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Bogdan Trif, ministrul 
turismului, iniţiatorul unor proiecte 
care au revitalizat turismul, 
punând în valoare potenţialul 
uriaş pe care îl avem, a susţinut o 
conferinţă de presă la Constanţa, 
cu prilejul semnării contractului de 
finanţare a proiectului „Extinderea 
Delfinariului din municipiul 
Constanţa”. Fapt remarcabil, 
conferinţa de presă a avut loc chiar 
la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale 
Naturii, acolo unde a fost prezent şi 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Constanţa, Horia Ţuţuianu. Se 
cuvine să precizăm că fondurile 
necesare lucrărilor sunt asigurate 

Prima zi de școală vine cu 
mari surprize pentru toți școlarii 
și preșcolarii din municipiul 
Constanța. Copiii vor găsi pe 
bănci, ghiozdane de cea mai bună 
calitate, echipate cu rechizite și alte 
surprize. 

Cele peste 32 de mii de 
pachete achiziționate de Primăria 
Municipiului Constanța, prin 
Direcția Generală de Asistență 
Socială, conțin ghiozdane de cea 
mai bună calitate, penare, acuarele, 
caiete, blocuri de desen, cărți de 
colorat și creioane de colorat, 
diferențiate în funcție de vârstă: 
grădiniță, clasele 0 - IV și V – VIII.

 Cei mai mici dintre beneficiari 

vor găsi în cutii inclusiv recipiente 
pentru apă, pelerine de ploaie 
sau cutii pentru sandvișuri. Setul 
pentru grădiniță cuprinde ghiozdan 
cu personaje celebre din desene 
animate, cărți de activități și 
povești, caiete de jocuri și activități 

Veşti bune pentru elevii şi părinţii din municipiul Constanţa! 
caiete de matematică, acuarele, 
penar complet echipat cu pixuri, 
creioane, carioci, riglă, cutie pentru 
sandvisuri, recipient pentru apă.   

Elevii din clasele V-VIII au în 
cutiile achiziționate de Primăria 
Municipiului Constanța, ghiozdan, 
10 caiete studențești de matematică 
și română, pixuri, creioane, trusă 
de geometrie și cărți pentru școală, 
dar și romane pentru adolescenți. 
Pachetele cu rechizite vor ajunge 
în fiecare școală și grădiniță din 
municipiul Constanța, iar fetițele 
și băieții le vor găsi pe bănci, în 
prima zi de școală.

Ani MERLĂ

distractive, creioane de colorat, 
culori cerate, plastilină, pelerină 
de ploaie și recipient pentru apă. 
Cutia pentru clasele 0-IV are în 
interior un ghiozdan cu personaje 
celebre din desene animate, bloc de 
desen, cinci caiete dictando, cinci 

în proporţie de 70 la sută de către 
Ministerul Turismului, iar diferenţa 
de 30 la sută reprezintă contribuţia 
Consiliului Judeţean Constanţa.

Valoarea totală a lucrărilor se 
apropie de 6,5 milioane euro.

Menţionăm că este cel de-al 
22-lea proiect finanţat din fonduri 
europene, la Constanţa.

Şi acum câteva despre 
proiectul care vizează extinderea 
Delfinariului: aici se vor construi 
un bazin de antrenamente şi o staţie 
de pompare şi una de filtrare, se va 
amenaja un spaţiu administrativ 
(vestiare pentru antrenori, cameră 
pentru prepararea hranei, magazie, 

duşuri, ateliere etc.); proiectul 
vizează şi montarea unui dispozitiv 
de îndepărtare a compuşilor organici 
pentru apa care este direcţionată în 
bazinul de antrenament.

„Avem un program de 
guvernare în care investiţiile sunt 
prioritare şi mă bucur că reuşim 
să implementăm proiectele pe 
care ni le-am propus. Alături 
de promovare şi de măsurile de 
încurajare şi susţinere pentru 
mediul privat, ministrul turismului 
stimulează investitorii. În ultimi 
trei ani, numărul turiştilor care au 
călcat pragul Complexului Muzeal 
Ştiinţele Naturii Constanţa, a 

crescut cu 80 la sută. De exemplu, 
în 2018, 620.000 de turişti au 
vizitat acest obiectiv turistic.

Aşadar, potenţialul acestui 
punct de atracţie turistică este 
enorm.

Am fost încântat să aud că 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Constanţa vrea să continue 
investiţiile şi să depună la 
Ministerul Turismului un proiect 
pentru construcţia unui acvariu cu 
o suprafaţă de 3600 mp. Investiţiile 
sunt un câştig pentru comunitate”, 
a subliniat Bogdan Trif, ministrul 
turismului.

Ionela SAUCIUC

Extinderea Delfinariului – proiect destinat 
dezvoltării turismului constănţean



 
,

Pag 2 	 credem că vă interesează
august

2019

Eforie rămâne un oraş 
privilegiat, un oraş cu dimineţi 
însorite, cu străzi largi străjuite 
de pomi care au vârsta frumoasă a 
bătrânilor care întârzie pe băncile 
din parcul oraşului. Şi în această 
privinţă, Eforie are în preajma 
teatrelor de vară adevărate grădini 
cu spaţii verzi şi locuri de joacă 
pentru copii. Parcurile dau farmec 
şi culoare oraşului, iar de acum 
încolo vor apărea noutăţi de ultimă 
oră, între ele aflându-se campania 
de reabilitare şi modernizare 
a străzilor. În Eforie Sud, spre 
exemplu, pe o listă cu priorităţi 
se află străzile dr. V. Climescu 
şi M. Eminescu, Eternităţii şi 
Talazului, Albatrosului şi Pelican, 
Orizontului şi Pescarilor, unele 
vor fi pietruite, altele, cele mai  
     multe la număr, vor fi asfaltate. 

Potrivit informaţiilor puse 
la dispoziţie de Robert Șerban, 
primarul oraşului, se vor executa 
lucrări de excavaţii pentru 
fundaţii şi se vor monta borduri. 
Mai mult, lucrările de reabilitare 

şi modernizare vor include şi o 
îmbunătăţire a calităţii mediului, 
cum remarca Florin Coja, un 
colaborator care face parte din 
echipă şi iniţiază proiectele pentru 
înfrumuseţarea oraşului de la malul 
mării. 

