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– Ar fi nimerit, domnule rector,  să 
vorbim despre proiectele Universităţii 
Maritime. Ce ar trebui să ştie 
candidaţii care aleg Universitatea 
Maritimă?

– Consider că Universitatea 
Maritimă din Constanţa este prima 
universitate care prin specificul său 
obligă absolvenţii la o competiţie 
internaţională pentru ocuparea unui 
loc de muncă. Inexistenţa unei flote 
româneşti obligă absolvenţii să lucreze 
în companii multinaţionale. Ocuparea 
unui loc de muncă se face, aşadar, prin 
cel mai real concurs, intervievându-

● Invitatul Cronicii Metropolitane

Viaţa culturală 
nu este 
influenţată 
de studenţii 
constănţeni
● interlocutor: prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, 

rectorul Universităţii Martime Constanţa
se cunoştinţele teoretice şi obligând 
la existenţa unor deprinderi practice 
obligatorii. Noţiunea de stagiar pe o 
navă este inexistentă. De la primul 
moment ofiţerii maritimi trebuie să 
dovedească un bun nivel de însuşire 
a cunoştinţelor. Acesta este şi motivul 
stagiului de practică obligatoriu 
pe care studenţii trebuie să-l facă 
la bordul unor nave comerciale în 
funcţie. Cele 12 luni de practică 
obligatorie presupun o serie întreagă de 
elemente inovative în managementul 
programului universitar. A fi student în 

(continuare în pag. 3)

● Cumpăna

Agenda 
primarului, 

agenda 
comunităţii

Avem câteva veşti bune pe care 
ne grăbim să le punem la dispoziţia 
turiştilor. Pe lângă mare şi soare, 
turiştii vor mai avea o ispită, e vorba 
de un calendar bogat în evenimente, 
cu spectacole unde cap de afiş sunt 
vedetele acestei veri, cu festivaluri 
şi concursuri care sunt (şi în această 
vară) puncte de atracţie şi numai 
bune de a fi promovate şi povestite 
,să ştie despre ele şi turiştii care aleg 
programul generos „Litoralul pentru 
toţi”, program care încheie, să spunem 
aşa, sezonul estival, un sezon care, 
în acest an, se va extinde pentru că 
buletinele meteo prognozează vreme 
bună şi la începutul toamnei. Turiştii 
care au fost pe litoral în primele zile 
ale acestei luni au avut ce povesti, 
pentru că minivacanţa pe care au 
petrecut-o pe litoral a fost una de 

● Primii turişti care au fost în vacanţă

ACUM PROMOVEAZĂ 
TURISMUL DIN DELTA 

DUNĂRII ŞI DE PE LITORAL

(continuare în pag. 3)

neuitat, încă un semn că promovarea 
evenimentelor a fost un exerciţiu 
bun, făcut de profesionişti şi de 
organizatori, care ştiu bine să vină să 
prezinte ofertele, ştiu bine să vină în 
întâmpinarea turiştilor cu un pachet 

● TUZLA
Vara 

fericită  
a copiilor 
din Tuzla

● Școala de vară
● spectacole şi expoziţii
● agrement şi distracţie 
pentru copii şi pentru 
invitaţii lor

Taner Reşit,
primarul comunei 

Tuzla

● detalii 
în pag. 4

MINISTERUL AGRICULTURII  
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

VESTEA CARE A LUMINAT O SĂRBĂTOARE
A fost  ziua Constanţei! 

Un eveniment pentru 
instituţiile de cultură. 
Ele au întâmpinat 
această sărbătoare cu un 
calendar de evenimente, 
cu expoziţii dedicate 
municipiului Constanţa, 
dar şi cu spectacole şi 
concursuri organizate în licee 
şi şcoli. Muzeul Marinei i-a 
invitat pe constănţeni la un 
eveniment, Muzeul de Artă 
Populară la fel, în timp ce 
primăria municipiului, care a 
finalizat campania „Curăţăm 
Constanţa noastră”, acum 
pregăteşte sezonul estival, iar 
vestea de ultimă oră care îi 
bucură pe constănţeni şi pe 

turişti este că, în mai puţin de 
trei ani, CAZINOUL, simbolul 
oraşului Constanţa, va fi, în 
sfârşit, reabilitat. Lucrările 
acestui obiectiv turistic 
important pentru România 
vor fi realizate  de Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice. „E un obiectiv 
emblematic al României”, a 
declarat viceprimministrul 
Daniel Suciu.

*
*     *

Spre deosebire de alţi ani,  
Ziua Constanţei, care a fost 
marcată în 21 mai, de Sfinţii 
Constantin şi Elena, a fost 
însufleţită de o bogată paletă de 
evenimente culturale. Primăria 
municipiului Constanţa a iniţiat 
un program cu evenimente 
insolite: o paradă unde printre 
participanţi s-au aflat cadre 
didactice, sportivi, artişti, 
reprezentanţii etniilor din 
Dobrogea, oficialităţi.

În piaţa Ovidiu a avut loc un 
spectacol cu tineri artişti; trupa  
3 SUD-EST a susţinut un spec-
tacol urmat de focuri de artificii.

Andreea PASCU
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Alexandru Petrescu, 
ministrul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, a 
anunţat că, începând din 2 
mai 2019, devine operaţional 
numărul unic 1911 prin care 
persoanele fizice, juridice şi 
instituţiile publice din România 
vor putea raporta incidentele 
de securitate cibernetică.

„Astăzi, lansăm prin 
Centrul Naţional de Răspuns 
la Incidente de Securitate 
Cibernetică un număr unic, 
1911, apelabil din toate 
reţelele, la care vor putea 
fi raportate incidentele de 
securitate cibernetică de către 
persoane fizice, juridice şi instituţii 
publice, oferindu-li-se prin Call 
Center o asistenţă primară şi 
consiliere pentru diagnosticare şi 

remediere”, a declarat ministrul 
Alexandru Petrescu.

Potrivit estimărilor recente, 
atacurile cibernetice prejudiciază 

anual economia globală cu 
400 miliarde euro, iar impactul 
economic al criminalităţii 
cibernetice a crescut de cinci 
ori din 2013, fiind considerată 
o provocare pentru însăşi 
securitatea internă a UE. 

La nivelul Uniunii, 
80% dintre întreprinderile 
europene s-au confruntat 
cu cel puţin un incident de 
securitate cibernetică în 2018, 
înregistrându-se o creştere 
a acestora cu 38% în toate 
sectoarele industriale. 

În România, majoritatea 
alertelor procesate de 
Centrul Naţional de Răspuns 

la Incidente de Securitate 
Cibernetică (87,60%) se referă la 
sisteme informatice vulnerabile, 
compromise sau infectate cu 

1911 – număr unic apelabil pentru 
incidente de securitate cibernetică

diverse variante de malware, 
situaţie influenţată şi de nivelul 
scăzut al abilităţilor digitale 
individuale.

La nivelul anului 2018, în 
sistemul clasic al CERT.RO au fost 
înregistrate peste 1.200 incidente 
unice.

„Prin acest nou serviciu 
guvernamental, încurajăm în mod 
special notificarea informaţiilor 
corespondente incidentelor de 
securitate cibernetică din partea 
IMM-urilor sau a cetăţenilor, care 
sunt adesea afectaţi de campanii 
maliţioase specifice (cum ar fi 
multiplele tipuri de scam/phishing, 
fraude care afectează utilizatorii 
din România – vishing, frauda 
cu suport tehnic fals, frauda cu 
vouchere, frauda cu bilete de avion 
etc.) cu efecte negative majore 
în plan economic şi personal”, 
a precizat Alexandru Petrescu, 
ministrul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale.

