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„Curăţăm Constanţa noastră”, 
iniţiată de Primăria Municipiului 
are o vârstă frumoasă: au trecut opt 
ani de la primele iniţiative privind 
gospodărirea şi înfrumuseţarea 
oraşului. 

Putem spune că e vorba de 
o tradiţie; în fiecare primăvară, 
constănţenii se implică în activităţile 
de gospodărire şi ecologizare a 
Constanţei. Alături de Serviciul Spaţii 
Verzi şi de unităţile de învăţământ, 
asociaţiile de proprietari s-au 

● Spicuim dintr-un bilanţ: spaţii 
verzi bine întreţinute, 350 noi locuri 
de parcare, ecologizarea cartierelor, 
piste pentru biciclişti, noi spaţii 
amenajate pentru agrement

implicat şi ele. Elevii de la Colegiul 
Naţional Regina Maria, de la Liceul 
Tehnologic Virgil Madgearu, de la 
Liceul Teoretic George Călinescu şi 
de la Liceul de Marină au fost printre 
primii care au iniţiat acţiuni de 
întreţinere a spaţiilor verzi avându-i 
în preajmă pe dascălii lor, dar şi pe 
angajaţii Primăriei Constanţa. Nu e 
uşor să facem o listă cu participanţii 
la campania „Curăţăm Constanţa 
noastră” şi în această primăvară 

● Eveniment la Constanţa 

Oferta educaţională pentru 
2019-2020 

Zilele trecute, Pavilionul Expoziţional din Constanţa a găzduit, cu 
generozitate, un eveniment: aici a fost prezentată oferta educaţională 
pentru 2019-2020, în cadrul unui TÂRG DE PRIMĂVARĂ, Inserăm, în 
acest număr, în paginile publicaţiei „CRONICA METROPOLITANĂ” 
ofertele educaţionale ale unor unităţi de învăţământ, încercând să 
venim în sprijinul părinţilor care se află în faţa unor opţiuni pentru a  
decide (împreună cu elevii), care va fi traseul educaţional şi profesional  
    al copiilor. 

● Pregătiri pentru sezonul estival

Pregătirile pentru sezonul 
estival sunt, să spunem aşa, pe 
ultima sută de metri, mulţi dintre 
managerii şi patronii de hoteluri 
şi restaurante, comercianţi care 
ştiu bine lecţia turismului, au 
pus lucrurile la punct şi sunt 
pregătiţi să-i primească pe 
turişti cu servicii de calitate şi 
cu ospitalitate, semn clar că 
vacanţele lor vor fi de neuitat, 
chiar dacă operatorii din industria 
turismului caută soluţii şi se 
gândesc să solicite sprijin pentru 
a îmbunătăţii regimul zilierilor. Ministrul Finanţelor Publice, Orlando 
Teodorovici, care a arătat deschidere şi flexibilitate faţă de propunerile 
făcute de reprezentanţii unor structuri asociative, este încrezător că în 
vara lui 2019, turiştii vor beneficia de servicii de calitate, iar angajaţii 
şi patronii vor identifica la timp soluţiile care să nu mai pună sub 
semnul întrebării ospitalitatea unora grăbiți să facă profit cu orice preţ. 

CUM LE PLACE  
TURIŞTILOR

A fost lansată campania
„Alege autobuzul“

Pentru a rezolva criza forţei de muncă din turism o soluţie ar putea 
fi zilierii. Structurile asociative au venit cu această propunere şi susţin 
că ea i-ar putea scoate din impas. Cu toate acestea, sezonul estival dă 
semne că va fi o vară cu distracţie maximă pe litoral, cu spectacole 
care sunt adevărate puncte de atracţie pentru turişti, NEVERSEA e 
unul dintre ele, cu evenimente asupra cărora (la timpul potrivit) vom 
veni cu detalii. Grădinile de vară de pe litoral vor fi amenajate şi 

Iulian TALIANU
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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană Constanța”, alături de 
partenerul său, Institutul Pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane, au organizat marți, 16 aprilie 
2019, la Universitatea Ovidius din Constanța, 
un eveniment privind selectarea și înregistrarea 
în grupul țintă a proiectului „Stagiul de practică 
– primul pas spre angajare” – ID 109119, 
cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020.

În luna iunie 2018 Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană 
Constanța” a demarat implementarea proiectului 
„Stagiul de practică – primul pas spre angajare” 
iar în prezent se desfășoară activitatea de selecție 
și înregistrare a studenților în grupul țintă.

În cadrul proiectului, minim 300 de studenți 
ai Facultăților de Drept și Științe Administrative 
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.

Scopul evenimentului organizat marți, 16 
aprilie 2019, este acela de a informa studenții, 
viitorii beneficiari ai proiectului, cu privire la 
activitățile acestuia și de a facilita selecție și 
înregistrarea în grupul țintă.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea 
șanselor de angajare a absolvenților Facultăților 
de Drept și Științe Administrative 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.

Perioada de implementare a proiectului este 
de 24 luni, acesta fiind finanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul 
compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Pentru informații suplimentare privind 
proiectul, vă rugăm să contactați: Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 
Constanța

Persoană de contact: Ioniță Iacob – manager 
de proiect. E-mail: ionita.iacob@zmc.ro 
Telefon: 0341 176 415 Fax: 0341 176 416

Proiect cu finanțare 
europeană pentru 

stagii de practică în 
vederea integrării 

studenților pe piața 
muncii

Profesoara Alina Armăşescu, directorul 
Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” 
Constanţa, un cadru didactic pe care experienţa 
îl ajută să cultive în rândul elevilor pasiunea 
pentru o meserie, ne arată o diplomă primită de 
o elevă la Olimpiada pe ţară, e vorba de Maria 
Bebu, care a câştigat locul întâi pe ţară la Iaşi, 
anul trecut. 

„Alegerea unei meserii rămâne un subiect 
de actualitate. Noi îi consiliem pe elevii care 
aleg să vină la liceul UCECOM. Organizăm 
caravane şi ne deplasăm în judeţ, ne întâlnim cu 
elevii din mediul rural, discutăm, ne cunoaştem 
şi adeseori rămânem prieteni. Ştim că educaţia 
trebuie să fie deschisă către viitor şi de aceea 
căutăm să ne adaptăm exigenţelor impuse de 
piaţa muncii, privim în jur şi vedem că sistemul 
de învăţământ este dinamic, suntem receptivi 
la politicile educaţionale şi privim cu atenţia 
cuvenită activităţile pe care le desfăşurăm în 
cadrul unor proiecte”, precizează directorul 
Liceului Tehnologic UCECOM. 

Și în acest an, un an cu succese pentru 
dascălii liceului, elevii s-au aflat printre laureaţii 
unor concursuri pe meserii. Lângă premiul 
amintit, premiul câştigat la Etapa Naţională a 
concursului pe meserii, trebuie să mai adăugăm 
că alţi doi elevi s-au remarcat la faza judeţeană 
a concursului pe meserii, e vorba de Jeconia 
Stănescu şi Simeria Melisia Amet, cu precizarea 
că Jeconia s-a clasat pe locul doi, iar Simeria a 
fost răsplătită cu o menţiune. 

