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La 9 septembrie 2015, Camera Deputaţilor – for decizional – a luat 
hotărârea (cu 282 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 4 „abţineri”) ca 
ziua de 14 noiembrie să fie marcată drept sărbătoare naţională – Ziua 
Dobrogei. Este ziua când, în 1878, autorităţile civile şi militare române 
intră, pe la Măcin, în Dobrogea, preluând-o de la administraţia temporară 
rusă.

Se oficializează, astfel, ca autorităţile centrale şi locale, instituţiile 
publice de cultură din ţară şi străinătate să organizeze „programe şi 
manifestări cu caracter cultural-ştiinţific”, marcându-se reintegrarea – în 
urma Războiului Independenţei din 1877-1878,într-un context internaţional 
favorabil – a pământului dintre Dunăre şi Mare la Statul Român, după patru 
secole şi jumătate de existenţă a Dobrogei în cadrul Imperiului Otoman.
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■ Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române 

DOBROGEA - O BINECUVÂNTARE
____________________________________________________________________________________

 14 NOIEMBRIE - ZIUA DOBROGEI

 140 DE ANI DE LA REINTEGRAREA DOBROGEI LA STATUL ROMÂN
______________________________________________________________________________________________________

Pentru spaţiul României de la Mare – Dobrogea – ziua de 14 Noiembrie 1878 are aceeaşi semnifi caţie patrimonial-
afectivă şi istorică, în suita evoluţiei sale moderne şi a ansamblului neamului nostru, precum o au zilele de 27 Martie 1918 
– pentru Basarabia, 28 Noiembrie 1918 pentru Bucovina de Nord, respectiv 1 Decembrie 1918 – pentru Transilvania 
(devenită, din 1990, şi Ziua Naţională a României).

14 Noiembrie – este data ce reprezintă una dintre bornele care marchează făurirea Statului Român modern – născut 
prin Unirea Principatelor, la 24 Ianuarie 1859, şi împlinit prin Marea Unire din 1918.
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Zona centrală a Constanței 
va intra într-un amplu proces de 
reabilitare și modernizare.

Valoarea totală a investiției 
pentru îmbunătăţirea accesului și a 
mobilităţii pietonale: 89.854.757,70 
lei 

Decebal Făgădău, primarul 
muncipiului Constanța: „Zona 
pietonală nu înseamnă strict strada 

Mobilitate – zona centrală a Constanţei
Ștefan cel Mare, 
ci și străzile 
laterale, unde vom 
schimba tot ce 
înseamnă astăzi 
in f ras t ruc tu ră , 
dalaj, iluminat 
și vom adăuga 
spațiu verde, 
pentru că ne 
dorim să avem 
un spațiu public 
de calitate, este 
un capitol la care 
suferim”. 

Proiectul prevede:
Pentru strada Ștefan cel 

Mare: ● Refacere infrastructură 
pietonală, ocazional carosabilă; 
● Extinderea traseelor pietonale 
● Fântâni arteziene ●Spații 
verzi fixe și amovibile, inclusiv 
irigații automatizate ● Marcaje 
speciale pentru persoanele cu 
dizabilități ● Mobilier urban 

inteligent ● Sisteme de informare 
● Sistem de supraveghere video 
● Iluminat public ● Canalizație 
unică subterană ● Supraînălțarea 
trecerilor de pietoni ● Modernizare 
pasaj pietonal

Pentru străzile Mircea cel 
Bătrân, bulevardul Mamaia, Mihai 
Viteazul, I.G. Duca,  Atelierelor,  
Ștefan Mihăileanu, General 
Manu, Răscoalei din 1907, Miron 
Costin, Ion Lahovari, Jupiter: ● 
Modernizare și resistematizare 
rutieră ● Introducerea benzii unice 
de transport public ● Reabilitarea/
extinderea traseelor pietonale ● 
Realizarea de piste de biciclete ● 
Spații verzi mediane și irigații ● 
Semnalizare verticală și orizontală 
● Mobilier urban inteligent ● Stații 
de autobuz ● Iluminat smart pentru 
trecerile de pietoni ● Canalizare 
unică subterană pentru comunicații 
și rețea electrică de iluminat.

Ionela SAUCIUC

Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța și Consiliul 
Județean Constanța, în colaborare 
cu Societatea de Științe Istorice 
din România – filiala Constanța și 
Asociația „Dobrogea Străbună”, a 
organizat, de curând, în Aula „Adrian 
Rădulescu” a Muzeului de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța, 
simpozionul „UNIREA DOBROGEI 
CU ROMÂNIA 1878-2019”.

Au evocat momentul istoric și 
urmările lui dr. Lavinia Dumitrașcu 
(Muzeul de Istorie Naţională şi 
Arheologie Constanţa) și dr. Nicoleta 
Paraschiv (Serviciul Județean 
Constanța al Arhivelor Naționale).  

Cum activitatea s-a adresat, în 
primul rând, elevilor din școli și licee 
din Constanța și din județ, aceștia 
au fost implicați în desfășurarea 
simpozionului, prin prezentarea 
diferitelor aspecte ale unirii Dobrogei 
cu România (Diana Brânzea, Colegiul 
Naţional Pedagogic „Constantin 
Brătescu”; Aylin Geafat, Şcoala 
generală nr. 1 Valu lui Traian și 
Cristian Andrei, Liceul Teoretic 
„Decebal”) și prin momente artistice 
dedicate evenimentului, susținute 
de Ansamblul folcloric „Ulmetum 
junior” – Școala gimnazială nr. 1 
Pantelimon, Teodor Danci – Liceul 
de Artă „Regina Maria”, Școala 
gimnazială „Viceamiral Ioan 
Murgescu” Valu lui Traian, Vlăduț 
Gurău – Școala gimnazială nr. 37, 
Grupul artistic „Fiii Dobrogei” 
– Școala gimnazială „Anastasia”, 
Răzvan Decu – Şcoala generală nr. 1 
Valu lui Traian, Școala generală nr. 
18 „Jean Bart”. Lor li s-a adaugat 
interpreta de muzică grecească Ioana 
Țutuianu.

Au fost spectatori elevi de 
la Colegiul Naţional Pedagogic 
„Constantin Brătescu”, Liceul Teoretic 
„George Călinescu”, Liceul Teoretic 
„Decebal”, Liceul Teoretic „Traian”, 
Școala generală nr. 18 „Jean Bart”, 
Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu”, 
Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian, 
Școala gimnazială „Viceamiral Ioan 
Murgescu” Valu lui Traian, Școala 
gimnazială „Anastasia”, Şcoala 
gimnazială nr. 1 Pantelimon.