Adrian CRĂCIUN

A devenit o tradiţie ca în fiecare 
an, la 9 mai, comuna Lumina 
să îmbrace haine de sărbătoare 
pentru a marca momentul 
autonomiei administrative, când a 
primit statutul de unitate 
administrativ-teritorială cu 
identitate proprie. Pentru 
că luna mai e încărcată de 
evenimente cu semnificaţii 
atât de profunde şi de 
numeroase, comunitatea 
şcolară a localităţii noastre 
şi-a propus să iniţieze un 
proiect educaţional pentru 
a omagia educaţia şi 
valorile ei, intitulat Şcoala 
în sărbătoare prin care s-a 
hotărât ca Ziua şcolii să fie 
sărbătorită pe 10 mai. 

După 108 ani de activitate, 
Şcoala Gimnazială Nr. 1, 
Lumina, menţine deschise porţile 

● La  LUMINA

ZIUA ŞCOLII

cunoaşterii, invitând întreg 
colectivul de elevi şi de cadre 
didactice ale şcolii, membri 

ai comunităţii locale şi ai 
părinţilor, reprezentanţi 
ai administraţiei comunei 
Lumina şi ai comunei 
înfrăţite, Sireţi din Republica 
Moldova, precum şi ai 
Asociaţiei Naţionale Cultul 
eroilor Regina Maria, filiala 
Constanţa, au participat la 
acest eveniment: Ziua Şcolii. 
Pe lângă invitaţii menţionaţi, 
ne-au onorat cu prezenţa 
membri din echipa ISJ 
Constanţa şi reprezentanţi ai 
presei.

Pornind de la ideea promovării 
activităţilor educative extraşcolare 
de anvergură, organizate la 

nivelul comunităţii locale, ziua s-a 
deschis cu târgul de prăjituri Sweet 
fest, şi a continuat cu activităţi 
diverse constând în ateliere de 
creaţie literară, de artă populară 
şi decorativă, întreceri sportive, 
momente artistice şi dezbateri pe 
teme de interes general, atât pentru 
elevi, cât şi pentru profesori: 
Semnificaţiile zilei de 10 mai şi 
Evoluţia şcolii româneşti de la Al. 
Ioan Cuza şi până în prezent.     

Activităţile dedicate acestei 
zile s-au finalizat cu un workshop 
destinat cadrelor didactice pe tema 
formării profesionale  iniţiale şi 
continue aşa cum este prezentată 
în viziunea propusă de MEN, 
Educaţia ne uneşte. 

Prof. Florenţa-Gabriela PANĂ
directorul Şcolii gimnaziale 

din Lumina

Universitatea Maritimă 
din Constanța a organizat, de 
curând, manifestarea ştiinţifico-
tehnologică „Tinerii şi Energia 
Verde”, dedicată elevilor şi 
studenților constănțeni.

Evenimentul a avut loc 
în parteneriat cu Clusterul 
Transfrontalier al Energiei 
Verzi Constanța – Dobrich, 
Liga Studenților Universității 
Maritime din Constanța şi licee 
din judeţul Constanţa.

 Activitatea a avut ca scop 
încurajarea tinerilor şi a viitorilor 
specialişti în domeniul mediului 
în utilizarea surselor de energie 
  regenerabilă şi conştientizarea 

necesităţii unui mediu 
curat.

Manifestarea a 
fost structurată pe 
3 secţiuni care au 
cuprins concursurile 
„Cea mai bună echipă 
verde” şi „100 de 
idei de reciclare a 
ambalajelor”, activităţi 
în care tinerii au avut 
ocazia de a-şi dezvolta 
şi expune preocupările 

„Tinerii şi energia Verde” – 
manifestare ştiinţifico-tehnologică

pentru un mediu 
curat, precum şi o 
sesiune ştiinţifică de 
prezentare de postere 
în cadrul căreia tinerii 
şi-au făcut cunoscută 
viziunea cu privire la 
importanţa penetrării 
energiei verzi în 
domenii de activitate 
specifice zonei. 

Bianca DOBRE
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atractiv când vine vorba de distracţie. 
NEVERSEA şi SEARA 

DOBROGEANĂ sunt două 
evenimente care fac valuri şi pe 
uscat, încă o dovadă că evenimentele 
promovate cu surle şi trâmbiţe sunt 
aşteptate cu nerăbdare, o nerăbdare 
care îi molipseşte pe turişti şi îi 
îndeamnă să apeleze la agenţiile de 
turism, ele având mari obligaţii când 
vine vorba de calitatea serviciilor şi 
de siguranţa vacanţelor, atât în ţară, 
cât şi peste hotare. Se cuvine să 
subliniem şi beneficiile pe care le aduc 
tichetele de vacanţă, beneficii pentru 
     turişti, beneficii şi pentru managerii 

Viaţa culturală nu este 
influenţată de studenţii 

constănţeni

ACUM PROMOVEAZĂ TURISMUL DIN 
DELTA DUNĂRII ŞI DE PE LITORAL

Universitatea Maritimă din Constanţa 
presupune, aşadar, de multe ori, 
un program de studii universitare 
atipic, impus de priorităţile datorate 
desfăşurării în acelaşi timp a 
activităţilor universitare şi a practicii 
ambarcate.

– V-am auzit spunând că, deşi este 
nr. 1 în turism şi are unul din cele mai 
mari porturi din Europa, Constanţa 
nu este un centru universitar. Ce îi 
lipseşte să fie un centru universitar?

– Constanţa nu are caracteristicile 
unui centru universitar. Viaţa 
economică şi culturală nu este 
influenţată decisiv de existenţa 
studenţilor în Constanţa. Deşi 
numărul de studenţi este relativ mare, 
el este sub numărul critic care poate 
determina o asemenea influenţare. Aş 
dori să menţionez despre inexistenţa 
unei case de cultură a studenţilor, 
despre inexistenţa unor programe 
studenţeşti care să includă studenţii 
tuturor universităţilor din oraş. Nu 
există programe de mobilitate la nivel 
de profesor şi/sau student pentru 
studenţii din Constanţa. Există uneori 
schimburi de studenţi între universităţi 
din Constanţa cu universităţi din 
Bucureşti sau Timişoara dar nu există 
programe de mobilitate între studenţii 
universităţilor din Constanţa. Nu 
există o inventariere a bazei materiale 
existentă în universităţile constănţene 
şi un mod coerent de a utiliza această 
bază materială în comun, în funcţie 
de necesităţile existente. Competiţiile 
inter-studenţeşti se desfăşoară greu, 
de multe ori participarea studenţilor 

(urmare din pag. 1)

hotelurilor şi pensiunilor. Cu toate 
meritele (recunoscute de fiecare dată!) 
pe care le au autorităţile locale şi 
structurile asociative, nu putem trece 

sub tăcere încetineala 
unor asociaţii atunci 
când se discută strategia 
privind evenimentele 
din vara lui 2019. Şi 
pentru că am insistat 
asupra promovării 
evenimentelor, să 
inserăm şi o informaţie 
furnizată de Federaţia 
de promovare turistică, 
o federaţie care a iniţiat 
câteva proiecte ce vin 

în sprijinul turismului: la începutul 
acestei luni, zece agenţii de turism 
din Turcia au fost invitate să viziteze 
Mamaia şi Vama Veche, Eforie şi 

Delta Dunării, o fericită ocazie 
pentru a pune sub o altă lumină 
litoralul şi Delta, pentru a supune 
atenţiei agenţiilor de turism noi 
oportunităţi pentru turiştii care abia 
aşteaptă să redescopere Dobrogea. 
În numărul viitor vom insera, 
printr-o ediţie specială despre Delta 
Dunării, detalii ce vizează (cu 
precădere) Investiţiile Teritoriale 
Integrate din zonele Tulcea, Sulina şi 
Sf. Gheorghe, o ediţie specială utilă 
şi turiştilor, dar şi investitorilor care 
sunt interesaţi să cunoască proiectele 
şi infrastructura care se dezvoltă atât 
în Deltă, cât şi pe litoral. Noua lege 
a Turismului va declanşa o campanie 
de investiţii care să pună în valoare 
potenţialul turistic al Dobrogei o 
regiune cu destinaţii turistice de o 
mare frumuseţe. 

