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    Spațiile verzi 
             - o prioritate pentru Primăria Constanța 

În scopul de a crește calitatea 
vieții în oraș, dar și pentru a îmbu-
nătăți condițiile de mediu, Primă-
ria Constanța a intensificat în ulti-
ma perioadă acțiunile de plantare 
de arbori, arbuști și flori . În cursul 
lunii aprilie au fost plantați peste 
250 de copaci în întreg orașul. De 
asemenea, mii de flori vor înfru-
museța jardinierele din intersecții, 
parcurile sau sensurile giratorii 
din oraș.

Și pentru că plantele trebuie în-
grijite și protejate, Primăria Muni-
cipiului Constanța a început apli-
carea tratamentelor fitosanitare.

● TECHIRGHIOL

● O PRIORITATE PENTRU 
PRIMĂRIE 

INVESTIȚIA 
ÎN EDUCAȚIE
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  ●  La MIHAIL KOGĂLNICEANU
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infrastructura, căutăm să promovăm 
potențialul orașului și să atragem 
investitori care să sprijine apariția 
unor noi locuri de muncă”. 

La Murfatlar, iată încă un 
detaliu din agenda de lucru a 
primarului George Cojocaru, se 
consolidează infrastructura, iar 
investitorii sunt invitați să vină și să 
descopere potențialul unei zone 
cu o sumedenie de avantaje, cel 
mai mare beneficiu fiind apropierea 
orașului de Constanța și de portul de la 
Marea Neagră. Mai mult, înconjurat de vii 
și de livezi, orașul Murfatlar e așezat într-o 
zonă pitorească. Agroturismul are nevoie 

de un peisaj generos și de crame care au 
adus faimă vinurilor din Dobrogea, pentru 
a fi un punct de atracție. 

Sunt privilegii pe care zona Murfatlar le 
pune la dispoziția turiștilor. 

George Cojocaru, primarul orașului, 
vorbește despre agenda sa de lucru, 
una bogată în proiecte, și spune că „le 
dă o veste localnicilor: primăria are în 
atenție parcurile, îndeosebi pe cel din 
zona gării, pentru că, din păcate, a fost 
ignorat într-o vreme parcul de acolo, vom 
face o igienizare a parcului de la gară, în 
această primăvară vom face o campanie 
de curățenie și în cartierele orașului, acolo 
unde vor apărea și noi spații verzi. 

Pregătim câteva zone din oraș. Am 
introdus, mai nou, câteva hectare de 
teren în intravilan și ne gândim, solicitând 
și sprijinul consilierilor locali, să prindem 
câteva oportunități și să modernizăm 

 ANAT consideră că România și Grecia trebuie să 
colaboreze mult mai mult pe plan turistic

► În urma întâlnirilor bilaterale România – Grecia, 
ANAT trage câteva concluzii evidente. Grecia este 
deschisă turiștilor români de pe 16 aprilie iar noi am 
putea urma pas cu pas modelul elen

► Grecia și România pot fi destinații turistice 
complementare, nu concurente

► 2021 ar putea fi anul promovării turistice a 
României în Grecia. Statul elen marchează 200 de 
ani de la debutul Revoluției de eliberare iar cele două 
țări sunt legate de multe vestigii și momente istorice 
comune

O delegație a Asociației Naționale a Agențiilor de 
Turism (ANAT) a avut o întâlnire cu delegația Greciei, 
condusă de Ministrul elen an Turismului, Harry 
Teoharis, la care au mai participat Grigoris Tasios, 
președintele Federației Hotelurilor, Nikos Kelaiditis – 
președintele HATTA (Asociația Elenă a Agențiilor de 
Turism) și Giorgos Stafylakis, directorul Organizației 
Elene de Turism (EOT) la București.

Până la implementarea certificatului verde în 
Uniunea Europeană, călătorii vor intra în Grecia cu 
un certificat de vaccinare, cu un test PCR sau cu 
un certificat de imunitate, toate acestea trebuind să 
aibă o verificare a autenticității (de exemplu, cod 
QR), pentru a se evita falsificarea lor. Ministrul elen al 
turismului a anunțat că încearcă să obțină înlocuirea 
testului PCR cu cel rapid, antigen.

Grecia se va deschide pe plan turistic pentru 
cetățenii statelor membre UE din 16 aprilie, deci 
românii își vor putea petrece aici inclusiv sărbătorile 
pascale. Toate frontierele terestre elene vor fi 
deschise treptat, în acest an, iar ANAT a solicitat 
mărirea capacității la frontieră, ca puncte deschise, 
la minim 6. Ideea este să se stea cât mai puțin în 
frontieră, inclusiv ca măsură de protecție sanitară 
pentru turiști.

Ziua Națională a Greciei – Ziua Independenței, ce 
marchează 200 de ani de la debutul Revoluției Elene 
care a determinat independența față de Imperiul 
Otoman, Asociația Națională a Agențiilor de Turism 
felicită țara noastră prietenă și parteneră!

