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„VOM ATRIBUI O SUTĂ 
DE TERENURI TINERELOR 

FAMILII”

MAGIA CRĂCIUNULUI ÎN CONSTANȚA
Agenții economici au amenajat în oraș decoruri 

feerice dedicate sărbătorilor de iarnă
●  detalii în pag. 8

La inițiativa Primăriei Municipiului 
Constanța, mai mulți agenți economici 
au dorit să participe în mod benevol la 
acțiuni de împodobire a unor zone din 
oraș cu ghirlande luminoase 
și alte decorațiuni specifice 
sărbătorilor de iarnă.

Astfel, prin grija și bunăvoința 
acestor agenți economici, într-
un timp foarte scurt magia 
Crăciunului și a sărbătorilor de 
iarnă a apărut și în orașul nostru, 
încântându-ne privirile, simțurile 
și făcându-ne să ne bucurăm 
puțin mai mult de această 
perioadă frumoasă a anului.

Vă prezentăm mai jos, agenții 
economici care au participat 
la această acțiune, precum și 
zonele din oraș împodobite de 
aceștia.

SOLID HOUSE a împodobit o zonă 
din parcul din Tomis II.

Cora a împodobit o zonă din parcul de 
la Gara CFR.

MCF CONSTRUCT 2000 SRL a 
împodobit intersecția bulevardelor Tomis 
și Aurel Vlaicu, precum și zona din fața 
Școlii de înot Gheorghe Oancea.

SC METCHIM TRADE S.R.L a 
împodobit o zonă din Parcul Tăbăcărie.

CHIMPEX SA și AMEROPA GRAINS 
SA au împodobit o zonă din parcul din 
fața Teatrului „Oleg 
Danovski”.

RAJA a împodobit 
zona verde situată 
la intersecția străzii 
Caraiman cu Șoseaua  
Mangaliei.

De asemenea, S.C. 
LUXTEN LIGHTING 
COMPANY S.A. a 
împodobit bulevardul 
Tomis, tronsonul cuprins 
între strada Suceava și 
Lupoaică și bulevardul 
Al. Lăpușneanu, 
tronsonul cuprins între 
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strada Soveja și bulevardul Tomis. 
Tot Luxten a împodobit și parcul de la 
Casa de Cultură, precum și mai multe 
sensuri giratorii din oraș. 

votăm zona favorită pe pagina de 
Facebook a Primăriei Constanța 
sau pe pagina web www.primaria-
constanta.ro.

În afară de aceste zone, încă 5 brazi 
s-au amplasat în parcul Arheologic, în 
parcul de la Gara CFR, în parcul de la 
Casa de Cultură, în cel din Poarta 6 și 
în zona CET, la intersecția bulevardului 
Aurel Vlaicu cu strada Cumpenei. De 
împodobitul lor s-au ocupat tot cei de 
la Luxten.

Această inițiativă a deschis și o 
,,competiție” pentru stabilirea celui mai 
frumos decor astfel amenajat.

Nouă, constănțenilor, nu ne rămâne 
decât să-l alegem pe acesta și să 

Câștigătorul va fi promovat 
în mod constant pe site-
ul Primăriei Municipiului 
Constanța, precum și pe 
rețelele de socializare ale 
acesteia.

Haideți să nu lăsăm 
pandemia să ne fure bucuria 
Crăciunului! Haideți să ne 
implicăm cu toții și să aducem 
un strop de bucurie și multe 
zâmbete pe fețele tuturor, 
copii mici și mari.
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Am ajuns la 23 August 
într-o zi de toamnă când Mugur 
Mitrana, primarul comunei, 
încă avea pe birou un inventar 

Beneficiind de experiența 
acumulată, care îi ajută pe 
colaboratorii primarului să 
scrie proiecte, primăria orașului 
Murfatlar are, mai nou, o 
agendă bazată pe propunerile 
cetățenilor. „Am ajuns la 
concluzia că este nevoie de o 
nouă atitudine, spune George 
Cojocaru, primarul orașului. Am 
identificat câteva oportunități, 
una mai atractivă decât alta, și 
am conturat o listă cu priorități. 
Una dintre acestea a fost dusă 
până la capăt, e vorba de 
Programul WIFI4EU. Murfatlar 
a obținut asistență financiară 
nerambursabilă în valoare de 
15.00 de euro pentru a instala 
rețele WiFi. Primăria asigură 

     
       Mugur MITRANA:  
                         „VOM ATRIBUI O SUTĂ DE TERENURI

                                                   TINERELOR FAMILII”

 Agenda primarului,  agenda primăriei  MURFATLAR 
                 se îmbunătățește infrastructura în satul Siminoc

cu străzile unde se lucra pentru 
branșarea gospodăriilor la re-
țeaua de distribuție a gazelor, 
lucrare executată, precizează 
primarul, cu sprijinul primăriei. 
„Acum, adaugă Mugur Mitrana, 
pregătim o mare campanie de 
asfaltare pe toate străzile, în 23 
August, în Moșneni, în Dulcești, 
avem o strategie și plănuim să 
finalizăm branșările pentru ca 
apoi să declanșăm asfaltarea, 
nu vreau să văd gropi în asfalt 
după branșarea la gaze. În 

zona dinspre mare, 
acolo unde turiștii 
își fac veacul 
căutând plajele 
și terasele, am 
asfaltat drumurile, 
inclusiv cel de la 
Halta Pescăruș până 
la mănăstirea din 
Costinești”. 

Mugur Mitrana, 
care e și un bun 
gospodar, spune 
că „primăria are 
un plan ce vizează 
un canal care a fost 
propus pentru a fi 
dalat, e vorba de 
executarea unor 
lucrări pe o distanță de 3,5 km; în 
zona mării, să nu uit, vom curăța 
plajele de dughene și maghernițe 
improvizate, le vom îndepărta și 
vom face ordine pe țărm, iar în 
cartierele localității 23 August 
vom pune la punct rețeaua de 
canalizare și vom continua 
asfaltarea străzilor în primăvară. 
Am făcut promisiuni și ne vom 
ține de cuvânt, așa că în curând 
vom discuta într-o ședință de 
Consiliu Local atribuirea unor 
terenuri tinerilor familii care vor 
să aibă o locuință în comună. 

conectarea la rețeaua de internet 
a rețelelor WiFi. Accesul 
utilizatorilor finali la rețeaua 
WiFi4EU este gratuită. Aceste 
rețele sunt ușor accesibile și 
asigură o experiență de înaltă 
calitate. Sunt zece zone, e vorba 
de Calea București și Calea 
Dobrogei, str. General Vasile 
Milea și A.I.Cuza nr. 35 și str. 
Murfatlar, ca să amintim câteva 
dintre ele.”