Adrian CRĂCIUN

(urmare din pag. 1) sau a profesorilor la concursuri sau 
sesiuni ştiinţifice făcându-se pe 
baza unor relaţii personale a unora 
dintre organizatori. Existenţa a două 
universităţi cu profil maritim şi a unei 
universităţi cu caracter comprehensiv 
a generat de fapt trei drumuri paralele 
de evoluţie a acestora în care fiecare a 
încercat să-şi protejeze interesele fără 
să se ia în calcul interesele de grup 
ale mediului universitar, coroborate 
cu specificul oraşului Constanţa. 
La nivel local există un singur 
moment de participare în comun al 
universităţilor, acela de deschidere a 
anului universitar. Nu există ulterior 
o continuitate a colaborării sau o 
integrare a universităţilor într-un 
proiect rezonabil de constituire a unui 
centru universitar la nivelul oraşului.

– Anul universitar a început 
cu un număr mai mic de studenţi 
(în comparaţie cu ultimii ani) şi la 
orizont descoperim un mare semn de 
întrebare: cine ar trebui să caute un 
răspuns la această întrebare?

– Obţinerea unui răspuns la 
aceasta întrebare trebuie să fie o 
prioritate a tuturor celor a căror 
activitate este influenţată de scăderea 
numărului de studenţi. Răspunsul 
ar trebui căutat de către universităţi 
şi de învăţământul liceal şi/sau 
preuniversitar din Constanţa, în 
primul rând. Din nefericire, pe fondul 
scăderii demografice şi a scăderii 
nivelului de pregătire a tinerilor 
absolvenţi de liceu, numărul celor 
care aleg un parcurs universitar în ţară 
este din ce în ce mai mic. Suplimentar, 
prin toate mijloacele mass-media 

se promovează cu obstinaţie 
sistemul de învăţământ superior din 
exteriorul României, preluându-se 
avantajele deosebite pe care un tânăr 
le-ar putea avea după absolvirea 
universităţii. Experienţa practică pe 
care o am, arată că aceste avantaje 
sunt nesemnificative şi uneori ele 
se transformă în dezavantaje. Din 
punctul meu de vedere consider 
că nivelul de pregătire pe care 
universitatea noastră îl poate oferi 
studenţilor săi atât din punct de vedere 
teoretic cât şi practic, este la nivelul 
oricărei universităţi maritime din 
lume incluzându-le pe cele din SUA, 
Japonia, China etc. Este evident că 
gradul de implicare a organismelor de 
reglementare din România este foarte 
mic. Autonomia universitară trebuie 
să fie însoţită de un pachet consistent 
de măsuri care să permită integrarea 
universităţilor în reţeaua mondială 
a universităţilor. Nerecunoaşterea 
automată a diplomelor sau mecanisme 
greoaie de recunoaştere reciprocă a 
acestora la nivelul Uniunii Europene 
este un handicap ce nu poate fi 
depăşit prin acţiuni individuale 
ale fiecărei universităţi în parte. 
Internaţionalizarea învăţământului 
universitar nu se poate face  
într-un mediu ostil colaborării între 
organismele de reglementare din 
state ale UE sau între state nemembre 
UE. Se pare că la acest moment 
România este o ţară dezagreabilă 
internaţionalizării, deşi declară că şi-a 
făcut din acest obiectiv, un obiectiv 
major.

– Domnule rector, cum poate 
fi îmbunătăţită calitatea actului 
educaţional?

– Actul educaţional este puternic 
influenţat de calitatea bazei materiale 
şi de calitatea resursei umane, 
îmbunătăţirea simultană a celor 

două componente putând determina 
îmbunătăţirea actului educaţional.

– Am înţeles că Proiectele Erasmus 
vă ajută, am reţinut că Universitatea 
Maritimă dezvoltă, fapt lăudabil, 
mobilităţi cu Germania şi Suedia, 
China şi Norvegia. Cu ce s-a ales 
universitatea din aceste colaborări?

– Programul ERASMUS este unul 
dintre programele cele mai consistente 
şi importante desfăşurate de UE. 
Trebuie înţeles că acest program are 
posibilitatea generării unui mecanism 
intern de aliniere a învăţământului 
universitar din toate universităţile. 
Mobilitatea studenţilor şi a cadrelor 
didactice presupune în primul rând 
compatibilizarea programelor de 
studiu şi a curriculum-ui universitar. 
În mod evident aceste lucruri nu se 
pot întâmpla imediat, este nevoie de 
o analiză de oportunitate şi o găsire a 
drumului ce conduce spre o asemenea 
compatibilizare. Evident, trebuie 
în primul rând găsite modalităţile 
de compatibilizare şi apoi ulterior 
mecanismul trebuie să genereze 
variantele aplicabile. Nu există în 
această evoluţie tehnologică un singur 
proprietar al adevărului. Programul 
ERASMUS îşi depăşeşte astăzi 
dimensiunea iniţială prin participarea 
tuturor universităţilor la programul 
mondial de educaţie şi prin existenţa 
unor domenii în care rezultatele 
acestuia se fac imediat simţite.

– Prin ce se deosebeşte strategia 
partenerilor faţă de strategia 
Universităţii Maritime Constanţa?

– Aproape prin nimic. Problema 
majoră pe care o avem este 
reglementarea excesivă la nivelul 
ARACIS şi lipsa de interes la nivelul 
instituţiilor centrale pentru crearea 
unui cadru propice internaţionalizării 
adevărate a învăţământului.

Iulian TALIANU
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Iulian Soceanu, primarul 
oraşului Techirghiol, este convins că 
promovând proiectele comunităţii, 
nu face altceva decât să aducă în 
atenţia turiştilor potenţialul acestei 
localităţi unde, în urmă cu ani, venea 
să îşi petreacă vacanţele Mircea 
Eliade, ispitit de apusul soarelui 
privit de pe malul lacului. În ultima 
vreme, acest potenţial a trezit, spre 
bucuria localnicilor, interesul unor 
investitori, oameni cu idei şi cu 
bani care pot sprijini apariţia unor 
noi locuri de muncă în profesii şi 
meserii pe care tinerii le promovează, 
dovedind încă de la primele probe, 
abilităţi şi competenţe. 

„Am făcut tot ce îmi stă în 
putinţă, precizează primarul 
Soceanu, să îmbunătăţim şi să 
dezvoltăm infrastructura. Am adunat 
o echipă de colaboratori şi împreună 
am identificat care sunt punctele 
slabe. Am căutat soluţii privind 
către oportunităţi şi către proiecte. În 

regim de urgenţă, am stabilit 
o listă cu priorităţi, luând în 
calcul propunerile şi sesizările 
cetăţenilor, dar şi proiectele 
făcute de consilierii locali. 
Ştiu că n-am fost ales pentru 
promisiuni, ci pentru ca să trec 
la treabă şi să arăt că mă ţin de 
cuvânt.” 

