest sector de activitate unde 
este nevoie de sânge proaspăt, să 
spunem așa, este nevoie de energie 
și tineri cercetători hotărâți să 
continue planurile de cercetare. 
Planuri care se fac pentru trei ani, 
după cum precizează președintele 
Academiei de Științe Agricole și 
Silvice, prof. dr. Valeriu Tabără, 
un specialist a cărei experiență 
este cunoscută. Oferta cercetării, 
adaugă Valeriu Tabără, încă nu este 
atractivă pentru tinerii cercetători, 
dar ar putea deveni dacă finanțarea 
cercetării ar fi multianuală. Politica 
Agricolă Comună vine cu câteva 
provocări și cercetarea ar trebui 
privită ca o prioritate, cercetarea 

Dacă ar fi să aleagă un 
eveniment care i-ar ajuta să-și 
promoveze produsele, crescătorii 
de capre ar alege fără nicio îndoială 
„Festivalul caprei”, aflat la prima 
ediție. Evenimentul a fost găzduit 
de orașul Târgoviște, o gazdă 
ospitalieră, dacă punem una lângă 
alta declarațiile crescătorilor de 
capre, unii dintre ei aflați la început 
de drum în afacere, un drum 
presărat cu multe întrebări. Spre 
deosebire de alţí gospodari, căprarii 
nu se plâng când vine vorba de 
comercializare, semn că laptele 
de capră este căutat, iar munca lor 
este răsplătită cum se cuvine, ceea 
ce demonstrează că piața laptelui 
este funcțională și asigură un profit 
crescătorilor. Crescătorii care nu 
apelează la procesatori, iată încă 
un avantaj, izbutesc să iasă pe piață 
cu produse tradiționale fără să facă 
mari investiții în privința prelucrării 
laptelui. Mulțí dintre crescătorii de 
capre au clienți statornici, produse 
să fie. Unii vând brânză pregătită 
cu cheag tradițional, alţii sunt 
renumiți pentru cârnații de capră. 
Destui dintre ei s-au asociat și 
au (de la un an la altul) beneficii 
tot mai mari; cei care au făcut o 

● Cercetarea promovează tehnologiile de ultimă oră 
Soluțiile cercetătorilor trebuie Să 

Se vadă rapid în câmp! 

● Un proiect în așteptare 
Cine va organiza Festivalul Caprei? 

pasiune și au investit în efective 
au ajuns să aibă, în urma asocierii, 
și o mie de capre. Evenimentul pe 
care vi-l semnalăm i-a ajutat pe toți 
participanții la festival să descopere 
noi oportunități pentru dezvoltarea 
afacerii. Așa au aflat că asocierea îi 
scapă de grijile privind colectarea 
laptelui, că fermelor li se asigură 
reproducători, dar și unele facilități 
la concesionarea și închirierea unor 
terenuri, crescătorii de animale 
având, se știe, prioritate. Mai mult, 

cei care se asociază pe structura 
unei cooperative beneficiază de 
scutiri pe profit pe o perioadă de 
cinci ani. 

La „Festivalul caprei” de la 
Târgoviște au fost și crescători din 
județele Constanța și Tulcea, unii 
dintre ei cu o vastă experiență, 
gospodari care au stârnit interesul 
clienților cu produsele lor, 
crescători de animale care sunt 
cunoscuți și apreciați în pieţele 
deschise în orașele de pe litoral, 

îndeosebi în sezonul estival. 
Festivalul de la Târgoviște, care 

merită să fie semnalat, ar putea fi 
un bun proiect pentru crescătorii 
de capre din Dobrogea, o regiune 
cu un potențial care ar putea fi o 
plăcută surpriză pentru turiști, iar 
pe litoral un asemenea festival ar 
putea prinde cheag, începând cu 
vara acestui an, mai cu seamă că 
brânza de capră de la Vadu, Săcele 
și Baia are vânzare.

Ionela SAUCIUC

și inovarea ar trebui să beneficieze 
de o strategie bine consolidată, o 
strategie care să stimuleze obținerea 
unor performanțe în agricultură. Şi, 
în acest caz, performanță înseamnă 
producții mari, randamente sporite 

și promovarea unor tehnologii 
de ultimă oră care să fie un punct 
de sprijin atât pentru fermele de 
familie, cât și pentru asociaţiile și 
fermele mari. Cercetarea trebuie să 
vină cu soluții care se văd imediat 

în piață, în câmp, după cum sublinia 
Petre Daea, ministrul agriculturii, 
care s-a aflat, zilele trecute, în 
vizită în judeţul Constanţa.