Un alt proiect, care se află 
în derulare, vizează reabilitarea 
și modernizarea unui drum 
comunal din satul Siminoc, o 
localitate care a fost vitregită în 
ceea ce privește infrastructura. 
De astă dată, primăria a venit 
în întâmpinarea cetățenilor cu 
un proiect viabil după cum 
precizează primarul Cojocaru, 
inițiatorul unor programe care 
vizează îmbunătățirea serviciilor 

pentru cetățeni. „În satul 
Siminoc, vom amenaja rigole și 
șanțuri pentru scurgerea apelor 
pluviale. În zona caselor în stil 
canadian se vor executa rigole 
carosabile; ele vor fi acoperite 
cu plăcuțe din beton armat, iar 
la intersecțiile cu străzile și 
drumurile laterale se va asigura 
continuitatea șanțurilor și 
rigolelor; tot la Siminoc, în cadrul 
acestui proiect, se vor executa 
podețe și se va îmbunătăți 

sistemul de captare și evacuare a 
apelor pluviale; o altă prioritate 
va fi repararea podurilor de pe 
Canalul magistral de irigații și 
de pe Valea Siminoc.” În ciuda 
pandemiei, care a încetinit ritmul 
unor lucrări, primăria caută 
soluții pentru a grăbi împlinirea 
proiectelor care sprijină 
dezvoltarea localității.

Ne gândim la o sută de terenuri, 
precizează primarul Mitrana. 
Când vine vorba de zona turistică 
ne gândim să punem la punct și 
canalizarea, întâi canalizarea 
și apoi asfaltarea și iluminatul 
public. Am întocmit o listă unde 
se vor executa cu prioritate, 

lucrări pentru a îmbunătăți 
infrastructura din cartierele 
noi, unul dintre ele fiind Olimp. 
Vrem să le facem atractive și cu 
utilitățile la îndemâna celor care 
vor investi aici într-o locuință!”. 

Mugur Mitrana adăugă: 
„fapte, nu vorbe”. Și el asta face, 
iar cetățenii cred în cuvântul 
primarului care a câștigat încă 
un mandat de primar cu un 
procent care ne scutește de 
comentarii: aproape 99 la sută 
dintre alegători l-au votat.

Pagină  realizată de 
Ionela SAUCIUC
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Sunt doar unul dintre acei oameni care 
țin la copii, care „grădinăresc” spiritul lor, 
în esență, ingenuu, sensibil, creativ. Un 
dascăl care, mai ales acum – în prezentul 
context alienat, de „eră matrix” – trăiește cu 
dorul de-acel „dor de carte” al celor din jur.

Activez ca profesor, de 22 de ani, la 
un liceu stigmatizat, în inerția vremurilor, 
de prejudecăți... snobiste. Nu m-a făcut 
să roșesc niciodată, însă, vreun calificativ 
lansat superficial. Nici nu am aspirat 
– „salvator” – la încadrarea în corpul 
profesoral al altor licee „binevazute”. Mi-am 
asumat misiunea, în locul unde a trebuit să 
ajung. Alături de ceilalți colegi, suntem aici 
o a doua familie care adoptă adolescenți de 
toate felurile, îi „creștem mari”, ajutându-i 
să-și găsească drumul mai departe. Nu îi 
desconsiderăm. Indiferent de proveniența 
lor socială, de nivelul performanțelor șco-
lare, copiii sunt asemenea unor pepite. 
În demersul formativ – aflat, adesea, nu 
departe de semantica „travaliului”– noi le 
căutăm valoarea: acel substrat rațional 
ori sufletesc care generează competențe, 
reflexii vocaționale, neștiute, poate, nici de 
ei înșiși.

Dincolo de fenomenul actual al 
descendenței valorilor, de realitatea unei 
societăți haotice, inerte – martoră (activă) 
la triumful mediocrității – EDUCAȚIA 
trebuie să supraviețuiască!  Astăzi, asistăm 
la un tablou clinic hiperbolizat. Efectele 
unei pandemii halucinante acutizează 
maladia sistemului nostru educațional. 
Învățământul este forțat să treacă printr-o 
fază de instabilitate frustrantă, de tatonări, 
de experimente care își asumă un potențial 
efect compromițător.

Suntem, astfel, puși, acum, în situația de 
a deveni actorii unui fel de... joc educațional, 
implementat la nivel global, ale cărui 
reguli și particularități abia începem să le 

  ● NĂDOVARI
Agora virtuală

       SPRIJINĂ  REDRESAREA  EDUCAȚIEI!

descoperim. Riscul este inevitabil: învă-
țământul, astfel metamorfozat, are multe 
șanse să își rateze obiectivele operaționale 
și generarea acelor competențe relevante 
(tehnologice sau vocaționale).

Temerea mea, în ipostaza de dascăl, 
presupunând că toți elevii au acces la 
internet, este aceea că, într-o anume 
măsură, impersonalizarea actului 
instructiv-educativ prin instituirea acestei 
super-conectări digitalizate va duce, de 
fapt, la estomparea inteligenței active și 
emoționale, a intuiției, chiar a motivării, 
voinței – ingredientele esențiale ale inițierii 
copiilor și pregătirii pentru viața reală, nu 
pentru cea virtuală.