Modernizarea străzilor va 
veni, cum spuneam, şi cu noi 
oportunităţi, între ele aflându-se 
amenajarea rampelor la urcare şi 
coborâre pentru persoanele 
cu dizabilităţi şi reabilitarea 
iluminatului public. Lucrările 
pentru introducerea gazelor, 
un proiect mult aşteptat de 
localnici, dar şi de investitori 
au fost demarate şi, fapt notabil, 
ele se desfăşoară într-un ritm 
care este conform graficului, 
ceea ce e un semn că există 

interes şi din partea firmei care 
implementează acest proiect. 

De la o vară la alta, Eforie este 
o destinaţie pe care turiştii o aleg 
fără ezitări, staţiunea având un 
potenţial care este tot mai atractiv 
şi pentru investitori, nu doar pentru 
turişti. Oraşul are câteva locuri 
insolite, unul dintre ele fiind Golful 
de la Capul Turcului, unde pe 
malul mării cu valuri mărunte se 

adună stoluri de lebede chiar şi 
iarna. Un constănţean îndrăgostit 
de Eforie a scris o carte despre 
istoria oraşului punând volumului 
un titlu inspirat: „Oraşul reginei”, 
o carte care merită să fie citită. 
Eforie este un oraş cu potenţial, 
este o staţiune care beneficiază 
mai nou de proiecte care sprijină 
dezvoltarea turismului, dezvoltă 
turismul balnear, şi vine în 
întâmpinarea turiştilor cu oferte 
generoase şi cu un pachet de 
servicii atractiv. 

La începutul lunii august, 
echipa primăriei şi consilierii 
locali au început pregătirile pentru 
„Zilele oraşului”, un eveniment 

care a promovat tradiţiile şi 
obiceiurile zonei, folclorul 
dobrogean şi proiectele 
culturale ale oraşului, este un 
eveniment cu multă veselie, 
care face o bună reclamă unei 
staţiuni balneare unde turiştii 
se distrează ca la ei acasă. 

Andreea PASCU

 ● Zilele oraşului Eforie: un eveniment 
unde distracţia a fost la ea acasă

Primăria Municipiului 
Constanţa a organizat astăzi 
cea de-a doua sesiune de 
informare privind implementarea 
bunelor practici în domeniul 
calităţii, dezvoltării durabile 
şi egalităţii de şanse aferente 
proiectului „Creşterea capacităţii 
administrative a Municipiului 
Constanţa prin introducerea 
şi menţinerea sistemului de 
management al calităţii ISO 9001”.

Obiectivul general al 

Creşterea calităţii actului administrativ, 
în atenţia municipalităţii

proiectului constă în dezvoltarea 
capacităţii administrative a 
municipiului Constanţa, prin 
implementarea şi certificarea 
sistemului de management 
al calităţii în conformitate cu 
prevederile standardului SR 
EN ISO 9001: 2015, fapt ce va 
determina creşterea calităţii actului 
administrativ pe termen lung.

Potrivit membrilor echipei de 
proiect, îmbunătăţirea sistemului 
de managament al calităţii actului 

administrativ conduce la creşterea 
satisfacţiei cetăţenilor. Odată 
implementat, sistemul va fi uşor de 
utilizat în munca de zi cu zi.

Proiectul presupune creşterea 
calităţii actului administrativ 
prin simplificarea modului de 
lucru intern şi prin stabilirea 
unor proceduri concrete de lucru 
care să faciliteze relaţia dintre 
administraţia publică locală şi 
cetăţeni.

Proiectul este cofinanţat din 

Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă 2014 - 20120, Axa 
prioritară 2. Administraţie publică 
şi sistem judiciar accesibile şi 
transparente, Obiectiv Specific 
2.1. Introducerea de sisteme şi 
standarde comune în administraţia 
publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari 
în concordanţă cu SCAP.

Ani MERLĂ

Învățământul Profesional 
în Sistem Dual – o soluție la 
criza muncitorilor calificați din 
țara noastră. Este tema primei 
Conferinţe Regionale care îşi 
propune să promoveze în rândul 
elevilor, părinţilor şi agenţilor 
economici sistemul de învăţământ 
profesional care presupune 
învăţarea unei meserii şi asigurarea 
unui loc de muncă la finalul 
cursurilor de specialitate.

Conferinţa a avut loc la 
Biblioteca Colorată Tomis HUB 
din incinta Tomis Mall Constanța.

Evenimentul, organizat de 
Comitetul Județean al Părinților 
Constanţa și Școala fără Șomeri 
cu sprijinul Primăriei Municipiului 
Constanța şi Camera de Comerț, 

Industrie, Navigație și Agricultură, 
a venit în întâmpinarea agenților 
economici care au nevoie 
de muncitori calificați, prin 
implicarea în programe de școală 

profesională în sistem dual. 
Primăria Municipiului Constanţa 
a susţinut sistemul de învăţământ 
dual. Fie că vorbim despre zidari, 
patiseri sau lăcătuşi, toate aceste 

Programe de şcoală profesională în sistem dual

● Modernizări şi reabilitări de străzi
ÎN ORAŞUL REGINEI

meserii sunt deja la mare căutare, 
iar perspectiva ne arată că vor fi din 
ce în ce mai solicitate.

Invitatul special al acestei 
conferințe a fost domnul Cornel 
Bertea Hanganu, fondatorul și 
președintele Școlii Fără Șomeri, un 
concept unic în România care a dus 
performanță în școala profesională 
în sistem dual prin înființarea a 
peste 100 de clase în sistem dual în 
ultimii 2 ani cu agenți economici ce 
și-au dorit să se implice în pregătirea 
forței de muncă bine calificată. 
Participarea este gratuită, tot ceea ce 
trebuie să faceți este să vă înscrieți 
prin intermediul formularului de la 
următorul link: https://forms.gle/
pLwwZd9pZqRGnfG59

Adrian CRĂCIUN

https://forms.gle/pLwwZd9pZqRGnfG59
https://forms.gle/pLwwZd9pZqRGnfG59
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Târgul  de carte „Gaudeamus” a 
fost un adevărat eveniment.

Aflat la cea de-a șasea ediție, 
târgul de carte „Gaudeamus”, 
organizat de Radio Constanța în 
colaborare cu Primăria 
Municipiului Constanța 
a fost un  regal de carte 
și spectacole artistice.    

Invitaţii au aplaudat 
recitalurile unor 
interpreți îndrăgiți 
de muzică ușoară și 
populară, au fost cinci 
zile de distracție și 
cultură.

Târgul s-a desfășurat 
în perioada 1-5 august, 

Surprize plăcute la GAUDEAMUS
în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia.