Techirghiol este o 
destinaţie turistică vestită 
pentru sanatoriile balneare 
şi pentru legendele cu Tekir. 
Proiectele de ultimă oră i-au 
dat oraşului şi farmec, şi 
culoare. Grădina Botanică, 
o gazdă ospitalieră pentru 
evenimentele culturale, este 

 Cine ajunge la Tuzla află destul de 
uşor care sunt evenimentele Centrului 
pentru tineret. Spre deosebire de 
alte localităţi, unde aşezămintele 
de cultură rămân cu uşile închise 
săptămâni la rând, la Tuzla e altceva: 
afişele promovează evenimentele 
verii, şi nu sunt puţine; pe scena 
sălii de spectacole, membrii unei 
trupe de teatru fac repetiţii, în sala de 
festivităţi, un spaţiu amenajat pentru 
un eveniment de ultimă oră, primarul 
Taner Reşit, un gospodar care face 
risipă de energie şi de cuvinte lăudând 
implicarea cadrelor didactice şi a 
unui grup de părinţi, care îi sprijină 
pe copii să amenajeze într-o sală 
un colţ cu lucruri confecţionate de 
bătrânii satului. Aici, spune primarul, 
turiştii vor descoperi lada cu zestre 
a bunicii. Vara, când primii turişti 
ajung pe litoral, centrul pentru 
tineret este o destinaţie şi pentru 
oaspeţii comunei. Se duce vestea că 
organizăm festivaluri şi concursuri, 
şi turiştii descoperă uşor drumul 
către Centrul pentru Tineret Tuzla. 
Turiştii nu rămân toată ziua pe plajă, 
se deplasează şi află că, la Tuzla, se 
organizează seri de muzică şi poezie, 
descoperă că un festival de rock face 
valuri printre tineri, sunt destui turişti 
curioşi care vor să cunoască tradiţiile 
şi obiceiurile unei localităţi locuite 
de români şi tătari, aromâni şi turci, 
un loc unde multiculturalitatea poate 
fi un bun exemplu pentru scrierea 
unui ghid de bune practici. În sezonul 
estival, pe scena Centrului pentru 
tineret avem invitaţi din Republica 
Moldova, Tuzla este înfrăţită cu 
comuna Ţâpova. Moldovenii din 
Ţâpova sunt printre oaspeţii dragi 
ai comunităţii din Tuzla, precizează 
primarul Taner. Pe un afiş care se 
află la intrarea în sala de spectacole, 
descoperim chipul marelui poet 
Nichita Stănescu, aşa aflăm că 
Asociaţia culturală „STRATONIS” a 
organizat o seară de poezie, care i-a 
adus un omagiu poetului.

„Suntem pregătiţi să primim 
80-90 de copii în vara aceasta, când 
organizăm spectacole ce au în centrul 
atenţiei tradiţiile şi obiceiurile, avem 
un proiect iniţiat de cadrele didactice 
de la şcoala gimnazială. Preconizăm 
să organizăm o tabără de vară pe 
plaja de la Tuzla, în apropiere de far, 
precizează Maria Damian Pascal, 
coordonatorul activităţilor găzduite 

● Techirghiol

FARMEC ŞI CULOARE
pe agenda primăriei sunt:
● trei proiecte privind asfaltarea străzilor, unul a 
fost finalizat ● o nouă parcare la Pavilionul din 
zona Băile Reci e gata ● Grădina Botanică este 

gazda unor evenimente culturale

locul unde îşi dau întâlnire pictorii 
şi îndrăgostiţii fără vârstă, dar şi 
organizatorii unor expoziţii de pictură 
şi fotografie. Unul dintre ultimii 
invitaţi: Ion Gherase, localnic, inginer 
de profesie, pasionat de fotografie şi 
mare admirator al Grădinii Botanice. 
Despre fotografiile de la ultima sa 
expoziţie, una care i-a captivat pe 
turiştii aflaţi în staţiune, a vorbit 
în cuvinte emoţionante directorul 
Muzeului de Artă Constanţa, Doina 
Păuleanu, un critic de artă a cărui 
acurateţe nu poate fi trecută sub tăcere. 
Şi în vara aceasta, Grădina Botanică 
se află pe lista preferinţelor în rândul 
artiştilor şi fundaţiilor culturale care 
au iniţiat (şi iniţiază) evenimente ce 
vizează lansările de carte, spectacole 
de muzică şi poezie, dar şi întâlniri 
cu personalităţi ale căror sfaturi 
contează. Techirghiol are şi farmec 
şi culoare, pentru că infrastructura 
oraşului s-a îmbunătăţit; un proiect 
ce vizează asfaltarea străzilor, 12 la 
număr, abia s-a încheiat; unul este 
în derulare, iar altul a fost pregătit 
şi va începe în curând. Viceprimarul 
Florin Zisu care ne-a pus la dispoziţie 
un set de informaţii despre proiect 
aflate pe lista cu priorităţi, ne-a rugat 
să precizăm că pe unele străzi au 
fost reabilitate şi trotuarele; în zona 
Pavilionului de la Băile Reci, primăria 
şi Consiliul Local au amenajat o 
parcare cu 45 de locuri, ea urmând 
să fie pusă la dispoziţia turiştilor 
până la deschiderea sezonului estival; 
alte două proiecte care vor creşte 
vizibilitatea oraşului sunt într-o fază 
avansată. Asupra acestora vom reveni 
cu detalii în numărul viitor.

Ani MERLĂ

● Tuzla

Vara fericită a copiilor 
din Tuzla

● şcoala de vară ● spectacole şi expoziţii ● agrement 
şi distracţie pentru copii şi pentru invitaţii lor

de Centrul pentru tineret. Am sprijinit 
iniţiativa profesorilor de la şcoala 
amintită, a fost o săptămână plină 
cu evenimente, aşa cum se întâmplă 
în fiecare primăvară când găzduim 
„Şcoala Altfel”, altfel presupune şi 
o nouă atitudine. Şi aşa se întâmplă; 
am avut invitaţi de la o asociaţie din 
Constanţa, o asociaţie cu care am iniţiat 
împreună proiecte culturale, şi elevii 
au participat la o adevărată lecţie de 
istorie. Ea a trezit un viu interes. Copiii 
au venit cu ideea să prelucreze lutul, 
invitaţii de la asociaţia constănţeană 
au făcut o demonstraţie privind arta 
de a meşteri lutul, de a meşteri zale 
şi obiecte din piele; Elena Vranciu şi 
Maria Călin le-au explicat elevilor 
cum se face ţesătura pe gherghef; lada 
cu zestre a bunicii s-a îmbogăţit în 
această primăvară, asta pentru că am 
primit noi donaţii: un ibric şi câteva 
tirbuşoane vechi. Copiii se implică, 
am invitat şi grădiniţa la expoziţiile 
şi spectacole pe care le organizăm. 
Luminiţa Totoiu şi Elena sunt două 
cadre didactice pe care le am invitat, 
mai nou, să vină cu copiii la aceste 
evenimente. La parter am reamenajat 
un colţ muzeal, iar la etaj pregătim 
o colecţie de obiecte tradiţionale, 
tot aici vom deschide o expoziţie cu 
obiectele familiei Podgoreanu care 
a dat în custodia Asociaţiei Stratonis 
o colecţie de gramofoane, patefoane 
şi aparate de fotografiat, unele cu o 
vechime de aproape 100 de ani. O 
parte vor fi vândute şi cu banii pe 
care îi vom aduna sperăm să publicăm 
manuscrisul unei cărţi pe care 
familia îl păstrează şi acum vrea ca 
manuscrisul să vadă lumina tiparului”. 