La un alt concurs pe meserii, organizat de 
Fundaţia Învăţământului Preuniversitar Spiru 
Haret, competiţie unde s-au întrecut elevii din 

● Elevii Liceului Tehnologic UCECOM 

Se află printre laureaţii 
concursurilor pe meserii

zece unităţi şcolare, reprezentanţii liceului 
constănţean s-au situat pe locuri fruntaşe, doi 
elevi s-au clasat pe locul doi (Maria Bebu şi 
Mihai Terziu) iar Cristina Paşa pe locul trei. 

La ora când scriem aceste rânduri, eleva 
Andreea Floroaiei (clasa a XI-a), care a câştigat 
faza judeţeană a concursului pe meserii, se 
pregăteşte să participe la faza naţională care 
se va desfăşura la Bistriţa Năsăud, la sfârşitul 
acestei luni. 

Andreea PASCU

Suntem în măsură să punem la dispoziţia 
cititorilor noştri, printre ei aflându-se şi turiştii, 
câteva detalii privind stadiul proiectului 
„Podul Rutier suspendat peste Dunăre de 
la Brăila la Tulcea”. În urmă cu câteva zile, 
potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de 
către Dragoş Burlan, director tehnic la una din 
firmele care lucrează pe şantier: „Proiectul nu 
cuprinde doar podul suspendat, ci şi un drum 
de 23 de km. care va face legătura între Brăila 
şi Jijila, localitate din judeţul Tulcea”. Prezent 
la o analiză ce vizează investiţia amintită, 
preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, 
Horia Teodorescu, a declarat că podul rutier, 
este o investiţie majoră pentru Dobrogea, 
îndeosebi pentru dezvoltarea turismului din 
Delta Dunării şi de pe litoralul Mării Negre. E 
un proiect unde pregătirile sunt avansate, fapt 
ce permite să se lucreze în zona Dunării, unde 
sunt amplasaţi „cei doi piloni centrali”. Şi în 
zona Jijila s-au demarat lucrările şi s-au făcut 
pregătiri pentru a asigura front de lucru, semn 
   că organizarea va fi un punct de sprijin pentru 

● Podul rutier suspendat din zona Brăila-Tulcea 

constructori care s-au angajat să „finalizeze 
lucrările la fundaţiile celor două blocuri de 
ancoraj până la sfârşitul acestui an”. 

Reprezentanţii firmei Aastaldi, una dintre 
cele două firme care lucrează la podul rutier 
suspendat peste Dunăre, precizează că şi-au luat 
toate măsurile pentru a asigura front de lucru 
pe toată durata anului, 24 de ore din 24, astfel 
ca, până la începutul anului 2023, lucrările să 
fie finalizate, ceea ce ne îndreptăţeşte să scriem 
că după 4 ani turiştii vor trece pe podul de 
la Brăila şi vor ajunge atât în Delta Dunării, 
cât şi pe litoral. Mai mult, turismul din deltă 
va beneficia, îndrăznim să anticipăm, de noi 
oportunităţi; vor fi promovate destinaţiile 
turistice din zonă; vor apărea noi locuri de 
muncă, serviciile din turism se vor îmbunătăţi, 
iar turiştii nu vor ezita să aleagă Delta Dunării, 
mai cu seamă că trecerea peste Dunăre va fi 
o plăcere şi, cum spuneam, un avantaj, pentru 
că va dispărea aşteptarea privind deplasarea cu 
bacul. 

Andreea PASCU

O investiţie pentru Dobrogea
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– Vă invit, domnule director, 
să discutăm despre inspecţii şi 
despre controale, despre acţiunile 
de colaborare sub coordonarea 
EFCA (Agenţia Europeană pentru 
controlul pescuitului ), vă rog să 
insistaţi asupra activităţilor de 
monitorizare şi acvacultură. Să le 
luăm pe rând. 

– Despre inspecţii şi controale 
vă pun la dispoziţie câteva cifre care 
spun câte ceva despre activitatea 
Direcţiei Politici şi Inspecţii 
Maritime. În anul 2018, numărul 
de inspecţii realizate a fost aproape 
dublu faţă de cele planificate, cu 
precizarea că mai mult de jumătate 
dintre inspecţii au vizat specia 
calcan; am realizat 808 inspecţii faţă 
de 436 câte au fost planificate; 42 de 
inspecţii au fost făcute pe mare, 399 

● Sorinel Ţăranu:
Numărul de inspecţii a fost dublu faţă de cele planificate
● interlocutor Sorinel Ţăranu, directorul Direcţiei Politici şi Inspecţii 

Maritime Constanţa

la debarcare, 291 la comercializare 
şi 76 la transportul peştelui. 

–  Cum apreciaţi acţiunile comu-
ne pe care le-aţi desfăşurat împreună 
cu instituţiile care sunt printre cei 
mai apropiaţi colaboratori? 

– Eficiente! Am desfăşurat 
opt acţiuni împreună cu Poliţia 
de Frontieră, dar şi cu Grup Nave 
Constanţa şi Mangalia, au fost 

misiuni comune de inspecţie ce 
au avut ca obiectiv recuperarea 
şi confiscarea setcilor de calcan 
folosite la pescuitul ilegal, nedeclarat 
şi nereglementat de către navele 
turceşti. Am efectuat, trebuie să 
amintesc la acest bilanţ, şi misiunile 
de control şi inspecţii la bordul navei 
IFCA LUNDY SENTINEL, acţiuni 
la care au participat echipe mixte 
alcătuite din inspectori comunitari 
din România şi Bulgaria şi inspectori 
din Ucraina – ţară riverană Mării 
Negre. În fiecare lună, inspectorii 
Serviciului de Inspecţie şi Control 
au participat la un număr de 16 
misiuni cu IARA Bulgaria, Agenţia 
Naţională Bulgară de Pescuit, au 
fost opt misiuni în România şi opt 
pe teritoriul Bulgariei. În urma 
acestor controale  au identificat nava 
de pescuit OSTIK SENOL, care 
prin activitatea de pescuit în zona 
economică exclusivă a României 
a creat un prejudiciu de aproape 
94.750 de lei. 

Colaborăm şi cu Direcţia 
Sanitar Veterinară şi Siguranţa 
Alimentelor. Cu specialiştii de acolo 
am colaborat la cinci acţiuni; la 
alte patru acţiuni am colaborat cu 
Poliţia Transporturi Navale de la 
Hârşova, Tulcea şi Cernavodă. Anul 
trecut am monitorizat, prin sistemul 
VMS ERS, 23 de ambarcaţiuni de 
pescuit din cele 167 de ambarcaţiuni 
autorizate.

În prezent, toate cele 24 de 
ambarcaţiuni de peste 12 m lungime, 
care sunt înregistrate în Registrul 
navelor de pescuit al României, sunt 
echipate cu sisteme de urmărire prin 
satelit şi cu sisteme de raportare 
electronică a activităţilor de pescuit, 
conform regulamentelor europene. 
Despre acvacultură, un sector foarte 
important, dar şi despre pescuitul 
sportiv vă propun să discutăm 
separat. 