Ne este dor de sufletul lor, de mintea lor 
vie, năzdrăvană, jucăușă, adesea! De ochii 
lor larg deschiși! Vrem să nu abandoneze 

cărțile, în favoarea device-urilor, deoarece 
CARTEA ne deșteaptă spiritul. Vrem să 
nu uite de EI. De ce sunt, ce vor, ce pot! 
Vrem să performăm, nu să ne complăcem 
în mediocritate! Să purtăm firesc un dialog 
calificat. Noi toți – nu doar ca formațiune 
statală, ci, în ansamblu, ca specie – avem 
acest dar neprețuit: deținem un spirit, ceea 
ce implică șansa de A CUNOAȘTE, de A 
EVOLUA în sens înalt-uman. Procesul de 
modernizare a educației presupune, în 
esență, mobilizarea energiilor creatoare – 
act ce are toate șansele de reușită în plan 
real, în toposul fizic, unde interacțiunea 
umană directă concretizează benefic 
acel „Bildungsroman” al fiecărui elev. 
Nădăjduim că această împrejurare care 
a forțat transferul instruirii educaționale 
în online este una repede trecătoare. 

Desigur, nu trebuie, acum, să cădem 
în capcana „drobului de sare” și să ne 
văităm de iremediabilul crizei sistemului 
nostru educațional. Ne adaptăm trendului 
și, iată, desfășurăm cursuri în această 
agora virtuală, căutând, altfel, să stimulăm 
viziunea celor cărora intenționăm să le 
fundamentăm și un caracter, nu doar 
competențe, pentru că unica noastră șansă 
constă în redresarea EDUCAȚIEI. Sperăm, 
însă, să ne întoarcem, cât mai curând, în 
sălile de clasă! Miza este esențială: viitorul 
nostru, ca specie.

Prof. Lăcrămioara Zăbavă
Liceul Tehnologic „Lazăr 

Edeleanu”, Năvodari

Primarul orașului Năvodari, Florin Chela-
ru, a declarat la constituirea noului Consiliul 
Local că va continua proiectele cu aceeași 
determinare și energie. Sunt proiecte pe 
care le-a inițiat împreună cu consilierii lo-
cali și echipa sa de colaboratori, tineri pe 
care se bizuie și acum: „Îmi doresc, a de-
clarat primarul, ca în acest nou mandat atât 
consilierii locali, cât și locuitorii să fie im-
plicați în viața comunității pentru că avem 
nevoie de ideile fiecăruia. Cred în evoluția 

    
                            CRONICA UNUI PROIECT ANUNȚAT 
                                             „Un proiect de peste 4 milioane de euro. Bani europeni!”

orașului Năvodari, iar pentru a vorbi de un 
pas înainte trebuie să comunicăm și să ne 
implicăm cu toții”. Trecând la detalii, adică 
de la vorbe la fapte putem scrie că anul 
2021 va începe cu o veste minunată pen-
tru locuitorii din Năvodari, e vorba de con-
struirea, cu fonduri europene, a unei școli. 
Școala Gimnazială Nr 3 „Tudor 
Arghezi”, proiect finanțat prin 
Programul Operațional Regional 
2014-2020 Axa Prioritară 10 - Îm-

bunătățirea infrastructurii 
educaționale. „Prin implementa-
rea acestui proiect, precizează Florin 
Chelaru, se va realiza un nou edificiu 
pe strada Pescărușului, vom reabilita 
și moderniza o clădire, vom construi 
un corp de clădire, cu regim de înălți-
me - școală cu trei etaje, noul edificiu 

va avea 15 săli de clasă pentru 
30 de elevi în fiecare clasă, alte 
5 săli de clasă vor avea 24 de 
elevi fiecare, 8 laboratoare, o 
bibliotecă modernă, o sală de 
ceremonii - toate aceste spații 
vor fi dotate cu mobilier nou 
și cu echipamente de ultimă 
generație. Persoanele cu diza-
bilități vor beneficia de facilități. Elevii vor 
avea la dispoziție o sală de sport modernă 
de peste 550 mp și un teren de sport multi-
funcțional care va beneficia, fapt notabil, și 
de nocturnă; terenul, ușor de înțeles, va fi 
utilizat pentru orele de educație fizică.” 

Proiectul pe care îl semnalăm în aceas-
tă pagină are câteva obiective de interes 
major: se va extinde infrastructura educați-
onală din orașul Năvodari și se va diminua  

rata abandonului școlar, după studiile 
făcute e vorba de un procent de 15%; 
lista cu obiectivele proiectului e mult mai 
largă, beneficiarii le știu. Câteva detalii 
trebuie înserate neapărat: 635 de elevi 
vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor 
de învățare; valoarea totală a proiectului 
este de aproape 4,28 milioane euro. Bani 
europeni!

Pagină realizată de 
Ani MERLĂ

●  Năvodari
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 A 102-a sesiune a  
Comitetului pentru  
Siguranța Maritimă 
(MSC)  din cadrul  

Organizației Maritime 
Internaționale

În noiembrie 2020 a avut loc cea de-a 
102-a sesiune a Comitetului pentru Siguranța 
Maritimă (MSC) din cadrul Organizației Ma-
ritime Internaționale. Universitatea Maritimă 
din Constanța a participat la lucrări prin repre-
zentantul său, domnul prorector, Conf. univ. 
dr. ing. Radu Hanzu-Pazara.

Întâlnirea s-a desfășurat online și s-a 
axat pe identificarea măsurilor corespunză-
toare pentru a face față provocărilor cu care 
se confruntă întreaga industrie maritimă în 
contextul pandemiei cu noul coronavirus. 
Printre altele, s-a ajuns la un acord privind 
dezvoltarea, până la sfârșitul acestui an, a 
unui modul integrat în sistemul GISIS care 
să centralizeze și să disemineze informațiile 
furnizate de statele membre cu privire la si-
tuația din porturi, astfel încât companiile de 
shipping să poată planifica și organiza cât 
mai eficient schimbul de echipaje.