Daniel Botănoiu, un specialist 
care a inițiat programe și proiecte 
care îi ajută pe tinerii fermieri, 
vine cu o mențiune și spune că 
strategia care va sprijini cercetarea 
trebuie să aibă în atenție inovarea 
și transparența privind cheltuirea 
banilor. Președintele Valeriu Tabără 
este optimist și crede că într-o bună 
zi, cu sprijinul cercetării, se va găsi 
o soluție privind combaterea pestei 
porcine africane, numai că, în acest 
moment, cercetarea are nevoie de 
bani și de tineri specialiști care 
să continue tradiția. Este nevoie 
de o mare deschidere pentru a 
beneficia de fiecare oportunitate. În 
agricultură, se știe, există un nucleu 
de cercetători, există proiecte și 
fapte remarcabile, există o mare 
voință de a revitaliza cercetarea. 

De cercetare, şi cu asta închei, 
au nevoie ca toți fermierii, iar între 
primii care ar trebui să beneficieze 
de activitatea cercetării sunt 
legumicultorii, mai cu seamă că 
în ultimii ani în acest sezon au 
apărut mai multe oportunități, au 
apărut proiecte și programe, unde 
cercetarea vine cu precădere în 
ajutorul cultivatorilor de legume 
timpurii. 

Adrian CRĂCIUN
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Proiectul pentru extinderea 
Delfinariului este pregătit, şi în 
vara acestui an drumurile turiștilor 
care ajung pe litoral vor duce către 
Delfinariu, acolo unde Adrian 
Bâlbă, directorul general al acestui 
complex muzeal, a inițiat câteva 
proiecte, fiecare având același 
scop: creșterea atractivității. E, să 
recunoaștem, un obiectiv ambițios, 

● Cea mai frumoasă excursie pentru turiști 
ESTE LA DELFINARIU

încă un semn că viitorul sună bine 
pentru Delfinariu. Distracția va fi 
și mai mare atunci când turiștii vor 
fi, după cum remarca directorul 
general, aproape de animale și vor 
avea fericita ocazie să aplaude un 
spectacol cu cinci delfini, așa cum 
se va întâmpla când la Delfinariu 
vor fi aduși, prin transfer, delfini 
din Europa. Și la Acvariu s-au 

făcut o serie de îmbunătățiri, a fost 
schimbat sistemul de oxigenare a 
apei, există aer condiționat pe timp 
de vară etc. 

Și pentru că e timpul să vorbim 
despre proiecte, trebuie să insistăm 
asupra câtorva inițiative gândite 
de Adrian Bâlbă, un manager cu 

alocați de Ministerul Turismului, 
vor putea fi folosiți într-o primă 
etapă. 

Proiectul despre care scriem 
e încă un semn că ideile noi 
promovează spiritul gospodăresc. 
De pe urma acestui proiect, 
Constanța (și turiștii care ajung pe 
litoral) vor avea beneficii, orașul 
va avea o mai mare vizibilitate, 
iar Delfinariul va fi cu siguranță 
un punct de atracție, un loc pe 

care oaspeții 
orașului îl 
vor zugrăvi în 
culorile vii ale 
unei amintiri 
frumoase. 

Pagină  
realizată de 

Andreea 
PASCU

experiență și cu mână de gospodar, 
un director care știe să se apropie de 
ideile noi și de așteptările turiștilor, 
venind în întâmpinarea lor cu 
surprize plăcute și cu proiecte care 
aduc și farmec, și culoare orelor pe 
care vizitatorii, părinți și copii, le 
vor petrece la Delfinariu. 

Mai nou, directorul general 
Adrian Bâlbă a luat o hotărîre și 
spune că Delfinariul va deveni 
un punct de atracție și datorită 
investiţiilor. Când se vor demara 
primele lucrări de extindere, la 
Delfinariu va apărea pe lângă 
parcarea de 70 de locuri, încă una 
de 140 de locuri, iar în preajma lor 
se va amenaja, o surpriză mai cu 
seamă pentru copii și părinții lor, 
un magazin de suveniruri. Adrian 
Bâlbă precizează că este vorba de 
un proiect de zeci de milioane, bani 

Ziua Națională a Greciei
Ziua Națională a Greciei este sărbătorită în data de 25 martie, 

comemorând ziua în care Grecia și-a câștigat independența față de Imperiul 
Otoman în 1829. Războiul de Independență din Grecia a început în anul 
1821 și a durat până în 1828. De atunci, Ziua Independenței în Grecia este 
o sărbătoare națională și este celebrată în fiecare an, în data de 25 martie.