– De acord! 
Iulian TALIANU

Curăţăm 
Constanţa 

noastră
(urmare din pag. 1)

a fost remarcat, să spunem aşa, 
spiritul de competiţie. Până şi 
grădiniţele au participat la acţiunile 
de întreţinere a spaţiilor verzi, a 
parcurilor şi a bazelor sportive. Pe 
bulevardele Tomis şi Alexandru 
Lăpuşneanu, pe Bulevardul 1 Mai şi 
pe Şoseaua Mangaliei s-a intervenit 
cu prioritate şi primele bilanţuri nu 
fac altceva decât să fie oglinda unor 
participări în masă la ecologizarea şi 
igienizarea cartierelor, acolo unde, 
în locul garajelor dezafectate au fost 
amenajate noi locuri de parcare. În 
staţiunea Mamaia distracţia este 
maximă în sezonul estival, circulaţia 
rutieră va fi regândită şi se vor 
amenaja noi sensuri unice. La ora 
când scriem este rânduri, campania 
„Curăţăm Constanţa noastră se află 
în derulare. În cartierul Anadalchioi, 
mai bine de 100 de locuitori de etnie 
romă au participat la curăţenia de 
primăvară. Într-un bilanţ trebuie să 
inserăm că în primele zile ale lunii 
aprilie au fost puse la dispoziţia 
constănţenilor mai bine de 200 de 
locuri de parcare iar până la sfârşitul 
lunii vor fi amenajate încă 250. 

Pe Bulevardul 1 Mai şi pe 
Şoseaua Mangaliei, Primăria 
Municipiului Constanţa va interveni 
şi va îmbunătăţi infrastructura şi vor 
amenaja piste pentru biciclişti, dar şi 
trotuare confortabile pentru pietoni, 
după cum precizează primarul 
Decebal Făgădău care s-a aflat în 
repetate rânduri printre participanţii 
la campania de înfrumuseţare a 
oraşului, purtând vesta voluntarilor. 
Într-un alt cartier, în urma acestei 
campanii de curăţenie a fost 
amenajată o parcare cu 200 de 
locuri. Inserăm şi câteva informaţii 
de ultimă oră: infrastructura din 
zona gării şi până la sensul giratoriu 
va fi, şi ea, îmbunătăţită în beneficiul 
celor care aleg (în sezonul estival) 
să se deplaseze către staţiunile 
din sudul litoralului; în cartierele 
oraşului, după ce vor fi amenajate şi 
asfaltate aleile dintre blocuri, vor fi 
amplasate (proiectul e în derulare) 
băncuţe noi în staţiile de autobuz, 
dar şi în zonele pietonale şi în cele 
de agrement, şi unele şi altele tot 
mai căutate de constănţeni şi de 
turişti. Şi mai e ceva: Campania 
„Curăţăm Constanţa Noastră” a 
fost pentru mulţi dintre dobrogeni 
o lecţie despre voluntariat. E, veţi fi 
de acord cu noi, cel mai mare câştig! 

Iulian TALIANU

Din momentul fondării  
Hub-ului Macro-Regional Dunăre 
– Marea Neagră (Constanţa, 
februarie 2018) a fost lansată 
o Consultare Publică pe baza 
unui punctaj şi a unui chestionar 
cu câteva întrebări esenţiale 
pentru revigorarea procesului 
de reconvertire şi modernizare 
în context dunărean a Portului 
Constanţa şi zonei sale adiacente 
de interes economic. În acest sens, 
au avut loc mai multe întrevederi 
şi discuţii cu reprezentaţi ai 
organizaţiilor profesionale ale 
operatorilor portuari şi turistici.

Pe măsură ce există tot mai 
mari probleme ale debitului 
Fluviului, cât şi efectele nocive 
ale schimbărilor climatice se 
agravează, nu dispare însă sub 
nicio formă importanţa care s-ar 
cuveni acordată unui nou tip de 
dezvoltare care să ţină cont de 
toate componentele strategice.  
Organizarea în perioada 1 mai-
1 iunie 2019 a Zilei Maritime 
Europene (www.cldr.ro), sub  
 egida Comisiei Europene şi cu 

sprijinul Senatului României şi al 
Universităţii Maritime Constanţa, 
ar merita să reprezinte cadrul cel 
mai adecvat pentru adoptarea Foii 
de Parcurs – Planului de Acţiuni 
care să deblocheze în mod decisiv 
relativul defazaj decizional 
şi investiţional în care se află 
diverse zone portuare, turistice, 
şantiere navale româneşti de-a 
lungul Dunării, dar în special zona 
Portului Constanţa şi a unei părţi 
însemnate a Litoralului românesc. 
Asociaţia „Comunităţile Locale 
Riverane Dunării” – CLDR a luat 
iniţiativa şi a întreprins primii 
paşi necesari, însă profitând şi de 
deţinerea Preşedinţiei Strategiei 
UE pentru Regiunea Dunării 
(SUERD) ar exista acum şansa 
excepţională de a gândi şi proceda, 
în mod pro-activ, la favorizarea 
următorului ciclu de evoluţie 
inteligentă şi inovativă pe care 
îl merită cu prisosinţă dinamicul 
sector de afaceri Dunăre-Marea 
Neagră-Deltă.

Ionela SAUCIUC

● În favoarea promovării unei 
dezvoltări integrate

Dunăre – Portul 
Constanţa – Bazinul 

Mării Negre
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Primăria Municipiului Constanța 
a lansat campania ”Alege auto-
buzul!” - campanie de promovare 
a Serviciului de Transport Public 
Local în rândul constănțenilor.

În contextul implementării 
proiectului CIVITAS „PORTIS 
(PORT-Cities: Innovation for 
Sustainability) - Dezvoltare 
durabilă prin inovare, Primăria 
Municipiului Constanța, împreună 
cu partenerii locali, Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană Constanța”, 
Compania Națională „Admi-
nistratia Porturilor Maritime” 
S.A. Constanța, Universitatea 
„Ovidius”, MedGreen, Centrul 
European pentru Dezvoltare și 
European Integrated Project, au 
demarat o amplă 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.

„Alege autobuzul!” este una 
din acțiunile care face parte din 

aceasta campanie și abordează un 
element de referință prin prisma 
măsurilor active de mobilitate, și 
anume, utilizarea transportului 
public de călători în defavoarea 
autoturismelor personale. 

În acest sens, Regia  Autonomă 
de Transport în Comun Constanța, 
în calitatea sa de principal promotor 
al transportului public local, în 
urma încheierii unui protocol de 
colaborare cu Compania Nați-
onală Administrația Porturilor 
Maritime Constanța, a extins linia 
de autobuz 42, prelungind traseul 
acesteia în incinta Portului Comer-
cial Constanța. 

Astfel, de luni până vineri, 
în intervalul orar 06:30 – 08:30 
și 14:30 – 17:30, autobuzele 42 
pleacă din Tomis Nord și circulă 
pe ruta Centru - Poarta 2 - Poarta 
1 - Incinta Port (până la Cuibul 
Reginei - Dana Militară) și retur 
pe același traseu, acoperind astfel 
orele de vârf din perioada începerii 
și încheierii activității instituțiilor 
și operatorilor portuari.

De asemenea, pentru susți-

● A fost lansată campania „Alege autobuzul“
nerea la nivel local a măsurilor 
de mobilitate urbană durabilă, 
Primăria Municipiului Constanța a 
depus spre finanțare din Programul 
Operațional Regional 2014 – 
202, Axa prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane, proiecte care 
vizează resistematizarea marilor 
bulevarde, prin introducerea de 
piste pentru biciclete, benzi dedi-
cate transportului public și moder-
nizarea traseelor pietonale. Aceste 
proiecte vor schimba radical modul 
în care se circulă în municipiul 
Constanța, pornind de la intersecția 
municipiului Constanța cu locali-
tățile Agigea și Cumpăna și ajun-
gând până la intrarea în stațiunea 
Mamaia.