Ioniţă IACOB

Eveniment  
la Muzeul de  

Istorie Națională  
și Arheologie 

Constanța
Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zona 
Metropolitană Constanța”, alături 
de partenerul său, Institutul Pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane, 
au organizat vineri, 15 noiembrie 
2019, workshop-ul dedicat 
dezvoltării dialogului între mediul 
universitar și partenerii sociali ai 
proiectului „Stagiul de practică – 
primul pas spre angajare!” – ID 
109119, cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa Prioritară 6 Educație și 
competențe, Obiectivul compozit 
O.S. 6.13 și O.S. 6.14. 

La acest workshop 
au participat cadre 
didactice și reprezentanți 
ai facultăților de drept 
și științe administrative, 
agenți economici, posibili 
angajatori, precum 
și studenți. În cadrul 
întâlnirii s-au discutat 
aspecte legate de o mai 
bună corelare a curriculei 
universitare cu cerințele 
pieței forței de muncă, 
ținând cont de elemente 
precum: specificul 
local, diversificarea 
oportunităților de angajare, 
în sensul mediatizării paletei 
mai largi de ocupații în care pot 
fi încadrați absolvenții de drept 
și științe administrative, și prin 

Studenţii facultăţilor de drept 
ajutaţi să se angajeze

stabilirea unor parteneriate/
convenții în baza cărora să se 
desfășoare stagii de practică/
internshipuri pentru studenți.

În contextul organizării acestui 
workshop, dar și ca feedback 
al desfășurării acestuia, au 
fost inițiate o serie de relații și 
contacte între mediul universitar 
și cel economic care să faciliteze 
inițierea și consolidarea unui 
parteneriat durabil între cele două 
părți, cu scopul comun de a crește 
șansele de integrare pe piața muncii 
a absolvenților facultăților de drept 
și științe administrative.

Proiectul are ca obiectiv general 

creșterea șanselor de angajare 
a absolvenților Facultăților de 
Drept și Științe Administrative 
din județul Constanța, prin 

desfășurarea de măsuri 
active și inovative care 
să le sporească acestora 
gradul de informare și 
capacitatea de adaptare 
la cerințele pieței forței 
de muncă, în corelare 
cu nevoile specifice ale 
diverșilor angajatori.

Proiectul „Stagiul 
de practică – primul 
pas spre angajare!” 
– ID 109119, este 
cofinanțat din Fondul 
Social European prin 
Programul Operațional 
Capital Uman 2014-

2020, Axa Prioritară 6 Educație și 
competențe, Obiectivul compozit 
O.S. 6.13 și O.S. 6.14. 

Andreea PASCU
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GÖKKUŞAĞI ÇOCUKLARI 
(Rainbow Children) este 
iniţiat de DENIZLI BASMA 
SANAYI ORTAOKULU, 
din TURCIA, în parteneriat 
cu alte cinci ţări europene: 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
M.K. GANDHI – ITALIA, 2ND 
GYMNASIUM OF TRIKALA 
– GRECIA, SIAULIU 
r. BUBIU MOKYKLA – 
LITUANIA, JOHN PAUL 
II PRIMARY SCHOOL – 
POLONIA şi  ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ „GEORGE 
ENESCU”, NĂVODARI – 
ROMÂNIA şi se va desfăşura în 
perioada 1 septembrie 2018-31 
august 2020.

Proiectul urmăreşte 
realizarea obiectivelor specifice 
Programului Erasmus+ prin 
promovarea calităţii în educaţie 
şi dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare în limba engleză, 
a competenţelor de utilizare a 
instrumentelor IT, îmbunătăţirea 
nivelului de cunoştinţe de cultură, 
civilizaţie, istorie şi geografie 
legate de ţările participante la 
proiect. De asemenea, elevii vor 
învăţa să lucreze în echipă, vor fi 
încurajaţi să cultive toleranţa şi 
respectul de sine şi faţă de ceilalţi, 
vor învăţa ce înseamnă valorile 
europene comune.

Scopul proiectului îl reprezintă 
incluziunea elevilor migranţi 
prin schimburi culturale şi are 
ca obiective: conştientizarea 
problemelor elevilor migranţi, 
conştientizarea diversităţii cultu-
rale şi lingvistice în Europa, 
îmbunătăţirea abilităţilor de limba 
engleză ale elevilor şi profesorilor, 
îmbunătăţirea performanţei şcolare, 
îmbunătăţirea competenţelor so-
ciale ale elevilor prin comunicare 
cu elevi din alte ţări.

Migraţia umană reprezintă 
mutarea oamenilor dintr-un loc 
în altul cu intenţia de a rămâne 
permanent sau temporar în noua 
locaţie. De obicei, mutarea se face 
pe distanţe lungi şi prin părăsirea 
ţării, dar este posibilă şi migraţia 
internă. Poate exista migraţie 
individuală, familială sau în masă.

Au fost selectaţi 12 elevi pentru 
a participa la cele 4 mobilităţi pe 
care le presupune proiectul.

Pe lângă cele 5 întâlniri 
transnaţionale, proiectul include 

● Năvodari

şi o gamă variată de activităţi 
locale, care se prezintă apoi, 
în cadrul mobilităţilor, tuturor 
ţărilor participante. Printre acestea 
putem enumera: crearea unui colţ 
Erasmus+ în şcoală, ca loc de 
diseminare a informaţiilor legate 
de proiect, realizarea a 25 de 
felicitări de Crăciun pentru elevii 
din celelalte 5 ţări participante, 
concurs de creare de logo pentru 
proiect, concurs de eseuri cu tema 
„Ce este cultura?”, conceperea 
şi aplicarea unor chestionare pe 
tema fenomenului migraţionist, 
realizarea unei prezentări 
PowerPoint care să redea în 
detaliu sistemul de învăţământ 
românesc, întâlniri cu organizaţii 
nonguvernamentale care se ocupă 
de problema migranţilor, realizarea 
unei expoziţii de desene realizate de 
elevi, lecţii pe tema migraţiei, care 
să îi ajute pe elevi să înţeleagă mai 
bine fenomenul, „My immigrant 
bag” – activitate în cadrul căreia 
elevii au identificat avantajele şi 
dezavantajele mutării într-o altă 
ţară, sentimentele pe care le resimte 
o persoană aflată în această situaţie 
şi care ar fi obiectele pe care ei  
le-ar lua cu ei pentru a-şi aminti de 
România în cazul în care s-ar muta 
într-o altă ţară, etc.

