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●  A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
PENTRU EXTINDEREA ȘI REABILITAREA

●  UNIVERSITATEA

MARITIMĂ CONSTANȚA

BENEFICIAZĂ

DE UN PROIECT CE

VA ÎMBUNĂTĂȚI

INFRASTRUCTURA

EDUCAȚIONALĂ

SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI ALIMENTARE
CU APĂ ÎN MAMAIA SAT ȘI NĂVODARI

●  detalii în pag. 2
detalii în pag. 7

Profesoara Leonora Moșteanu, 
un cadru didactic care pune mult 
suflet în ceea ce face, a avut din-
totdeauna un adversar de temut: 
rutina. Rutina, se știe, te obligă să 
bați pasul pe loc, iar profesoara 
Moșteanu nu s-a împăcat cu acest 
gând nicio clipă. 

(continuare în pag.3)

● A ÎNVĂȚAT LECȚIA OMENIEI

ÎNTR-O FAMILIE
CU 12 COPII

●  EFORIE

ȘCOALĂ NOUĂ ÎN EFORIE 
NORD, CU DOTĂRI CARE 
VOR ÎMBUNĂTĂȚI PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

***
În această primăvară, la Eforie a ajuns 

o veste care a adus multă liniște în rândul 
părinților din oraș: în urmă cu câteva zile, 
primarul Robert Șerban, a semnat contrac-
tul pentru proiectul ce vizează reabilitarea 
și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1. 
Valoarea proiectului este de 9.863.178,69 
lei. Și pentru că inserăm o cifră care spune 
ceva, să adăugăm câteva detalii: aici se va 
construi o sală de sport, o rezervă de in-
cendiu, iar împrejmuirea școlii va fi refăcută 
și ea. 

Să-l ascultăm pe primarul Robert  
Șerban: „Sunt prevăzute lucrări de reabili-
tare, de consolidare și modernizare a clă-
dirii. Proiectul va avea impact asupra gru-
pului țintă, ne gândim la elevi și la părinți, 
proiectul va îmbunătăți condițiile de educa-
ție în cadrul școlii nr. 1. Ea va beneficia de 
dotări și echipamente utilizate în procesul 
educațional, iar activitățile sportive, fapt 
notabil, se vor desfășura într-o sală special 
amenajată, încă un motiv să subliniez că 
elevii vor avea siguranță și condiții optime 

pentru mișcare și pregătire, pentru formare 
profesională. Mai mult, elevii nu vor mai fi 
nevoiți să se deplaseze într-un alt spațiu, 
ci vor rămâne în incinta școlii, într-o clădire 
nouă cu dotările necesare. Se vor face lu-
crări prin înlocuirea izolației, se vor reface 
finisajele și se vor moderniza grupurile sa-
nitare, iar instalațiile termice de acum vor fi 
înlocuite cu altele noi pentru eficientizarea 
energetică a clădirii. În curtea școlii se vor 
amenaja spații verzi, vor apărea arbori de 
talie medie și gazon, iar sălile de clasă vor 
fi dotate cu mobilier specific activităților di-

dactice: mese de clasă, dulapuri și catedre. 
Nu vreau să insist asupra detaliilor, dar nu 
pot trece sub tăcere amenajările exterioare; 
pe lângă amenajările de care am amintit, la 
această școală se vor reabilita trotuarele și 
toată împrejmuirea; tot aici va fi amplasat un 
rezervor (subteran) pentru incendiu. Sunt, 
după cum vedeți, lucrări și finisaje, care sub-
liniez, vor schimba înfățișarea acestei unități 
de învățământ; apoi vor apărea noi dotări, 
care vor îmbunătăți procesul instructiv-edu-
cativ și vor pune la dispoziția elevilor un ca-
dru optim, compatibil cu exigențele și noile 
tendințe europene!” 

Andreea PASCU

● DA, ELEVII VOR AVEA 
UN CADRU OPTIM, COMPATIBIL 

                            CU EXIGENȚELE EUROPENE! 
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 ● A fost semnat contractul de execuție lucrări pentru extinderea și reabilitarea 
SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI ALIMENTARE CU 

APĂ ÎN MAMAIA SAT ȘI NĂVODARI                

Zi importantă pentru locuitorii din cartierul 
năvodărean Mamaia Sat. În scurt timp, vor 
demara lucrările pentru extinderea rețelei de 
canalizare și alimentare cu apă, nu doar în zona 
Mamaia Sat, ci și în orașul Năvodari.

Primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, 
a fost prezent, la începutul lunii martie, la 
semnarea contractului de execuție a lucrărilor 
pentru extinderea sistemului de canalizare 
și alimentare cu apă în Mamaia Sat și orașul 
Năvodari, eveniment care a avut loc la sediul SC 
RAJA SA Constanța. Constructorul căștigător, 
desemnat în urma unei licitații publice, are 
astfel undă verde pentru a demara lucrările atât 
de mult așteptate de năvodăreni. 

”În prezența domnului președinte al 
Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, 
directorul SC RAJA SA Constanța, domnul Aurel 
Presură a semnat contractul de execuție cu 
firma care a câștigat licitația, urmând ca în scurt 
timp lucrările să demareze. Am stabilit deja cu 
constructorul ca lucrările să se deruleze inclusiv 
pe perioada verii, urmând a lua măsuri pentru a 
limita disconfortul turiștilor și locatarilor din zonă. 
Este un proiect foarte important și mult așteptat 
de năvodăreni, în special de cei din Mamaia 
Sat, și mă bucur că am putut să îmi respect 
acest angajament față de ei! La finalizarea 
lucrărilor, 98% din cartierul Mamaia Sat va fi 
racordat la sistemul de canalizare și alimentare 
cu apă. Mulțumesc domnilor Mihai Lupu și 
Aurel Presură pentru sprijin și colaborare!”,  a 
declarat primarul Florin Chelaru, prezent marți 
la semnarea contractului de execuție lucrări.

Contractul de lucrări ”Rețele de apă și 
canalizare Năvodari și Mamaia Sat, județul 
Constanța (CL5), în valoare de 35.900.314,04 lei 
(TVA inclus), este finanțat cu fonduri europene, 
prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul ”Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA 
Constanța în perioada 2014-2020”.

Potrivit indicatorilor tehnici aferenți investiției 
pentru zona Mamaia Sat și orașul Năvodari, 
SC RAJA SA Constanța va desfășura lucrări de 
extindere și reabilitare a sistemului de canalizare 
în zona Mamaia Sat și orașul Năvodari pe o 
lungime totală de 13.058 ml, lucrări de extindere 
și reabilitare a rețelei de distribuție a apei pe 
o lungime totală de 16.564 ml și va construi 2 
noi stații de pompare ape uzate în Mamaia Sat, 
astfel:

• lucrări de extindere rețea de canalizare 
menajeră - lungime totală conducte 11.173 
ml, 248 cămine de vizitare și 383 de racorduri 
canalizare;

• lucrări de reabilitare conducte magistrale – 
lungime totală conducte 4.799 ml, din care 20 
cămine de vane;

• lucrări de extindere rețea de distribuție apă 
- lungime totală conducte: 10.392 ml, din care: 
26 cămine de vane, 247 de branșamente, 110 
hidranți incendiu subterani;

Promenada, Str. T14, Str. T2, Str. T6, Strada 
Vacanței.