Printre artiștii care au evoluat 
pe scena din Piațeta Perla s-au 
aflat Aurelian Temișan, Daniel 
Iordăchioaie, Sorin Banciu sau Maria 

Panov. Au fost și dansuri 
de societate, dansuri 
moderne, dansuri 
țigănești și tot felul de 
surprize. 

Târgul a găzduit și o 
tombolă la care marele 
premiu a fost unul insolit: 
un zbor de 30 de minute 
deasupra litoralului la 
bordul unui avion de 
mici dimensiuni.

Ionela SAUCIUC

Amplă acțiune de igienizare 
în campusul Henri Coandă. 
Aproximativ 300 de voluntari de 
la Asociația Partida Romilor 
împreună cu beneficiarii 
locuințelor sociale au curățat 
aseară aleile și spațiile din 
fața blocurilor. La acțiune au 
participat și angajați ai firmei 
de  salubrizare, ai Direcției 
Generale de Asistență 
Socială și ai Serviciului 
Igienă Publică din cadrul 
Primăriei Municipiului 
Constanța care au pus la 
dispoziție mături, pubele, 
400 de saci și mănuși. 

Astfel de acțiuni vor avea 

loc periodic, în mai multe zone din 
municipiul Constanța.

Iacob IONIŢĂ

ACŢIUNI DE IGIENIZARE

Universitatea Maritimă din 
Constanța, în calitate de beneficiar, 
a semnat contractul de finalizare 
a proiectului  ,,Extindere, reabi-
litare, modernizare și echipare 
infrastructură educațională univer-
sitară: Corp B – Baza Nautică 
(Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului 
nr.2, Constanța’’. 

Finanțarea este asigurată din 
fonduri europene 98% și din 
venituri proprii 2%. Au fost aprobați 
indicatorii tehnico - economici ai 
obiectivului de investiții, respectiv 
indicatorii maximali și minimali ai 
obiectivului de investiții, în vederea 
finanțării în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020. 

Valoarea totală a investiției este 
de 24.625.066,32 lei (inclusiv TVA 
19%) respectiv, 
20.715.298,92 
lei (fără TVA), 
din care 
aproximativ 21% 
reprezintă dotări 
e c h i p a m e n t e 
tehnice.

Obiectivele 
generale și 
specifice, precum 
și activitățile 
prevăzute în 
cadrul acestui 
proiect au fost concepute ținând 
cont de nevoia îmbunătățirii 
sistemului de învățământ din 
UMC și adaptarea la normele și 
standardele internaționale. 

Coordonat de către rectorul 
universității, domnul prof. 
univ. dr. ing. Cornel Panait, 
proiectul, inovativ din punct de 
vedre arhitectural, își propune 
următoarele obiective principale:

● Extinderea suprafeței 

infrastructurii educaționale a UMC 
cu 2086 mp, prin suplimentarea 
cu 2 etaje a Corpului B – Baza 
Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. 
Cuarțului nr. 2 printr-o construcție 
autoportantă.

● Construcția și dotarea a 6 săli 
cu capacitatea de 713 locuri.

● Construcția și dotarea sălilor 
de seminar și laboratoarelor la 
nivel european. 

● Achiziția unei camere 
anecoide.

● Achiziția a două simulatoare 
în domeniul exploatării maritime: 

1.      Simulatorul Operator. 
Oferă posibilitatea de instruire în 
manipularea generală a mărfurilor 
și operarea specifică a macaralelor 
precum și instruire în operațiuni 

PROIECTE LA UMC

combinate de încărcare și 
descărcare a navelor.

2.       Simulator Balast. Scopul 
Simulatorului K-Sim Ballast 
este de a oferi un instrument care 
reprezintă o replicare realistă a 
dinamicii comportamentul unei 
platforme mobile de foraj pentru 
balast si sisteme de menținere a 
poziției.

Perioada de realizare a 
proiectului este de 24 luni.

Ani MERLĂ

Micuții de la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 2 din 
Constanța vor avea în luna 
septembrie o surpriză foarte 
plăcută. 

Cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Constanța au avut 
loc ample lucrări de reabilitare și 
modernizare a clădirii. 

Acoperișul a fost schimbat, 
așa că, de acum înainte ploaia 
nu va mai deranja pe nimeni, 
instalația electrică foarte veche 
a fost schimbată în întregime , 
eliminând astfel riscul producerii 
unor incendii,  toate caloriferele 
din instituție au fost înlocuite cu 
unele noi, de fontă, holul a fost 
refăcut în totalitate și bucătăria a 
fost reamenajată și modernizată. 
De aseamenea, pentru prima dată, 
copiii vor mânca într-o sală de mese 
și nu în sala de clasă, cum au făcut 
până acum. Grădinița beneficiază 
din acest an de 2 grupuri sanitare 
noi, cu 12 toalete, spre deosebire 
de cele 5, insuficiente, care au fost 
până acum. 

Iar lucrările nu se opresc 
aici, vor continua cu reabilitarea 
gardului, dar și alte surprize 
pregătite celor mici. 

După ce la începutul acestui an, 
Primăria Municipiului Constanța a 
dat în folosință o nouă creșă cu 100 
de locuri pentru copilașii din oraș, 
alte trei unități aflate în administrarea 
municipalități vor fi extinse prin 
lucrări de reabilitare, modernizare și 
mansardare. 

Primarul municipiului Constanța, 
domnul Decebal Făgădău, a alocat, în 
urma rectificării bugetare din ultima 
ședință a Consiliului Local Municipal, 
mai mulți bani pentru ca aceste unități 
să fie extinse, iar numărul locurilor 
din creșe să crească.

Este vorba despre Creșa nr. 1, de 
pe strada Adamclisi, Creșa nr. 2, de pe 
aleea Mălinului și Creșa nr. 5 situată 
pe aleea Mimozelor. 

Prin lucrările care vor fi executate 
la aceste unități,  numărul locurilor va 
crește cu încă 105. 

„Știți foarte bine că anul acesta am 
deschis o creșă nouă. Nu este suficient, 
așa că trebuie să ne canalizăm energia 
pe extinderea numărului de locuri din 
creșele constănțene”.

Și pentru că luna aceasta s-au 
afișat și rezultatele la Bacalaureat, 
primarul municipiului Constanța, 
domnul Decebal Făgădău, face apel 
către absolvenții de liceu să aleagă 
universitățile constănțene, adevărate 
modele pentru educație. 

Ioniţă IACOB

● Primăria Municipiului Constanţa 
continuă investiţiile în oraşul nostru!

O NOUĂ CREŞĂREABILITARE 
GRĂDINIŢĂ



Pag 4 	 evenimente
august

2019

Campania de 
încurajare a mersului pe 
bicicletă ca o alternativă 
la nivelul mobilității 
urbane continuă. 