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). 

Adrian CRĂCIUN

Odată cu venirea primăverii, la 
Școala Gimnazială „Ion Borcea” din 
Agigea se arată mugurii cunoașterii 
pentru elevii care au participat la 
diverse olimpiade și concursuri, 
rezultatele lor fiind încununarea 
eforturilor împletite cu perseverența 
și bucuria de a descoperi 
și de a crea.

M a t e m a t i c i e n i i 
claselor V-VIII care, sub 
îndrumarea doamnelor 
profesoare, caută 
echilibrul și simplitatea 
în complicate calcule 
kilometrice, și-au arătat 
claritatea minții în 
întrecerea ce le-a adus 
premiul al II-lea, premiul 
al III-lea și două mențiuni 
la Olimpiada satelor, faza județeană.

În afara unei alte unități școlare 
din mediul rural, „Ion Borcea” 
din Agigea a fost singura școală 
de la țară care a concurat alături de 
școlile din orașul Constanța în cadrul 
Olimpiadei de limba engleză, faza 
județeană, elevii întorcându-se cu 
premiul al II-lea și al III-lea.

Concursul Copilul și marea i-a 
adus premiul I unei eleve de clasa 
a V-a a cărei pictură a impresionat 
juriul, așa cum corul școlii, „Îngerii 
borceni”, sub îndrumarea profesoarei 
de religie și a profesorului de 
muzică, a reușit să impresioneze 

ascultătorii la Concursul Regional 
Bucuria dăruirii, cei 10 elevi 
obținând premiul al III-lea. Aceiași 
„îngeri borceni” cu voci răscolitoare 
au emoționat publicul și juriul 
Festivalului de colinde la faza locală 
și la cea județeană.

Coordonatorii acestui proiect de 
suflet sunt doamna director Doinița 
Sîrbu, un cadru didactic cu experiență, 
inițiatorul unor proiecte viabile, și 
profesoara de limba engleză Ghionul 
Gogoașă-Gelal, consilier educativ. 

Partenerii implicați, ca de fiecare 
dată: Centrul de Zi 
Agigea, Primăria Agigea, 
Consiliul Local Agigea, 
care asigură finanțarea, 
Biblioteca comunală 
„Emil Cioran” și Casa de 
cultură „Mihai Vasile”, 
care asigură locul pentru 
desfășurarea festivalului. 

O r g a n i z a t o r i i 
așteaptă, ca în fiecare 
an, aproximativ 300 
de participanți, copii 

de la clasa pregătitoare până la 
clasa a VIII-a, însoțiți de profesorii 
îndrumători, de la școli din Constanța, 
Tulcea, Brăila, Galați, Ialomița și 
Bacău.

Aceștia se pot înscrie la 
oricare dintre cele trei secțiuni ale 
festivalului: interpretare dramatică/ 
recitare; confecționare de marionete; 
realizare de afișe publicitare.

Toți, copii, profesori, părinți, sunt 
așteptați să sărbătorească talentul, 
pasiunea, frumusețea și inocența pe 
care numai copiii le pot revărsa cu 
generozitate și grație.

Adrian CRĂCIUN

Primăria din Agigea sprijină proiectele școlii

Concursul Internațional Pleiada 
personalităților, Concursul Școlar 
Educațional România în sărbătoare, 
Concursul Interdisciplinar O mare 
de cunoștințe, toate aceste competiții  
le-au adus premii și satisfacții copiilor 
coordonați de profesoara de religie.

În plus, fapt devenit tradiție, 
Școala Gimnazială „Ion Borcea” 
din Agigea a organizat, în perioada 
17-18 aprilie 2019, a 7-a ediție a 
Festivalului de teatru pentru copii 
„Arlechino”, proiect cuprins în 
Calendarul Activităților Educative 
Regionale și Interjudețene (CAERI) 
2019. 

PREGĂTIRI 
PENTRU  

SEZONUL 
ESTIVAL

(urmare din pag. 1)
pregătite să găzduiască seri de 
muzică, pe afişul cărora vor fi 
vedete de top şi interpreţi ale 
căror merite sunt cunoscute (şi 
recunoscute!). La Năvodari, 
spre exemplu, a avut loc, în 
pragul sezonului estival, un 
concurs care a promovat muzica 
etno. Colegiul Naţional „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa a 
organizat un eveniment de 
prestigiu, cu participarea unor 
elevi şi profesori din Italia şi 
Portugalia, Cehia şi Bulgaria, 
Turcia şi Grecia, un eveniment 
unde au fost prezente ilustre 
personalităţi ale lumii culturale 
şi ştiinţifice europene. Și aceste 
evenimente sunt puncte de 

atracţie pentru turişti, pentru 
turiştii care promovează 
idei şi proiecte. Primarul 
oraşului Eforie a pregătit un 
calendar cu evenimente, în 
timp ce la Constanţa, primarul 
municipiului, Decebal Făgădău, 
s-a gândit la confortul turiştilor 
şi a iniţiat campania „Curăţăm 
Constanţa noastră”, o campanie 
de înfrumuseţare a oraşului şi a 
staţiunii Mamaia, îngrijindu-se 
(alături de voluntari din şcoli şi 
din alte instituţii deconcentrate) 
de spaţiile verzi şi de irigarea lor, 
de plajă şi de iluminatul stradal, 
de parcări, dar şi de problemele 
semnalate de agenţii economici, 
cu precizarea că întâlnirile cu 
ei, care au început încă din luna 
martie, vor continua, pentru ca 
sezonul estival din acest an să 
fie cum le place turiştilor.
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Mălin Muşetescu, Guvernatorul 
Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, 
unul dintre cei mai îngrijoraţi 
manageri când vine vorba de starea 
pescuitului din deltă, a organizat 
o dezbatere unde au fost invitaţi 
reprezentanţii unor instituţii care 
pot veni cu propuneri şi măsuri, 
dar şi cu soluţii pentru combaterea 
braconajului. Între cei invitaţi 
la această dezbatere s-a aflat şi 
Dumitru Mergeani, vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Tulcea, interesat 
de starea Deltei Dunării, dar şi de 
măsurile promovate la instituţiile 
cu atribuţii privind combaterea 
braconajului. Vicepreşedintele 
Mergeani a declarat că „avem în 
faţă o problemă spinoasă. Trebuie 
găsite soluţii astfel încât braconajul 
să nu ducă la epuizarea resurselor 
piscicole”. Am reţinut că, în ultimii 
ani, Consiliul Judeţean Tulcea a 
sprijinit derularea unor proiecte care 
să ajute la dezvoltarea turismului. 
Investiţii în infrastructură pentru ca 
oferta turistică să fie tot mai atractivă. 
Vicepreşedintele Mergeani nu a 
ezitat şi a tras un semnal de alarmă, 
un semnal care demonstrează că 
vine de la un cunoscător al Deltei: 
„Ce le vom pune pe masă turiştilor?” 
Înţelegem uşor care e concluzia: 
trebuie să ne îngrijim de resursa 
piscicolă. Şi pentru că am amintit 
de turismul din Delta Dunării şi de 

– Am primit o veste plăcută: 
Aeroportul Tuzla se află pe locul 
doi potrivit unui grafic privind 
traficul de mişcări aeronave pe 
aeroporturile din România! După 
un semn de exclamare, vă adresăm 
o întrebare: Cum se ajunge în top? 