Iacob IONIȚĂ

                                       MURFATLAR 
UN ORAȘ PE CARE INFRASTRUCTURA ÎL 
FACE ATRACTIV PENTRU INVESTITORI 

Satul Siminoc, o localitate apropiată de 
Murfatlar, a înregistrat câteva schimbări, 
iar reabilitarea unor drumuri este primul 
semn că la Siminoc se întâmplă ceva 
și se îmbunătățește, cum spuneam, 
infrastructura în urma unui proiect care 
prevede o serie de lucrări de modernizare 
a drumurilor. 

O altă prioritate pentru primăria orașului 
este zona unde se află tronsonul  ANL 
„Aici, spune primarul, vor apărea spații 
verzi și pomi care vor da culoare cartierului. 
În numai patru luni, precizează George 
Cojocaru, am implementat proiecte în 
valoare de 14 milioane de lei.” 

Optimismul primarului este îndreptățit. 
Orașul Murfatlar are un portofoliu de 
proiecte, unele au fost implementate, 
altele sunt la rând, iar tinerii, mulți dintre ei 
absolvenți de facultăți, sunt nerăbdători să 
arate că au dobândit competențe care să 
le dea siguranță investitorilor. 

Ionela SAUCIUC

se usuce înainte de a începe să 
plouă.

“Astfel de acțiuni vor avea loc 
și în continuare, până când vor 
fi aplicate tratamente fitosanita-
re în tot orașul”, transmit repre-
zentanţii Primăriei Constanţa.

Să nu uităm totuși că aceste 
acțiuni de igienizare și înfru-
musețare a orașului desfășurate 
constant de către serviciile spe-
cializate ale Primăriei Constan-
ța trebuie susținute și de com-
portamentul civic al cetățenilor, 
al fiecăruia dintre noi. 

VEȘTI 
DE LA ANAT    Spațiile verzi 

             - o prioritate pentru Primăria Constanța

(urmare din pag.1) Aceste acțiuni 
de stropire a copacilor împo-
triva dăunătorilor se efectuează 
la arborii și arbuştii ornamen-
tali din parcurile, aliniamentele 
stradale şi în zonele verzi de pe 
raza municipiului Constanța.

Substanța folosită, Mospilan, 
are o eficacitate mare, deține 
un spectru larg de combatere a 
dăunătorilor și are o toxicitate 
redusă pentru arbori și arbuști, 
pentru om și animale. Trata-
mentul cu Fastac rezistă la ploa-
ie, cu condiția ca produsul să 

În afara acestor acțiuni 
gospodărești desfășura-
te constant de către pri-
mărie, Municipalitatea 
pregătește un bogat por-
tofoliu de proiecte dedi-
cate regenerării urbane și 
reabilitării spațiilor verzi 
dintre blocuri. 

Astfel, întreg orașul a 
fost împărțit pe zone de 
intervenții, urmând ca 
pentru fiecare cartier să 

se inventarieze terenurile dispo-
nibile pentru realizarea de noi 
spații verzi sau pentru reabili-
tarea vegetației și a materialului 
dendrologic existent. 

Sursa de finanțare a acestor 
proiecte ar putea-o constitui 
fondurile europene, atât prin 
Planul Național de Redresare și 
Reziliență cât și prin noul Pro-
gram Operațional Regional, îm-
bunătățirea condițiilor de mediu 
în orașe reprezentând o priorita-
te la nivelul Uniunii Europene.

(continuare în pag.2)



aprilie

2021
actualitatea ●	Pag 3

Echipa Facultăţii de Matematică 
și Informatică a Universității Ovidius 
din Constanța a participat la cea de-a 
XIV-a ediţie a concursului pentru elevi şi 
studenţi iTEC, organizat la Timişoara, în 
cadrul căruia a prezentat o aplicaţie web 
pentru identificarea destinaţiilor turistice 
cu grad mare de siguranţă în actualul 
context pandemic, informează lector univ.
dr. Alexandru Bobe, prorector pentru 
digitalizare, studenţi şi alumni.

Potrivit sursei citate, studenţii ovidieni 
au creat în cadrul concursului, pe parcursul 
a 15 ore, o aplicație web pentru alegerea 
și planificarea concediului ce identifică 
destinații cu nivel procentual mare de 
vaccinare. 

„Pe perioada celor 15 ore, studenții 
Facultății de Matematică și Informatică, 
din cadrul Universității Ovidius din 
Constanța, Chita Cătălin-Adrian și Dăianu 
Daniel-Cristian din anul II, specializarea 
Informatică, prezenţi la concurs drept 
echipa ‘cd-project-web’, au reușit să 
ocupe locul 10 din cele 20 de echipe 
prezente în clasament în cadrul probei 
Web Development, propunând o soluţie 
novatoare şi viabilă cu aplicare practică în 
industria ospitalităţii, apreciată just de către 
juriu”, a declarat lector univ.dr. Alexandru 
Bobe. 

iTEC este un concurs dedicat studenților 
și elevilor pasionați de domeniul informaticii 
în ediția cu numărul 14, din acest an, 
organizată de către Liga Studenților din 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare 
(Liga AC) şi Universitatea Politehnică 
Timişoara, proba de Web Development 
reușește să adune zeci de participanți, 
dornici să realizeze aplicații spectaculoase.