Ani MERLĂ
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În Legea Educaţiei Naţionale 
numărul 1 pe 2011 au fost introduse 
două noi articole: 

1. Ministerul Agriculturii şi 
dezvoltării rurale susţine pentru 
liceele tehnologice cu profil 
preponderent agricol finanţarea de 
investiţii specifice în agricultură 
din categoria celor prevăzute la art. 
31, alin. (...), precum şi cheltuieli 
materiale necesare funcţionării 
acestora, aşa cum sunt ele definite 
la punctul 29 din anexă pe baza 
unei metodologii aprobate prin 
Hotărârea Guvernului. 

2. Finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la alin. (1) se asigură 
din transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, fiind aprobate, 
anual, prin Legea Bugetului 
de Stat, ca anexă la bugetul 
Ministerului, repartizate pe unităţi 
administrativ-teritoriale şi pe 
unităţi de învăţământ. 

Am inserat aceste precizări 
tocmai pentru a da rigoare şi 
precizie informaţiei. Sunt precizări 
care vor limpezi lucrurile, mai 
cu seamă că liceele cu profil 
preponderent agricol aveau nevoie 
de o susţinere care să le ajute 
să răspundă cu promptitudine 
solicitărilor de pe piaţa muncii. 

Lista cu liceele tehnologice 
care vor avea aceste beneficii 
se va stabili prin ordin comun 
al Ministerului Educaţiei şi al 
ministrului agriculturii. Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
iată încă o informaţie de ultimă oră, 
va susţine finanţarea cheltuielilor 

„Zilele acestea a avut loc, la 
Liceul Teoretic „George Călinescu”, 
din Constanţa, lansarea de carte a 
profesoarei Nina Nicolina Preda, 
„Literatura română în contextul 
literaturii universale”. Lucrarea este 
destinată elevilor de liceu dornici să-
şi îmbogăţească orizontul cultural, 
oferind o perspectivă comparativă 
a celor mai importante opere din 
literatură română „puse în oglindă” 
cu cele mai reprezentative creaţii 
din literatura universală. Distinsul 
profesor Ilie Cileagă, el însuşi autor 
al mai multor lucrări de referinţă 
de limba şi literatura romană, între 
care „Revelaţia lecturii târzii”, 
„Suferinţele limbii române în 
revistele literare şi culturale” şi 
proaspăt apăruta carte de „Povestiri 
antice – Lira fermecătoare a lui 
Hermes”, a vorbit despre importanţa 
compendiului de literatura romană 
şi universală, publicat de profesoara 
Nina Preda, în pregătirea elevilor 
liceeni. La eveniment au participat 
profesorii filologi ai liceului: prof. 
Cătălina Gherase, şefa catedrei de 
limba şi literatura romană, prof. 
Marina Cuşa şi un număr foarte mare 
de elevi liceeni din clasele terminale, 
care se pregătesc să bată la porţile 
învăţământului universitar. După o 
scurtă introducere, în care autoarea a 
prezentat succint cărţile, profesorul 
Ilie Cileagă a vorbit despre 
formarea intelectuală a profesoarei 
Nina Nicolina Preda (relatate in 
cartea „Mireasma privilegiilor 
spirituale”), avându-i ca profesori 
pe Silvia si Dumitru Nichita de la 
Şcoala Normală de Fete „Elena 
Doamna”, din Bucureşti, unde 
autoarea şi-a făcut studiile liceale, 
apoi despre Dumitru Micu, dascălul 
de la Universitatea din Bucureşti 
şi despre personalităţile culturale 
pe care autoarea le-a cunoscut 
de-a lungul vieţii (Ion Brad, în 

postura de ambasador al ţării la 
Atena, Octavian Paler, redactor 
la cotidianul de mare audienţă 
„România liberă”, Paul Goma, 
autor exilat, Teodor Baconschi, fost 
ambasador la Vatican, şi regretata 
sa prietenă, scriitoarea profesoara 
Elvira Iliescu), care şi-au pus 
amprenta pe formarea spirituală de 
mai târziu a autoarei şi care au făcut 
posibilă mirabila întâlnire culturală 
despre care vorbim.

Profesorul Ilie Cileagă 
apreciază utilitatea şi expresivitatea 
discursului lucrării, ideea inspirată 
şi îndrăzneaţă de care autoarea a fost 
animată încă de la luarea deciziei de a 
scrie un astfel de demers comparativ 
şi până la cea de-a doua ediţie în 
forma ei revăzută şi adăugită. Sunt 
puse apoi în paralel consideraţiile 
privitoare la poezia românească 
modernă începând cu poetul nostru 
naţional, Mihai Eminescu, prin 
poezia căruia ne sincronizăm cu 
poezia universală, urmând apoi 
cu Bacovia, Arghezi, Blaga şi Ion 
Barbu, reţinând îndeosebi punerea 
faţă în faţă a lui Tudor Arghezi cu 
„Cântarea cântărilor”, dar şi cu 
modernul Baudelaire.

Profesorul Ilie Cileagă vorbeşte 
şi despre structurarea cărţii pe 
curente literare, reprezentanţi şi 
opere, selecţia fiind făcută fără o 
aglomerare superfluă şi obositoare. 
Nu lipsite de importanţă sunt datele 
de istorie literară, adevărat breviar 
necesar oricărei instrucţii oportune.

Limbajul autoarei  este elegant, 
inteligibil, iar comentariul este 
apropiat de critica literară.

Au urmat apoi întrebări ale 
elevilor, prilej cu care s-a putut 
realiza un dialog între tinerii liceeni 
şi profesorul Ilie Cileagă, care a 
condus discuţiile şi a dat întâlnirii 
aura unei frumoase împliniri.

Ani MERLĂ

● Lansare de carte
Protagonista unui eveniment 

– distinsa prof. Nina Preda
aferente înfiinţării de noi 
specializări/calificări profesionale 
în domeniul agriculturii, precum şi 
a unor programe de perfecţionare 
a cadrelor didactice de specialitate 
din cadrul liceelor tehnologice. 

E limpede, sunt măsuri care vor 
sprijini dezvoltarea învăţământului 
agricol, sunt măsuri care vor 
îmbunătăţi structura organizatorică 
a liceelor tehnologice, ele vor oferi 
Ministerului oportunitatea de a 
coordona şi controla modul în care 
directorii liceelor tehnologice cu 
profil referent agricol gestionează, 
utilizează, întreţin şi exploatează 
investiţiile specifice în agricultură, 
liceele tehnologice cu profil pe 
fond de renta agricolă care nu au 
în proprietate, în administrare, 
ori în folosinţă, terenuri agricole 
în extravilan primesc în folosinţă 
prin grija Ministerului agriculturii 
o suprafaţă de 10 ha în echivalent 
arabil pentru constituirea lotului 
didactic experimental. 

Subiectul despre care scriem e 
unul de actualitate. Noi nu facem 
altceva decât să-l semnalăm, e un 
subiect asupra căruia vom reveni şi 
vom insera în paginile publicaţiei 
opiniile unor specialişti, opiniile 
elevilor, dar şi ale părinţilor. Pe 
lista cu licee tehnologice cu profil 
preponderent agricol din judeţul 
Constanţa (care vor beneficia de 
noua lege) se află Liceul tehnologic 
Pontica (din Constanţa), Liceul 
agricol Poarta Albă, dar şi liceele 
din Deleni şi Ostrov, după cum 
ne-a precizat inspectorul şcolar 
Gabriela Neagu.