De asemenea, membrii comitetului au 
luat notă de analiza impactului pandemiei de 
COVID-19 asupra învățământului de marină 
elaborată de Camera Internațioanlă a Marinei 
Comerciale (ICS) și Asoaciația Internatională 
a Universităților de Marină (IAMU). Din dialo-
gul celor două instituții a rezultat că majorita-
tea universităților de marină și-au transferat 
cursurile în sistemul online, voiajele de practi-
că au fost reprogramate sau chiar anulate iar 
schimbul de cadeți s-a efectuat cu dificultate.  
Printre recomandările formulate de ICS și 
IAMU se numără întărirea colaborării dintre 
operatorii economici din industria maritimă 
și instituțiile de învățămînt de marină, o mai 
mare flexibilitate din partea IMO în privința 
efectuării voiajului de practică obligatoriu și 
redactarea unui ghid pentru reglementarea 
învățământului de marină la distanță și pentru 
desfășurarea cursurilor STCW în regim onli-
ne, situații considerate definitorii pentru noua 
normalitate post pandemie.

Universitatea Maritimă din Constanța 
face parte din Asociația Internațională a Uni-
versităților de Marină din anul 2000 iar dom-
nul Conf. univ. dr. ing. Radu Hanzu-Pazara 
este membru în grupul de lucru al Comitetului 
IAMU pentru relația cu IMO.

Prof. univ. dr. ing. Violeta-Vali CIUCUR,
Rectorul UMC

În perioada 10-11 no-
iembrie 2020 a avut loc cea 
de-a treia întâlnire trans-
națională din cadrul pro-
iectului PraC-MARENG 
– Practical and Communica-
tion Based Maritime English 
(contract nr. 2019-1-FR01-
KA2020-063164). În con-
textul restricțiilor interna-
ționale menite să prevină 
răspândirea noului corona-
virus, partenerii din Franța, 
Turcia, Lituania, Slovenia și 
România s-au reunit și și-au 
desfășurat activitatea online.

Pornind de la premisa 
că lipsa competențelor ling-
vistice și comunicarea defec-
tuoasă se află la baza a 40% 
dintre accidentele înregistra-
te pe mare, proiectul urmă-
rește să dezvolte o platformă 
de instruire în domeniul lim-
bii engleze maritime, care să 
fie accesibilă tuturor naviga-
torilor. Modulele vor putea fi 
filtrate după funcția ocupată 
la bord și după tipul navei, 
astfel încât să poată fi identi-
ficate operațiunile și sarcini-
le specifice pentru fiecare în 

parte. Platforma reprezintă 
un instrument practic și ino-
vativ pentru învățarea limbii 
engleze maritime, permițând 
inclusiv verificarea cunoștin-
țelor asimilate și certificarea 
acestora.

În cadrul celei de-a treia 
întâlniri transnaționale par-
tenerii și-au prezentat contri-
buțiile aduse la dezvoltarea 
acestei platforme de învățare 
și au pregătit faza de pre-tes-
tare a versiunii pilot

Prof. univ. dr. ing. 
Violeta-Vali CIUCUR

Proiectului PraC-MARENG – 
Practical and Communication 

Based Maritime English
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- Vă invit, domnule primar, 
să discutăm despre proiectele 
pe care cetățenii din Tuzla le 
așteaptă. Cu ce începem? 

- Cu racordarea la distribuția 
gazelor. Suntem, să zicem așa, 
în grafic, adică am avansat în 
ceea ce privește documentația. 
Văd că există un interes major, 
ceea ce mă face să cred că 
oamenii se vor grăbi să se 
branșeze, mai cu seamă că 
vor beneficia, spre deosebire 
de situația de până acum, de 
scutiri privind racordarea la 
gaze; cetățenii nu vor mai avea 
cheltuieli cu conducta până la 
gardul locuinței. Racordarea 
la gaze a cetățenilor mă 
îndreptățește să cred că vor 
apărea și noi investitori, oameni 
de afaceri care ar putea să 
sprijine apariția unor noi locuri 
de muncă pentru tineri, dar și 
pentru specialiștii care au de 
gând să se apropie ori să se 
stabilească în mediul rural. Văd 
că pandemia le-a dat unora un 
dram de înțelepciune și acum 
tinerele familii sunt tentate să 
aibă o locuință cu curte și cu 
livadă, toți vor să respire un aer 
curat la doi pași de mare. Într-o 
primă etapă vom da tinerilor 
terenul pentru a-și construi 
o locuință. Am pregătit deja 
proiectele ce vizează rețeaua 

PROGRAMUL 
„RESPECT”

Primăria Municipiului Constanța, prin 
Direcția Generală de Asistență Socială, le 
oferă posibilitatea beneficiarilor tichetelor 
„RESPECT“, începând din 20 noiembrie 
2020, să trimită Cererile-declarație pe 
propria răspundere pentru înscrierea în 
program pentru anul 2021 și pe numărul 
de WhatsApp 0799.400.360. La acest 
număr se pot obține și informații legate 
de înscrierile în program, de luni până joi 
între 08:00 și 16:00, iar vineri între 08:00 
și 14:00. 

Această decizie a fost luată având în 
vedere situația generată de creșterea 
alarmantă a numărului de cazuri al 
persoanelor infectate cu virusul SARS-
CoV2 la nivelul municipiului Constanța și 
de faptul că a fost suspendată depunerea 
cererilor în programul „RESPECT“ la 
cluburile pentru pensionari. 

Cererile pentru înscrierea în program 
pot fi descărcate de pe site-ul instituției 
www.dgas-ct.ro și se pot depune și online 
pe adresa instituției - respect@dgas-ct.ro. 

Amintim că pot beneficia de Programul 
„RESPECT” persoanele care se 
încadrează într-una din următoarele 
categorii: 

- 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 1.840 lei.

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

- persoane cu handicap grav sau 
accentuat; 

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

- 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. 

- 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 (în 
baza unei anchete sociale).

Înscrierea în Programul „RESPECT” se 
face pe baza următoarelor 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. 

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, Serviciul Sprijin Comunitar și 
Evenimente Sociale, pe adresa de mail: 
respect@dgas-ct.ro.

Informații suplimentare se obțin la 
următoarele date de contact:

Direcția Generală de Asistență Socială
Direcția Sprijin Comunitar
Serviciul Sprijin Comunitar și 

Evenimente Sociale
Telefon: 0341.448.530/0341.180.107.