Sub egida proiectului 
PORTIS (PORT-
Cities: Innovation for 
Sustainability) a fost 
desfășurată, în data 
de 01 august 2019, 
în rândul angajaților 
C.N. „Administrația 
Porturilor Maritime” 
S.A. Constanța, o acțiune 
de promovare a utilizării bicicletei 
ca mijloc alternativ de deplasare 
la locul de muncă, în detrimentul 
folosirii autoturismului personal. 

În acest sens, 10 voluntari s-au 
alăturat acestei inițiative și urmează 
să primească gratuit în custodie, 
pentru o perioadă de 30 zile, 
biciclete electrice pe care le vor 
putea utiliza după cum consideră 
de cuviință, dar în special pentru a 
se deplasa de la domiciliu la locul 
de muncă, pe tot parcursul lunii 
august. 

Starea de sănătate a 
participanților la această acțiune va 
fi evaluată la începutul perioadei 
de utilizare a bicicletelor și de 
asemenea la încheierea acestei 
perioade, în vederea demonstrării 
eventualelor avantaje pentru 
sănătate ale utilizării intensive 
a bicicletei ca alternativă de 
deplasare în oraș. 

„Bicicleta poate reprezenta o 
alternativă de deplasare în oraș. 
Tot mai multe persoane utilizează 

ALEGE BICICLETA! 

bicicleta în mod constant, chiar și 
în ciuda unei infrastucturi dedicate 
insuficient. Încercăm să promovăm 
cât mai mult acest comportament și 
în Constanța și nu doar ca o formă de 
agrement și divertisment dar și ca o 
modalitate alternativă de mobilitate 
cotidiană, mai ales pe distanțe 
scurte și medii. Îmbunătățirea 
facilităților destinate deplasării cu 
bicicleta va reprezenta o constantă 
a tuturor proiectelor de regenerare 
și dezvoltare urbană și în special a 
celor care vizează infrastructura de 
transport. În perioada următoare, 
în cadrul unor astfel de proiecte, 
vor fi amenajate culoare speciale 
pentru biciclete de-a lungul marilor 
bulevarde, precum și în zona 
centrală a orașului.” a declarat 
doamna Viorica-Ani Merlă, director 
executiv al direcției Programe 
și Fonduri Europene din cadrul 
Primăriei Constanța și coordonator 
local în cadrul proiectului CIVITAS 
PORTIS.

Ionela SAUCIUC

Cea de-a 117-a ediție a Festivalului 
Mării, eveniment organizat cu ocazia 
Zilei Marinei Române, a fost marcat 
la Constanța prin manifestări dedicate 
navei-școală „Mircea”, ambasadorul 
onorific al României pe mările și 
oceanele lumii, cu prilejul împlinirii 
a 80 de ani de la intrarea în serviciul 
Marinei Militare Române.

Pe faleza din fața 
Comandamentului Flotei au fost 
prezentate standurile expoziționale 
ale Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân”, Școlii Militare de Maiștri 
Militari a Forțelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu”, Colegiului Național 
Militar „Alexandru Ioan Cuza”, 
Direcției Hidrografice Militare și ale 
Centrului de Scafandri. Activitățile 
au fost prilejuite de sărbătorirea Zilei 
Resurselor Mării și a Învățământului 
Militar de Marină. 

Muzica Militară a Forțelor Navale 
a completat atmosfera de sărbătoare.

Tot cu acest prilej, constănțenii 
și turiștii au fost invitaţi la Ziua 
Porților Deschise. Evenimentul a fost 
organizat în Portul Militar Constanța, 
începând cu ora 08:30. Au putut fi 
vizitate 14 nave ale Forțelor Navale 
Române, două ale Gărzii de Coastă, 
un elicopter Puma Naval, submarinul 
„Delfinul”, dispozitive mobile de 

ZIUA MARINEI 
ROMÂNE

lansare rachete dar și expoziții 
specifice.

În ziua următoare, raionul 
maritim din fața Comandamentului 
Flotei a găzduit repetiția generală 
pentru Exercițiul demonstrativ 
întrunit „Forțele Navale Române 19”.

A urmat, în următoarea zi, o 
ceremonie militară și religioasă care 
a fost organizată la Monumentul 
Crucea Marinarilor de pe faleza 
Cazinoului din Constanța.

Festivitățile dedicate Zilei 
Marinei Române au debutat cu 
exercițiile navale care s-au desfășurat 
pe faleza Comandamentului Flotei. 
Publicul a putut participa la jocurile 
marinărești organizate în Portul 
Turistic Tomis.

Seara,, Muzica Militară a Forțelor 
Navale a susținut un concert care i-a 
încântat publicul şi seara s-a încheiat 
cu retragerea cu torțe a marinarilor 
militari pe traseul Poarta 1 (Portul 
Constanța) – faleza Cazinoului – 
Comandamentul Flotei – strada 
Remus Opreanu – Piața Ovidiu și 
retur, până la Comandamentul Flotei, 
timp în care a avut loc și un spectacol 
inedit de lansare de lampioane de la 
bordul navelor militare ancorate în 
apropierea falezei.

Ioniţă IACOB

● EVENIMENTE
VEDETELE CARE AU PARTICIPAT 

LA ZILELE ORAŞULUI EFORIE

Vă invităm să faceţi 
cunoştinţă cu gimnastele 
Silviana Sfiringu şi Ioana 
Stănciulescu, medaliate 
la Festivalul Olimpic al 
Tineretului European.

Micuţele constănţence 
Silviana Sfiringu şi 
Ioana Stănciulescu ne 
împărtăşesc, cu bucurie şi 
emoţie, secretele primilor 
paşi în drumul spre 
succes.

La Festivalul Olimpic 
al Tineretului European 
care a avut loc la Baku, în Azerbaidjan, la sfârşitul lunii iulie, cele 
două gimnaste au obţinut medalia de argint pe echipe. Silvia a mai 
cucerit bronz la sol şi la sărituri şi argint la bârnă iar Ioana bronz 
la paralele şi argint la sol, anul trecut, la Glasgow, fiind campioană 
europeană de junioare la sol.

Frumoase, zâmbitoare şi energice, dar mai ales talentate, 
muncitoare şi disciplinate, Silvia şi Ioana vor fi cu siguranţă nişte 
senioare de bază pentru gimnastica românească!

Sănătate şi succes la trecerea de la junioare la senioare!
Irina OANCEA

Primăria Municipiului Constanţa 
susţine performanţa!