– De câţiva ani, Aeroportul 
Tuzla se clasează pe locul doi – 
la nivel naţional – după Otopeni 
în topul mişcărilor de aeronave. 
Asta nu a stabilit un juriu, e vorba 
de cifre oficiale ale Asociaţiei 
Aeroporturilor din România. Acest 
fapt demonstrează că performanţele 
înregistrate nu sunt excepţii sau 
rezultatul unei conjuncturi, ci 
validarea unui management coerent 
şi a unor servicii de calitate. Tuzla 
este cel mai dinamic aeroport din 
România şi pentru asta a fost premiat 
încă din 2009. Sunt mulţumit şi 
mândru de echipa mea. 

– Compania dvs. a primit 
ajutoare de la stat? 

– Nici vorbă. În 2018, pe 
aeroportul de la Tuzla s-au înregistrat 

● Într-un top privind traficul mişcării aeronavelor
Aeroportul Tuzla se află pe locul doi!
● interlocutor: Adrian Vasilache, managerul Aeroporului Internaţional Tuzla

26.654 decolări şi aterizări, plasând 
Tuzla înaintea celor de la Timişoara, 
Cluj, Băneasa, Iaşi, Sibiu. Rezultatul 
este cu atât mai însemnat, cu cât 
această companie nu a beneficiat 
de ajutoare de stat, în ciuda faptului 
că reprezintă un important punct pe 
harta transportului aerian în zona 
turistică de Sud a Mării Negre, cu o 
arie de colectare bine definită. 

– Să ne înţelegem: e vorba de o 
gestiune privată? 

– Sută la sută. Caz unic, din 
câte ştiu, în ţara noastră. Aeroportul 
Tuzla a fost modernizat din bugete 
proprii, cu investiţii importante în 
managementul combustibilului, 
al securităţii şi al siguranţei 
aeroportuare şi, bineînţeles, în 
hangar. Nivelul traficului de pasageri 

de pe Aeroportul Tuzla este calibrat 
la tipologia serviciilor oferite şi 
infrastructura de acum, ceea ce 
permite misiuni de transport de 
pasageri şi mărfuri doar cu avioane 
mici şi medii, zboruri cu elicoptere 
până la clasa A de performanţă, 
inclusiv cele care operează pe 
platformele marine, şcoală de zbor, 
zboruri în scop medical, activităţi 
de paraşutism, supraveghere 
aeriană şi zboruri utilitare, inclusiv 
în agricultură. Anul trecut, 17.331 
de pasageri au folosit în siguranţă 
serviciile Regional Air Service – 
Aeroportul Internaţional Tuzla este 
lider de piaţă în aviaţia generală 
din România. Are o activitate 
de două decenii. La Tuzla s-a 
înfiinţat, e bine să se ştie, prima 
şcoală privată de aviaţie atât pentru 
pregătirea piloţilor de elicopter, 
cât şi de avion şi prima şcoală de 

paraşutism. Tot aici funcţionează 
prima şcoală pentru supravieţuire pe 
mare acreditată OPITO din Europa 
Centrală şi de Est. Din anul 2013, 
Aeroportul Internaţional Tuzla 
este deschis traficului internaţional 
printr-un terminal de îmbarcări, 
realizat la standarde Schengen. 

Iulian TALIANU

● O nouă atitudine şi o mare deschidere
DELTA DUNĂRII PROMOVEAZĂ 

INDUSTRIA OSPITALITĂŢII
● Promovarea se face la Târgurile de turism de la Paris şi Berlin

turişti, să trecem în revistă câteva 
propuneri şi soluţii promovate în 
cadrul unor dezbateri ce au avut loc 
la Adunarea Generală a membrilor 
Asociaţiei de Management al 
Destinaţiei Turistice Delta Dunării. 
Preşedintele acestei asociaţii, Cătălin 
Ţibuleac, un manager încrezător în 
starea de spirit a colaboratorilor săi, 
caută soluţii pentru noile provocări. 

El caută răspuns la întrebările care 
îi frământă pe oamenii de afaceri 
care au investit în pensiunile din 
deltă. Asociaţia îşi propune să vină 
cu oferte atractive în întâmpinarea 
turiştilor; mai mult, ofertele vor fi 
promovate la Târgurile de turism 
de la Berlin şi Paris, Londra şi 
Barcelona. E vorba, trebuie să 
subliniem, de o nouă atitudine şi de 

o mare deschidere faţă de mediul de 
afaceri. E un semn că Delta Dunării 
rămâne o ispită pentru turiştii străini, 
ei duc mai departe amintirile unor 
vacanţe de neuitat, amintirile unor 
partide de pescuit care sunt povestite 
şi azi. „În Delta Dunării, spune 
Cătălin Ţibuleac, există o industrie 
a ospitalităţii, ea trebuie promovată 
pentru a fi cunoscută. Avem rezultate 
bune, avem şi o strategie care ne va 
ajuta să descoperim noi oportunităţi 
pentru a creşte numărul turiştilor care 
vor ajunge în Delta Dunării. Acum 
avem o prioritate: să identificăm 
sursa de finanţare pentru a realiza 
un studiu de impact care va fi într-o 
bună zi un punct de sprijin pentru 
dezvoltarea turismului din zonă.” 

O veste a fost primită cu aplauze 
la această întâlnire: Ivan Patzaichin, 
un mare sportiv, fiu al Deltei, a fost 
ales membru de onoare al Asociaţiei 
de Management al Destinaţiei 
Turistice Delta Dunării. 

Adrian CRĂCIUN
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Daniel Botănoiu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, iniţiatorul unor 
proiecte şi programe de sprijin 
pentru fermieri, insistă de câte ori 
are ocazia: asupra priorităţilor care 
vin în întâmpinarea producătorilor 
agricoli cu oportunităţi, dar şi 
cu obiective ce pot dinamiza 
agricultura, sunt priorităţi care 
trebuie privite cu atenţia cuvenită, 
ceea ce înseamnă că ele trebuie 
însoţite de proiecte viabile pentru 
a beneficia de finanţare. Pentru 
priorităţi, se ştie, există un pachet 
de investiţii. 

Când vine vorba de priorităţi, 
secretarul de stat trece în capul 
listei: irigaţiile. Reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de irigaţii 
rămâne o urgenţă pe care fermierii o 
aşteaptă cu nerăbdare, mai cu seamă 
atunci când se seceta pârjoleşte 
culturile din câmp. Am înţeles bine 
ce spun reprezentanţii Ministerului 
Agriculturii şi ne grăbim să le 
comunicăm fermierilor o precizare: 
şi în vara aceasta apa pe canal va 
fi gratuită! Şi pentru că am amintit 

● Credem că vă interesează
3000 de euro pentru cei care cultivă şi 

valorifică producţia de usturoi
● Un nou program de sprijin pentru adevăraţii gospodari

de irigaţii, să inserăm 
o informaţie de ultimă 
oră: cultivatorii 
care au nevoie de 
apă la tomate în 
spaţii protejate, vor 
beneficia de sprijin 
la timp. Programul 
de tomate a stârnit un 
interes major, ceea 
ce ne îndreptăţeşte 
să scriem că tot mai 
mulţi tineri din zona 
rurală sunt interesaţi 
de pachetele atractive 
de măsuri şi facilităţi, 
puse la dispoziţie de către 
Ministerul Agriculturii. Avem la 
îndemână şi cifre grăitoare: de la 
16.000 de beneficiari, programul de 
tomate a ajuns la 18.000. Creşterea 
s-a înregistrat într-un singur an! 
Pentru că la Topraisar există o 
asociaţie cu bune rezultate, unde 

legumiculturii au venit cu idei noi 
şi cu propuneri care merită să fie 
cunoscute, vom pune la dispoziţia 
cititorilor noştri câteva informaţii 
despre asociaţii de acolo, despre 
roşiile cultivate în spaţii protejate, 
dar şi despre preţurile pe care le vor 
plăti constănţenii care vor cumpăra 

Alături de programul ce 
vizează ajutorul de minimis 
privind tomatele cultivate 
în spaţii protejate, Direcţia 
Agricolă a Judeţului 
Constanţa îi sprijină, mai 
nou, şi pe cultivatorii de 
usturoi. E vorba de un 
program ce se desfăşoară pe 
o perioadă de trei ani 2019-
2021. 