 

 TANER REȘIT, primarul comunei TUZLA: 
       „Am pregătit proiecte
                       generoase și prietenoase”
  ● interlocutor: Taner Reșit primarul comunei Tuzla

electrică, dar și îmbunătățirea 
sistemului de iluminat public 
și de plantare a pomilor în 
toată comuna, ne gândim că 
în câțiva ani vrem să facem din 

vremurile ne vor îngădui, Centrul 
pentru Tineret Tuzla, o investiție 
cu multe proiecte, unele dintre 
ele sprijinite de Asociația 
STRATONIS, și ea cu câteva 

inițiative lăudabile, vom 
organiza aici întâlniri cu 
personalități culturale și 
spectacole, vom iniția 
proiecte pentru tineri și 
tabere, mai cu seamă 
că în acest mandat 
intenționez să conservăm 
tradițiile specifice 
zonei, să reabilităm și 
să modernizăm fosta 
Tabără din Tuzla. 
Primăria și echipa 
mea de colaboratori 
punem la cale și alte 
proiecte generoase și 

prietenoase. 
- Adică… 
- Adică vom înființa un 

compartiment specializat în 
scrierea proiectelor și accesare 
a fondurilor europene. Ne 
gândim să scriem proiecte și 
să dezvoltăm comuna, poate 
că într-o bună zi va deveni 
stațiune. Asta nu se va întâmpla 
peste noapte, lucrurile nu se 
pot face bătând din palme, 
dar asta nu mă împiedică 
să mă gândesc că Tuzla are 
un potențial cum au puține 
localități din mediul rural și de 
aceea cred că numai cu ajutorul 
proiectelor vom reuși să facem 
pași mari privind dezvoltarea 
Tuzlei. Vrem străzi asfaltate, 
vom declanșa în primăvară o 
campanie de asfaltare, prilej 
să realizăm rigole betonate pe 
străzi, rigole care vor prelua 
apele de pe străzile cu risc de 
inundații. Două străzi, Biruinței 
și Pescarilor sunt pe listă. 

- Am notat și vom reveni să 
tragem linie și să facem un 
bilanț. 

Ionela SAUCIUC

Tuzla o grădină, cu multe de 
flori și copaci, cu trasee pentru 
biciclete, două-trei promenade 
pentru agrement, atât pentru 
localnici, cât și pentru turiști, să 
se vadă că avem grijă de mediu, 
că îl protejăm. 

- PROMENADĂ la Tuzla? 
- Da, în preajma plajei de la 

Tuzla, o plajă despre care s-a 
dus vestea, vom amenaja alei și 
zone de agrement, că vin turiștii 
ca la Mecca. Toți vrem să vedem 
cât mai multă vegetație și Tuzla 
are un privilegiu, este așezată 
într-o zonă unde marea este ca 

o oglindă, pe 
mal există 
vegetație, iar 
plaja are un 
nisip fin. Aici 
vom amenaja 
o Promenadă; 
pe malul Bălții 
Tuzla am 
proiectat încă 
una. În timpul 
verii turiștii 
vor avea un 
sector liber 
de umbrele și 
șezlonguri, iar 
atunci când 
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E vremea și momentul potrivit să vă 
semnalăm apariția unei cărți despre soiurile 
și portaltoiurile de piersic și cais omologată 
la SCDP Constanța, carte scrisă de un 
grup de cercetători coordonat de Septar 
Lainer, un specialist de elită. Din primele 
pagini aflăm că la Valu lui Traian găsim 
Colecția Națională de Piersic. Ion Caplan, 
directorul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare 
Pomicolă Valu lui Traian, un cercetător cu 
o vastă experiență, inițiatorul unor proiecte 
de anvergură, precizează că „s-au depus 
eforturi susținute în ultimele patru decenii 
pentru a îmbogăți și conserva această 
colecție și pentru a alege din cadrul ei cei 
mai valoroși genitori, în vederea utilizării 
lor în programele de ameliorare. Au fost 
efectuate sute de combinații hibrid și s-au 
polenizat mii de flori de piersic și nectarin 
în fiecare an. Hibrizii obținuți au fost studiați 
din punct de vedere al calității fructelor, al 
productivității pomilor, al rezistenței la ger, 
boli, la dăunători și alți agenți de stres. 
Cei mai valoroși au fost altoiți și studiați în 
culturi comparative de concurs în diferite 
zone din țară. combinații hibrid și s-au 
polenizat mii de flori de piersic și nectarin 
în fiecare an. Hibrizii obținuți au fost studiați 
din punct de vedere al calității fructelor, al 
productivității pomilor, al rezistenței la ger, 
boli, la dăunători și alți agenți de stres. Cei 

● Cercetare ● Inovare
SOIURI CU PONTENȚIAL DE PRODUCȚIE

    

mai valoroși au fost altoiți și studiați în 
culturi comparative de concurs în diferite 
zone din țară. În urma testelor efectuate 
au fost omologate 31 de soiuri de piersic 
nectarin, pavii și brugnone cât și piersic și 
nectarin ornamental. Piersicul este un soi 
specific Dobrogei.” 

Un rol important îl are, după cum 
remarcă dr. ing. Leinar Septar, tehnologia 
de irigare sub stres hidric la piersic și cais. 
„Scopul cercetărilor efectuate în cadrul 
proiectului a fost acela de a studia relațiile 

sol - plantă - climă la cele două specii 
pomicole, în combinații de irigare sub stres 
hidric, în regiuni aride, precum Dobrogea, 
în vederea utilizării cât mai eficiente a apei 
de irigație. În ceea ce privește activitatea 
de ameliorare a speciilor au fost urmărite 
câteva aspecte, spune dr.ing. Corina Gavăt: 
„Am urmărit obținerea de soiuri cu repaus 
de iarnă lung și profund în vederea înfloririi 
cât mai târzii, am căutat ca soiurile să fie 

                                              ASOCIEREA ÎI AJUTĂ PE 
  FERMIERI  SĂ ADUCĂ APA LA RĂDĂCINA PLANTELOR

Când scriu aceste rânduri plouă în 
Dobrogea, și cred că e prima ploaie din 
acest an secetos. Câmpul avea nevoie 
de ploi în primăvară și în vară, ba chiar 
și la început de toamnă când fermierii 
au pus sămânța în brazdă. Din păcate, 
în acest an fermierii au stat la mila lui 
Dumnezeu, seceta a făcut ravagii în 
câmp, diminuând producțiile, atât la 
grâu, floarea soarelui și porumb, cât și 
în legumicultură, acolo unde cultivatorii 
de tomate și usturoi, de varză și de ar-
dei au fost nevoiți să ajungă la un pas 
de faliment; unii își vor reveni tot mai 
greu, mai cu seamă că nici piețele nu 
mai sunt cele de odinioară, în pande-
mie, iar cumpărătorii sunt, și ei, deza-
măgiți că pe tarabe au găsit, în această 
toamnă, produse din import, legume 
care nu au aroma și gustul alimentelor 
românești.