Toate activităţile derulate în 
cadrul proiectului vor conduce 
la o mai bună cunoaştere a ideii 
de migraţie a populaţiei cu toate 
implicaţiile aduse de acest fenomen, 
îi vor ajuta pe elevi să cunoască 

mai bine, să accepte şi să respecte 
credinţele, tradiţiile şi obiceiurile 
altor popoare şi vor oferi cadrelor 
didactice şi şcolilor implicate în 
proiect noi cunoştinţe şi experienţe 
pentru îmbunătăţirea metodelor de 
predare şi învăţare. De asemenea, 
îmbunătăţirea abilităţilor perso-
nale interculturale şi lingvistice 
utile pentru o comunicare trans-
frontalieră eficientă, promovarea 
şi sensibilizarea cu privire la o 
învăţare europeană pe tot parcursul 
vieţii sunt obiective vizate de 
proiectul nostru.

Participarea în mobilităţile 
proiectului s-a dovedit a fi o 
experienţă deosebită atât pentru 
profesori cât mai ales pentru 
elevi. Pentru Beniamin Micle 
(clasa a VIII-a A), unul dintre 
elevii participanţi la mobilitatea 
din Piacenzza – Italia, această 
experienţă a fost una impresionantă, 
aşa cum reiese şi din însemnările 
sale: Mobilitatea din Italia a 
reprezentat un moment oportun 
pentru dezvoltarea personală şi 
culturală încă de la primul contact 
cu acest proiect. 

Elevii au vizitat monumente 
arhitecturale mirifice şi au 
contemplat cultura bogată a 
italienilor în toată splendoarea 
ei. Oraşele au dezvăluit nişte 
particularităţi uimitoare, iar istoria 
din spatele acestora este de-a dreptul 
fascinantă. Preferatele copiilor au 
fost excursiile la Genova şi Verona, 
în special expediţia la Muzeal 

Imigranţilor şi explorarea 
istoriei triste, dar frumoase ce 
îi are ca protagonişti pe Romeo 
şi Julieta. Arhitectura caselor şi 
blocurilor de locuit impresiona 
prin stilul predominant gotic.

Iată şi declaraţia unui 
participant activ la acest 
proiect: „Cât despre sistemul de 
învăţământ, consider că dotările 
şcolilor primare şi gimnaziale se 
fac remarcate prin numărul mare 
de laboratoare şi săli de clasă. 
Totuşi, am găsit surprinzător 
numărul redus al elevilor în 
clasă şi diversitatea orelor 
de curs conţinând elemente 
atractive pentru tinerii elevi 
(ore de gastronomie, robotică 
şi educaţie muzicală aplicată 
folosind instrumente reale). În 
acelaşi timp, colectivul de elevi 
pare mai ascultător şi dă dovadă 

de o disciplină exemplară. Un alt 
aspect fascinant este faptul că în 
ciuda originilor diferite, elevii par 
să vorbească fluent italiana şi par 
să aibă o desfăşurare armonioasă 
a activităţilor şcolare lăsând la 
o parte diferenţele lingvistice şi 
culturale.

Un alt aspect minunat al 
acestei experienţe este acela că am 
reuşit să stabilim legături strânse 
cu tinerii de alte naţionalităţi 
participanţi la proiect dovedind 
astfel că indiferent de ţara din 
care provin, oamenii pot colabora 
şi relaţiona prin simpla acceptare 
reciprocă. Au existat diferenţe 
interculturale, dar nu le-am 
permis să îşi facă simţită prezenţa.

În concluzie, acest schimb 
de experienţe mi-a deschis noi 
orizonturi de cunoaştere în sensul 
experimentării unei culturi noi, a 
observării unui sistem diferit de 
învăţământ precum şi a mă face să 
apreciez mai mult valorile propriei 
mele culturi”.

La Şcoala Gimnazială George 
Enescu din Năvodari, am descoperit 
detalii despre proiecte educaţionale 
şi despre parteneriate care nu 
fac altceva decât să pună într-o 
lumină proaspătă şi limpede ideile 
unui colectiv destoinic de cadre 
didactice, dintre care amintim aici 
pe: Manuela Butuman – director, 
Nina Nicolau – director adjunct şi 
prof. Monica Urdea.

A consemnat 
Andreea PASCU

UN PROIECT CARE CULTIVĂ TOLERANŢA  
ŞI VALORILE EUROPENE
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Iulian Soceanu, primarul 
orașului Techirghiol vorbește de 
şase proiecte, unul mai important 
ca altul; amintește de fonduri 
europene, un punct de sprijin pentru 
implementarea proiectelor și insistă 
asupra câtorva priorități care sunt în 
atenția echipei sale de colaboratori, 
o echipă în care se află și consilierii 
locali. Una dintre priorități vizează 
modernizarea infrastructurii, e vorba 
de un proiect în urma căruia 13 străzi 
vor fi reabilitate. 

O primă victorie, să spunem așa, a 
fost înregistrată la Techirghiol: orașul 
va avea gaze! Nu insistăm asupra 
acestui subiect, pentru că am relatat 
de curând despre etapele acestei 
investiții. Contractul de implementare 
a acestui proiect a fost semnat zilele 
trecute. Stațiunea a devenit atractivă, 
atât pentru investitori, cât și pentru 
turiști. Techirghiol a găzduit, în 
această toamnă, un congres de 
tradiție: 120 de ani de balneologie. 
Un eveniment cu invitați de marcă. 

Azi insistăm asupra potențialului pe 
care îl are stațiunea în ceea ce privește 
dezvoltarea turismului: reabilitarea 
Teatrului de vară Techirghiol este un 
proiect în derulare, tot în derulare este 
și proiectul ce vizează amenajarea 
unui parc, cu precizarea că investiția 
se va face pe un teren degradat, după 
cum precizează primarul Soceanu. 

Turismul se bucură de atenție și de 
sprijin din partea autorităților locale, 
beneficiază de proiecte culturale 
și de o promovare atractivă care 
îi adună pe turiști la evenimentele 
organizate de casa de cultură și de 
primărie; proiectele inițiate în ultimii 
ani, după cum remarca viceprimarul 
Florin Zisu, unul dintre colaboratorii 
lui Iulian Soceanu, sunt emblema 
orașului: „Debarcaderul e ca și 
finalizat și va fi o atracție pentru 
oaspeții stațiunii. Noul debarcader 
are darul să dea farmec și culoare 
zonei turistice; turismul balnear este 
o oportunitate; potențialul celor două 
sanatorii are resurse nebănuite”. 