Ioniţă IACOB

Pag5 foto liceul Palas

● Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale susţine finanţarea investiţiilor 

specifice liceelor cu profil agricol

O NOUĂ ATITUDINE
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Despre oferta educaţională a Co-
legiului Naţional de Arte „Regina 
Maria” din Constanţa, primul cadru 
didactic invitat să dea sfaturi şi să se 
pronunţe este Carmen Chilea, direc-
torul acestei şcoli. „Din 1990, anul 
când Liceul de Artă a devenit unitate 
şcolară cu filieră vocaţională, preci-
zează directorul liceului, absolvenţii 
noştri îmbină cursurile de cultură ge-
nerală cu pregătirea şi desăvârşirea 
educaţiei lor ca artişti. Educaţia artis-
tică reprezintă o latură esenţială. Ac-
tivităţile artistice plastice constituie 
un important mijloc de dinamizare a 
vieţii psihice a elevului, a proceselor 
sale intelectuale. Educaţia estetică in-
terferează cu educaţia intelectuală în 
dezvoltarea spiritului de observaţie.

 Colegiul Naţional de Arte „Re-
gina Maria” pregăteşte elevii pentru 

● Ofertă educaţională

O INSTRUIRE DE ÎNALTÃ 
CALITATE

diversitatea şi complexitatea lumii de 
azi, asigurându-le o educaţie şi o in-
struire de înaltă calitate, bazată pe ri-
goare şi complexitate, stimulându-le 
creativitatea, dorinţa de cunoaştere 
şi conservare a patrimoniului local, 
naţional şi universal, dezvoltarea 
competenţelor specifice învăţămân-
tului vocaţional. Pentru 2019-2020, 
oferta educaţională a colegiului este 
următoarea: 50 de locuri (clasa pre-
gătitoare), 50 de locuri muzică (clasa 
I), 25 de locuri tradiţional cu opţiunea 
coregrafie; clasa a V-a: 60 de locuri 
arte vizuale, 40 de locuri muzică, 20 
de locuri coregrafie; clasa a IX-a: 28 
de locuri arhitectură şi design; 28 de 
locuri arte plastice, 28 de locuri mu-
zică, 14 locuri pentru coregrafie şi 14 
locuri pentru arta actorului. 

Ionela SAUCIUC

Muzeul de Artă Populară 
Constanța continuă, și în luna mai, să 
pună în valoare tradițiile și obiceiurile 
românești prin intermediul unor 
obiecte reprezentative pentru 
tematica fiecărei luni din calendarul 
popular.

Pornind de la denumirea 
tradițională a lui mai, Florar, tematica 
acestei luni o constituie motivele 
florale. Ea este ilustrată prin cinci 
vase de ceramică realizate în centrele 
de olari de la Zalău, Turda și Rădăuți. 

În calendarul popular, cea de-a 
cincea lună a anului se numește 
Florar, dar i se mai spune și „luna 
florilor”. Acum pământul se umple de 
flori, iar totul în jur capătă culoare și 

„FLORAR”, tematica lunii 
mai la Muzeul de Artă 
Populară Constanța

parfum. Florile simbolizează 
lumea multicoloră, 
paradisiacă, dar efemeră 
și trecătoare, frumusețea, 
armonia, dragostea, tinerețea, 
puritatea. 

În folclorul românesc, 
floarea subliniază caracterul 
fugitiv al frumuseții feminine, 
iar legendele și miturile 
despre flori vorbesc despre 

acestea ca fiind metamorfoze ale 
sufletelor eroilor și eroinelor. 

Florile sunt „talismane 
profilactice” fiind utilizate împotriva 
anumitor boli sau împotriva 
deochiului. 

Florile au rol apotropaic și 
divinatoriu, iar în ele se pot cuibări 
fie spirite bune, fie spirite rele. 

Florile se comportă ca niște 
făpturi vii: bolesc, tânjesc, suferă, 
vorbesc între ele. Potrivit legendelor, 
„limba” florilor este înțeleasă de 
către oameni doar la marile sărbători 
de peste an (Paște, Rusalii). 

Maria MAGIARU
directorul Muzeului de Artă 

Constanţa

● Tradiţii

Federaţia Zonelor 
Metropolitane și Aglomerărilor 
Urbane din Romania 
(FZMAUR), în parteneriat cu 
Asociația pentru Mobilitate 
Metropolitană (AMM), 
implementează proiectul 
METROPOLITAN, finanţat în 
cadrul Programului Operational 
Capacitate Administrativă 2014-
2020, care are ca beneficiari 
direcţi, Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) care 
gestionează transportul public 
și Municipiile cu statut de pol 
de creștere sau dezvoltare din 
România.

Obiectivul  general al 
proiectului este elaborarea unei 
politici publice alternative la 
politicile publice inițiate de 
Guvern în domeniul transportului 
public local și metropolitan 
de călători din România, 
  care va contribui la perfecționarea 

TranSPOrTUL PUBLiC MeTrOPOLiTan În 
aTenȚia aUTOriTĂȚiLOr

legislației în domeniu, la o corelare 
a legislației în domeniu cu legea 
cadru privind serviciile comunitare 
de utilități publice  și cu legislația 
auxiliară, precum și la o armonizare 
cu legislația europeană privind 
serviciile publice de transport.

În acest context, în perioada 15-
17 mai 2019, a avut loc în municipiul 
Oradea, al doilea seminar regional 

al proiectului, cu participarea unui 
număr de peste 50 de invitați, din 
grupul țintă al proiectului (ADI-uri 
membre FZMAUR, reprezentanți 
ai municipiilor reședință de județ 
și ai ADI-urile de transport public) 
precum și reprezentanți locali. 
De asemenea, la eveniment au 
participat în calitate de invitați și 
reprezentanți ai Băncii Mondiale.

Agenda evenimentului a 
cuprins subiecte de interes 
general din domeniul 
transportului public la nivel local 
și metropolitan, fiind prezentate 
diverse proiecte de bună practică 
și discutate totodată problemele 
relevante cu care serviciul de 
transport public se confruntă.

În baza celor discutate 
în cadrul seminarului, s-au 
desprins o serie de concluzii și 
propuneri privind necesitatea 
modificării cadrului legal care 
reglementează transportul public 
la nivelul zonelor metropolitane 
și aglomerărilor urbane din 
România.

Informații suplimentare pe 
marginea acestui subiect, precum 
și primele rezultate ale acestor 
dezbateri și propuneri făcute în 
cadrul proiectului vor fi aduse 
la cunoștința cititorilor noștri în 
perioada următoare.
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– Pe submăsura 4.2 „Sprijin 
pentru investiţii în procesarea/
marketingul produselor agricole” 
există pentru fermieri o bună 
oportunitate privind accesarea 
fondurilor europene pentru 
achiziţionarea abatoarelor mobile 
Care e situaţia în judeţul Constanţa?

– I-am invitat pe fermieri şi 
i-am informat cum pot accesa 
fondurile, am organizat întâlniri 
de lucru şi am deplasat în judeţ 
caravane în exploataţiile din 
zootehnie, am discutat mult şi bine 
cu reprezentanţii cooperativelor şi 
cu grupurile de producători care 
au ca obiect de activitate creşterea 
animalelor, iar în multe cazuri, 
acolo unde am descoperit că există 
interes, dar şi capacităţi manageriale 
şi financiare, am înlesnit un dialog 
util şi eficient între fermieri şi 
consultanţi specializaţi în accesarea 
fondurilor europene. 