Mai mult decât în alți ani, seceta a 
făcut ravagii în câmp, așa că un dialog 
cu Lia Nedea, directorul ANIF Constan-
ța, despre irigații și despre investițiile 
în aceste sisteme este binevenit și 
util. Specialist în îmbunătățiri funciare 
și inginer cu experiență, inspector de 
zonă în cadrul ANIF, Lia Nedea vine în 
întâmpinarea fermierilor cu informații 
mult așteptate privind starea sisteme-
lor de irigații. De la directorul ANIF am 
aflat că suprafața contractată în acest 
an a fost, subliniem acest lucru, de 
peste 41.129 de ha. În zona Poiana, o 
localitate cunoscută pentru grădinile de 

legume și pentru calitatea produselor, 
dar și la Palazu, producătorii au bene-
ficiat de serviciile stației de la Găleșu, o 
investiție cu un potențial deosebit (sta-
ția poate deservi o suprafață de peste 
5.000 ha), care va  fi un punct de spri-
jin pentru asociațiile agricole din zonă. 
Stația de la Găleșu este una dintre cele 
mai moderne, e o investiție care va sta 
la baza unei noi atitudini, o atitudine 
care va pune în evidență priceperea 
fermierilor; stația va deservi cu promp-
titudine fermele din zonă (din aprilie și 
până în noiembrie). „În această stație 
s-au investit în jur de patru milioane de 
euro, semn că asociațiile de producători 
care vor solicita apă în 2021 vor avea 
la dispoziție o investiție modernă, o in-
vestiție unde acum se continuă lucările 
pe canalele de aducțiune. Ele sunt în 
grafic și asta e o garanție, precizează 
Lia Nedea, că asociațiile vor avea apă 
la rădăcina plantelor la vară, asociații-
le vor avea numai avantaje când vine 
vorba de irigații. Tot în grafic sunt și lu-
crările în zona Sinoe, unde lucrările de 
reabilitare sunt executate în procent de 
peste 50%.

ANIF a organizat întâlniri cu fermierii 
pentru a pune la punct detaliile din cam-
pania de irigații, așa vom proceda și de 
acum încolo; le-am pus la dispoziție gra-
fice și cifre, dar și argumente că poten-
țialul agricol din zonă are resurse; i-am 
îndemnat pe producători să se asocieze 
și le-am explicat că asocierea îi va aju-

dr.ing. Corina Gavăt

● SISTEMELE DE IRIGAȚII

ta să aducă apă în 
câmp, la rădăcina 
plantelor, i-am in-
struit și încurajat să 
inițieze proiecte și 
să capete încredere 
privind accesarea 
fondurilor europe-
ne pe Măsura 4.3. 
Ultimele întâniri le-
am ținut în zonele 
Negru Vodă, N. 
Bălcescu, M.Kogăl-
niceanu, Tortoman, 
Sinoe, Nuntași și 

vor găsi mai ușor soluții pentru a acce-
sa proiecte și fonduri europene pentru 
investiții în modernizarea sistemelor de 
irigații. (va urma)

Iulian TALIANU

Mircea Vodă, după cum vedeți pe o arie 
destul de întinsă.” 

Înființarea Camerelor Agricole, iată 
încă o informație de utimă oră, este ini-
țiativa care va pune în mișcare ideile și 
propunerile fermierilor; ei vor avea acces 
la informații mai rapid, iar prin asociere 

dr.ing. Ion Caplan

rezistente la boli și dăunători, am urmărit 
să îmbunătățim calitatea fructelor”. 

Vă semnalăm această carte cu 
gândul că e, cum spuneam, momentul 
potrivit să le amintim gospodarilor starea 
livezilor, subliniind (încă o dată) meritul 
cercetătorilor de la Valu lui Traian, un grup 
din care fac parte, pe lângă cei amintiți, 
Cristina Moale, Alexandru Vlăduț Oprița, 
Gheorghe Lămureanu.

Andreea PASCU
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Proiectul cultural 
„(Re)Mapping. 

Arheologia hărților”
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea în parteneriat cu Muzeul de 
Istorie Națională și Arheologie Constanța,  
Asociația Pro Noviodunum și Asociația 
Eurocentrica au implementat proiectul cultural 
“(Re)Mapping. Arheologia hărților” co-finanțat 
de Administrația Fondului Cultural Național 
(A.F.C.N.).

În cadrul proiectului cultural, ne-am propus 
să realizăm o cercetare a siturilor medievale 
dobrogene dispărute, prin abordări alternative, 
utilizând metode interdisciplinare, făcându-le 
cunoscute specialiștilor din domeniu, dar și 
publicului larg. Diseminarea rezultatelor  s-a 
realizat prin organizarea unui workshop cu 
tema ”Arheologia Otomană în Dobrogea” în 
cadrul Sesiunii Internaționale Pontica ’53 și 
realizarea unei expoziții foto-documentare. 
În situația generată de pandemia COVID-19, 
pentru siguranța tuturor participanților, s-a 
luat hotărârea desfășurării sesiunii PONTICA 
2020 în varianta online.