Zona turistică, și cu asta 
încheiem, se află în atenția primăriei 
și în agenda de lucru a primarului, 
asta și pentru că numărul turiștilor 
care aleg să își petreacă vacanța la 
Techirghiol e în creștere de la un an 
la altul, iar faleza orașului face parte 
din cartea sa de vizită, în timp ce 
calendarul cu evenimente este tot mai 
atractiv pentru vizitatori. 

Ani MERLĂ

Anca Belu a venit la primărie 
cu o nouă atitudine, și-a alcătuit 
o echipă de colaboratori 
profesioniști și a trecut la treabă. 
Cu sprijinul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Constanța, primarul 
Anca Belu a implementat un 
proiect care a dat culoare localității, 
e vorba de modernul centru pentru 
tineret, un loc de întâlnire pentru 
tinerii din comună, unde invitații 
lor au venit cu idei și cu spectacole 
cărora li s-au alăturat și artiștii din 
M. Kogălniceanu. 

Primarul comunei și colaboratorii 
săi au inițiat proiecte care au sprijinit 
dezvoltarea localității. Unul dintre 
aceste proiecte a vizat reabilitarea și 
modernizarea străzilor: „Mai avem 
câteva străzi și finalizăm asfaltarea, 
inclusiv în sate. Vorbim de mai bine 
de 27 de km”, precizează Anca Belu. 

Mai nou, la M. Kogălniceanu, o 
comună al cărui parc are și farmec, 
și culoare, alte două proiecte sunt 
în derulare: e vorba de construirea 
a două grădinițe, una va fi finalizată 
până la sfârșitul acestui an. 

Amintind de proiectele aflate 
pe lista cu priorități, Anca Belu 
spune că „iluminatul public a fost 
reabilitat; ne gândim să pregătim 
un proiect pentru construirea unui 
cămin de bătrâni; avem și alte 
oportunități, și suntem pregătiți 
să venim în întâmpinarea unor 

așteptări pe care le au tinerele 
familii; avem sportivi care se 
numără printre protagoniștii unor 
competiții județene și naționale 
și pe agenda primăriei am reținut 
o propunere mai veche privind 
construirea unei săli de sport. 

După ce am amenajat centrul 
medical unde avem specialiști 
care asigură servicii medicale de 
calitate, privim cu încredere lista cu 
urgențele comunității și ne gândim 
că un proiect binevenit ar putea viza 
construirea unor case pentru familiile 
nevoiașe; până în 2020 vom finaliza 
proiectul care vizează sistematizarea 
unui centru civic; vrem să amenajăm 
și zona aeroportului, acolo urmând 
să apară mai multe spații verzi”, 
precizează Anca Belu, primarul 
comunei M. Kogălniceanu. 

Irina OANCEA

● Techirghiol ● Comuna M. Kogălniceanu 
O NOUĂ ATITUDINEAgenda primarului, 

agenda comunității ● prioritare sunt proiectele sociale

Titlul a fost oferit de către 
Comisia pentru Guvernanța titlului 
alături de Federația Organizațiilor 
Neguvernamentale de Tineret 
din Iași – FONTIS și Primăria 
Municipiului Iași.

Evenimentul a avut loc la 
Casa de Cultură a Studenților 
din Iași, actualul oraș 
deținător al titlului. Conceptul 
câștigător #ComeToSEAus, își 
propune să adune la aceeași 
masă tinerii constănțeni pentru a 
colabora și pentru a dezbate viitorul 
orașului în care trăiesc. În calitate 
de „Capitala Tineretului din 
România”, Constanța își dorește să 
valorifice potențialul orașului de a 
se dezvolta pe cât mai multe planuri. 
În plus, tinerii constănțeni aspiră 
să devină un vector al promovării 
tinerilor, inițiativelor acestora și 
totodată să le ofere posibilitatea 
de a se implica în procesele 

Constanţa – Capitala tineretului din România

decizionale de la nivel local și de 
a avea o contribuție semnificativă 
la creionarea viitorului comunității 
locale.

„Pentru a putea contribui la 
dezvoltarea comunității și orașului 
în care locuim, este nevoie de 
implicare civică. Necesitatea 

unei mișcări de tineret coagulate 
și active s-a resimțit de-a lungul 
timpului și iată că anul acesta tinerii 
constănțeni colaborează pentru a 
dezbate viitorul orașului în care 
trăiesc. Obiectivul pe care ni l-am 
asumat prin candidatura pentru 
Capitala Tineretului din România 
este crearea și dezvoltarea unei 
platforme a tinerilor elevi, studenți, 
activi ori inactivi, integrați sau nu în 
câmpul muncii, din medii favorizate 
ori defavorizate, prin intermediul 
căreia participarea să fie ridicată la 
rang de principiu, interesele să fie 
apărate și promovate, iar acțiunea 
să fie livrată ca soluție pentru 
problemele pe care fiecare categorie 
le identifică. Suntem pregătiți să 
dăm start proiectelor propuse și 
să spunem #ComeToSEAus”, au 
declarat reprezentanții Municipiului 
Constanţa.

Adrian CRĂCIUN
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Când vorbim de ţara întregită, 
însă, uităm – şi nu se înţelege de ce! 
– de Dobrogea, fapt care nu numai 
că nu se cuvine, dar care ne face să 
părem superficiali, necunoscători 
şi nerecunoscători. Mai întâi, şi de 
la unirea Dobrogei cu România se 
împlineşte acum un număr de ani, 
adică 141. Ceea ce nu poate fi decât un 
prilej de rememorare, de cugetare şi de 
luare aminte. În al doilea rând, dacă ne 
prezentăm lumii drept rod al sintezei 
daco-romane – după cum scria cu temei 
primul arheolog român de înaltă şcoală, 
Vasile Pârvan – atunci referirea la 
Dobrogea este obligatorie. Constantin 
C. Giurescu spunea odată că Dobrogea 
este cel mai vechi pământ românesc 
(voia să spună din componenţa 
României moderne), pentru că acolo 
s-a produs pentru prima oară sinteza 
daco-romană. Când gândim etnogeneza 
românilor, ne plasăm uneori doar la 
nord de Dunăre şi explicăm cu lux 
de amănunte cum s-a organizat şi 
consolidat provincia Dacia Traiană, 
cum s-a făcut intensa colonizare cu 