Mamaia Sat:
Reabilitare conducte magistrale în Mamaia 

Sat
Bdul Mamaia, Str. T13, Str. T2, Str. T5, Str. 

T3, Str. Victoriei, Str. Vacanței, Str. T17, Zona 
A.C.N.

Mamaia Sat:
Extindere rețea de canalizare menajeră pe 

Str. C1, Str. C2, Str. C3, Str. C4, Str. M18_4, Str. 
M10, Str. M11, Str. M12, Str. M13, Str. M14, Str. 
M15, Str. M16, Str. M17, Str. M18, Str. M19, Str. 
M20, Str. M2, Str. M3, Str. M4, Str. M5, Str. M6, 
Str. M7, Str. M8, Str. M9, Str. M18.

Năvodari:
Extindere rețea de distribuție apă potabilă pe 

Str. Răsăritului, Str. Tractorului
Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă 

pe Str. Plopilor, Str. Școlii, Str. Culturii, Str. 
Constanței, Str. Rândunelelor

Reabiltare conducte magistrale pe Str. 
Plopilor, Str. Corbului, Str. Constanței

Reabilitare rețea de canalizare ape uzate 
menajare

•Lucrările aferente colectoarelor mari din aria 
străzilor Constanței – Picior Taluz și Frunzelor 
se vor executa astfel:

o Tronsonul dintre căminul de grătare existent 
și căminul CM_R_1;

o Tronsonul dintre căminul de grătare existent 
și căminul CM_R_9;

o Strada Poștei.

Ani MERLĂ

• lucrări de reabilitare rețea de distribuție apă 
- lungime totală conducte 1.373 ml, din care: 
10 cămine de vane, 132 de branșamente, 17 
hidranți incendiu subterani.

Din cauza configurației terenului, în Mamaia 
Sat, au fost prevăzute 2 stații de pompare 
ape uzate și cămine de pompare, după cum 
urmează: stație de pompare ape uzate SPAU 
7 Mamaia Sat, stație de pompare ape uzate 
SPAU 8 Mamaia Sat. 

Lucrările se vor desfășura pe următoarele 
străzi:

Mamaia Sat:
Extindere rețea de distribuie apă potabilă pe 

Str. T12. Str. T3, Str. T13, Str. T4, Str. Trup 22DL, 
Str. C1, Str. C2, Str. C3, Str. C4, Str. D10, Str. 
D29, DE 158/5/40, Str. 158/5/43, Str. 158/5/67, 
Str. Hanului, Str. M4, Str. M5, Str. Prelungirea 
D10, Str. Prelungirea D12, Str. Prelungirea D17, 
Str. Prelungirea D18, Str. Prelungirea D19, Str. 
Prelungirea D20, Str. Prelungirea D24, Str. 

facilități de la primărie, mulți dintre 
tineri luând hotărârea să rămână 
în localitate unde primăria s-a 
îngrijit ca tinerele familii să aibă la 
poartă toate utilitățile, îndeosebi în 
cartierele comunei, acolo unde - în 
alte localități - primăriile ajung mai 
greu, deși există solicitări. La Valu 
lui Traian e altcumva, se întâmplă 
așa pentru că primăria și Consiliul 
local au identificat din vreme 
oportunitățile și prioritățile, agenda 
lui Florin Mitroi este, fapt notabil, 
agenda comunității, iar asta se vede 
până și în cartierele comunei, acolo 
unde s-au făcut investiții în fiecare an, 
fiecare proiect având darul de a sprijini 
tinerele familii, dar și pe întreprinzătorii 

aflați la început de drum, cei care se 
gândesc la o afacere. 

Mai nou, la Valu lui Traian se află 
în derulare, potrivit informațiilor puse 
la dispoziție de primărie, un proiect de 

Florin Mitroi, primarul comunei Valu 
lui Traian, nu a făcut nicio minune, 
despre minuni lumea vorbește doar 
câteva zile, Florin Mitroi a făcut ceva 
mai mult: a construit temeinic și durabil, 
a schimbat, cum se spune, înfățișarea 
localității în numai câțiva ani, a modernizat 
infrastructura rețelei școlare, amenajând 
școlile și grădinițele, fiecare având dotări 
de ultimă oră, utile și eficiente. 

Comuna are o piață cum nu sunt 
multe în orașele din județ, medicii au 
la îndemână spații pentru cabinete 
care se asigură servicii și asistență 
medicală de calitate, încă un semn că 
administrația locală are capacitatea să 
scrie proiecte care au atras finanțări; 
tinerele familii au primit sprijin și 

CARTIERUL TINERETULUI,
BENEFICIARUL UNOR INVESTIȚII

reabilitare a trotuarelor și drumurilor, 
lucrări executate pe străzile Soarelui 
și Mihai Eminescu, lucrări care au 
adus mai mult confort celor din zona 
amintită, o zonă unde vor apărea și 
noi spații verzi, dar și trotuare. Un alt 
proiect despre care reprezentanții 
primăriei vorbesc ca despre o prioritate 
este iluminatul stradal în cartierul 
Tineretului - Zona lotizată F, tot un 
proiect care se află în derulare. Aici vor 
apărea borduri prefabricate din beton, 
în alte locuri bordurile vor fi înlocuite 
cu altele noi, după cum precizează 
reprezentanții primăriei. Primarul Florin 
Mitroi, inițiatorul unor proiecte care au 
adus bunăstare în comună, precizează: 
„Se vor executa marcaje de ax; în 
această zonă va exista o rețea de 
alimentare în cablu subteran, aparatele 
de iluminat pietonal vor fi montate pe 
stâlpi metalici. Sursa de finanțare a 
investițiilor: bugetul local.” 

Ionela SAUCIUC
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A ÎNVĂȚAT LECȚIA OMENIEI
ÎNTR-O FAMILIE CU 12 COPII

VISELE DEVIN REALITATE 
ATUNCI CÂND CREZI CU 
ADEVĂRAT ÎN PROPRIILE 

TALE FORȚE

VALI DE LA CENTRUL DE 
PLASAMENT „OVIDIU“ ȘI-A 

DORIT ȘI A REUȘIT: VA FI 
INSTRUCTOR DE DANSURI 

GRECEȘTI! 

Asta explică frământarea și 
permanenta ei căutare pentru a 
găsi o soluție salvatoare. Leonora 
Moșteanu a găsit această soluție în 
ziua când s-a înscris la masterat, 
unde s-a pregătit cu tragere de inimă 
și cu bune rezultate în administrarea 
și finanțarea afacerilor în servicii 
și turism, lăsându-i pe colegi să 
înțeleagă că învățarea continuă nu 
este o lozincă. Profesoara Leonora 
Moșteanu își deschide inima și 
povestește că în familie a învățat 
bine o lecție: lecția modestiei. A 
crescut, atenție, într-o familie cu 12 
copii, o familie care locuia într-un 
sat de lângă Iași. Nu dă amănunte 
cum a ajuns de la Iași la Poarta 
Albă, în schimb pune la dispoziția 
celor dispuși să o asculte un val 
de informații despre tenacitatea 
cu care a învățat și a muncit până 
a absolvit Facultatea de Științe 
ale Naturii și Științe Agricole din 
cadrul Universității „Ovidius”. La 
facultate a plecat după ce a absolvit 
liceul unde acum este profesoară. 
Și cei care o ascultă cu atenție sunt 
elevii liceului. În zece ani „petrecuți 
în producție” la fosta IAS Murfatlar 

și-a însușit, precizează Leonora 
Moșteanu, o nouă lecție, cea a muncii 
făcută cu responsabilitate, este lecția 
pe care o predă de la catedră de peste 
30 de ani.