Prevederile acestei 
scheme de sprijin se aplică 
producătorilor agricoli 
(persoane fizice) care 
deţin atestat de producător, dar şi 
producătorilor agricoli persoane 
fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale, 
constituite potrivit Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 
precum şi producătorilor agricoli 
persoane juridice. Solicitanţii acestei 
forme de sprijin trebuie să depună 
la Direcţia Agricolă o cerere de 
înscriere în program (până la 19 
mai 2019), în acelaşi timp trebuie 
să prezinte documente justificative 
că va valorifica producţia obţinută 
(până la data de 29 noiembrie). 

Beneficiarii acestei scheme 
de ajutor trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii de eligibilitate: 

● să deţină o suprafaţă cultivată 

cu usturoi (de minim 3.000 mp) 
marcată cu o placă indicator pe care să 
scrie: „Program de susţinere usturoi 
anul 2019”; tot aici trebuie să fie 
trecut numărul cererii depuse pentru 
obţinerea finanţării; producătorul 
trebuie să obţină o producţie de 3 kg 
de usturoi pe 10 mp şi să facă dovada 
privind comercializarea producţiei; 
solicitanţii acestui ajutor trebuie să fie 
înregistraţi în evidenţele Registrului 
Agricol deschis la primăria în aria 
căreia se află suprafeţele cultivate. 
Se recomandă ca producţia să fie 
valorificată în perioadele ianuarie-
mai; noiembrie-decembrie. 

Resursele necesare aplicării 
schemei de ajutor de minimis sunt 
asigurate de bugetul de stat prin 

Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării 
Rurale, el reprezintă 
contravaloarea în lei a 
1.000 de euro. 

Pentru detalii şi alte 
informaţii, fermierii 
interesaţi pot apela 
telefonul direcţiei 
agricole: 0241/481.431. 

Îi aşteptăm pe 
adevăraţii gospodari, 
cărora le vom acorda 
tot sprijinul să plece la 
drum într-o afacere care 

îi ajută pe tineri să descopere noi 
oportunităţi, spune Iulia Bruchental, 
directorul direcţiei agricole. 
Consilierii noştri sunt pregătiţi să 
pună la dispoziţia solicitanţilor toate 
informaţiile. Mă aştept ca programul 
să fie unul de succes, aşa cum a fost 
programul pentru tomate cultivate 
în spaţii protejate, un program unde 
numărul cultivatorilor s-a dublat, 
ceea ce ne îndreptăţeşte să credem 
că astfel de programe nu fac altceva 
decât să dea idei noi tinerilor, „idei 
de afaceri care să-i apropie de zona 
rurală şi de bunăstare”. 

Ultima oră: când scriem aceste 
rânduri, numărul solicitanţilor a 
ajuns la 15.

Irina OANCEA

PE LISTA CU PRIORITĂŢI: IRIGAŢIILE
● Apelaţi la CASA DE COMERŢ AGROALIMENTAR

în această primăvară 
tomate timpurii. Toate la 
timpul potrivit! Experienţa 
de la Topraisar, privind 
cultivarea tomatelor în 
spaţii protejate merită să 
fie cunoscută, aici urmând 
să fie organizat un schimb 
de experienţă care ar fi util 
pentru legumicultorii care 
se pregătesc să înceapă o 
afacere, precizează Iulia 
Bruchental, directorul 
Direcţiei pentru Agricultură 
a Judeţului Constanţa. 

De la secretarul de 
stat Daniel Botănoiu, cu care am 
discutat la evenimentul ce a avut 
loc la Constanţa, e vorba de „O sută 
de ani de pescărie românească”, am 
reţinut că Ministerul Agriculturii va 
iniţia un program asemănător celui 
de tomate şi va pune la dispoziţia 
fermierilor finanţări pentru a 
cultiva mari suprafeţe cu usturoi. 
Aveţi detalii în această pagină! 
Acvacultura, un sector de activitate 
cu un potenţial uriaş şi în Dobrogea, 
va beneficia de noi forme de sprijin, 
cu o condiţie: să fie performantă! 
Zona montană va beneficia de 
şase proiecte tip, între ele se află, 
atenţie, şi un proiect de stână. Prin 
apariţia Legii Muntelui turismul 
se va dezvolta, iar producătorii 
din zona montană vor ieşi în piaţă, 
dar şi pe mesele pensiunilor cu noi 
produse. Întreprinzători, gospodarii 
muntelui anunţă mai bine de 80 de 
produse noi. E o informaţie pentru 
turiştii îndrăgostiţi de excursiile pe 
cărări de munte, iar aproape o mie 
de localităţi au şansa să atragă (cu 
ajutorul proiectelor) finanţări, o 
şansă care ar putea să-i atragă pe 
tineri şi pe investitori, şi unii şi alţii 
ispitiţi să înceapă o afacere şi să 
facă un pas spre bunăstare. 

O şansă vor avea de acum 
încolo toţi producătorii agricoli, 
inclusiv cei din fermele de familie, 
odată cu înfiinţarea Casei de 
Comerţ Agroalimentar. Ea va 
fi administrată de specialişti cu 
experienţă, „de oameni care ştiu 
să adauge valoare produselor”, 
precizează Daniel Botănoiu. 
Această casă de comerţ va colecta 
produsele, le va eticheta şi ambala, 
şi va găsi soluţii să intre pe piaţă, să 
vândă, casa de comenzi urmând să 
devină, în scurt timp, un instrument 
care să-i sprijine pe cultivatorii 
de legume şi pe producătorii de 
produse agroalimentare. 

I.T. ANTIM
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Profesorul Cornel 
Dumitraşcu este directorul 
Colegiului Tehnic Tomis, 
din Constanţa, o şcoală cu 
tradiţie. El este iniţiatorul 
unor proiecte educaţionale 
care s-au finalizat cu 
rezultate remarcabile 
pentru elevi, dar şi cu 
parteneriate atractive 
pentru agenţii economici 
care au fost interesaţi să 
selecteze meseriaşi cu 
abilităţi şi competenţe din rândul 
absolvenţilor instruiţi aici, tineri 
care au făcut o practică temeinică 
în ateliere şi laboratoare cu o 
dotare ce le certifică pregătirea 
profesională. Pentru anul şcolar 
2018- 2019, colegiul amintit vine 
în întâmpinarea solicitărilor cu 
o ofertă educaţională generoasă, 
unde elevii se vor pregăti în câteva 
specializări cu mare căutare pe 
piaţa muncii din zonă: tehnician 
desenator pentru construcţii şi 
instalaţii, sudor, tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi reparaţii, 
tehnician în construcţii şi lucrări 
publice, tehnician optometrist, 
tehnician devize şi măsurători în 
construcţii, tehnician echipamente 

POTENŢIALUL EDUCAŢIONAL AL 
COLEGIULUI TEHNIC TOMIS

periferice şi birotică, tehnician 
în activităţi de secretariat şi 
proiectant urbanism şi amenajarea 
teritoriului şi tehnician diagnostic 
auto; colegiul va pregăti şi maiştri 
(în construcţii civile, industriale şi 
agricole, în construcţii de maşini 
şi aparate electrice, dar şi în 
mecanică). 