elemente latinofone, cum au fost atraşi 
daco-geţii la civilizaţia romană etc. 
după 106, uitând că în regiuni întregi 
de la sud de Dunăre romanizarea a 
început cu secole înainte. În al treilea 
rând, Dobrogea a intrat în moştenirea 
Basarabilor prin voinţa lui Mircea cel 
Bătrân, „strângătorul de pământuri 
româneşti“, cel care a fost „domn a 
toată Ţara Românească“. 
În al patrulea rând, 
oierii transilvăneni care 
pendulau cu turmele lor 
în căutarea unor locuri 
bune de vărat, au găsit 
în Dobrogea un fel de 
pământ al făgăduinţei. 
În fine, nu trebuie să 
ignorăm nici faptul că 
aici, între Dunăre şi Mare, 
cuvântul Domnului a 
pătruns pentru prima oară 
printre daco-romani prin 
vocea apostolului Andrei, 
sfântul protector al României. Prin 
urmare, dreptatea istorică de la 1878 
trebuia să se producă, fiindcă avea 
raţiunile sale înalte şi fiindcă sacrificiul 
de sânge de la Plevna, Rahova şi 
Smârdan trebuia să rodească. „Rodul“ 
acestuia nu a fost numai recunoaşterea 
internaţională a independenţei absolute 

a României, ci şi revenirea Dobrogei 
în matcă. În cazul Dobrogei ca parte 
a României, nu era vorba numai de 
raţiuni etnice şi confesionale, ci şi de 
motive strategice şi geografice. Chiar 
şi teoria frontierelor naturale, invocată 
tot mai des de-a lungul secolului al 
XIX-lea şi până la Conferinţa de Pace 
de la Paris din 1919-1920, explică de 

lor. Portugalia nu e o Spanie, ci o ţară 
de ocean. Irlanda nu este o Anglie, ci o 
ţară de ocean. Franţa, în cea mai mare 
parte, nu e o ţară a Rinului, ci e o ţară 
de ocean. Aceasta s-a simţit, când tot 
Vestul ei era englez. De ce spun aceste 
lucruri? Fiindcă Dobrogea, pământ al 
mării, deci pământ al Dunării, n-are 
a face cu pământul Balcanului. Dacă 

în Marea Neagră şi pe 
Dunăre, care nu este 
– în partea de jos a ei 
– decât o prelungire 
de apă dulce a Mării 
Negre, ar exista cineva 
cu ochii mai deschişi 
asupra zărilor decât noi, 
a aceluia ar trebui să fie 
Dobrogea. Dar Bulgaria 
rămâne nedespărţit 
legată de coastele 
Balcanului şi Rusia n-a 
ajuns la Marea Neagră, 
decât ca moştenitoare a 

tătarilor decăzuţi. Iar noi ducem viaţa 
Europei adunată în apele Dunării, către 
vastele orizonturi ale bătrânului Pont 
greco-roman. Şi, astfel, atâta vreme 
cât noi mergem cu puterea întregei 
civilizaţii către acel luciu de mare, A 
NOASTRĂ E DOBROGEA!“.

Ioan-Aurel POP

DOBROGEA – o binecuvântare
● CULTURA ISTORIEI

Primăria Municipiului Constanța, 
împreună cu Instituția Prefectului 
–Județul Constanța, Instituția 
Prefectului – Județul Tulcea și 
Consiliul Județean Constanța au 
sărbătorit Dobrogea. Au fost 10 zile 
presărate cu momente festive în 
care dobrogenii, cu mic, cu mare au 
celebrat 141 de ani de la revenirea 
Dobrogei la Patria-mamă.

Evenimentele organizate cu acest 
prilej au debutat cu o ceremonie 
militară comună de depunere de 
coroane la Monumentul Independenței 
Tulcea și de aprindere a Flăcării 
„Spiritul Dobrogean”. Ulterior, a avut 
loc prezentarea volumului „Dobrogea, 
edificii cu mozaic – credința, cultura, 
cetatea” la Muzeul de Istorie și 
Arheologie Tulcea.

În Sala Mihail Kogălniceanu 
s-a desfășurat Festivitatea solemnă 
de semnare a Protocolului între 
Instituția Prefectului – Județul Tulcea 
și Instituția Prefectului Județul 
Constanța privind organizarea Zilei 
Dobrogei.

Momentele de sărbătoare au fost 
acompaniate de expozițiile „Arme și 
accesorii din colecția de artă orientală” 
și Constantin Găvenea „Litografii și 
acuarele” iar ansamblul „Baladele 

Zile de sărbătoare la Constanţa!
Deltei” a susținut un spectacol dedicat 
Zilei Dobrogei la Sala Polivalentă.

Centrul festivităților s-a mutat 
la Constanța, unde Colegiul 
Prefectural s-a reunit în ședință festivă 
comună. La eveniment au participa 
reprezentanți ai minorităților naționale 
din administrația publică dobrogeană, 
ocazie cu care a fost acordată 
distincția de onoare „Recunoștința 
Dobrogenilor”. Ceremonia s-a 
încheiat cu un moment artistic oferit 
de elevii Colegiului Național de Arte 
„Regina Maria”.

Târgul „Dobrogea, un festival de 
obiceiuri, tradiții și gusturi” la care 
au participat meșteșugari, purtători 
de obiceiuri populare și producători 
agricoli dobrogeni a fost organizat la 
Pavilionul Expozițional. Vizitatorii 
s-au bucurat de standuri culinare 
din cele două județe componente 
ale regiunii Dobrogea. Experiențele 
gastronomice au fost completate de 
activități antrenante de oină, baseball 
și sporturi tradiționale. În fiecare 
seară, ansambluri etnice dobrogene 
au urcat pe scena festivalului pentru 
a oferi un show de excepție. Fiecare 
spectacol a conținut ca element de 
referință obiceiurile de nuntă ale etniei 
respective. 

Instituțiile de cultură din oraș s-au 
alăturat inițiativei de a sărbători 141 de 
ani de la revenirea Dobrogei la Patria-
mamă. Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie din Constanța a găzduit 
vernisajul expoziției fotodocumentare 
și numismatice „Vestigii dobrogene”. 
Expoziția a rămas pe simeze până 
în data de 23 noiembrie. În cadrul 
evenimentului, a avut loc prezentarea 
de carte „Dobrogea, edificii cu mozaic 
– credința, cultura, cetatea”. 