Din `91 este dascăl la Liceul 
Agricol din Poarta Albă unde, la 
început, a fost maistru instructor, cu 
timpul „punând în mișcare câteva 
idei”, a devenit profesor. Când se 
prezintă și își pune sufletul în palma 
celui care o ascultă, profesoara 
Moșteanu se confesează în felul 
următor: „Aici m-am format ca 
om și mă bucur că le-am transmis 
elevilor câteva lucruri simple: le-
am transmis un soi de tenacitate, 
de responsabilitate fără de care nu 

Suntem în 2021, un an cu multe semne 
de întrebare și cu pandemie cât cuprinde, cu 
toate acestea un an în care la M. Kogălniceanu 
proiectele sunt în grafic, de la asfaltări și până la 
finalizarea unor proiecte de pe lista cu priorități. 
Grădinițele cu orar prelungit sunt proiectele care 
au venit în sprijinul tinerelor familii. Mai mult, 
ele au risipit grijile și i-au încurajat pe tineri să 
se întoarcă în comună și să aibă încredere că 
la M. Kogălniceanu ziua de mâine va veni cu 
o noua atitudine, o atitudine adusă de Ancuța 
Belu, primarul comunei, o fire dinamică și 
cu inițiativă; ea s-a înconjurat de o echipă 

de tineri colaboratori, cu viziune și cu o altă 
mentalitate. Cu mentalitatea că infrastructura 
comunei trebuie modernizată și îmbunătățită, iar 
primele semne au fost la finalizarea proiectului 
de modernizare a dispensarului, un așezământ 
care asigură azi servicii și asistență medicală 
de calitate, încă un argument pentru primărie și 
pentru consilierii locali, ei fiind între primii care au 
sprijinit proiectele de îmbunătățire și consolidare 
a infrastructurii din comună. Pe aceeași listă 
cu priorități se află, mai nou, eficientizarea 
energetică a unei clădiri care a funcționat ca 
internat; proiectul pe care îl semnalăm se află 
în derulare. Tot în derulare se află și proiectul 
ce vizează extinderea spațiilor pentru distracția 
și agrementul tinerilor, e vorba de dotarea unei 
clădiri unde formațiile de artiști se vor pregăti, 
punând accentul pe conservarea și promovarea 
tradițiilor. Comuna M. Kogălniceanu, fapt 
remarcabil, aflându-se printre localitățile unde 
(alături de tineri) pe scenă urcă și seniorii, 
vârstnicii care sunt repere și modele pentru 
tânăra generație. Despre artiști locali, pe care 
primăria îi încurajează, artiști care se află 
printre protagoniștii unor festivaluri naționale, 
primarul Ancuța Belu spune că ei sunt mândria 
localității iar veteranii scenei sunt primii în fața 
cărora trebuie să ne scoatem pălăria. În semn 
de respect!” 

Adrian CRĂCIUN

Evenimentul este realizat sub egida Bibliotecii 
Academiei Române, de Asociaţia pentru educaţie 
socio-emoţională Combat Stress RO din Bucureşti, în 
cadrul proiectului naţional „Valori şi modele naţionale 
în educaţia românească”, în colaborare cu Muzeul 
de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Muzeul 
Portului Constanţa, Muzeul CFR Bucureşti, Casa 
de Cultură „I.D. Chirescu” Cernavoda, Societatea 
Naţională a Sării SALROM - Sucursala Târgu Ocna, 
Asociaţia Psiterra din Iaşi şi Televiziunea ACUM TV 
- Bacău.

Expoziția le-a amintit vizitatorilor poveştile Podului 
Carol I de la Cernavodă, Cuibului Reginei, Tunelului 
Anghel Saligny Palas-Constanţa şi despre scrisori 
din Colecţia de Manuscrise a Academiei Române, lt. 
colonel (r) Cornelia Prioteasa - preşedintele Asociaţiei 
pentru educaţie socio-emoţională „Combat Stress 
RO”, curatorul evenimentului, Lavinia Dumitraşcu - 
cercetător la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa, ing. Mircea Dorobanţu - director al 
Muzeului CFR, George Varsami - custode al Muzeului 
Portului Constanţa.

„Noi ne afiliem, prin aceste reconsiderări, decupării 
din trecut a unor imagini şi poveşti obiectuale, care, 
prin ele însele, ne oferă ocazii de a ne lega şi a construi 
identităţi cu apartenenţă românească profundă. Din 
perspectiva psihologiei narative, noi putem să le 
definim ca o poveste a vieţii noastre, noi îmbogăţim 
poveştile prin aceste dovezi, îmbogăţim acest conţinut 
identitar pe care îl oferă recuperarea, reamintirea şi 
sărbătorirea acestor poveşti de perenitate, care sunt 
de valoare universală, nu doar naţională.

„Pasiunea mea pentru dans am descoperit-o 
de când eram la grădiniță și am început cu dansuri 
populare. Am continuat la Centrul de Plasament 
<Delfinul>, apoi am venit aici, la Centrul de Plasament 
<Ovidiu> și am continuat. Dansurile grecești le-am 
descoperit când am intrat în ansamblul <Astras>, iar 
dansurile latino le-am descoperit alături de cei de la 
<Encanto Dance Academy>“, am participat la foarte 
multe festivaluri, concursuri și tot felul de evenimente; 
nu aș putea să spun câte sunt, nici câte medalii, trofee 
și premii am. Pot să spun că nu am decât premiile 
I și II. Nu am luat niciodată locul III sau mai puțin“, 
povestește Vali. 

Acum va avea proprii lui elevi, ca instructor de 
dans. Deja are 9 persoane înscrise pe care le va 
introduce în lumea frumoasă a dansurilor grecești. 
Vali recunoaște că are emoții pentru primul curs însă, 
după cum spune el, „pentru tot ceea ce faci trebuie să 
ai mereu o motivație. Pentru mine, faptul că oamenii 
vin la cursul meu este cea mai mare motivație“.

Ionela SAUCIUC

poți răzbi în viață; le-am explicat 
ce înseamnă omenia, e vorba de 
un sentiment curat pe care eu l-am 
deprins într-o familie cu 12 copii. 
Îmi place să cred că foștii elevi, 
care și-au însușit bunele practici 
pe terenurile demonstrative ale 
școlii își vor aminti într-o bună zi 
cuvintele mele: „răzbești în viață 
dacă înveți să lucrezi în echipă! Așa 
poți deveni competitiv”.

Profesoara Mariana Popa, fosta 
directoare a liceului, inspector 
școlar acum, spune că Leonora 
Moșteanu este „un dascăl prin fața 
căruia nu trec mulți, e un om dăruit 
profesiei”.