Competiția se desfășoară sub forma 
a șase probe: Algoritmică - presupune 
rezolvarea a 2-3 subiecte, fiind recomandat 
ca participanții să dețină cunoștințe de 
programare învăţate în clasele 9-12, 
respectiv în facultate; AI Development - 
constă în utilizarea inteligenţei artificiale 
în procesarea de imagini; Cybersecurity 
- proba este de tipul Capture the Flag, 
care presupune o serie de provocări cu 
grad de dificultate diferit, fiecare provocare 
solicitând diferite nivele de cunoștințe în 
domeniul securității cibernetice; UI/UX 
Design - constă în realizarea unui concept 
vizual pentru un site web și a unor materiale 
bazate pe acesta; Web Development - 
constă în realizarea unei aplicații web pe 
o temă propusă; Mobile Development - 
constă în dezvoltarea unei aplicații mobile 
conform unor cerințe.

Irina OANCEA

De bună seamă, primul lucru 
pe care trebuie să îl remarcăm la 
Techirghiol este implicarea primăriei în 
ceea ce privește consolidarea rețelei 
școlare și implementarea proiectelor 
ce vizează calitatea în învățământ 
și infrastructură. Profesoara Viorica 
Niculescu, directorul liceului, ține 
să facă o precizare: „Încă de anul 
trecut, liceul din Techirghiol a fost 
ales ca unitate pilot în proiectul „Un 
ghiozdan mai relaxat”, proiect inițiat 
de Inspectoratul Școlar Județean 
Constanța, liceul a beneficiat de dotări 
de ultimă oră: fiecare clasă are acum o 
tablă inteligentă și un videoproiector, 
fiecare profesor, trebuie să subliniez, 
a primit un laptop, așa că manualele 
pot fi folosite, în acest caz, în format 
electronic, așadar nu se mai apelează 
la tipărituri, e limpede că ghiozdanul 
elevilor scade în greutate.” 

Pentru că am amintit de primărie 
și de implicarea ei, să apelăm la 
o informație: la Techirghiol s-au 
făcut, în ultimii ani, investiții în 
infrastructura școlară, încă o dovadă 
că există o implicare permanentă. 
La Liceul Teoretic „Emil Racoviță” 
din Techirghiol s-au construit grupuri 
sanitare într-un corp de clădire, altele 
au fost reabilitate, iar pe holurile școlii 
a fost montată gresie. Anul trecut, 
fapt notabil, primăria și consilierii 
locali au hotărât să sprijine liceul în 
privința dotării claselor cu mobilier 
nou, după cum remarcă profesoara 
Anamaria Florescu, un cadru didactic 
cu experiență și cu rezultate care îi 
stimulează pe elevii ce provin din 
familii cu o situație precară. 

Mai mult, Iulian Soceanu, primarul 
orașului Techirghiol, un gospodar cu 
spirit de inițiativă și cu o agendă care 
se confundă cu agenda comunității, 
a venit cu o propunere, și s-a ținut 
de cuvânt. Primăria a oferit elevilor 
o masă caldă în fiecare zi, sprijinind 

                                                ●TECHIRGHIOL
                    

INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE
  ● O PRIORITATE PENTRU PRIMĂRIE
  ● LUCRĂRILE LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR SUNT ÎN GRAFIC

POVESTEA UNUI 
SUCCES

Studenţii Universității 
Ovidius din Constanța 
au creat o aplicaţie de 

identificare a destinaţiilor 
turistice cu o rată bună de 

protecţie la Covid-19 la 
concursul iTEC

proiectul „O șansă 
la educație, o șansă 
la o viață mai bună”. 

În vremea sărbă-
torilor, să nu uităm, 
la Techirghiol 
copiii primesc 
rechizite, haine, 
jucării și dulciuri. 
La Techirghiol, încă 
un fapt notabil, 
„elevii care locuiesc 
departe de școală 

au la dispoziție un 
microbuz care îi 
transportă de acasă 
până la școală”, 
precizează primarul 
Iulian Soceanu. 

Liceul din Techirghiol 
se află în reabilitare, 
un argument solid că 
investiția în educație 
continuă. Despre această investiție și 
despre proiectele liceului vom reveni 
cu detalii în numărul viitor, când vom 
prezenta și oferta educațională, o 
ofertă generoasă. 