Cei mai vârstnici reprezentanți 
ai minorităților și a celor mai în 
vârstă persoane născute în data de 14 
noiembrie au fost premiați la Muzeul 
de Artă Populară Constanța, unde s-a 
desfășurat vernisajul expoziției de 
costume naționale populare autentice 
„Dobrogea – multiculturalitate etnică”. 

„Zilele Dobrogei” s-au 
celebrat și prin sport la „Mișcare 
pentru sănătate” și „Sănătate prin 
activități recreative”care s-au 
desfășurat la Sala Sporturilor din 
Constanța. Evenimentele au cuprins 
„Campionatul de minifotbal cu 
echipele instituțiilor publice din 
județ”, „Exatlon Dobrogea 2019” și 
„Baschet 3×3 – Cupa Dobrogei”. 

De asemenea, mediul universitar 
din Constanța a fost şi el marcat de 

sărbătoare.Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”, Universitatea Maritimă 
și Universitatea „Andrei Șaguna”, în 
parteneriat cu M.I.N.A.C. au organizat 
sesiuni de comunicări știintifice și o 
expoziție foto- documentară despre 
promovarea și valorificarea turistică 
a patrimoniului multicultural din 
Constanța. Tematica seminariilor a 
vizat educația marinărească română, 
securitatea cibernetică și Parcul 
„Regina Maria” din Constanța.

141 de stejari au fost plantați de 
către reprezentanții administrațiilor 
publice din județul Constanța și de 
studenții voluntari de la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” și 
Universitatea Maritimă Constanța.

În sala de spectacole a Colegiului 
Național de Arte „Regina Maria” a 
avut loc festivitatea de premiere a 
concursului „Dobrogea de azi, privind 
spre viitor”, adresat elevilor din 
ciclurile gimnazial și liceal. Cele mai 
bune lucrări vor fi cuprinse în cartea 
care va fi oferită delegaților care 
vizitează județul Constanța.

Seria de manifestări prilejuite 
de celebrarea momentului istoric s-a 
încheiat la Muzeul Militar Național 
„Regele Ferdinand I” Constanța, unde 
s-a desfășurat premierea concursului 
„Istoria Dobrogei”.
Pagină realizată de Ani MERLĂ

ce Dobrogea se cuvenea să fie o parte 
a României moderne. Despre această 
realitate – tratată poetic şi eseistic – 
scrie tot Nicolae Iorga, atunci când 
se referă la Dobrogea: „Dobrogea e 
un ţărm de mare. E o greşeală să se 
creadă că astfel de ţărmuri sunt în 
legătură cu pământul din vecinătatea 
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Primăria Municipiului Constanța, 
prin Direcția Generală de Asistență 
Socială Constanța, anunță că, 
începând de luni până vineri, între 
orele 09:00-14:00, se fac înscrieri 
pentru programul „RESPECT”, 
pentru anul 2020. Programul constă 
în acordarea de tichete valorice în opt 
tranșe, în cursul anului 2020. Pentru 
fiecare tranșă vor fi acordate câte 
patru tichete valorice a câte 10 lei 
fiecare.

Pot beneficia de Programul 
„RESPECT” constănțenii care se 

programul „RESPECT” pentru anul 
2020, pot fi ridicate, completate și 
depuse în următoarele cluburi pentru 
pensionari între 1-20 ale fiecărei luni:
1)  Club pensionari – Strada Aurora 

nr. 2, bl. PF1;
2)  Club persoane cu dizabilități – 

Complex Tomis III (piața veche);
3)  Club pensionari – Strada 

Dezrobirii, nr.123, bl. IS3;
4)  Club pensionari – Strada Duiliu 

Zamfirescu, nr. 4;
5)  Club pensionari – Strada Egretei, 

nr. 2;

încadrează într-una din următoarele 
categorii:

a) persoane care au calitatea 
de pensionar sau sunt indemnizate 
în baza legilor speciale și ale căror 
venituri lunare cumulate în sumă netă 
sunt mai mici sau cel mult egale cu 
suma de 1.610 lei;

b) persoane fără niciun venit care 
împlinesc în anul de referință cel 
puțin vârsta de 60 de ani;

c) persoane cu handicap grav sau 
accentuat;

d) persoane care beneficiază de 
venit minim garantat stabilit în baza 
Legii nr. 416/2001;

e) persoane care au calitatea 
de reprezentant legal al familiei 
care beneficiază de alocație pentru 
susținerea familiei în baza Legii nr. 
277/2010, inclusiv soțul sau soția 
reprezentantului legal.

f) alte persoane vulnerabile sau 
aflate în situații de dificultate, care nu 
se încadrează la lit. a) - e) și care au 
împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în 
anul de referință.

Persoanele prevăzute la lit. f) 
beneficiază de tichete valorice numai 
în baza unei anchete sociale.

Înscrierea în Programul 
„RESPECT” se face pe baza urmă-
toarelor documente:
–  cerere tip;
–  copie buletin sau carte de identitate 

valabile, care poartă mențiunea 
„conform cu originalul”;

–  documentele prevăzute în cerere 
la codul de venit corespunzător, 
după caz.
Cererile-declarație pe propria 

răspundere pentru înscrierea în 

6)  Club pensionari – Bulevardul 
Tomis, nr. 211, bl. TS6B;

7)  Club pensionari – Strada 
Cișmelei, nr. 16;

8)  Club pensionari – Bulevardul Al. 
Lăpușneanu, nr. 66, bl. LE9;

9)  Club pensionari – Strada Brizei, 
bl. FD3;

10) Club pensionari – Strada Ștefan 
cel Mare, nr. 79, parter;

11)  Club pensionari – Strada 
Zorelelor, nr. 69 bis;

12)  Club pensionari – Strada 
Mangaliei, nr. 86 A.

Distribuirea tichetelor valorice se 
va face la domiciliul, reședința sau 
adresa de corespondență comunicată 
de beneficiar pe baza prezentării 
buletinului sau cărții de identitate.

Tichetele valorice vor fi folosite 
doar pentru cumpărarea de alimente. 
Tichetele valorice nu pot fi folosite 
pentru achiziționarea de țigări sau 
băuturi alcoolice ori valorificarea 
acestora prin transformare în bani.

Modificările intervenite cu privire 
la domiciliu, reședință, venituri 
sau orice alte schimbări ale datelor 
completate în cerere se comunică în 
scris, în termen de 10 zile, Direcției 
Generale de Asistență Socială 
Constanța.