Iulian TALIANU

 O FIRE DINAMICĂ ȘI CU INIȚIATIVĂ
„ÎN LUMINA CULTURII - OPERA LUI ANGHEL SALIGNY”  ● Comuna M. KOGĂLNICEANU

Avem nevoie, tocmai în această perioadă în care 
noi suntem supuşi unor situaţii de incertitudini, cum 
este cea pandemică, de certitudinile istorice, de 
certitudinile unor realizări ale acestor antemergători 
ai noştri. Merităm poveştile care au valoare!”, a 
afirmat conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici, preşedintele 
Asociaţiei Psiterra din Iaşi, la lansarea acestui proiect 
la Biblioteca Academiei Române.

Adrian CRĂCIUN

(urmare din pag.1)
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 CU GÂNDUL LA SCENĂ

     CUVINTE PENTRU O SCHIȚĂ 
DE PORTRET

Pe Georgiana Costea, soprana cu o 
impresionantă carte de vizită, am cunoscut-o 
pe scena Teatrului de vară din Eforie Nord, 
acolo unde în urma unui recital a stârnit 
un val de aplauze într-o seară când turiștii 
fremătau de nerăbdare să o asculte cântând. 
Soprana Georgiana Costea și-a clădit o 
carieră pe scenele din țară și din străinătate, 
acolo unde turneele au chemat-o, oferindu-i 
șansa să se afirme și să culeagă lauri atât în 
genul cameral, cât și în cel vocal simfonic.  
Ea a urcat, cum spuneam, pe scenele unor 
concursuri de prestigiu, soprana Georgiana 
Costea a susținut concerte pe scene din Roma 
și Slobozia, din China și Bușteni, din Pisa și 
Craiova, din Coreea de Sud și București, din 
Florența și Ploiești. 

Instruită în cadrul unor cursuri de 
măiestrie, unde a învățat de la personalități 
de marcă, Vasile Moldoveanu și Larisa 
Gergieva, Corneliu Murgu și Rosa Maria 
de Alba, Georgiana Costea are acum un 
repertoriu care „acoperă o arie largă de stiluri 
componistice.” Un proiect de mare succes pe 
seama căruia a curs multă cerneală a fost cel 
desfășurat în Sala de concerte „Mihail Jora” a 
Radiodifuziunii Române, intitulat „Prin artă 
spre bine.” Georgiana Costea este laureată a 
unor concursuri (naționale și internaționale): 
Concursul Național de interpretare „Paul 
Constantinescu” din Ploiești, Festivalul și 
Concursul Național de interpretare a liedului 
„Ionel Perlea”, Concursul Internațional „Titta 
Ruffo”, Concursul Internațional „Voci Liriche 
OMEGA.” 

De mai bine de doi ani, soprana Georgiana 
Costea a izbutit să facă o chimie evidentă 
îmbinând activitatea artistică cu cea de la 
catedră, predând cursuri de pian la Centrul 
Cultural Județean „Teodor Burada” din 
Constanța. Împreună cu elevii săi, soprana s-a 
bucurat de aplauze și aprecieri la Concursurile 
naționale „PIANO Art” ediția a IV-a și la 
Festivalul online de pian „Totul va fi bine.” 

Nouă, spectatorilor, nu ne rămâne decât 
să nădăjduim că vor veni alte vremuri și 
pandemia se va risipi și într-o bună zi o vom 
vedea pe soprana Georgiana Costea pe scena 
constănțeană. O vom aplauda îndelung în 
semn de prețuire. 

Iulian TALIANU
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Proiectul ”Start-Up AS – Antreprenor de succes în Regiunea Sud-Est a ajuns la final 
 

 Proiectul ”Start-Up AS – Antreprenor de succes în Regiunea Sud-Est” implemen-
tat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în parteneriat cu Camera de Co-
merț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și SC FiaTest SRL, în perioada 
25.01.2018-24.02.2021, cu o valoare totală de 10.229.701,37 lei și cu o valoare cofinanțare 
UE de 8.650.226,66 lei, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, a ajuns la final. 

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea competențelor antrepreno-
riale ale șomerilor, persoanelor inactive și angajaților din regiunea Sud-Est și înființarea a 42 
întreprinderi inovatoare în vederea creșterii ratei de ocupare în mod sustenabil, în acord cu 
sectoarele identificate ca fiind competitive. Astfel, proiectul a susținut dezvoltarea sectorului 
IMM-urilor și îmbunătățirea mediului de afaceri și, de asemenea, a susținut incluziunea socia-
lă și reducerea sărăciei, creând oportunități de angajare pentru șomeri și persoane inactive. 
 Și pentru căimplementarea acestuia a generat rezultate cuantificabile, enumerăm dintre 
acestea:  
 
 379 de persoane care au obținut certificate de absolvire a cursului de competențe an-

treprenoriale; 
 42 afaceri înființate care au primit subvenții sub forma ajutoarelor de minimis; 
 98 de locuri de muncă create la nivelul regiunii Sud-Est. 

 
Prin facilitarea exploatării economice a ideilor inovatoare, prin încurajarea creării de în-

treprinderi noi și dezvoltarea de servicii de sprijin în vederea inițierii de noi afaceri prin care 
s-a ajuns la înființarea a 42 de afaceri și crearea, în cadrul acestora, a 98 locuri de muncă 
noi, proiectul aduce o contribuție directă asupra creșterii numărului locurilor de muncă și a 
veniturilor în regiunea Sud-Est. 
 
 
Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:  
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
E-mail: office@idru.ro 
Telefon: 0241 616 310; 0788 498 223 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Sociale European prin Programul Operațional Capital-Uman 
2014-2020 

   Centrul de vaccinare de la Năvodari a fost deschis
A început vaccinarea împotriva  

COVID-19 la Năvodari. De curând a 
fost deschis Centrul de vaccinare îm-
potriva COVID-19, care a fost ame-
najat de Primăria Orașului Năvodari 
în incinta Centrului Multifuncțional de 
Sănătate, situat în Str. Sănătății, nr. 1.

Imunizarea se face cu vaccinul Mo-
derna, iar activitatea de vaccinare va 
deservi categoriile de persoane prevă-
zute prin Strategia Națională de vacci-
nare. 

Centrul de vaccinare a fost aprovi-
zionat inițial cu 420 de doze de vaccin 
Moderna. Vaccinul este administrat de 
personal medical dedicat, care are la 
dispoziție materialele și consumabilele 
necesare desfășurării activității în con-
diții de maximă siguranță.

În primă fază, având în vedere do-
zele de vaccin alocate, în cadrul Cen-
trului de vaccinare de la Năvodari vor 
fi imunizate 60 de persoane în fiecare 
zi. Întreaga capacitate de vaccinare a 

centrului este însă de 144 de persoa-
ne/zi în cele 4 puncte de vaccinare. 
Programările se pot face prin interme-
diul Platformei Naționale de Vaccinare 
împotriva COVID-19.

Primarul Florin Chelaru a declarat 
că Centrul de vaccinare de la Năvodari 
are capacitatea de a asigura imunizarea 
atât a populației orașului Năvodari, cât 
și a comunei Corbu, în funcție de aloca-
rea dozelor de vaccin necesare. 

coordonator al Centrului de vaccinare 
de la Năvodari, dr. Mirela Bădescu. 