Rețeaua de distribuție a gazelor, 
încă o prioritate pentru agenda 
primarului Iulian Soceanu, este 
în grafic. Într-o primă etapă, vă 
reamintim, se vor realiza mai bine 
de 10 km de rețea; în final: rețeaua 
de distribuție va avea 30 de km; se 
vor executa lucrări pe străzile N. 
Bălcescu și M. Eminescu, A. Pușkin 
și Ovidiu, Piața Republicii și Traian, 
Gh. Asachi și Dimitrie Bolintineanu, 9 
Mai și Gh. Doja, Tudor Vladimirescu 
și Dimitrie Cantemir, B-dul. Victoriei 
și Țepeș-Vodă. Primele racordări la 
rețeaua de distribuție a gazelor se 
vor face în vara acestui an. Despre 
graficul lucrărilor de la rețeaua de 

distribuție și despre proiectul ce 
vizează strada Lacului, priorități, 
cum spuneam, pentru primăria 
orașului Techirghiol. 

Încă o informație de ultimă oră: 
orașul Techirghiol va beneficia de 
un proiect ce vizează extinderea 
rețelei de apă și canalizare, e vorba 
de un proiect care va fi finalizat în 
septembrie 2022. Mai mult, „pe 
lângă noua rețea, acolo unde se 
impune conductele vechi vor fi 
înlocuite cu altele noi, așa că la 
finalizarea acestui proiect, după 
cum precizează Iulian Soceanu, 
primarul orașului, 98% din oraș va 
beneficia de această investiție, care 
se apropie de 40 de milioane de lei. 

A consemnat 
Ionela SAUCIUC
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 Comuna POARTA ALBĂ

CARTEA DE VIZITĂ A UNUI LICEU DE TRADIȚIE

Pentru cei interesați de informații, inserăm aici 
câteva cifre: 1925 este anul înființării Liceului Agricol 
Poarta Albă, care atunci se chema Școala Inferioară de 
Agricultură; în 1953 s-a numit Grupul Școlar Mediu și 
Tehnic și Profesional Agricol și avea 1.000 de elevi în 
urma comasării școlilor cu caracter agricol din regiunea 
Constanța; în 2005-2006 a devenit Colegiul Agricol 
Poarta Albă, iar din 2019 i s-a atribuit titulatura de 
Liceu Agricol. 

Despre oferta educațională a acestui liceu agricol scrie 
acum: școala are 19 săli de clase, 4 pentru nivel primar, 
7 laboratoare, 3 cabinete, un atelier mecanic, o fermă 
didactică, mai bine de 50 de calculatore, conectare la 
internet, sală de festivități. Liceul de la Poarta Albă a 
derulat proiecte naționale și internaționale, parteneriate 
și programe educative. Spațiul tipografic nu ne îngăduie 
să facem un bilanț, dar unul dintre aceste proiecte 
(Viitori tehnicieni formați la standarde europene pentru 
modernizarea agriculturii Dobrogei prin parteneriat 
transnațional) a avut un mare ecou în grupul de elevi, 
18 la număr, care urmează să se califice în profesia de 
tehnicieni în agricultură. Proiectul este finanțat în cadrul 
Programului Erasmus+ - Acțiunea Cheie 1-VET și are un 
buget de 53.524 euro. Elevii Liceului Agricol Poarta Albă 
au obținut premii la olimpiadele pe meserii, iar meritele 
aparțin, după cum spun ei, profesorilor Mariana Popa, 
Leonora Moșteanu (fostă elevă a liceului!) și Mariana 
Manafu, cadre didactice care au pus mult suflet și multă 
pasiune în pregătirea lor pentru aceste concursuri. 

Pe scurt despre oferta educațională a liceului: „ea 
cuprinde următoarele niveluri: învățământ preșcolar, 
învățământ primar și gimnazial, liceu și seral, după 
cum precizează directorul Iulian George Vlad. În 

   La M.KOGĂLNICEANU

De ceva vreme în zona aeroportului din 
M. Kogălniceanu au fost demarate proce-
durile pentru consolidarea infrastructurii 
militare, sunt investiții care vor dezvolta lo-
calitatea, aici urmând să fie construite clădiri 
și birouri pe o suprafață de 2200 ha; pista 
de aterizare din unitatea militară va fi, și ea, 
reabilitată. Potrivit informațiilor furnizate de 
Ancuța Belu, primarul comunei, „lucrările 
sunt în procedura de licitație, iar în privința 
terenurilor situația e ca și rezolvată, în pro-
cent de 80% banii sunt în conturile proprie-
tarilor.”

Alte informații de ultimă oră: În comuna 
M. Kogălniceanu vor apărea, în vatra sa-
tului, noi proiecte care vizează dezvoltarea 
infrastructurii, începând cu modernizarea 
drumurilor.

Ancuța Belu face precizări: „Ne gândim să 
construim un cartier lângă pădure, în apropi-
erea drumului ce duce către Cuza-Vodă. În 
zonă vor apărea, pe lângă noi case, un parc 
de agrement cu multe spații verzi, tot acolo 

cadrul fiecărui nivel educațional, liceul oferă calificări 
specifice domeniilor de pregătire. Profilul Resurselor 
naturale și Protecția mediului, cu calificarea profesională: 
tehnicianul ecolog și protecția calității mediului; tehnician 
în agricultură; tehnician hidrometeorolog; tehnician în 
industria alimentară”. 