Este un adevăr și trebuie întotdeauna amintit faptul că revoluția greacă 
își are rădăcinile în România, că aceste două națiuni au multe în comun 
și legăturile scrise sau nescrise sunt dovedite de respectul reciproc și 
acțiunile comune întreprinse în decursul a mii de ani.

Uniunea Elenă din România, precum  și toate comunitățile care 
fac parte din Uniunea Elenă din România, omagiază acest important 
eveniment în fiecare an.

Programul manifestărilor va fi următorul:
● Tedeum și slujba de pomenire la biserica greacă Metamorphosis.
● Organizația Constanța Walking Tour – Dna Diana Slav vă invită la un 

tur în Constanța, dedicat moștenirii grecești, cu plecare din fața Teatrului 
de Stat (Fantasio) din 
Bulevardul Ferdinand nr. 11.

● Casa de Cultură 
va găzdui spectacolul 
omagial dedicat sărbătoririi 
zilei Naționale, unde pe 
scenă vor urca membrii 
Comunității Elene Elpis 
Constanța, și ca în fiecare an 
vom avea alături membrii 
unor alte comunități.

Mihnea HAGIU

târgul de primăvară al ofertelor educaţionale 
din învăţământul profesional

În perioada 14-15 martie 2019 
Inspectoratul Școlar Județean 
Constanța a organizat Târgul 
meseriilor, ediția de primăvară, 
sub titlul Știu să-mi aleg meseria!, 
având ca actori principali unitățile 
școlare cu oferte de pregătire 
pentru învățământul profesional și 
învățământul profesional dual.

Evenimentul s-a adresat 
elevilor din ultimele clase de 
gimnaziu precum și părinților 
acestora care pot beneficia, și cu 
această ocazie, de cunoașterea  
obiectivă  a resurselor personale  
   ale copiilor lor, a intereselor sau 

aptitudinilor căpătate în orele de 
practică.

Elementul de noutate al acestei 
ediții este prezența elevilor din 
învățământul primar care, cu 
ajutorul profesorilor care le îndrumă 
pașii, vor face cunoscute vizitatorilor 
rezultatele activităților de orientare 
profesională, menite să valorifice 
întregul demers al consilierii unui 
elev pentru o carieră de succes.

Cele 36 de unități școlare cu 
învățământ profesional și dual, 
împreună cu cei peste 150 de  
operatori economici-parteneri,  ș-au 
prezentat oferta de formare la Casa 

de Cultură din Constanța, gazda 
acestui eveniment.   

Cu sprijinul și implicarea 
autorităților locale, a Instituției 
Prefectului Constanța, a reprezen-
tanților CJRAE (Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională), 
a Camerei de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură Constanța,  
elevii și părinții au beneficiat de 
informații complete, specifice unei 
consilieri de calitate, referitoare la 
cele 28 de calificări profesionale din 
oferta educațională constănțeană.

Școlile gimnaziale din județ vor 
fi incluse în programul de vizitare, 

eșalonat pe ore, de către centrele 
organizatoare. La Târgul meseriilor, 
ediția de primăvară, au participat:
●  Liceul Tehnologic „I.N. Roman” 
●  Liceul Tehnologic „D. Leonida”
● Liceul Tehnologic „Gh. Miron Costin” 
●  Colegiul Comercial „Carol I”
●  Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” 
●  Liceul de Marină 
●  Liceul Tehnologic de Electro-tehnică 

și Telecomunicații
●  Liceul Energetic Constanța
●  Liceul Tehnologic „Pontica”
●  Liceul Tehnologic „Tomis”
●  Liceul Tehnologic „N. Dumitrescu” 

Cumpăna
●  Liceul Tehnologic „V. Madgearu” 
●  Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

„Albatros” 
● Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru 

Haret”
Ionela SAUCIUC

● „Ştiu să-mi aleg meseria”, Ediţia a IV-a
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