Centrul de vaccinare de la Năvodari 
a fost autorizat de DSP Constanța, 
fiind organizat, conform Hotărârii nr. 
2/13.01.2021 a Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Constanța, 
în incinta Centrului Multifuncțional de 
Sănătate Năvodari.

Cu o suprafață de aproximativ 150 
mp, Centrul de vaccinare împotriva 
COVID-19 de la Năvodari dispune de 
circuite separate pentru accesul și ie-
șirea persoanelor, o zonă de recepție 
în care se face identificarea celor ce 
urmează a fi vaccinați și cu o zonă 
de triaj, în care este evaluată starea 
de sănătate a acestora. În punctele 
de vaccinare se face administrarea 
propriu-zisă a dozelor, iar în zona de 
post-vaccinare, persoanele imunizate 
sunt monitorizate în primele 15 minute 
de la administrarea vaccinului pentru 
a identifica eventuale reacții adverse 
imediate.

Ani MERLĂ

”Mă bucur că Centrul de 
vaccinare de la Năvodari a 
devenit operațional de astăzi. 
Primăria Orașului Năvodari a 
finalizat încă din data de 11 
februarie amenajarea și do-
tarea centrului cu toate echi-
pamentele medicale și con-
sumabilele necesare bunei 
desfășurări a actului medical. 
Mulțumesc cadrelor medicale 
care s-au alăturat campaniei 
de vaccinare din orașul nos-
tru și sunt convins că totul 

va decurge în cele mai bune condiții”, 
a declarat primarul orașului Năvodari, 
Florin Chelaru. 

„Întrucât este un vaccin mult aștep-
tat, vă spunem că în doar o oră toate 
locurile pe platformă s-au epuizat. Am 
avut un flux continuu în cursul zilei de 
astăzi. Cetățenii au fost nerăbdători și 
au venit la vaccinare chiar înainte de 
ora programată”, a declarat medicul 
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După ce am trecut în revistă numărul 
trecut, câteva dintre proiectele primăriei 
Corbu, o localitate tot mai căutată de 
investitorii în turism, apelăm la agenda 
noului primar Vasile Lumânare, un om 
dinamic, cu mână de gospodar, săritor 
la nevoie. Sunt calități pe care le-a 
dovedit ca întreprinzător, administrând cu 
responsabilitate o afacere în agricultură, 
încă un argument hotărâtor care i-a adus 
votul și încrederea cetățenilor. Vasile 
Lumânare a venit la primărie cu un program 
și azi e convins că proiectele pe care le 
pregătește vor aduce o nouă atitudine, în 
primul rând, în primărie, el fiind convins 
că în 2021 cetățeanul nu trebuie sufocat 
de birocrație, ci dimpotrivă, el trebuie privit 
cu atenție și cu promptitudine. O prioritate 
pe agenda sa de lucru este „problema 
gazelor naturale: S-a vorbit de 3.000 de 
potențiali abonați, iar în realitate am găsit 
o evidență cu 120! Într-o lună am pus idee 
lângă idee,  am sunat cu goarna, am fost 
și pe teren și am ajuns la 1.500. Acum să 
vedem dacă prindem ultimul tren. O altă 
prioritate: un proiect care să ne ajute să 

LICEUL ENERGETIC DIN CONSTANȚA, 
CÂȘTIGĂTORUL UNOR PROIECTE EUROPENE

● VASILE LUMÂNARE, PRIMARUL COMUNEI CORBU 
VEDE LUMINIȚA DE LA CAPĂTUL TUNELULUI

  ●  PERFORMANȚĂ

● Proiect Erasmus+ 2020 – 
2022, 2020-1-RO01-KA101-078997 
„Activ, Nu Agresiv - Strategia 
europeană anti-bullying”

În cadrul acestui proiect, 12 cadre 
didactice ale Liceului Energetic 
Constanța vor participa la un curs 
Erasmus+ „How to Overcome 
Bullying”, în Florența, Italia. Cursul 
de formare urmărește construirea 
unor competențe specifice necesare 
implementării unei Strategii anti-
bullying, strategie ce va avea ca 
rezultat crearea unui mediu favorabil 
de incluziune, atât în activitățile 
formale, la clasă, cât și în cele non-
formale. Cursul vine in sprijinul cadrelor 
didactice și psihologului școlar pentru 
crearea și implementarea acestei 
Strategii, inclusă în Planul de acțiune 
al școlii, strategie constituită dintr-o 
serie de activități tematice permanente 
și/sau punctuale, proceduri specifice, 
36 de resurse educaționale accesibile 
on-line pe platforma școlii etc. 
Participanții la curs vor dezvolta și 
implementa activități, proceduri și 
proiecte personalizate nevoilor elevilor 
liceului nostru, pornind de la temele și 
exemplele furnizate în cadrul cursului 
de formare. Obiectivele proiectului: 

- obiectivul principal: achiziția de 
competențe necesare implementării 
Strategiei anti-bullying (la nivelul 
profesorilor)

 - prevenirea și gestionarea eficientă 
a situațiilor conflictuale (cauzate de 
bullying) 

„Scopul pe termen lung al proiectului 
este dat de creșterea calității vieții 
tuturor celor implicați în procesul 
de educație-elevi, elevi vulnerabili, 
profesori, personal didactic și 
nedidactic, părinți, comunitate, precum 
și de crearea unui mediu favorabil 

ridicăm câteva locuințe sociale. Trebuie 
să fim mai aproape de oamenii aflați în 
nevoie. Există și varianta unui proiect 
pentru locuințe ANL. Vedem... Ne gândim 
să alcătuim o echipă de colaboratori, 
specialiști cu viziune și cu deschidere, și 
să ne apucăm de proiecte viabile cu care 
să atragem fonduri europene. Am discutat 
cu cadrele didactice și am văzut că avem 
multe de făcut în privința dotărilor, avem de 
reabilitat câteva spații, iar în curând trebuie 
să pregătim un proiect pentru tinerii din 
comună, avem nevoie de o sală de sport. 
Avem nevoie de o zonă turistică dezvoltată, 
ea ar trebui să fie punctul de atracție pentru 
turiști. Plaja de la Corbu este căutată, la 
Corbu nu te înghesui pe plajă, avem, în 
schimb, nevoie de amenajări pe plajă, 
turiștii trebuie să înțeleagă că protecția 
mediului nu este o lozincă.” 

Mai nou, primarul Vasile Lumânare, 
alesul care pare că a descoperit luminița 
de la capătul tunelului, își propune să scrie 
proiecte și să atragă investitori pentru ca 
într-o bună zi Corbu să aibă un alt statut, 
statutul de stațiune. 

și sigur, pentru întreg grupul de elevi 
și pentru comunitate”, precizează 
directorul liceului, prof. Claudia Nițu. 