„Între școală și părinți există un adevărat parteneriat”, 
spune prof.ing. Mariana Popa, fostul director al liceului, 
inspector școlar acum. Profesoara Mariana Popa adaugă: 
„Ne îngrijim să găsim parteneri cu care să colaborăm 
pentru pregătirea elevilor în orele de practică. Liceul 
are o bună colaborare SC Pantex Trading 2018 din 
Poarta Albă, cu Apele 
Române și cu Stațiunea 
de Cercetare de la Valu lui 
Traian, cu mențiunea că 
directorul stațiunii, domnul 
Ion Caplan, îi ajută pe elevi 
și îi repartizează pe lângă 
specialiști cu experiență, ceea 
ce ne îndreptățește să credem 
că instruirea practică îi va 
ajuta pe cei sârguincioși să 
capete abilități și competențe 
care le vor aduce beneficii 
absolvenților. De fiecare dată 
primăria și Consiliul local au 

   
 

 
Operator de date cu caracter personal Nr. 18904 

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 
Axă prioritară 3.Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv tematic 8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității 

lucrătorilor 
Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
Titlu proiect START UP pentru Regiunea Sud-Est 
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105554 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

25martie 2021 
 

START UP pentru Regiunea Sud-Est 
 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de lider anunță finalizarea 
implementării proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”- POCU/82/3/7/105554, 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman2014 – 2020. 

Obiectivul general proiectului a constat în creșterea nivelului de informare și dezvoltarea 
antreprenoriatului județean/regional în mediul urban, îmbunătățirea mediului de afaceri, a 
calității vieții și a incluziunii sociale pentru 620 persoane (șomere, inactive sau care au un loc de 
muncă și doresc să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Sud-
Est, prin intervenții integrate și viabile, care să conducă la dezvoltarea sustenabilă, dinamică și 
competitivă a comunităților din care fac parte și a sectorului IMM pe plan regional. 

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 
✅ dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru un număr de 661 de absolvenți ai 

programului de formare antreprenorială; 
✅ îmbunătățirea inserției socio-profesionale a persoanelor șomere și persoanelor 

inactive; 
✅ înființarea și dezvoltarea a 74 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană a 

regiunii Sud-Est, care au generat150 de noi locuri de muncă durabile și de calitate; 
✅ contrabalansarea efectelor negative generate de schimbările structurale și procesele 

de reorganizare, urmărind îmbunătățirea nivelului de trai al unui număr cât mai mare de 
persoane. 

Proiect implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în 
parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de 
Resurse și Formare în Profesiuni Sociale "PRO VOCAȚIE" și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 
Baia Mare”,în perioada 18.01.2018-25.03.2021,cu o valoare totală de 18.420.751,76 lei și cu o 
valoare cofinanțare UE de 15.657.639 lei. 

 
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 
 

venit în sprijinul liceului și ne-au ajutat să facem reabilitări 
și modernizări, să facem o dotare utilă și eficientă a 
c a b i n e t e l o r 
școlare. Proiectul 
care se află în 
derulare va da 
altă înfățișare 
școlii, e vorba 
de o investiție 
complexă. 

A consemnat 
Adrian CRĂCIUN

PRIMĂRIA ARE ÎN PREGĂTIRE
CÂTEVA PROIECTE DE ANVERGURĂ

se va construi o piață modernă, o școală 
și o grădiniță. Sunt convinsă că vor veni 
și investitorii în comună pentru că oamenii 
vor avea nevoie de servicii. Mai mult, vor 
apărea și noi locuri de muncă pentru tineri. 
Vom scrie proiecte să putem atrage finan-
țări care să sprijine înființarea unui parc 
industrial cu toate utilitățile la îndemână. 
Pentru noul cartier  avem  la dispoziție în 
jur de 24 de ha.” 

În curând, vom reveni cu detalii despre in-
vestițiile din zona Bazei Militare, dar și despre 
noul cartier și proiectele inițiate de Primărie și 
Consiliul Local M. Kogălniceanu.

I.T. Antim
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Pentru cei care n-au aflat încă, prima 
Stațiune de Cercetare pentru Legumicultură 
din România a fost înființată la Buzău în 
anul 1957, ea fiind numită de specialiști 
„leagănul legumiculturii românești”. 
Mai nou, trei cercetători de elită Costel 
Vânătoru, Bianca Mușat și Camelia Bratu 
au tipărit, la Buzău, o lucrare de excepție 
intitulată Tratat de legumicultură 
specială, e vorba de un volum de 
aproape 900 de pagini, o lucrare care își 
propune să îmbunătățească cunoștințele 
cultivatorilor, procesatorilor și ale 
consumatorilor care se instruiesc în diverse 