Informații suplimentare se obțin 
la următoarele date de contact: 

Direcția Generală de Asistență 
Socială Constanța; Direcția sprijin 
comunitar; Serviciul sprijin 
comunitar și evenimente sociale
Telefon: 0341.448.530
E-mail:office.spas.cta@gmail.com

Andreea PASCU

Zilele trecute a avut loc 
inaugurarea platformei electronice 
și a workshop-ului pentru 
implicarea tinerilor din cadrul 
proiectului ERASMUS KA205-
048177/TINERET-60 /19.09.2018- 
Get together-practical tools for 
youth engagement’. Proiectul 
este în conformitate cu prioritățile 
specifice domeniului din sectorul 
tineretului și are ca scop asigurarea 
mijloacelor pentru încurajarea unei 
participări mai puternice a tinerilor 
la viața democratică și civică 
din Europa precum și lărgirea 
și aprofundarea participării lor 
politice și sociale de la nivel local, 
la nivel național și european.

Obiectivul principal al 
proiectului este promovarea 
implicării active a tinerilor prin 
crearea unei platforme inovatoare 
de comunicare on-line pentru 
un dialog între aceștia și cei 
responsabili de formarea și 
cooperarea în cadrul politicilor 

pentru tineret, în implementarea 
strategiilor regionale de dezvoltare 
durabilă, precum și înființarea unei 
rețele de tineret balcanice pentru 
cooperare și comunicare. Platforma 
online poate fi privită ca un „spațiu 
participativ” – un loc unde tinerii 
se pot reuni pentru a explora și a 
dezvolta propriile idei și pentru 
a continua să se întâlnească cu 
factorii de decizie. Acesta va fi 
un spațiu de dialog și de reflecție 
în care tinerii pot face cunoștință 
cu factorii de decizie și invers,  
unde pot fi înlăturate barierele 
și discutate problemele. „Get-
together” E_platform pentru par-
ticiparea și dialogul tinerilor vizează 
creșterea gradului de conștientizare 
cu privire la participarea tinerilor, 
activismul de tineret și posibilitățile 
tinerilor de a crea și influența 
politicile strâns legate de aceștia. 
Unul dintre obiectivele E_platform 
este îmbunătățirea cooperării și 
a coordonării dintre societatea 
civilă și autoritățile publice cu 
participarea activă a tinerilor, prin 
crearea rețelei pentru democrația 
locală.

Pentru mai multe informații, 
puteţi apela la doamna prof. Dr. 
Ing. PANAITESCU Mariana, 
cercetător și asistență tehnică 
Universitatea Maritimă Constanța, 
şi la dl conf. Univ. Prof. Univ. Ing., 
DELEANU Dumitru, manager de 
proiect Universitatea Maritimă 
Constanța.

Valeria DRĂNICEANU

Inaugurarea platformei 
electronice la UMC

O viață de poveste!
Maria Moroeanu, o constănțeancă 

în vârstă de 95 de ani, văduvă de 
război, a fost vizitată zilele trecute de 
reprezentanții Direcției Generale de 
Asistență Socială Constanța. Și nu a 
fost o simplă vizită. Femeia a primit 
cadouri din partea municipalității, 
dar și o diplomă de apreciere de la 
Ministerul Apărării Naționale. 

Bătrâna a trăit o viață de poveste. 
A fost căsătorită doar 11 luni și văduvă 
timp de 74 de ani. Soțul ei, căpitan în 
armata română, a murit pe front în 
1945, iar doamna Maria nu s-a mai 
recăsătorit niciodată.

A adoptat o fată pe care a crescut-o 
frumos. Din păcate însă, viața tinerei a 
fost curmată de un cancer devastator. 
În urma ei, au rămas doi copii, un băiat 
și o fată, pe care tot doamna Maria i-a 
crescut. Le-a fost și bunică și mamă. 

Acum, doamna Maria locuiește 
singură, într-o locuință cochetă și 

îngrijită. Nepoții sunt mari, fiecare la casa lor, și bătrâna nu vrea să devină 
o povară pentru nimeni, mai ales că este sănătoasă și în putere.

Ioniţă IACOB

Tichete RESPECT pentru 
pensionari
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Primarul Municipiului 
Constanța, Decebal Făgădău crește 
cuantumul pentru bursele  acordate 
elevilor. Bursa de studiu a crescut 
de 10 ori în ultimii 4 ani, iar bursa 
de performanță de 5 ori!

Pentru anul școlar 2019- 2020:
● Bursele de performanță 

cresc de la 300→500 de lei
● Bursele de studiu și de 

ajutor social cresc de la 200→ 
250 de lei

Decebal Făgădău – primarul 
municipiului Constanța: 

„Îi incurajez pe elevii care obțin 
performanță. Am făcut o analiză pe 
toate palierele de bursă. În anul 
2015-2016, bursa de performanță 
era 100 de lei. Astăzi  este 500 de 
lei, iar numărul copiilor care fac 
performanță s-a dublat de la 106 la 

CREŞTE CUANTUMUL BURSELOR

aproape 200. Lansez provocarea 
pentru cei care beneficiază de burse 
de performanță. Din semestrul 2 

voi propune majorarea la o mie de 
lei a bursei de performanță, tocmai 
pentru a crește competiția”.

Cuantumul burselor acordate 
elevilor a crescut progresiv an de 
an. 

● Bursa de studiu - 25 de lei 
în anul școlar 2015-2016 → 250 de 
lei în prezent.

● Bursa de ajutor social - 75 
de lei în anul școlar 2015-2016 → 
250 de lei în prezent. 

Primăria Municipiului 
Constanța a acordat în ultimii 4 ani, 
116. 340 de mii de burse în valoare 
de peste 35 de milioane de lei.

Numărul elevilor bursieri din 
municipiul Constanța

● 22.479 în anul școlar 2015-
2016 →29.275 în anul școlar 2018-
2019.

Decebal Făgădău- primarul 
municipiului Constanța, a declarat: 
“Avem aproape șapte mii de 
bursieri în plus față de primul an în 
care am acordat burse.  Numărul 
bursierilor a crescut cu 10% an de 
an, ceea ce mă bucură foarte mult.

Modernizări la Centrul pentru Informare Cetăţeni
Condiţii moderne pentru 

constănțenii care trec pragul 
Centrului de Informare pentru 
Cetățeni din cadrul Primăriei 
Municipiului Constanța amenajat 
în City Park Mall.