● Proiect Erasmus+ 2020 – 
2022, 2020-1-RO01-KA102-079307 
„Educație și formare profe-
sională durabilă în spațiul 
european prin mobilități 
Erasmus +”

Proiectul a plecat de la nevoile 
identificate la nivel instituțional care 
au relevat necesitatea asigurării unei 
educații pentru dezvoltare durabilă 
prin schimb de bune practici. Scopul 
proiectului îl constituie creșterea 
dimensiunii europene a educației 
oferite elevilor Liceului Energetic 

Constanța, prin valorificarea 
competentelor dobândite în urma 
desfășurării de activități practice în 
cadrul unor organizații specializate 
din spațiul european. Mobilitățile de 
învățare se vor derula în 2 fluxuri, 
în cadrul organizațiilor de primire: 
MLG Electrosolar Granada S.L. și 
Ferreirolux - Comércio e Industria 
de Material Eléctrico, Lda, cu 
sprijinul organizațiilor intermediare 
MEP Europroject Granada și 
ASSOCIACAO INTERCULTURAL 
AMIGOS DA MOBILIDADE. La 
mobilități vor participa 30 elevi de 
la calificările Tehnician în instalații 
electrice și Tehnician în automatizări, 

care vor fi însoțiți de 2 cadre didactice 
de specialitate din școală.

● Proiect Erasmus+ 2020 – 2022, 
2020-1 -FR01-KA229-080096_3 
„Euro robots FAR”

În cadrul acestui proiect, LICEUL 
ENERGETIC CONSTANȚA – România 
este partenerul a altor două licee 
de specialitate din Europa, LYCEE 
POLYVALENT LA BRIQUERIE – Franța, 
coordonatorul proiectului și HÖHERE 
TECHNISCHE BUNDES-LEHR-UND 
VERSUCHSANSTALT INNSBRUCK, 
ANICHSTRAßE – Austria. „Elevii din 
cadrul acestor școli vor participa, sub 
îndrumarea profesorilor de specialitate 
la o competiție internațională, 
TECHNOBOT CHALLENGE, cu un 
robot creat și dezvoltat în colaborare. 
Cele 3 licee vor fi, pe rând, gazda 
întâlnirilor elevilor și profesorilor, 
în vederea realizării robotului ce 
va participa la secțiunea SUMO 
CHALLENGE din cadrul competiției”, 
a declarat prof. Claudia Nițu, directorul 
Liceului Energetic, o școală unde 
inițiativele și inovarea, tenacitatea 
și perseverența se văd, cu toate 
beneficiile pe care le aduc proiectele 
educaționale.

Ani MERLĂ

Începutul de drum, fapt lăudabil, este 
pavat cu bune intenții, iar primarul este 
hotărât să atragă fonduri europene și să 
aducă investitori care să sprijine apariția 
unor noi locuri de muncă. 

Adrian CRĂCIUN
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  POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ ȘI NOILE PROVOCĂRI 

ASOCIEREA SPRIJINĂ PERFORMANȚA   
Politica Agricolă Comună vine 

cu noi provocări și acest lucru este 
cunoscut de fermieri, interesați să 
afle primii care sunt oportunitățile și 
beneficiile pe care le aduc proiectele, 
îndeosebi cele din irigații, din 
zootehnie și din legumicultură. 

Între provocările de ultimă oră se 
află schimbările climatice. Ele, se știe, 
au un impact major în agricultură. Până 
în 2030, ca să apelăm la un exemplu, 
emisia de noxe trebuie să fie redusă 
cu 60%! Aici apare și o oportunitate 
pentru fermieri interesați să apeleze la 
programele care îi ajută să acceseze 
fonduri pentru combaterea poluării. 
O altă provocare este înființarea 
Camerelor Agricole, o lege cu un mare 
impact pentru viața satelor, pentru 
asociațiile agricole, pentru cooperative 
și pentru fermele de familie. Camerele 
Agricole pot asigura producătorilor 
agricoli cea mai sigură consultanță. O 
consultanță competentă. Din păcate, 
când scriem aceste rânduri, Legea 
privind Camerele Agricole e tot în 
așteptare, deși despre ea se discută 
de câțiva ani. Câțiva ani buni. Asupra 
acestui aspect vom reveni. 

O veste minunată vine din urmă: 
micii fermieri vor beneficia „de 

mai mult sprijin”, ca să îl cităm pe 
ministrul agriculturii, care îi asigură 
pe producătorii agricoli că s-au făcut 
analize și specialiștii de la minister au 
stabilit strategii zonale. Președintele 
LAPAR spune că la baza acestor 
strategii ar trebui să se afle criteriile 
economice, iar primul ajutor pe care, 
ar trebui să îl aibă la îndemână micii 
fermieri ar trebui să fie transportul, 
transportul producției din câmp către 
piață ori către procesare, acest lanț 
de desfacere ar trebui să fie cât mai 
scurt. În cadrul produselor ecologice, 
transportul legumelor din câmp și 
până la supermarket ar trebui să se 
facă fără reproș, ceea ce înseamnă 
că, în acest caz, trebuie să funcționeze 

fiecare verigă, aici nu e loc de sincope. 
Un fermier din Zona Metropolitană 
Constanța, Jeni Dumbravă, din satul 
Poiana, are o idee și susține că 
„producătorii au nevoie de parteneriate, 
de parteneriate care să se bizuie pe 
contracte. Trebuie să aibă loc întâlniri 
între producător și cooperative, să se 
dezvolte în jurul fermelor activități care 
să sprijine apariția unor noi locuri de 
muncă.” 

Asocierea, un subiect de 
actualitate, trebuie privită cu atenția 
cuvenită. Asocierea rămâne baza unei 
rețete de succes. Politica Agricolă 
Comună încurajează și stimulează 
asocierea, ea pune la dispoziția 
fermierilor un pachet de oportunități 

● Liceul Agricol Poarta Albă

Bune practici în săptămâna meseriilor

Elevii din clasa a IX-a de la Li-
ceul Agricol Poarta Albă, o școală 
de tradiție, pe băncile căreia s-au 
pregătit o serie de specialiști, au 
participat la o lecție de bune prac-
tici în cadrul unei brutării din lo-
calitate. Acolo elevii se pregătesc 
în orele de practică, e vorba de o 

RAEDPP Constanța  
are un nou sediu

Direcția Piețe, Târguri și Oboare din ca-
drul RAEDPP Constanța va avea un nou 
sediu: în clădirea situată pe bd. Tomis nr. 
101, acolo unde operează celelalte direcții. 

Decizia a fost luată de către Consiliul 
de Administrație al RAEDPP Constanța, în 
urma analizei situației financiare actuale a 
Regiei. 

Întrucât Regia îşi desfăşoară activitatea 
în două locaţii diferite, mutarea activității 
este necesară pentru a reduce cheltuielile 
administrative. De asemenea, decizia este 
justificată prin nevoia de eficientizare a 
activității, acesta fiind unul din obiectivele 
principale ale conducerii. Astfel, adoptarea 
acestei măsuri va conduce la eficientizarea 
comunicării, atât interne, cât și cu publicul 
larg, și implicit la îmbunătățirea activităților 
specifice.

Precizăm că vechiul sediu, situat pe str. 
Răscoalei din 1907 nr.4 va fi predat Primă-
riei Muncipiului Constanța, pentru a găzdui 
una din direcțiile sale.