PRIMĂRIA SE IMPLICĂ ȘI SPRIJINĂ 
DOTAREA ȘCOLILOR ȘI A GRĂDINIȚELOR 

● SEMN DE CARTE 
          UN TRATAT DE LEGUMICULTURĂ

  ●  Comuna 23 August

Trăim vremuri când primăriile și 
Consiliile locale trebuie să vină în 
întâmpinarea unor solicitări de la școli și 
grădinițe, mai mult, pandemia a pus în fața 
cadrelor didactice obstacole pe care nu le-
au mai avut până acum: elevii au fost (și 
sunt!) nevoiți să facă față unor presiuni (și 
tensiuni) care nu sunt ușor de trecut dacă 
nu există înțelegere și sprijin. La 23 August, 
primăria și consiliul local s-au implicat 
de la declanșarea pandemiei, fiecare 
venind cu soluții pentru ca părinții elevilor 
să aibă mai multă liniște și siguranță, 
pentru ca lecțiile să fie însușite de copii, 
iar examenele și evaluările să fie trecute 
cu brio și fără frământări. Mugur Mitrana, 
primarul comunei, un gospodar neobosit, 
inițiatorul unor proiecte viabile, utile și 
binevenite, a identificat câteva oportunități 
și a venit cu soluții care să-i ajute pe 
elevi și pe dascălii lor, cadre didactice cu 
inițiativă și cu pasiune pentru profesie; 
având sprijinul consilierilor locali, primarul 

forme de învățământ de specialitate sau 
conexe, pe scurt, ea se adresează tuturor 
celor care iubesc și practică una dintre 
cele mai nobile și frumoase meserii, după 
cum apreciază dr.ing. Costel Vânătoru, 
directorul stațiunii, un specialist cu mari 
merite în cercetarea românească, un 
manager care a izbutit să aibă performanțe 
care au adus faimă stațiunii din Buzău. 
Lucrarea este structurată pe 13 capitole. 
În primele zece capitole sunt structurate și 

a demarat dotarea școlilor din comună 
cu aparatură care să ajute desfășurarea 
procesului instructiv educativ: la Școala 
Gimnazială din 23 August au ajuns 26 de 
laptopuri pentru cadrele didactice titulare; 
aceeași școală a beneficiat de dotări care 
sprijină educația; aici au fost aduse camere 
web, iar majoritatea claselor au fost dotate 
cu bănci noi, 110 la număr, în timp ce 
grădinițele au primit mai bine de 175 de 
scăunele. 

Directorul școlii, Valentina David, 
profesoară de limba română, un cadru 
didactic cu peste 20 de ani petrecuți la 
catedră, un ilustru model pentru elevii săi, 
spune că, în ciuda obstacolelor provocate 
de pandemie, școlile din comuna 23 
August au izbutit să iasă din impas, ba 
mai mult, cadrele didactice s-au străduit să 
predea lecție cu lecție, izbutind să facă față 
greutăților. 

Atent și receptiv la 
semnalul primit de la 
directorul școlii din comună, 
primarul Mugur Mitrana îi 
asigură pe părinții copiilor 
că primăria și Consiliul 
Local au pregătit noi 
proiecte pentru școli și 
pentru grădinițe, dotarea 
lor aflându-se în centrul 
atenției: „Am pregătit 
un proiect, pe care l-am 
depus deja, pentru a dota 
cu table digitale clasele 

din învățământul primar și gimnazial; 
vom achiziționa și tablete pentru copii; pe 
aceeași listă cu priorități se află și câteva 
videoproiectoare, încă un semn că dotarea 
școlilor este un proiect pe care îl privim cu 
atenția cuvenită.” 

Avem un mare respect pentru profesori 
și de aceea ne grăbim să inserăm aici 
numele câtorva cadre didactice de la 
școlile din comuna 23 August, dascăli 
care au contribuit substanțial la succesul 
Proiectului „Școală după școală”, un 
proiect desfășurat după program și în ziua 
de sâmbătă: Mariana Oltean, Anișoara 
Angheluță, Elena Vasilca, Mihaela Rusca, 
Anișoara Soare, Mariana Diaconu, Mihaela 
Tacu, Nicoleta Alexandru, Cristina Drăgoi, 
Carmen Ușurelu, Elena Strungaru Mihăilă. 

A consemnat Ionela SAUCIUC

prezentate peste 135 de specii de plante; 
o atenție deosebită a fost acordată și 
plantelor recent aclimatizate care nu au 
fost cultivate în trecut în România. 

Din sumarul acestui tratat de excepție 
am spicuit (selectiv) câteva titluri, pentru 
că nu e ușor să găsim spațiu tipografic 
pentru a prezenta un volum de 880 de 
pagini: Plantele legumicole rădăcinoase 
și bulboase, Plantele legumicole pentru 
păstăi, boabe și capsule; Plantele 
legumicole solano-fructoase; Plantele 
legumicole verdețuri, Plantele legumicole 
aromatice și condimentare; Plantele 
legumicole perene, Ciuperci, Flori 
comestibile; Principalele boli ale culturilor 
legumicole, Carențele și excesele de 
nutriție. 