În cadrul workshop–ului au fost diseminate 
atât rezultatele cercetărilor noastre, cât și cele 
a unor cercetări arheologice din Dobrogea 
sau Timișoara, fiind dezbătută situația 
moștenirii culturale otomane. Totodată, au fost 
prezentate surse cartografice inedite pentru 
cetățile medievale dispărute (Hârșova, Măcin, 
Isaccea, Tulcea și Constanța), dar și o bază 
de date cu evidența siturilor otomane.

Cercetările de teren desfășurate în cadrul 
proiectului au înregistrat siturile otomane 
(cimitirele, vetrele satele dispărute, cișmelele) 
din județele Tulcea și Constanța.

Activitatea intitulată ”Acces la arheologie” 
ce avea ca scop principal prezentarea 
siturilor medievale dispărute din Dobrogea, 
autorităților locale, elevilor și tinerilor, pentru 
ca aceștia să înțeleagă importanța studierii 
istoriei şi a cercetării științifice realizate de 
specialiștii din domeniul cartografiei istorice, 
a fost desfășurată tot online. Astfel, elevi din 
Tulcea, Măcin, Isaccea și Constanța, au aflat 
ce descoperi au făcut specialiștii în urma 
cercetării arhivelor și existența încă din epoca 
medievală a unei societății multiculturale și 
multietnice în Dobrogea.

O altă activitate a vizat digitizarea a 30 
de obiecte de patrimoniu aparținând epocii 
otomane din Dobrogea în vederea integrării 
lor în platforma Europeană, care să fie 
integrate în viitor a unui muzeu virtual online 
3D, care să integreze o perioadă istorică puțin 
cunoscută.

Manager de proiect,
Aurel-Daniel STĂNICĂ

MOŞ CRĂCIUN FACE SCHIMB DE CADOURI!
NU PUNE FAPTELE BUNE ÎN IZOLARE! AJUTĂ-I SĂ CREADĂ ÎN MINUNI!

CURĂȚENIA  ORAȘULUI 
ESTE PRIORITATEA PRIMĂRIEI!

Primăria Municipiului Constanța, prin Di-
recția Gestionare Servicii Publice și Poliția 
Locală, somează proprietarii să își îngri-
jească terenurile pe care le dețin! 

Proprietarii de terenuri de pe raza muni-
cipiului Constanța trebuie să le igienizeze 
și să efectueze periodic operațiuni de dez-
insecție, dezinfecție și deratizare. Din păca-
te, însă, foarte multe terenuri sunt lăsate în 
paragină sau sunt transformate în locuri de 
depozitare a deșeurilor inerte. 

Echipele municipalității desfășoară per-
manent acțiuni de identificare a acestor 
terenuri insalubre care pun în pericol sănă-
tatea noastră, a tuturor și strică imaginea 
orașului. 

„În această perioadă a anu-
lui, fie copii, fie adulţi, cu to-
ţii simt o fărâmă de bucurie 
când se gândesc la Sărbătoa-
rea Crăciunului și la darurile 
de sub brad. 

Cuprinsă de acest spirit, 
echipa DGASPC Constanța, 
formată din ajutoare de în-
credere ale Moșului,a inițiat o 
campanie prin care se doreș-
te implicarea întregii comuni-
tăți de la malul mării pentru 
a aduce zâmbetul pe chipul 
tuturor persoanelor instituți-
onalizate.

Sunteți invitați să faceți un 
schimb de cadouri cu adulţii 
şi copiii din centrele reziden-
ţiale ale Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Constanţa, 
fiind pentru prima dată când 
veți dărui primind în același 
timp, semn că izolarea ne 
poate aduce mai aproape ca 
oricând!

După ce sunt identificate terenurile ne-
îngrijite, proprietarii  sunt somați să reme-
dieze cât mai repede situația. Dacă nu se 
conformează, sunt sancționați cu amenzi 
cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei pentru 
persoane fizice și între 25.000 și 50.000 de 
lei pentru persoane juridice, conform OUG 
195/2005 art.96, alin.1, pct.10.

De asemenea, în conformitate cu preve-
derile art. 3 pct. 16 din H.C.L. nr. 184/2013 
privind îmbunătățirea activităților de gos-
podărire, protecția mediului, întreținere și 
înfrumusețare a municipiului Constanța, 
proprietarii terenurilor virane situate în intra-
vilanul municipiului Constanța au obligația 

să le împrejmuiască și să amplaseze pe 
aceste terenuri, la loc vizibil, pe frontul stra-
dal, un panou care să cuprindă sintagma 
PROPRIETATE PRIVATĂ și numărul stra-
dal aferent sau parcelă și lot atunci când 
imobilul nu are alocat un astfel de număr.

Primăria Constanța - spune viceprimarul 
Ionuț Rusu - mulțumește celor care s-au 
implicat în acțiunile de igienizare, precum 
și celor care ne-au semnalat problemele 
întâlnite. 

Cetățenii sunt rugați să facă în con-
tinuare acest lucru la numerele de te-
lefon: 0241.484.205 - Dispecerat sau 
0799/606142 - WhatsApp - Direcția Gene-
rală Poliția Locală.

Ne dorim ca această cam-
panie să fie acompaniată de 
clopoțeii renilor lui Moș Cră-
ciun iar voi, constănțeni mici 
și mari, să veniți cu inimile 
deschise pentru a ne cunoaș-
te și pentru a face schimb de 
cadouri.”

Colectivul DGASPC Constanța
****

Tot ceea ce trebuie să faci este să 
alegi o scrisoare destinată Moşului şi, 
împreună cu alţi oameni de bine, să 
îndeplinești cât mai multe din dorinţele 
aşternute pe hârtie. 

Faptele tale bune îţi vor fi răsplăti-
te. Vei primi ornamente cu tematica 
sărbătorilor de iarnă lucrate manual 
de beneficiarii sistemului de protecţie. 
Sunt obiecte unicat, lucrate în mare 
parte din materiale reciclabile şi pe 
care le-ai văzut cu siguranţă la târgul 
nostru de Crăciun pe care îl organi-
zăm, în fiecare an, la Vivo, în zona 
caselor de marcat.