Directorul colegiului, prof. 
Cornel Dumitraşcu, care face 
planuri şi avansează facilităţi 
pentru atragerea elevilor, a ţinut să 
inserăm câteva precizări: „Colegiul 
are un internat cu 90 de locuri, 
avem cantină unde asigurăm trei 
mese pe zi la preţuri atractive; sunt 
specializări unde se pot înscrie şi 
candidaţii care au absolvit liceul 

(fără să aibă diploma de 
bacalaureat), iar la maiştri 
e bine să se ştie: candidaţii 
să aibă minim trei ani 
în domeniul în care se 
vor specializa. Mai nou, 
suntem într-o fază avansată 
pentru a pune la punct un 
parteneriat cu S.C. Oil 
Terminal S.A. Constanţa, în 
privinţa specializării unor 
tineri în meseriile de sudor, 
mecanic, echipamente 

hidraulice şi pneumatice, mecanic 
utilaje şi instalaţii în industrie. 
Ne-am înţeles pentru un număr de 
28 de elevi. Trebuie să subliniez 
că am găsit multă înţelegere la 
Oil Terminal şi îi mulţumim şi pe 
această cale directorului general 
Sorin Ciutureanu, un manager cu 
idei, care ne-a asigurat că vom primi 
sprijin privind practica elevilor, 
urmând ca ei să beneficiaze şi de o 
bursă la nivelul celei acordate din 
fonduri publice. 

Cadrele didactice de la colegiul 
constănţean pun mare preţ pe o 
idee: elevii trebuie pregătiţi pentru 
a se adapta la schimbările societăţii, 
la noile cerinţe de pe piaţa muncii. 

Ioniță IACOB

De la primele pagini am fost 
cucerită de revista editată de elevii 
şi cadrele didactice de la Colegiul 
Naţional Mihai Eminescu, din 
Constanţa, intitulată „Convorbiri 
liceale”. Revista are darul să 
atragă atenţia: are o grafică 
insolită, cuprinde articole cu titluri 
captivante; în paginile acestui 
număr de revistă (serie nouă XXVI, 
nr. 2) am citit câteva articole despre 
istoricul Colegiului Naţional 
Eminescu, pagini presărate cu 
interviuri sub genericul „Dialog 
între generaţii”. Cel semnat de 

● O revistă şcolară scrisă cu talent
Convorbiri liceale

Maria Sara Horneţ se citeşte cu 
emoţie şi cu plăcere. Interviul are 
un motto inspirat: „Caracterul unei 
şcoli bune e ca elevul să înveţe în 
ea mai mult decât i se predă, mai 
mult decât ştie însuşi profesorul”. 
(Mihai Eminescu). 

Prof. univ. dr. Adrian Bavaru, 
rector Onorific al Universităţii 
„Ovidius” – Constanţa îşi 
aminteşte, în paginile revistei, 
că „a continuat o tradiţie a 
familiei în acest prestigios liceu” 
unde a fost profesor şi director. 
O pagină emoţionantă este 
rezervată unei pagini de istorie 
care începe în 6 februarie 1879, 
când a fost inaugurată prima 
şcoală românească din Constanţa 
în prezenţa prefectului Remus 
Opreanu şi a primarului Antonio 
Alexandridi. Maria Andreea Jitaru, 
una dintre „boboace”, se destăinuie, 
în timp ce (pe aceeaşi pagină) 
prof. dr. Camelia Giurescu şi prof. 
Carmen Rugină îşi pun semnătura 
sub un eseu despre creaţia lui M. 
Eminescu. Profesorul Mihai Paris 
scrie despre Ferdinand I Întregitorul 

(1914-1927), Nicoleta Benchea, 
cadru didactic cu experienţă, 
insistă asupra „mentalului 
colectiv al românilor la 1918”, 
iar prof. Teodora Ceti prezintă, pe 
scurt, „Evoluţia hărţii politice a 
României în ultima sută de ani”. 
Sub genericul „Poeţi în devenire” 
sunt publicate creaţiile celor mai 
talentaţi elevi din Colegiul M. 
Eminescu, coordonaţi de dascălii 
colegiului, între care se cuvine 
să amintim pe Camelia Giurescu 
şi Bianca Ibadula, cu menţiunea 
că ultima este director adjunct 
al colegiului amintit, iar director 
este Stelian Marinescu. Revista 
publică şi povestirile câtorva elevi, 
dar şi însemnări despre tradiţii şi 
obiceiuri. Ultimele pagini prezintă 
personalităţile care au făcut istorie, 
între primele fiind Ana Aslan. 

„Convorbiri liceale” este o 
publicaţie făcută cu pasiune de 
elevii şi cadrele didactice de la 
Colegiul Naţional M. Eminescu, 
din Constanţa, o revistă scrisă cu 
talent. Ea merită să fie citită de la 
prima până la ultima. De curând, 
colegiul amintit a sărbătorit 100 de 
ani de excelenţă în educaţie. 

Andreea PASCU

Oraşul Eforie, 
în calitate de 
beneficiar, anunţă 
că a fost semnat 
contractul de 
finanţare pentru 
proiectul cu titlul 
„ R e c o n v e r s i a 
t e r e n u r i l o r 

degradate pentru folosul 
cetăţenilor din oraşul Eforie”, cod 
MySMIS 118318.

Contractul de finanţare a fost 
semnat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, în 
calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operaţional 
Regional şi cu Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Est, în 
calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat 
prin intermediul unei finanţări 
nerambursabile acordate prin Regio - 
Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 5: „îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural”, Prioritatea de 
Investiţii 5.2 – „Realizarea de acţiuni 
destinate îmbunătăţirii mediului urban, 
revitalizării oraşelor, regenerării şi 
decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului 
şi promovării masurilor de reducere a 
zgomotului”.

Obiectivul general al proiectului 
vizează reconversia a cinci terenuri 
degradate de pe raza teritorială a 
oraşului Eforie în scopul reducerii 
poluării aerului, promovării măsurilor 
de reducere a zgomotului, a revitalizării 
zonelor urbane prin transformarea 
lor în zone de agrement şi petrecere 
a timpului liber pentru comunitate. E 
vorba de cinci terenuri, ele vor deveni 
zone de agrement 

Obiectivul specific al proiectului 
prevede reconversia terenurilor 
degradate în suprafaţă de 32248 
mp situate în străzile: Republicii, 
Pescarilor, Traian, 23 August, 
Albatrosului şi Siretului.