Tot mobilierul a fost schimbat, 
s-au amenajat ghișee unice 
numerotate, iar sala de așteptare a 
fost reabilitată.

Cetățenii au la dispoziție și un 
controlor de opinie prin care își 
pot exprima gradul de satisfacție 
cu privire la serviciile  oferite, prin 
simpla apăsare a unui buton.

De asemenea, pentru reducerea 
timpului de așteptare, constănțenii 

au la dispoziție și un sistem 
electronic de dirijare și ordonare, 
pe bază de bonuri de ordine, dar și 
un aparat care emite formulare. 

Centrul de Informare 
pentru Cetățeni  din incinta City 
Park Mall (aripa nouă), etaj 1, 
Bulevardul Al. Lăpușneanu nr. 
116 C,  funcționează de luni până 
miercuri în program 08.30-16.30, 
joi, în program 08.30-18.30 și 
vineri  de la  08.30-16.30

Biroul Dispecerat funcționează 
în program de lucru permanent de 
24 ore, în orice zi a săptămânii, la 
numărul de telefon 0241/550055.

● Din iniţiativa primăriei:
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● Eveniment în comuna 23 August 

Digitaliada 4.0 
Proiect găzduit de Școala Gimnazială George Coșbuc 

Orizontal: 1. Os lung și gros care formează, împreună cu peroneul, scheletul gambei 
– Mucozitate anatomică 2. Membrana colorată a ochiului (pl.) – Firavi în final 3. Os al 
scheletului facial – Energie musculară 4. Referitor la uter – Scaun înalt (înv.) 5. Stan Ilie – 
Care se referă la Atica – Vârf de neoplasm 6. Ciolan – Organ al aparatului circulator (pl.) 
7. Mănunchi de spice – A se opri – Ovidiu Arsene 8. Cerul gurii (pl.) – Fructul lui – Rectal 
11. Cameră a inimii – Fire. 

Vertical: 1. Glandă cu secreție internă care intervine în creșterea organismului – Vârful 
ascuțit al unui os 2. Fiere (pl.) – Mușchi situat în partea posterioară a gambei 4. Numele vechi 
al râului Isar – Păsări cu penajul viu colorat 5. Acoperiți cu aur – Toma Stoian 6. Pline de 
zăpadă – Puțin mucus 7. Fabuloasă – Leucocit final – Vârf îngust al unui organ anatomic  
8. Ovidiu Jianu – Relativ la mamelă 9. Dinți ascuțiți situați între incisivi și premolari – 
Măiestrie 10. Apendice cărnos din cavitatea bucală (pl.) – Împodobit 11. Contracție a 
mușchiului miocardic – Dânsele.

Dicţionar: Jil, Isara

TEST DE ANATOMIE

Școala Gimnazială George Coșbuc 
din comuna 23 August a găzduit un 
eveniment, e vorba de lansarea unui 
proiect cu impact în viața comunității, 
spre lauda cadrelor didactice, acesta 
nu e primul. Despre câteva dintre 
proiectele de succes ale școlii din 23 
August am relatat la timpul potrivit. 
Şi atunci, şi acum, meritul aparține 
cadrelor didactice, dascăli cu pasiune 
și cu vocație, dar și primăriei și 
Consiliului Local care au sprijinit 
și promovat proiectele educaționale 
inițiate de profesori, în colaborare cu 
partenerii lor, animați cu toții de idei 
inovatoare și de o deviză generoasă: 
excelența în educație. Școala 
Gimnazială din 23 August a organizat, 
zilele trecute, lansarea unui proiect care 
a fost privit ca un adevărat eveniment 
de dascăli și de părinții elevilor, dar și 
de invitații care au venit să fie alături 
de gazda acestei manifestări. Titlul 
proiectului: DIGITALIADA 4.0.

Directoarea școlii, prof. Magdalena 
Iacob Baciu, pregătită să dea detalii 

despre proiect, le-a făcut invitaților o 
scurtă prezentare a echipei care a venit 
cu această idee, le-a pus oaspeților la 
dispoziție detalii privind eforturile 
și risipa de energie care au luminat 
parteneriatul dintre școala din localitate 
și Fundația Orange, parteneriat în 
urma căruia a prins 
contur proiectul 
DIGITALIADA 4.0. 

În fața repre-
zentanților de la 
inspectoratul județean 
Constanța (prof. Anca 
Dragomir, inspector 
şcolar, a lăudat acest 
proiect) și a partenerilor 
de proiect, a primarului 
Mugur Mitrana, un 
gospodar care e tot 
timpul atent la solicitările 
unităților de învățământ din comuna 23 
August, directoarea școlii le-a mulțumit 
părinţilor care au fost prezenți la 
demonstrația „relaxantă” a membrilor 
din cadrul Clubului Ştiințelor Aplicate 

și a trecut în revistă, apelând la cuvinte 
de mulțumire, colegii care au sprijinit 
acest eveniment: profesorii Nicoleta 
Camelia Alexandru, Cristina Drăgoi, 
Valentina David și Elena Monica 
Ștefan. 

Astfel de evenimente merită să 

pagină realizată de  
Iulian TALIANU

fonduri pentru îmbunătățirea activității 
din școală în folosul copiilor și, 
indirect, al comunității. Am aplicat și 
am fost selectați să fim una din cele 
10 echipe. Ce înseamnă Digitaliada 
pentru școală? Treizeci de tablete 
pentru dotarea unei clase, un video 
proiector și un laptop; alte cinci tablete 
pentru profesorii de matematică și 
informatică; cursuri de formare pentru 
cadrele didactice implicate, dar și 
aplicații educative oferite gratuit 
cadrelor didactice, organizate conform 

programei la matematică, 
dar și la alte discipline. 
Primarul Mugur Mitrana, 
care a sprijinit proiectele 
educaționale inițiate de 
cadrele didactice, ne-a 
oferit sprijin pentru 
implementarea unui proiect 
ce vizează școala din 
satul Moșneni, unde vor fi 
achiziționate 25 de tablete. 
Un cuvânt de mulțumire se 
cuvine să-l îndrept către ISJ 

Constanța și către expertul educațional 
Adina Roșca din Cluj”.

TEST DE ANATOMIE

fie povestite. Directoarea școlii are 
ce spune despre beneficiile acestui 
proiect: „Suntem mereu în căutare 
de noi idei pentru a face lecții mai 
atractive. Suntem mereu în căutare de 

Proiectele educaţionale de la şcoala 
„George Coşbuc” au fost sprijinite  

de primarul Mugur Mitrana
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