Ionela SAUCIUC

unitate parteneră a 
școlii. Și de astă dată, 
cadrele didactice au 
pregătit cu mare aten-
ție și cu profesionalism 
săptămâna meseriilor, 
un eveniment organizat 
fără reproș de profeso-

rii Mariana Popa și Oana Cojocaru. 
Elevii au privit cu atenția cuvenită 
demonstrația de măiestrie a bru-
tarilor. Profesorul Iulian George 
Vlad, directorul liceului, spune 
că „Brutăria PANEXT este parte-
nerul școlii, este locul unde elevii 
își însușesc procesul tehnologic de 

producere a pâinii, 
este o brutărie unde 
meseria este brățară 
de aur. Aici lucrează 
brutari cu experiență, 
tineri din Poarta Albă, 
brutari care știu să-i 
apropie pe elevi și să 
le împărtășească tai-
nele meseriei. ”

Ioniță IACOB

care aduce doar beneficii; investițiile 
ajută o afacere să se dezvolte și să fie 
durabilă, asocierea îl sprijină pe fermier 
să aibă o comunicare operativă cu o 
masă tot mai mare de consumatori, ea 
sprijină, cum spuneam, performanța și 
îi stimulează pe producătorii agricoli 
să facă investiții pentru ca fermele 
de familie să capete încredere că 
pot face într-o bună zi performanță, 
o performanță care are la bază o 
infrastructură durabilă, pe care se 
dezvoltă o agricultură inteligentă și 
eficientă. 

Asocierea garantează că vorbim 
de o agricultură care aduce profit. Și 
asta, nu e așa?, contează. 

Iulian TALIANU
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Taner Reșit, primarul comunei 
Tuzla, este convins că primăria și 
Consiliul Local ar trebui să facă 
mai mult pentru conservarea și 
promovarea tradițiilor din mediul 
rural; ar fi, spune primarul, un 
prilej de mândrie să vadă și turiștii 
tradițiile unei colectivități unde 
românii și tătarii își dau mâna și se 
laudă cu măiestria unor meșteșugari. 
Centrul pentru Tineret „Ion Creangă” 
din comuna Tuzla, un așezământ 
de cultură însuflețit de o mână de 
oameni, între ei aflându-se și câțiva 
consilieri locali, are pe agenda cu 
proiecte o inițiativă care merită 

PROIECTE PENTRU PROMOVAREA TRADIȚIEI
   ● TUZLA

● LA UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANȚA 
PROIECT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE

Universitatea Maritimă 
din Constanța este beneficia-
rul unui proiect finanțat prin 
POR 2014-2020 intitulat Ex-
tindere, reabilitare, moderni-
zare și echipare infrastructu-
ră educațională universitară 
Corp B – Baza Nautică (sediu 
Lac Mamaia), Str. Cuarțului 
nr. 2, Constanța (cod SMIS 
120979, contract de finanța-
re nr. 4641/02.08.2019). Pro-
iectul are o valoare totală de 
24.625.066,32 lei și o perioadă 
de execuție de 24 luni.

Obiectivul specific al proiec-
tului este creșterea relevanței 
învățământului terțiar univer-
sitar în relație cu piața forței 
de muncă și sectoarele econo-
mice competitive. Se urmărește 
îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale a Universității 
Maritime din Constanța prin 
extinderea pe verticală a clă-
dirii existente la Baza Nautică, 

lucrări de creștere a eficienței 
energetice și lucrări de amena-
jare interioară.

Până la finalizarea proiec-
tului se vor crea noi spații de 
învățământ cu dotări moderne, 
de ultimă generație, ce vor per-
mite desfășurarea în condiții 
optime a proceselor de educa-
ție, dar și a activităților de cer-
cetare ale doctoranzilor și ale 
cadrelor didactice. Vor rezulta, 

numai cuvinte de laudă. Atentă la 
propunerile părinților și pregătită să 
vină în întâmpinarea unor provocări, 
Maria Pascal, coordonatoarea 
activităților de la Centrul pentru 
Tineret din Tuzla, are în atenție în 
această primăvară propunerea unor 
meșteșugari din Tuzla, oameni din 
vatra satului, care vor să participe la 
organizarea unor cursuri de inițiere 
a tinerilor în privința instruirii lor în 
arta broderiei. 

Mai mult, dacă pandemia va permite 
o relaxare și valul vaccinărilor va 
potoli agresivitatea ei, Centrul pentru 
Tineret ar putea găzdui cursuri de șah 
și de engleză. „Copiii au nevoie de 
întâlniri unde să socializeze, dar nu va 
fi ca odinioară, acum au apărut câteva 
reguli noi și ele trebuie respectate 
cu strictețe, dar copiii așteaptă și 
momente de relaxare, spune Maria 
Pascal. Căutăm soluții și încercăm 
să reactivăm un consiliu consultativ 
pentru a veni mai aproape de tinerii 
din comună, ne gândim să-i sprijinim 
și să îi consiliem în alegerea unei 
profesii, mai cu seamă că în ultima 
vreme am descoperit o schimbare 

în atitudinea și în preferințele lor: 
există, mai nou, un interes pentru 
învățământul profesional și tehnic și 
de aceea avem în atenție organizarea 
unor întâlniri cu directorii unor licee 
tehnologice, e vorba de profesorii 
Cornel Dumitrașcu și Vasile Anghel, 
de la Liceul Tomis și respectiv 
Pontica, amândouă din Constanța.” 

Taner Reșit, primarul comunei, 
inițiatorul unor proiecte pentru 
tinerii din Tuzla, între ele aflându-

astfel, noi săli de curs și semi-
nar, laboratoare și două amfi-
teatre de capacitate mare.

În urmă cu câteva zile în Aula 
Gavrilă Rican a UMC s-a sem-
nat contractul de execuție a lu-
crărilor prevăzute în proiect, în-
tâlnire premergătoare predării 
amplasamentului și ordinului 
de începere a lucrărilor.

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

Rectorul UMC

se și noua bază sportivă, spune că 
primăria pregătește proiecte care 
să fie un punct de sprijin pentru un 
calendar sportiv care să încurajeze 
mișcarea în aer liber. „Avem gânduri 
mari, spune Taner Reșit. Țintim să 
atragem finanțări cu aceste proiecte. 
Știu că nu se pot face lucrurile bătând 
din palme, știu că nu e ușor, dar 
încercăm, asta ne animă. Tinerii din 
Tuzla au speranțe și asta ne dă putere 
să căutăm soluții și să fim împreună.” 

Ionela SAUCIUC
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   EVENIMENT

CE ÎI SCRIA GEO BOGZA PROFESORULUI
CONSTĂNȚEAN ILIE CILEAGĂ

Profesorul Ilie Cileagă, un dascăl 
strălucit din elita cadrelor didactice 
din Constanța, îi surprinde pe colegii 
săi și pe foștii elevi, mulți dintre ei 
profesori acum, cu o carte insolită, 
apărută la Editura Sfântul Ierarh 
Nicolae, la sfârșitul anului trecut, e 
vorba de un volum cu un titlu inspirat: 
NOSTALGII EPISTOLARE. Pe 
coperta cărții: o pană și o călimară 
care amintesc de biroul unde scria 
marele povestitor Ion Creangă. 
Editarea și tehnoredactarea acestui 
volum de nostalgii epistolare n-a 
fost o misiune ușoară pentru Adrian 
Gherman, dacă ne gândim că 
profesorul Cileagă a rămas, în ciuda 
vârstei, același dascăl exigent. 