A venit primăvara și gospodarii au 
nevoie de informații care să-i ajute să 
cultive plante timpurii, cunoștințe care să 
le dea curaj să își producă aceste legume 
în propriile gospodării, după ce învață din 
acest tratat care e drumul cel mai scurt 
către producție.

Iulian TALIANU

Comunicarea pe mare, fie în formă scrisă 
sau vorbită, reprezintă un element semnificativ 
pentru orice operațiune. Navigatorii fac parte din 
echipaje multinaționale și, prin urmare, trebuie să 
aibă un limbaj comun pentru a comunica eficient. 
O serie de standarde precum STCW, modulul de 
curs IMO2 3.17 și SMCP au fost concepute tocmai 
pentru a îmbunătăți abilitățile de comunicare 
ale navigatorilor. Cu toate acestea, încă sunt 
raportate accidente, comunicarea jucând un rol 
decisiv în producerea lor. Din această perspec-
tivă, competențele de limba engleză ajută orice 
navigator să comunice eficient pe platforme 
internaționale; este de dorit ca aceștia să adauge 
la abilitățile profesionale și competențe lingvistice 
pentru a putea desfășura activități eficiente în 
cadrul industriei maritime.

 Șase parteneri din întreaga Europă s-au 
reunit pentru a aborda problema comunicării 
navigatorilor în limba engleză maritimă, cu 
sprijinul programului Erasmus + al Uniunii 
Europene. Proiectul a parcurs deja primul an și 
are prevăzut un alt an înainte. Printre parteneri se 
numără companii de logistică maritimă, furnizori 
de educație și formare maritimă, universități 
maritime, furnizori de educație maritimă online, 
companii IT și autorități publice. Programul va 
fi conceput pentru toate funcțiile de la bordul 
navelor și va fi disponibil online și accesibil cu 
informații simple de conectare.

 În ceea ce privește cursurile de competență 
în limba engleză maritimă, nu este o cerință 
pentru vorbitorii nativi de limba engleză să 
urmeze competențe suplimentare de engleză 
maritimă, deoarece certificatele de competență 
relevante pentru modulele cursurilor sunt deja 
în limba engleză. Acest lucru nu este valabil și 
în cazul altor țări în care nu se vorbește limba 
engleză, deoarece certificatele lor de cursuri 
de competență sunt eliberate în limba lor de 
origine, prin urmare, mulți termeni de specialitate 
cât și vocabularul specific sunt predate în limba 
maternă. Acest lucru face ca un curs suplimentar 
de engleză maritimă să fie absolut necesar 
pentru a-i ajuta să comunice utilizând termenii 
și terminologia maritimă în limba engleză atât pe 
mare cât și în port.

Partenerii proiectului PraC-MARENG au 
realizat un sondaj adresat navigatorilor din cadrul 
proiectului. Una dintre constatări a fost că 95,8 la 
sută dintre respondenți au declarat că ar fi bine 
să aibă la dispoziție un curs de engleză maritimă 
bazat pe funcția lor și operațiunile conexe. 
Acesta este, în special, un scop major în viziunea 
parteneriatului PraC-MARENG, deoarece un 
anumit conținut deja existent utilizat în cursuri 
de engleză maritimă pentru diferite funcții nu 
reflectă comunicarea lor relevantă, autentică și 
actualizată la bord. Parteneriatul consideră că 
o încercare de a face conținutul relevant pentru 
fiecare funcție le-ar motiva procesul de învățare, 
îmbunătățind astfel abilitățile lor de comunicare, 
care vor contribui în cele din urmă la reducerea 
accidentelor/ incidentelor care survin cu recurență 
și apar din cauza unei comunicări defectuoase. 
Comunicarea joacă un rol decisiv în desfășurarea 
de operațiuni sigure, prin urmare, o încercare de a 
umple lacuna existentă va conduce la asigurarea 
unor operațiuni mai sigure, mai curate și mai 
profitabile pe mare.

prof.univ.dr.  Violeta Vali CIUCUR
Rectorul UMC

SUS VELELE!
ÎN LIMBA ENGLEZĂ
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  În așteptarea Programului AGROINVEST  

TINERII FERMIERI AU NEVOIE DE CONSULTANȚĂ 
Vine primăvara și în câmp 

(nu doar în calendar) și fermierii 
își pun în fiecare an - în această 
perioadă - aceleași întrebări: va 
ploua mai devreme decât în alți 
ani? va fi iar secetă? Fermierii din 
Asociația Producătorilor Agricoli 
din Dobrogea, inițiatorii unor 
proiecte care țintesc performanța în 
agricultură, privesc către câmp și se 
bucură. Deocamdată! Culturile se 
prezintă bine, ele au ieșit viguroase 

în condiții optime. Mulți 
dintre ei se gândesc 
la proiecte cu ajutorul 
cărora să modernizeze 
infrastructura din 
sistemele de irigații, alții 
sunt interesați să pună 
în aplicare investiții ce 
vizează digitalizarea, asta 
însemnând că vizează să 

aplice tehnologii de ultimă oră și să 
facă dotări în ferme, să supravegheze 
cu ajutorul lor procesul de producție 
de la semănat și până la recoltat. 