Valoarea totală a proiectului este de 
21.822.415,48 lei, din care finanţarea 
nerambursabilă acordată din Fondul 
European de Dezvoltare Regională 
este de 18.311.606,94 lei, iar valoarea 
nerambursabilă acordată de la 
bugetul naţional este de 2.800.598,69 
lei. Perioada de implementare a 
proiectului este de 65 de luni, respectiv 
de la 21.09.2016 până la 31.01.2022.

Primarul oraşului, Robert Şerban, 
un gospodar care a iniţiat programe şi 
proiecte care să dezvolte infrastructura 
oraşului, spune că Eforie va fi şi în 
vara lui 2019 „o staţiune de agrement 
şi distracţie maximă pentru turişti”.

Andreea PASCU

● Reconversia 
terenurilor degradate

Pentru 
folosul 

cetăţenilor
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Graţie unei întrebări: – Cum s-ar 
putea găsi o soluţie la criza forţei de 
muncă din turism? –, am discutat 
îndelung cu Vasile Anghel, directorul 
Liceului Tehnologic Pontica, din 
Constanţa, un manager interesat de 
subiect şi de soarta absolvenţilor, 
tineri care au în mână o diplomă ce 
atestă abilităţile şi competenţele lor. 
Să-l ascultăm! 

„Parteneriatele pe care le avem 
cu agenţii economici, acolo unde 
elevii fac practică, m-au ajutat să îmi 
conturez o opinie şi pot să vă spun, în 
concluzie, că nu e nimic nou sub soare: 
dacă-l asculţi pe patron, eşti înclinat 
să îi dai dreptate; dacă stai de vorbă 
cu absolvenţii, eşti tentat să le dai 
lor dreptate; nu mai spun că părinţii 
elevilor au mari nemulţumiri şi le 
reproşează agenţilor economici că nu 
au oferte atractive şi de cele mai multe 
ori salariile nu sunt cele aşteptate. 
Patronii de hoteluri şi pensiuni trec 
pragul liceului să caute angajaţi 

● Un sUbiect de actUalitate

Cum s-ar putea găsi o soluţie la 
criza forţei de muncă din turism?

● cât de atractive sunt ofertele agenţilor economici?

cu două-trei săptămâni înainte de 
deschiderea sezonului estival. Nu asta 
e soluţia, plus că unii fac angajări de 
probă şi absolvenţii se simt derutaţi. 
E adevărat, nici ei n-au experienţa pe 
care pentru patronii o caută, mai au 
unele stângăcii, dar patronii ar trebui 
să le vadă şi să le îndrepte atunci 
când elevii fac practică. Din păcate, şi 
patronii, şi tinerii se adaptează anevoie 

la schimbările pe care le 
întâlnim în societate la 
fiecare pas. 

În această privinţă, 
mai sunt multe lucruri 
de pus la punct când vine 
vorba de mentalitate 
Şi aici este nevoie de 
o colaborare unde ar 
trebui să implice şi 
şcoala, şi familia alături 
de agentul economic, 
aici este cheia care ne-
ar putea ajuta să găsim o 
soluţie pentru a diminua 

criza forţei de muncă”. 
Am încercat şi la AJOFM să găsim 

un răspuns la întrebarea: Cum s-ar 
putea găsi o soluţie pentru criza forţei 
de muncă în turism? Aici ajung atât 
absolvenţii, cât şi agenţii economici. 
Amabilă, interesată de subiect, 
Adelina Vlad, purtător de cuvânt la 
AJOFM Constanţa, ne-a declarat că 
la întâlnirile cu elevii şi cu părinţii lor, 

întâlniri care au avut loc la Mangalia 
şi Cobadin, la Eforie şi în câteva licee 
din Zona Metropolitană Constanţa, 
participanţii la dezbateri au insistat 
asupra ofertelor făcute de patronii unor 
hoteluri şi pensiuni, oferte care nu au 
fost atât de atractive încât să-i împingă 
pe toţi absolvenţii să le accepte. În 
fiecare an, precizează Adelina Vlad, 
AJOFM face cursuri de calificare 
unde se înscriu câte 28 de tineri pentru 
o specializare, AJOFM face mai 
multe cursuri în funcţie de solicitările 
agenţilor economici. Mai bine de 50% 
dintre cursanţi îşi găsesc un loc de 
muncă, în alte cazuri au loc de muncă, 
dar au nevoie de o calificare care 
să ateste abilităţile şi competenţele 
lor. Mai nou, AJOFM e un punct de 
sprijin şi în acest caz am promovat 
un proiect care se adresează tinerilor 
cu vârsta între 16 şi 25 de ani. Este o 
oportunitate pentru cei care nu au un 
loc de muncă, ori nu au făcut un curs 
de formare profesională, e un proiect 
pe care îl promovăm şi îl prezentăm 
până la detaliu în liceele din judeţ, la 
întâlnirile cu cei aflaţi în şomaj. Cred 
că absolvenţii şi părinţii ar trebui să fie 
ajutaţi printr-o consiliere profesională 
făcută de specialişti, cadrele didactice 
ar trebui să fie şi ele mai aproape de 
absolvenţi şi de familiile lor când vine 
vorba de alegerea unor meserii, a unei 
profesii. O mentalitate nu poate fi 
schimbată de la o zi la alta.

În această documentare, am reţinut 
şi opiniile unor părinţi, una dintre ele 
ne grăbim să o inserăm aici: „Agenţii 
economici beneficiază de sprijin şi 
de facilităţi (TVA – 5%, finanţări 
nerambursabile în cazul staţiunilor 
balneare). Nu cumva e rândul lor să 
vină cu oferte tentante şi cu un pachet 
salarial atractiv pentru absolvenţii 
care caută să câştige o pâine mai albă 
din turism? ”

Iulian TALIANU
Muzeul de Artă Populară 

Constanța continuă, și în luna 
aprilie, să pună în valoare 
tradițiile și obiceiurile 
românești concomitent cu 
promovarea bogatului său 
patrimoniu cultural, prin 
intermediul unor obiecte 
reprezentative pentru 
tematica fiecărei luni din 
calendarul popular și creștin.

Deoarece în aprilie este 
prăznuită cea mai mare 
sărbătoare a creștinității, 
Învierea Domnului, tematica acestei 
luni este dedicată simbolurilor 
pascale care se regăsesc atât pe 
icoane și pristolnice, cât și pe 
ștergare, ceramică, linguri de lemn 
și ouă pictate.

Printre cele mai cunoscute 
 simboluri pascale se numără: 

SIMBOLURI PASCALE

crucea, oul, peștele și vița-de-vie. 
Crucea este simbol fundamental 

al creștinismului, al vieții și al 
morții. 

Oul este simbol arhetipal al 
începutului tuturor lucrurilor, al 
fecundității și al bogăției, al originii 
și permanenței vieții fiind totodată 

o ofrandă rituală. În codul 
alimentar pascal, oul roșu 
reprezintă simbolul cel mai 
încărcat de semnificații fiind 
asociat mormântului deschis 
al Mântuitorului. 

Peștele este un străvechi 
simbol al regenerării, preluat 
de creștinism. El se consumă 
în mod ritual de Paști fiind una 
dintre cele mai importante 
embleme ale lui Iisus Hristos. 

Vița-de-vie este un simbol al 
imortalității și al vieții. Vinul roșu, 
folosit în taina Sfintei Împărtășanii, 
este asociat sângelui care s-a scurs 
din rănile lui Iisus Hristos.

Maria MAGIRU
directorul Muzeului de Artă 

Populară Constanţa 