Specialiştii din cadrul 
compartimentului de asistenţă 
tehnică zonală au participat la 
întâlnirile cu fermierii şi au răspuns la 
întrebări, încercând să le fie de ajutor 
în privinţa pregătirii documentaţiei 
privind depunerea proiectelor.

– Câte solicitări au fost 
înregistrate în evidenţele direcţiei 
agricole?

– Au fost 17 solicitări; 
potenţialii beneficiari au transmis 
dosarele spre analiză consultanţilor 
externi pentru a câştiga timp, iar în 
urma evaluărilor s-a constatat că o 
parte de solicitări nu îndeplineau 
condiţiile de eligibilitate din 

O iniţiativă a Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
care îi stimulează pe producătorii 
agricoli să cultive şi se valorifice 
producţia de usturoi, i-a implicat, 
mai nou, şi pe cercetători. Ei au 
pregătit, pentru a ieşi pe piaţă, noi 
soiuri de usturoi, pe lângă alte trei 
care au fost omologate şi se cultivă 
deja în România. Costel Vânătoru, 
directorul Staţiunii de Cercetare 
din Buzău, iniţiatorul unor 
proiecte care au pus în valoare 
potenţialul agriculturii româneşti, 
un specialist care încurajează 
inovarea şi caută soluţii pentru 
a valorifica potenţialul fermelor 
de legume, îndeosebi a celor cu  
  tradiţie, spune că în zonă au apărut 

● În judeţul Constanţa

Vor apărea primele beneficii ale 
celor trei abatoare mobile

●  interlocutor: Iulia Bruchental, directorul executiv al Direcţiei 
Agricole a Judeţului Constanţa

diverse motive: unii aveau un 
bilanţ negativ, alţii nu se încadrau 
la categoria microîntreprinderi, 
întreprinderi mici şi mijlocii; au 
fost şi situaţii când solicitanţii nu 
puteau demonstra capacitatea de 
cofinanţare a investiţiei pentru 
că erau implicaţi, la momentul 
respectiv, în alte proiecte de 
investiţii. În final, la sfârşitul anului 
trecut, au fost depuse trei proiecte 
eligibile pentru abatoare mobile la 
OJFIR. 

Pentru anul 2019 au fost 
înregistraţi în evidenţele direcţiei 
agricole şapte potenţiali beneficiari; 
un dosar nu a fost eligibil pentru că 
potenţialul beneficiar ar fi accesat 
şi măsura 4.1, conform declaraţiei 
solicitantului; patru dosare nu sunt 
eligibile, întrucât profitul mediu 
anual al potenţialilor beneficiari 
depăşeşte de patru ori valoarea 
sprijinului solicitat. Aceasta a 
fost concluzia comunicată de 
consultant. 

Două dosare nu sunt eligibile 
pentru că au fost depăşite termenele 
de depunere a proiectelor elaborate. 
Vina a fost a proiectantului angajat 
de către solicitant.

– Ce avantaje vor avea cei care 
au avut proiecte eligibile?

– Vor moderniza unităţile de 
procesare şi comercializare; vor 
avea la dispoziţie şi alte avantaje: 
vor introduce noi tehnologii pentru 
dezvoltarea de noi foloase. Rata 
sprijinului nerambursabil în cazul 
cooperativelor şi a grupurilor de 
producători este de 70 la sută. În 
abatoarele mobile se pot desfăşura 
următoarele activităţi: sacrificarea şi 
prelucrarea, depozitarea şi vânzarea 
produselor obţinute. Sunt, trebuie să 
subliniem, avantaje pentru fermieri; 
trebuie sprijiniţi şi îndrumaţi pentru 
a ajunge la performanţă într-un 
sector cu potenţial şi cu tradiţie, mai 
cu seamă că proiectele pot propulsa 
zootehnia, iar mediul rural are 
nevoie de investiţii şi de fermieri cu 
iniţiativă, care să sprijine apariţia 
unor noi locuri de muncă pentru 
tinerii care vor să rămână în sat, 
lângă casa părintească.

IMPACT PENTRU PRODUCĂTORII 
AGRICOLI, IMPACT ŞI PENTRU PIAŢĂ
● Programele de ajutor iniţiate de Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale sunt sprijinite şi de cercetători
primele solicitări pentru cultivarea 
unor suprafeţe mari cu usturoi din 
aceste soiuri. Mai mult, producătorii 
agricoli se gândesc să se asocieze şi 
să îşi îmbunătăţească, în regim de 
urgenţă, capacitatea managerială 
şi să fie pregătiţi să aprovizioneze 
supermarketurile şi magazinele în 
ritmul cerut, fapt ce presupune o 
bună organizare privind organizarea 
asociaţiei, de la producţie şi până la 
livrarea mărfii către cumpărători. 

Din păcate, aşa cum se întâmplă 
la noi, unii producători ezită să se 
asocieze în cooperative. În loc să 
capete putere pentru a negocia un 
preţ bun, producători agricoli încă 
stau pe gânduri şi amână să vină 
unul lângă altul. Asocierea, se ştie, 

le dă producătorilor încredere, 
le dă, e bine de reţinut, şi putere 
financiară pentru a face investiţii şi 
să iasă pe piaţă cu o marfă atractivă 
etichetată, ambalată. Un fermier 
care cultivă o suprafaţă mare de 
usturoi spune că nu e uşor să aduni 
cantităţi mari, nu e uşor să dai o faţă 
comercială în privinţa ambalării 
usturoiului. 

Iniţiativa Ministerului 
agriculturii, care îi stimulează pe 
producători, e o bună oportunitate 
pentru a începe o afacere cu usturoi, 
cu usturoiul românesc. Cercetătorii 
de la Buzău sunt pregătiţi 
să onoreze toate solicitările, 

specialiştii de acolo pun la 
dispoziţia fermierilor informaţii 
şi sămânţă. Mai mult, un fermier 
din Râmnicu Sărat este dispus să 
încheie un parteneriat cu Staţiunea 
de Cercetare de la Buzău şi să 
producă sămânţă pentru a veni în 
sprijinul programului amintit. 

În judeţul Constanţa s-au 
înscris în acest program (în acest 
an) un număr destul de mare de 
producători agricoli, după cum 
precizează Iulia Bruchental, 
directorul Direcţiei Agricole a 
judeţului Constanţa: „Ajutorul 
acordat cultivatorilor are un 
impact deosebit. Impactul se va 
vedea şi în rândul cercetătorilor. 
Rămâne ca proiectul să fie 
promovat în localităţile din judeţ, 
ceea ce noi am făcut şi vom face în 
continuare, pentru că promovând 
acest program îi informăm pe de 
o parte pe cumpărători, pe de altă 
parte le prezentăm fermierilor 
noile oportunităţi de afaceri”.

Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN
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● EVENIMENTE

Autoritățile locale din comuna Lumina au inaugurat 
duminică, 12 mai 2019, un teren de sport multifuncţional 
situat pe strada Morii nr. 79i, fosta Unitate Militară.

Investiţia face parte dintr-un proiect al autorităţilor 
locale de construire a unor terenuri de sport în comuna 
Lumina şi în satul Oituz.

Proiectul, finanţat cu fonduri de la bugetul local, 
include construirea unui teren similar şi în satul Oituz şi are 
ca scop punerea la dispoziţia cetăţenilor din comună a unor 
terenuri unde aceștia să poată practica diferite sporturi.

Noul teren sportiv este dotat cu gazon sintetic şi 
nocturnă, este un teren multifuncțional pe care se pot 
practica sporturi precum fotbal, tenis sau volei. 