Privind cuprinsul cărții, am spicuit 
(pentru curioși!) câteva nume dintre 
autorii epistolelor: Geo Bogza, 
Ștefan Munteanu, Alexandru 
Graur, Valeria Guțu Romalo, Ana 
Blandiana și Romulus Rusan, Andrei 
Pleșu și Nicolae Manolescu, Ștefan 
Cazimir și Eugen Simion, Gabriel 
Dimisianu, Mirela Roznoveanu și 
Eugenia Vodă. Precizăm că am 
înserat aici (selectiv) numele unor 
personalități. Și pentru că avem 
de-a face cu nostalgii epistolare, vă 
invităm să rețineți și o confesiune 
a autorului: „Toți cititorii își vor da 
seama că primirea unor asemenea 
mesaje a constituit, pentru cel care 
le publică acum, trăiri și evenimente 
memorabile, care l-au stimulat 
în preocupările lui cotidiene, 

Da, ați citit bine comuna Poarta Albă ar 
putea să devină oraș! Informația, una de 
ultimă oră, a fost confirmată de primarul 
Vasile Delicoti, un gospodar, inițiatorul 
unor proiecte care au îmbunătățit în ultimii 
ani infrastructura comunei, aici fiind imple-
mentate proiecte viabile: de asfaltări și îm-
păduriri, de alimentare cu apă și canaliza-
re. Primarul are argumente și spune că nu 
e un moft, ci o necesitate pentru comună 
să devină oraș. „E momentul să privim în 
jur și să înțelegem mersul lumii, U.E. în-
curajează politicile de dezvoltare urbană.” 

Poarta Albă are în jur de 6.000 de lo-
cuitori, e o comună de gradul unu. Vasile 
Delicoti precizează: „Ne gândim să organi-
zăm un referendum în această primăvară 
cu gândul clar să-i consultăm pe cetățeni. 
Vrem să le comunicăm oamenilor, cu ar-
gumente și cu exemple, de ce dorim să 
devină oraș comuna Poarta Albă. Nu mai 
putem să o ducem așa: să facem cinci 
proiecte și abia să adunăm trei milioane 
de euro pentru dezvoltarea localității. 
Știu cât muncim pentru un proiect și din 
cinci proiecte am atras câteva milioane. 
Vrem să îmbunătățim și să modernizăm 

Născut în Dolj, absolvent al Aca-
demiei de Arte Frumoase din Bucu-
rești (promoția 1975), graficianul 
Leonte Năstase, un profesionist cu re-
ale calități de caricaturist, a publicat 
în numeroase reviste și cataloage, a 

UN SURÂS
cu LEONTE NĂSTASE

    ● COMUNA POARTA ALBĂ

                                        VREA SĂ FIE ORAȘ!

potențându-i creșterea spirituală, 
cartea fiind în centrul preocupărilor 
sale intelectuale.” 

Vă semnalăm, pe scurt, câteva 
epistole cu gândul că ele vă vor 
stârni interesul și veți citi această 
carte până la ultima pagină: Geo 
Bogza, un mare reporter al timpului 
său, i-a încredințat prietenului din 
Cernavodă câteva caiete, precizând: 
„Sunteți SINGURUL om care va afla 
de existența lor”. Între Geo Bogza 
și profesorul Ilie Cileagă a existat 
o corespondență emoționantă. 
Bogza îi trimite prietenului Cileagă o 
telegramă (19 august 1980) unde îi 

ilustrat cărțile unor scriitori dobro-
geni; este un caricaturist promovat 
cu tenacitate de publicații de primă 
mână (România Liberă, Tomis, Mof-
tul Român, Ora etc.). 

Andreea PASCU

scrie: „acceleratul L825 care 
trece spre mare oprește în 
Cernavodă, la ora 09,28  
Stop. Dacă sunteți liber, aș fi 
foarte bucuros să mă însoțiți 
până la Eforie Sud stop. Mă 
voi afla în vagonul 6 Stop. 
Dacă pierdeți acest tren, mai 
trece un accelerat 827 la 
ora 15,38 în vagonul 6 Stop. 
Dacă nu puteți miercuri, 
vom găsi în următoarele 
zile modalitatea de a ne 
vedea Stop. Cu foarte multă 
prietenie, Geo Bogza.” 

Spațiul tipografic nu ne îngăduie 
să spicuim copios din corespondența 
profesorului Ilie Cileagă cu prietenii 
lui. Vă recomandăm, în schimb, cu 
căldură să descoperiți dvs.plăcerea 
unei lecturi captivante. 

Iulian TALIANU

infrastructura, avem ca țintă dezvoltarea 
comunei și asta nu o putem face decât 
cu proiecte prin care să atragem finanțări 
europene. Știu că nu se fac lucruri cât ai 
bătea din palme, dar nu mai putem să 
acceptăm rutina și trebuie să venim cu 
idei noi, cu proiecte care au drept țintă 
atragerea unor finanțări europene. Banii 
europeni se duc către mediul urban, acolo 
unde costurile de întreținere sunt mai mici. 
Dacă eram oraș aveam pasarela de la 
canal construită. Canalul Dunăre - Marea 
Neagră e lângă noi, de ce nu am veni cu 
un proiect să amenajăm un port aici. S-ar 
putea dezvolta și agroturismul, el ar putea 
fi o sursă de venit și pentru localnici, pri-
măria ar avea și ea de câștigat, am avea 
ce să colectăm de la investitori. La rândul 
lor, investitorii ar avea beneficii. Ar avea la 
îndemână forță de muncă înalt calificată, 
tineri cu abilități și competențe însușite în 
liceele din zonă: la Poarta Albă, la Caste-
lu și la Murfatlar, mai cu seamă că există 
un potențial care ar putea fi descoperit și 
stimulat să se dezvolte. Natura e un dar 
și ne ajută, canalul ar putea să stimuleze 
agroturismul, Poarta Albă, Valu lui Traian 

și Murfatlar ar putea să înregistreze peste 
noapte o „explozie” susținută de investitori 
cu o largă deschidere și cu viziune. Pri-
viți harta! Pe o distanță de 60 de km câte 
porturi sunt? Dezvoltând infrastructura, 
putem să atragem investitori cu spriji-
nul cărora înviorăm comuna, punem la 
dispoziția tinerilor noi locuri de muncă și 
ajutăm tinerele familii să plece la drum în 
viață cu o mai mare încredere, cu mai mult 
curaj. Acum facem investiții mari la Liceul 
Agricol, o școală de tradiție, o școală care 
avea faimă în pregătirea specialiștilor din 
agricultura județului Constanța. Facem 
acolo și internat, și cantină, toate cu dotări 
moderne, în așa fel încât Liceul Agricol de 
la Poarta Albă să fie un centru de exce-
lență pentru pregătirea absolvenților din 
învățământul profesional și tehnic, vrem 
să așezăm liceul pe harta școlilor de eli-
tă unde să pregătim elevii pentru a face 
față competitivității de pe piața muncii. Ne 
gândim să dezvoltăm serviciile pentru ce-
tățeni și să facem investiții care să dezvol-
te Poarta Albă.” 

Ionela SAUCIUC