AFIŞELE CU 
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O amintire mă face să am un 
dram de nostalgie... L-am cunoscut 
mai bine pe Jean Constantin la un 
festival de satiră şi umor „Un bob 
de veselie” în urmă cu mulţi ani, 
festival găzduit de oraşul Feteşti 
din judeţul vecin, Ialomiţa. Acolo 
am avut o întâlnire cu actorul, o 
întâlnire care s-a prelungit la un 
taifas prilejuit de un interviu pe care 
Jean Constantin a avut amabilitatea 
să mi-l acorde. Între altele, actorul 
mi-a făcut o mărturisire şi mi-a spus 
că una dintre scenele de care a fost 
îndrăgostit a fost cea a Teatrului de 
vară din Techirghiol, oraş căruia i-a 
găsit un loc privilegiat în gândurile 
şi amintirile sale. Actorul povestea 
despre scena de la Techirghiol cum 
alţii povestesc de casa părintească 
pe care o poartă în suflet oriunde 
s-ar afla. 

● Teatrul de vară „Jean Constantin”  
va fi reabilitat 

O VARÃ CU PROIECTE 

Techirghiol 

Teatrul de vară din Techirghiol 
îi poartă acum numele. Spre 
cinstea oraşului despre a cărei 
faimă se vorbeşte (şi se va povesti) 
amintindu-se de fiecare dată, după 
cum remarca primarul oraşului 
Iulian Soceanu, şi de marele actor 
Jean Constantin. Actorul care va 
rămâne pentru totdeauna în galeria 
insolită a celor care au slujit cu 
dragoste şi cu patimă arta, scena şi 
publicul. 

Lângă această amintire îşi află, 
mai nou, locul câteva informaţii de 
ultimă oră despre scena teatrului 
de vară „Jean Constantin” din 
Techirghiol. Teatrul va fi reabilitat 
şi va avea, să spunem aşa, o 
haină nouă. Mai mult, teatrul va 
fi modernizat, el va fi extins şi va 
deveni un spaţiu mai prietenos 
decât până acum. Modernizarea 

presupune extinderea capacităţii: 
de la 490 de locuri la peste 600; 
într-o clădire va funcţiona un 
centru multifuncţional, care va 
avea o suprafaţă de 219 mp, aici 
urmând să fie găzduite expoziţiile, 
lansările de carte şi alte activităţi 
culturale recreative. Pentru 
organizatorii de spectacole inserăm 
o informaţie care le va fi, sperăm, 
utilă: modernizarea teatrului de 
vară presupune construirea unui 
spaţiu pentru funcţiuni tehnice, 
un spaţiu care va avea o suprafaţă 
de 70 mp; zona pietonală va fi 
(şi ea) abilitată pe o suprafaţă 
de peste 1300 mp. Lângă aceste 
cifre trebuie să inserăm şi câteva 
gânduri, viaţa culturală are nevoie 
de ele. „Vom avea încă o vară cu 
proiecte culturale şi cu spectacole 
pentru localnici şi pentru turiştii 
care aleg să îşi petreacă vacanţa 
la Techirghiol”, spune Florin Zisu, 
viceprimarul oraşului, iniţiatorul 
unor cercuri şi ateliere creative 
care funcţionează în cadrul casei 
de cultură din oraş. 

După finalizarea proiectului ce 
vizează modernizarea Teatrului de 
Vară „Jean Constantin”, o investiţie 
mult aşteptată de localnici, primăria 
va organiza un spectacol unde vor 
fi invitaţi actorii care l-au cunoscut 
şi au urcat pe scenă alături de actor, 
fiindcă oraşul are două legende: 
cea a lui Techir şi cea a lui Jean 
Constantin. Prietenii actorului vor 
fi invitaţi să urce pe scenă şi să 
aducă în faţa publicului o amintire 
cu Jean Constantin. Ideea aparţine 
viceprimarului Florin Zisu.

Iulian TALIANU

Primarul Năvodariului,  
Florin Chelaru, a semnat contrac-
tul pentru începerea lucrărilor de 
reabilitare a Podului de la Ecluză. 
Proiectarea a fost finalizată, iar în 
momentul de față se lucrează la 
emiterea autorizației de construire, 
au anunțat reprezentanții Primăriei 
Năvodari.

Reprezentanții Primăriei Năvo-
dari au anunțat că urmează să fie 
purtate discuții cu Poliția Rutieră și 
autoritățile județene, „având în ve-
dere că ne aflăm în plin sezon estival 
și valorile de trafic rutier sunt mari, 
pentru a găsi cele mai bune soluții  
astfel încât restricțiile de trafic să nu  
creeze ambuteiaje și disconfort  
turiștilor și localnicilor”.

Menționăm că lucrările vizează 
lărgirea și asfaltarea Podului Eclu-
ză, proiectul fiind finanțat în cadrul 
Programului Național de Dezvolta-
re Locală, în valoare de aproximativ 
3 milioane de lei. Proiectul preve-
de modernizarea podului ce traver-
sează Canalul Poarta Albă-Midia  
Năvodari prin mărirea capacită-
ții de circulație prin lărgirea părții 
carosabile, ceea ce va duce la des-
congestionarea traficului, mai ales 
în lunile iunie-august, scurtarea 
timpilor în trafic, creșterea sigu-
ranței și confortului în trafic. De 
asemenea, trotuarele vor fi moder-
nizate pe ambele sensuri de mers.

Autoritățile locale vor informa 
din timp cu privire la restricțiile de 
circulație de pe durata lucrărilor.

Adrian CRĂCIUN

PODUL DE LA 
ECLUzA MIDIA- 
NĂvODARI vA 

INTRA îN  
REABILITARE

ZILELE
ORAŞULUI

NĂVODARI
La Năvodari, cu ocazia Zilelor Orașului 

organizate de primărie și Consiliu Local s-au 
adunat mii de oameni în incinta stadionului 
Flacăra. Scena amenajată aici i-a avut protagoniști 
pe: Ștefan Bănică jr., Fuego, Ionuț și Doinița 
Dolănescu, Daniela Gyorfi, Nicu Paleru, Harmony 
Saund, Distinto și mulți alții.

Anul acesta a fost acordată o atenție deosebită 
copiilor și tinerilor. Primele două zile au debutat cu 
momente concepute exlusiv pentru aceștia. Vineri a 
fost inaugurat primul Skate Park al orașului iar altă 
zi, primii doi oameni de la cârma orașului au premiat 
elevii cu rezultate excelente la învățătură.