Cu ocazia evenimentului de inaugurare a terenului 
de sport, a fost organizată o slujbă de sfinţire oficiată 
de preoţii din localitatea Lumina, precum şi un meci 
demonstrativ de fotbal.

Adrian CRĂCIUN

teren de sport multifuncţional 
în comuna Lumina

Primăria comunei Cumpăna, 
a organizat în data de 9 mai 
2019, festivitatea de inaugurare a 
obiectivului de investiţie Complex 
Sportiv „CENTENAR 2018”, obiectiv 
de mare importanţă atât pentru sportul 
cumpănean, cât şi pentru cel judeţean 
şi naţional. 

„Este zi de mare sărbătoare pentru 
că din mai 2017 până în aprilie anul 
curent am finalizat această investiţie, 
aşa cum am promis locuitorilor. 
Sportul este un mod de viaţă la 
Cumpăna. Aveam nevoie de acest 
complex sportiv pentru copiii şi 
tinerii din Cumpăna, dar şi pentru 
toţi locuitorii comunei”, a declarat 
doamna primar al comunei Cumpăna, 
Mariana Gâju.

„Este o investiţie extrem de 
importantă atât pentru cei 1.850 de 
elevi şi preşcolari, cât şi pentru cei 
   peste 17.600 de locuitori ai comunei 

cerinţele UEFA; spaţii dedicate şi 
altor discipline sportive: atletism 
(pistă de alergare cu 4 culoare pentru 
400 metri, aruncarea ciocanului, 
aruncarea discului şi a greutăţii); 
oină (teren de oină); handbal; volei; 
baschet; tenis.

Așteptăm darea în folosință 
efectivă a infrastructurii realizate în 
cadrul acestui proiect care suntem 
convinși că va veni însoțită de 
performanțele deosebite ale sportivilor 
noștri.

Andreea PASCU

Primăria Municipiului Constanța, prin SC Confort Urban, 
continuă lucrările de amenajare a unor noi locuri de parcare 
în cartierul Inel II, în perimetrul delimitat de străzile Prieteniei, 
Solidarității, Dreptății și Dumitru Marinescu. Mai exact, vorbim 
despre o nouă parcare în continuarea celor peste 200 de locuri 
de parcare din zona Școlii Generale nr. 39 „Nicolae Tonitza“.

Și aici locurile de parcare vor fi amenajate în locul zecilor 
de garaje care au fost demolate de curând. Zilele acestea au 
fost finalizate lucrările pe una dintre lateralele spațiului verde, 
unde au fost amenajate 85 de locuri de parcare, iar lucrările 
vor continua.

Noile locuri sunt destinate riveranilor care își parcau până 
acum autoturismele pe trotuare.

Reamintim că Primăria Municipiului Constanța a demarat 
o amplă campanie de eliberare a domeniului public de garaje. 
Acțiunea vizează peste două mii de garaje din toate cartierele 
din oraș. Astfel, Primăria Municipiului Constanța face apel 
din nou către locuitorii orașului să nu își parcheze mașinile în 
zonele în care se lucrează, pentru a nu îngreuna intervenția 
utilajelor.

Noi locuri de parcare în 
municipiul Constanța

Spre deosebire de alte localităţi 
care bat pasul pe loc când vine vorba 
de accesarea Fondurilor Europene, 
comunitatea din Cumpăna are câteva 
privilegii, şi asta pentru că ea a ales 
la primărie un gospodar care face 
risipă de energie pentru ca agenda 
sa de lucru să fie aceeaşi cu agenda 
cetăţenilor. Cumpăna rămâne un 
exemplu de bune practici, încă un 
semn că primarul şi colaboratorii săi 
alcătuiesc o echipă care se implică. 
Mariana Gâju, primarul comunei 
Cumpăna, precizează: „Eu am avut, 
şi am încă, un mentor spiritual care 
ştie să sprijine şi să formeze abilităţi 
şi caractere, e vorba de Elena Frâncu, 
o mare sportivă care a rămas aproape 

Cumpăna. Mă bucur că acest proiect 
ambiţios a fost realizat în cele mai 
bune condiţii, pentru că, investind în 
sport, investim în sănătatea noastră şi 
a copiilor noştri”, a declarat viceprim-
ministrul României, Daniel Suciu.

Alături de primarul comunei 
Cumpăna, Mariana Gâju, la 
eveniment au fost prezenți Daniel 
Suciu (viceprim-ministrul României, 
ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice), Ecaterina 
Andronescu (ministrul Educaţiei 
Naţionale), Bogdan Matei (ministrul 
Tineretului şi Sportului), Gheorghe 
Hagi, Daniel Botănoiu (secretar de stat 
în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale), Irina Pătrăşcoiu 
(director general al Companiei 
Naţionale de Investiţii), Claudiu 
Coadă (director general adjunct AFIR), 
Doina Stăiculescu (vicepreşedintele 
Federaţiei Române de Gimnastică 

Ritmică, vicecampioană olimpică la 
Los Angeles), Marius Horia Ţuţuianu 
(preşedintele Consiliului Judeţean 
Constanţa), Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanța, senatorii 
Nicolae Moga și Ștefan Mihu, Gheorghe 
Hagi, Mariana Solomon, directorul DJST 
Constanța, alături de alţi reprezentanţi ai 
administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi reprezentanţi ai instituţiilor 
deconcentrate, partenere în realizarea 
acestui obiectiv de investiţie.

Obiectivul a fost realizat cu fonduri 
asigurate de MDRAP, prin Compania 
Naţională de 
Investiţii (CNI), 
are 850 de locuri 
în tribune şi 
cuprinde: un 
teren de fotbal cu 
o dimensiune de 
105 x 68 metri, 
care respectă 

de proiectele comunei Cumpăna, mai 
ales când vine vorba de infrastructura 

şi cantină, precum şi cu spaţii de 
cazare pentru sportivi. În această lună, 

Cumpăna a găzduit, pe noul Complex 
Sportiv, „Centenar 2018”, concursuri 
şi competiţii cu o participare selectă. 
Aici avem şi o sală unde se pregătesc 
gimnastele mici, aici se antrenează 
ele pentru a face performanţă şi 
pentru a creşte pe plan naţional 
vizibilitatea comunei Cumpăna”. 

Cumpăna a găzduit, în ultimele 
două luni, câteva competiţii de 

anvergură: Campionatul Naţional de 
gimnastică ritmică pentru copii şi 
„Cupa Satelor”, cu menţiunea că, fapt 
lăudabil, evenimentul din urmă a fost 
organizat de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Despre aceste proiecte, unul 
mai interesant ca altul, despre 
izbânzile sportivilor (7 medalii la 
gimnastică ritmică), dar şi despre 
truda antrenorilor, în mare parte foşti 
sportivi, vom scrie pe larg în curând, 
într-o prezentare a clubului din 
comună. 

Cumpăna merită, veţi fi de 
acord cu noi, să fie privită cu atenţia 
cuvenită, este atenţia pe care o 
merită o comunitate de gospodari 
unde consolidarea infrastructuri este 
o prioritate. Şi pentru că scriem de 
echipele sportivilor, trebuie să vă 
semnalizăm că la Cumpăna există o 
echipă performantă şi în primărie, este 
echipa care scrie proiecte. 

infrastructura sportivă din comuna cumpăna 
modernizată și dezvoltată

sportului, îndeosebi cea a clubului 
din localitate, Victoria Cumpăna. La 
îndemnul doamnei Frâncu, dar şi cu 
sprijinul proiectelor şi al tinerilor din 
Cumpăna, am construit o bază sportivă 
model, cu pistă de atletism, cu tribune 
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