Începând cu data de 11 Decem-
brie, urmăreşte pagina de Facebook 

a DGASPC Constanţa (https://www.
facebook.com/DGASPC.CONSTAN-
TA) unde vor fi publicate scrisori cu 
dorinţele copiilor şi adulţilor din cen-
trele noastre rezidenţiale, cât și detalii 
referitoare la modul și locația în carese 
va face schimbul de cadouri. 

Pentru mai multe informații, poți suna 
și la numărul de telefon 0241.480.872 
(de luni până joi între orele 8.00-16.30 
și vineri între orele 8.00-14.00), per-
soană de contact Oana Manoilă.
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                          Primăria a îmbunătățit serviciile către cetățeni 
                   Oportunități pentru accesarea proiectelor europene 

După rețeaua de distribuție a ga-
zelor, un proiect mult așteptat 
de localnici, primăria din Eforie 
vine acum cu o veste la fel de 
minunată, e vorba de reabilita-
rea infrastructurii educaționa-
le: obiectivul vizat este Școa-
la Gimnazială nr. 1 din Eforie 
Nord, școală construită în 1964. 
Proiectul despre care scriem vi-
zează extinderea școlii, aici ur-
mând să fie construită și o sală 
de sport, pe lângă alte câteva 
obiective: pasarelă exterioară, 
înlocuirea termoizolației, ten-
cuirea planurilor verticale ale 
fațadei, montarea burlanelor 
și a jgheaburilor, tencuieli și 
zugrăveli, refacerea finisajelor 
interioare, ca să amintim doar 
câteva dintre aceste lucrări. 

O prioritate, în acest caz, va 
fi și eficientizarea energetică 
a clădirii, ceea ce presupune 
înlocuirea instalațiilor termi-
ce: radiatoarele, armăturile și 
conductele vor fi schimbate cu 
altele noi. Robert Șerban, pri-

marul orașului, inițiatorul unor 
proiecte care au diminuat biro-
crația și au îmbunătățit servi-
ciile către cetățeni, precizează 
că: „primăria și Consiliul Local 
urmăresc creșterea gradului de 
participare la nivelul educației 
timpurii și a învățământului obli-
gatoriu, în special pentru copiii 
cu risc crescut de abandonare 
a școlii. Proiectul de reabilita-
re a Școlii Gimnaziale nr. 1 din 
Eforie Nord, adaugă Robert 
Șerban, este o prioritate pen-
tru a consolida infrastructura ce 
vizează rețeaua școlară, ținta 

noastră este să 
rezolvăm și să 
imp lemen tăm 
standarde care 
să sporească, 
de la un an la al-
tul, calitatea ser-
viciilor, calitatea 
educației”. 

Și pentru ca 
informațiile des-
pre acest proiect 

să fie complete, inserăm aici 
câteva detalii: grupurile sanita-
re vor fi, și ele, reabilitate, școa-
la va fi dotată cu mobilier speci-
fic activităților didactice (mese, 
dulapuri și catedre), acoperișul 
va fi refăcut, iar noua sală de 
sport va fi dotată cu tot ce este 
necesar. 

Valoarea proiectului, și cu 
asta încheiem, se apropie de 
10 milioane de lei. Spune și 
această sumă ceva. 

Irina OANCEA

Născut în Dolj, absolvent al Aca-
demiei de Arte Frumoase din Bucu-
rești (promoția 1975), graficianul 
Leonte Năstase, un profesionist cu 
reale calități de caricaturist, a pu-
blicat în numeroase reviste și cata-
loage, a ilustrat cărțile unor scrii-
tori dobrogeni; este un caricaturist 
promovat cu tenacitate de publicații 
de primă mână (România Liberă, 
Tomis, Moftul Român, Ora etc.). 
Leonte Năstase a primit numeroase 
premii și distincții, este membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici, cu ex-
poziții în Belgia, Bulgaria, Italia și 
Ucraina. 

Am avea nevoie de o pagină să 
inserăm toate premiile și festivaluri-
le unde Leonte Năstase a primit la-
uri și a fost răsplătit pentru talentul 
și perseverența sa. În 2004 a primit 
medalia „Meritul Cultural Clasa I”, 

UN SURÂS
cu LEONTE NĂSTASE

iar din 2012 constănțeanul Leonte 
Năstase este Cetățean de onoare al 
comunei Mihail Kogălniceanu, din 
județul Constanța.

Vă invităm, începând cu acest 
număr, să căutați caricaturile sale 
în paginile acestei publicații. Cred 
că veți zâmbi privind lucrările lui 
inspirate întotdeauna.

Andreea PASCU

Foștii săi elevi, mulți dintre ei 
profesori acum, își aduc aminte de 
Olga Duțu, distinsul lor dascăl, om 
de cultură, îndrăgostită tot timpul 
de diminețile parfumate ale mării. 
A petrecut o viață la catedră și acum 
are ce povesti, are o experiență vastă 
din care educatorii tineri au ce învă-
ța. Pentru mulți dascăli din învăță-
mântul constănțean Olga Duțu e un 
simbol, un model, 
un reper. Ei bine, 
azi ne grăbim să vă 
semnalăm un gest 
generos făcut de 
distinsa doamnă 
Olga Duțu, e vorba 
de editarea unei 
cărți insolite, (vo-
lumul al patrulea 
din proiectul „Con-
stanța Culturală”): 
„Constanța Cultu-
rală în anul pande-

CONSTANȚA CULTURALĂ 
ÎN ANUL PANDEMIC

mic 2020”, e o carte care se citește cu 
plăcere și curiozitate, fiecare pagină 
având câte ceva din noblețea autoa-
rei, o carte scrisă cu talent și cu har, 
cu texte aranjate cu măiestrie într-un 
volum cu multe interviuri și cu amin-
tiri ce merită prețuirea cititorilor. 

Printre invitații doamnei Duțu 
veți întâlni personalități care dau 
culoare vieții culturale din Dobro-

gea: Lascu Stoica, Ioan Damaschin, 
Eugenia Vâjiac, Tudor Costache, 
Steliana Duliu-Bajdechi, Laura Vă-
ceanu, Anastasia Dumitru, Aurel 
Lăzăroiu, Lavinia Nădrag, Mihaela 
Buia, Maria Magiru.

Marcela LĂPUȘTE