Au fost trei zile și trei nopți în care a fost celebrată 
performanța și unitatea năvodăreană cu considerație 
pentru trecut și cu susținere și încredere în viitor.

Ionela SAUCIUC
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După ce a iniţiat programe 
care îi sprijină şi îi stimulează 
pe producătorii agricoli, cărora 
le-a pus la dispoziţie ajutoare şi 
consultanţă, ministrul agriculturii, 
Petre Daea, vine în întâmpinarea 
tinerilor fermieri cu noi soluţii 
ce vizează eficienţa acestor 
măsuri, soluţii care promovează o 
atitudine ce va îmbunătăţiţi starea 
agriculturii, îndeosebi activitatea 
din legumicultură şi zootehnie, 
două sectoare care vor beneficia 
şi de acum încolo de sprijin şi de 
facilităţi. Programele de tomate 
cultivate în spaţii protejate şi 
de cultivare şi valorificare a 
producţiei de usturoi au avut 
impactul mult aşteptat, ceea ce 
înseamnă că priorităţile pieţei, 
inclusiv ale cumpărătorilor, sunt 
privite cu atenţia cuvenită de către 
ministerul agriculturii. Mai mult, 
aceste programe, cărora trebuie să 
le adăugăm şi pe cele ce vizează 
creşterea subvenţiei pentru oierii 
care valorifică lâna, sunt măsuri care 
îi sprijină pe crescătorii de animale 
şi structurile asociative. Amintim 
de structurile asociative pentru că, 

● Priorităţi în zootehnie şi legumicultură 
Se vor înfiinţa trei centre pentru spălarea lânii

● noi facilităţi pentru cultivatorii de tomate în spaţii protejate 
● subvenţie pentru reîmprospătarea efectivelor de ovine ● sprijin pentru structurile 

asociative care vor amenaja spaţii de depozitare şi procesare a produselor
în ultima vreme, producătorii şi 
fermierii sunt tot mai interesaţi de 
avantajele şi facilităţile pe care le 
au cooperativele; fermierii sunt tot 
mai receptivi la oportunităţile pe 
care le aduce în piaţă CASA DE 
COMERŢ ALIMENTAR, o altă 
iniţiativă de ultimă oră, promovată 
şi coordonată de specialişti 
cu experienţă şi cu rezultate 
remarcabile în comercializarea 
produselor agricole. 

Aici trebuie să facem o 
precizare: programul îi încurajează 
pe gospodarii care cultivă şi 
valorifică producţia de usturoi. Mai 
nou, beneficiarii programului de 
tomate vor avea facilităţi privind 
achiziţionarea unor centrale 
termice, ceea ce ne îndreptăţeşte să 
scriem că vor apărea noi locuri de 
muncă, mai cu seamă că gospodarii 
vor căpăta încredere şi vor iniţia 
proiecte pentru a dezvolta afacerea. 
Producţia de tomate va creşte, iar 
comercializarea produselor s-ar 
putea face prin Casa de Comerţ 
Alimentar care îi va sprijini pe 
asociaţii din cooperative să vândă 
produsele la un preţ bun. 

Potrivit unor informaţii de 
ultimă oră, Ministerul Agriculturii 
caută soluţii pentru a încuraja oierii 
care îşi propun să reîmprospăteze 
efectivele; în acest caz se discută 
de o subvenţie (de 200 lei) care 
va fi plătită în trei rate; în cel mai 
scurt timp, acelaşi minister va veni 
în sprijinul oierilor cu un proiect 
ce vizează înfiinţarea unor centre 
de spălare a lânii, centrele vor fi 
amenajate pe regiuni. Să sperăm că 
unul dintre ele va fi în Dobrogea! 

„O altă prioritate pentru 

Ministerul Agriculturii (care are 
o agendă bogată în proiecte) este 
sprijinirea structurilor asociative 
pentru amenajarea unor spaţii 
de depozitare şi de procesare 
a produselor, dar şi pentru 
achiziţionarea unor abatoare 
mobile, cu menţiunea că finanţarea 
pentru aceste abatoare va creşte 
substanţial”, după cum precizează 
Iulia Bruckental, directorul 
Direcţiei Agricole a Judeţului 
Constanţa. 

Irina OANCEA

Zilele Lacului Techirghiol este 
un eveniment pentru oraş. Cu ediţia 
din acest an s-au adunat, iată, 20 
de ani de când localnicii şi turiştii 
participă la spectacole şi expoziţii, 
la concursuri şi concerte, animând 
centrul staţiunii Techirghiol, 
acolo unde, la sfârşitul săptămânii 
trecute, a fost deschis un târg 
rezervat meşterilor populari; aici 
a fost organizată şi o expoziţie de 
artă tradiţională românească; pe 
faleză a fost vernisată o expoziţie 
de caricatură, în timp ce pe 
stadion a avut loc un turneu de 
fotbal; Primăria şi Consiliul Local 
Techirghiol au sprijinit organizarea 
unor expoziţii şi concursuri la 
tenis de masă, în parcul de la 
Monumentul Eroilor şi la Grădina 
Botanică, turiştii au fost invitaţi la 
o expoziţie culinară cu vânzare; în 

zilele de 23 şi 24 august artişti şi 
interpreţi de muzică populară şi 
muzică etno, pop şi rock au urcat 
pe scenă într-un spectacol primit 
cu aplauze şi cu entuziasm; faleza 
din Techirghiol a fost însufleţită 
de o paradă a ansamblurilor 
artistice (Techir, CAN-SU, 
Fanfara RAJA, Ansamblul de 
balet, Ansamblul TOCUZ etc.). 
Seara cântecelor şi dansurilor 
tradiţionale, spectacol răsplătit 
cu îndelungi aplauze, a fost 
urmărit cu viu interes de către 
localnici şi turişti.

Expoziţia de artă „Flori 
la Techirghiol”, găzduită de 
Grădina Botanică, rămâne o 
amintire al cărei parfum se simte 
şi azi.

Andreea PASCU

● Zilele Lacului Techirghiol

Parfum de sãrbãtoare
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În anul de graţie, 2019, 
priorităţile pentru tineri s-au adunat, 
încă un semn că piaţa muncii e 
într-o continuă schimbare: apar noi 
profesii, criza forţei de muncă din 
turism şi din sectorul de construcţii 
se adânceşte, învăţământul dual 
este pus sub semnul urgenţei, în 
timp ce Politica Agricolă Comună şi 
digitalizarea, capătă noi dimensiuni 
care trebuie promovate, mai cu 
seamă că ele aduc beneficii tinerilor 
fermieri şi managerilor care pun la 
temelia unei afaceri, inovarea. Alte 
priorităţi: promovarea politicilor 
comune care îi ajută pe tineri să 

Finanţările de care vor beneficia 
liceele preponderent agricole potrivit 
Legii nr. 57 (care completează 
Legea Educaţiei Naţionale numărul 
1 din 2011) vor ajuta (şi stimula) 
atât pregătirea elevilor cât şi pe 
cea a profesorilor, mulţi dintre ei 
cadre didactice cu experienţă şi 
cu idei inovatoare care îi vor ajuta 
pe absolvenţi să aibă abilităţi şi 
competenţe cerute pe piaţa muncii 
de către fermierii care promovează 
performanţa în agricultură. Această 
susţinere, fapt notabil, va veni de la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, încă un semn clar că 
identificarea necesităţilor se va face 
în baza unor programe şi proiecte 
scrise de specialişti. ● Una dintre 
ţinte este dezvoltarea învăţământului 
agricol, ceea ce înseamnă că liceele 
vor avea la îndemână oportunităţi 
care să le ajute să îşi îmbunătăţească 
structura organizatorică şi calitatea 
instruirii. O prioritate va fi, uşor 
de înţeles, asigurarea calităţii 
în privinţa pregătirii viitorilor 
specialişti, specialişti care se 

● În liceele agricole susţinute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Vor apărea noi specializări
vor instrui pentru aplicarea unor 
tehnologii de ultimă oră, pentru 
a spori eficienţa exploataţiilor 
agricole şi a cooperativelor; vor 
apărea noi specializări şi calificări 
profesionale, conform legislaţiei în 
vigoare, în domeniul agricol. Alte 
meserii, în schimb, vor fi conservate 
şi nu se va spune că sunt pe cale de 
dispariţie, cum se întâmplă, spre 
exemplu, cu meseria de potcovar. 
Vasile Anghel, directorul liceului 
Pontica din municipiul Constanţa, 
un manager care administrează 
cu chibzuinţă priorităţile şcolii, 
are un proiect mai vechi privind 
această meserie: „Am găsit, spune 
directorul, un partener care ne-
ar putea sprijini, mai cu seamă că 
prima promoţie va fi angajată la 
herghelia pe care o administrează. 
Am primit în anii din urmă, solicitări 
pentru meseria de potcovar şi de la 
structurile asociative. Cererile au 
venit din mediul rural, din satele 
unde crescătorii de animale nu au 
renunţat la cai, dar şi de la fermierii 
care se îngrijesc de animale pentru 

serviciile mărunte din gospodăria 
fermei”. 

Printre investiţiile specifice 
în agricultură şi cheltuielile 
materiale necesare funcţionării 
liceelor agricole, se află construc- 
ţiile agricole şi zootehnice, 
achiziţionarea de combine şi 
tractoare, dar şi echipamentele de 
lucru specifice acestor utilaje; fapt 
lăudabil, pe această listă cu investiţii 
specifice se află echipamentele 

pentru irigaţii, mijloacele de 
transport, echipamentele pentru 
dotarea laboratoarelor didactice; 
mai mult, liceele pot beneficia de 
investiţii în ateliere mecanice şi în 
echipamente specifice activităţii 
din zootehnie şi de procesare, 
unităţile şcolare pot înfiinţa plantaţii 
pomicole, viticole, sere, solare şi 
răsadniţe; pe lista cu investiţii se 
află cantinele, internatele şi sălile de 
sport. 

Suntem martori, e limpede, de o 
nouă atitudine. Ea vine în sprijinul 
elevilor din liceele agricole. 

Ioniţă IACOB

Priorităţi pentru tineri pe piaţa muncii 
● digitalizarea va diminua birocraţia ● proiectele vor opri exodul tinerilor şi vor 

sprijini zonele defavorizate ● oportunităţi pentru tineri: învăţământul dual şi inovarea
se instruiască pentru a răspunde 
cu promptitudine unor provocări 
de ultimă oră. Una dintre aceste 
provocări ar putea fi digitalizarea. 
Scurt şi cuprinzător: digitalizarea 
contribuie la diminuarea birocraţiei, 
ea sprijină comunicarea şi aduce 
mari beneficii investitorilor şi 
managerilor. Digitalizarea nu 
va reduce locurile de muncă, 
dimpotrivă: specialiştii estimează 
ivirea unor oportunităţi care vor 
sprijini apariţia unor noi profesii! 
Digitalizarea ajută inovaţia. O 
altă prioritate care ar putea înviora 
piaţa muncii vizează investiţiile. 

Ele trebuie încurajate pentru că 
dezvoltă economia şi ajută apariţia 
unor noi locuri de muncă, sprijină 
zonele defavorizate; comunităţile 
pot beneficia de proiecte şi de 
finanţări care ar putea reduce exodul 
tinerilor. Se ştie, tinerii se pot 
adapta uşor, ei au dinamism şi simt 
nevoia să deprindă o meserie. Prin 
investiţii şi proiecte viabile, se vor 
reduce discrepanţele dintre mediul 
urban şi cel rural, discrepanţe care 
îi împiedică, din păcate, pe tineri 
să înceapă cu paşi siguri o afacere. 
Investiţiile şi inovarea pot fi soluţii 
pentru a diminua criza forţei de 
muncă, inovarea şi educaţia sunt 
benefice pe termen lung pentru 

tineri. Dacă ei vor căpăta încredere 
şi curaj vor face investiţii. Dacă 
vor beneficia de facilităţi şi de 
proiecte, managerii vor accesa 
fonduri europene. Piaţa muncii 
ar veni (şi ea) cu noi oportunităţi 
pentru tineri, programele pentru 
instalarea tinerilor fermieri şi 
pentru învăţământul dual sunt 
soluţii pentru tinerii care se 
pregătesc să calce apăsat cu gândul 
la dezvoltarea unei afaceri ori la 
însuşirea unor competenţe care să-i 
ajute să se dezvolte în carieră şi să 
capete experienţă. 

Pe piaţa muncii, după cum ştim 
cu toţii, experienţa contează! 

Andreea PASCU
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Într-o vreme când birocraţia 
sufocă unele proiecte, decanul 
Universităţii de Educaţie Fizică 
şi Sport din cadrul Universităţii 
Ovidius, prof. univ. dr. Mirela 
Damian, are numai cuvinte de 
laudă despre studenţii din echipa 
care a reprezentat universitatea 
constănţeană la Campionatul 
Universitar de Oină, competiţie care 
a avut loc la Bacău. Competiţia a 

Orizontal: 1) Varietate de viţă de vie care produce struguri cu boabe rotunde cărnoase şi aromate. 
2) Soi de viţă de vie, originar din Franţa, cu boabe mici albe şi rotunde – Podgorii 3) Iarbă pe sfârşite 
– Vast – Sete. 4) Nicolae Avram – Drumurile beţiei lui Bachus 5) În acest loc primitiv 6) Interjecţie 
– Acute – Fluviu în Liberia 7) Preşedintele Rusiei – Calciu – Ion Lavric 8) Puiul caprei – Iancu 
Ardeleanu – Fruct din antile 9) Bun de băut – Poet latin căruia îi aparţine oda „Către viejas” 10) A 
sorta strugurii – Bonar (pop) 11) Cunoscută podgorie situată lângă Iaşi, de unde provine un vin roşu 
superior – A se opri. 

Vertical: 1) Podgorii transilvane unde sunt cultivate soiuri ca pinot gris şi riesling italian 2) Podgorie 
situată în vestul României unde se cultivă Fetească Albă, Fetească Regală, Cabernet ş.a. (două cuv.) 
3) Oaie tânără – Podgorie moldavă, unde se produc vinuri albe, roşii de masă 4) Drag la urmă – Cozi 
de draci – Andrei Dumitru – Rece! 5) Ambarcaţiune sportivă – 12 luni – Cuvânt cu care se alungă ulii 
(reg.) 6) Supărat – Prenume masculin 7) Aerisit – Vehicul rustic 8) Soi de viţă de la Cotnari cu boabe 
dese şi dulci – Adrian Barbu 9) Brav în final! – A apărea – Plin de aţe 10) Ion Slavici – Cunoscător. 11) 
Ştiinţă care studiază viţa de vie. 

Dicţionar: VUO, SINU, HIA.

● O plăcută surpriză
Echipa de oină a studenţilor constănţeni

fost organizată de către Federaţia 
Sportului Şcolar şi Universitar în 
colaborare cu Facultatea de Ştiinţe 
ale Mişcării şi Sănătăţii din oraşul 
care a găzduit acest campionat, 
Federaţia Română de Oină şi Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret din 
oraşul amintit. Echipa studenţilor 
constănţeni s-a clasat pe locul trei 
într-o competiţie unde majoritatea 
jucătorilor au fost începători. Pe 

prima poziţie s-a situat Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca. 

Studenţii constănţeni merită 
cuvinte de laudă şi încurajări; o 
frumoasă tradiţie a fost reluată, iată, 
după mai bine de 30 de ani. În urma 
demersurilor făcute la Federaţia 
Română de Oină, care sprijină 
proiectul, această competiţie a fost 
introdusă în calendarul competiţiilor 
de oină.

O precizare: la întâlnirea dintre 
decanul Mirela Damian şi Nicolae 
Dobre, preşedintele Federaţiei 
Române de Oină, care a avut loc 
la sediul Facultăţii de Educaţie şi 
Sport de curând, s-au pus la punct 
detaliile privind prezentarea oinei 
în cadrul disciplinelor opţionale 
de la facultate. Nicolae Dobre, un 
preşedinte de federaţie cu spirit 
de iniţiativă şi cu notorietate, este 
convins că în Constanţa există 
un potenţial sportiv care ar putea 
înscrie oina pe harta disciplinelor 
sportive de succes. Competiţia de la 
Bacău e un semn că oina va căpăta 
într-o bună zi strălucirea de altădată. 

Decanul Facultăţii de Educaţie 
Fizică şi Sport, prof. univ. Dr. 
Mirela Damian, e convinsă că având 
sprijinul Federaţiei şi avantajul unei 
colaborări cu ACS Frontiera Tomis 
Constanţa, echipă cu o frumoasă 
carte de vizită, echipa studenţilor 
ar putea fi o plăcută surpriză în 
competiţiile universitare, ar putea fi 
într-o bună zi mândria comunităţii. 

Valeria DRĂNICEANU

Deoarece praznicul Adormirii 
Maicii Domnului este cel mai 
important moment religios al 
lunii Gustar, care are semnificații 
inclusiv în calendarul popular, 
tematica lunii august la Muzeul de 
Artă Populară Constanța reflectă 
tocmai acest eveniment 
marcat anual pe 15 august. 

În acest scop, vizitatorii 
pot admira o frumoasă 
icoană pictată pe sticlă 
din colecția muzeului, 
din secolul al XIX-lea, 
care redă tematica lunii 
august: „Adormirea Maicii 
Domnului”. Ea a fost pictată 
pe sticlă, cu tempera, de 
către meșterul iconar Savu 
Moga din Arpașul de Sus, 
Țara Oltului. La realizarea 
icoanei, pe care este pictat, 
în partea de jos, chiar și anul 
execuției, 1871, meșterul a 
folosit foița de aur. 

Icoana reprezintă scena 
Adormirii Maicii Domnului, 
așa cum apare ea redată 
în viziunea iconografică 
ortodoxă consacrată. 
Trupul Fecioarei, așezat 

„Adormirea Maicii Domnului”, tematica lunii 
august la Muzeul de Artă Populară Constanța

pe catafalc, este vegheat de Iisus 
Hristos, care ocupă planul central al 
compoziției, pe verticală. Încadrat 
de îngeri, Mântuitorul ține pe brațul 
drept un prunc înfășat în scutece 
albe, care simbolizează sufletul 
neprihănit al Precistei. În registrul 

inferior al compoziției, apare redat 
necredinciosul Iefonias căruia un 
înger i-a retezat mâinile cu sabia, 
drept pedeapsă pentru încercarea 
de a fi răsturnat catafalcul pe care se 
afla așezat trupul Maicii Domnului. 
Prezența apostolilor la capătâiul 

Fecioarei arată mare cinstire de 
care se bucura aceasta.

În credințele poporului 
român, Maica Domnului 
(Maica Precista, Fecioara 
Maria, Sfânta Maria) este 
considerată apărătoarea tuturor 
celor năpăstuiți fiind invocată 
de creștini în momente de mari 
cumpănă. 

Considerată a fi mamă prin 
excelență, Sfânta Maria este 
ocrotitoarea nașterii, creșterii 
pruncilor și sănătății familiei. 
În rugăciuni, Maica Precista 
este rugată să fie mijlocitoarea 
și garanta unei vindecări 
miraculoase, iar în folclorul 
românesc, în chip cu totul 
deosebit, a căpătat funcția de 
divinitate a vieții, fiind pusă în 
legătură cu fertilitatea, puterea 
și belșugul.

Andreea PASCU