Fermierii dobrogeni, mulți dintre 
ei membri în structurile asociative, 
așteaptă cu nerăbdare ca Ministerul 
Agriculturii să urgenteze Programul 

AGROINVEST, o inițiativă care ar 
putea fi un punct de sprijin pentru 
fermieri și pentru cooperative. 
AGROINVEST e un program de 
care fermierii au nevoie. Fermierii 
așteaptă - tot cu nerăbdare - să fie 
stabilit Planul Strategic Național, un 
plan care să ia în seamă propunerile 
structurilor asociative, propuneri 
care vizează diminuarea birocrației 
și un sprijin mai consistent pentru 
cercetare; fermierii așteaptă, cum 
spuneam, politici agricole care să-i 
ajute pe tinerii care sunt la început 
de drum, cei care au concesionat 
terenuri de la ADS (Agenția 
Domeniilor Statului) și acum caută să 
atragă proiecte și să pună la cale o 

 ● PENTRU PRODUCĂTORII DE LEGUME TIMPURII 
      ASOCIEREA RĂMÂNE UN PUNCT DE SPRIJIN! 

Fermierii se gândesc la investiții 
și la proiecte integrate și, în acest 
caz, caută oportunități care să-i 
ajute să se dezvolte și să capete 
încredere că materia primă poate 
fi o soluție care să-i atragă pe in-
vestitorii specializați în procesare. 
Deși în mediul rural mai sunt spe-
cialiști cu experiență, tehnicieni și 
ingineri care au identificat soluții 

pentru închegarea 
unei afaceri, ab-
solvenții liceelor 
și facultăților de 
specialitate ezită 
să ia terenuri în 
concesiune, alții 
avertizează că o in-
vestiție în agricul-
tură este pândită 
de prea multe ris-
curi. Mai mult, fer-

mierii care se gândesc la credite și 
la investiții bat pasul pe loc câtă 
vreme n-au la îndemână o bancă 
a producătorilor agricoli, o bancă 
pentru agricultură care să fie un 
partener pentru fermierii aflați la 
început de drum. Sunt fermieri 
care vor să se dezvolte și să admi-
nistreze afaceri integrate, numai 
că o afacere integrată se bazează 

pe investiții și pe dezvoltarea afa-
cerii; tinerii fermieri se frământă 
pentru că există ezitări când vine 
vorba de asociere. Planul Națio-
nal Strategic și politicile agricole 
ar trebui să stimuleze asocierea, 
ar trebui să o promoveze mai mult 
decât până acum. Asocierea, în 
unele cazuri, nu a dat rezultatele 
scontate, dar asta nu înseamnă că 
ea trebuie pusă sub semnul între-
bării. Asocierea făcută cu profe-
sionalism a fost un punct de spri-
jin pentru fermierii care au găsit 
drumul scurt către performanță în 
agricultură. Asocierea este chiar 
o soluție pentru fermierii care au 
drept țintă performanța și dotarea 
cu utilaje și mașini agricole. 

Dacă privim în jurul nostru, 
descoperim o sumedenie de mo-
dele de succes, unii chiar au des-

afacere în agricultură. Și când scriem 
de așteptări trebuie să amintim că pe 
lista cu priorități fermierii au trecut 
două legi, Legea Arendei și Legea 
Camerelor Agricole, sunt legi care 
ar putea limpezi apele în privința 
arendării terenurilor, dar și în ceea 
ce privește consultanță agricolă. Și 
în privința asocierii mai sunt multe 
lucruri de pus la punct. Producătorii 
trebuie să devină antreprenori de 
succes. Tinerii fermieri au nevoie 
de consultanță, o consultanță 
care să fie făcută de specialiști cu 
experiență, oameni care știu nevoile 
din teren, provocările care apar de 
la o zi la alta. 

I.T. Antim

din iarnă,  cu toate că au fost zile și 
mai ales nopți geroase, iar câmpul 
nu a fost înzăpezit încât să scriem 
că fermierii vor fi scutiți de grija pe 
care o aduce seceta primăvara. 
Dimpotrivă! Fermierii își fac planuri 
și caută soluții să se aprovizioneze 
din timp și să înceapă semănatul 

coperit rețeta succesului și acum 
prosperă, se dotează și achiziți-
onează mașini agricole care îi 
ajută să promoveze idei noi și teh-
nologii de ultimă oră. Programul 
„Legume în spații protejate” este 
un bun exemplu, iar cei care s-au 
asociat și au respectat graficele de 
livrare a produselor au înregistrat 
și profit; cererea de legume tim-
purii este într-o continuă creștere, 
iar cei care au modernizat sola-
riile și au folosit cu atenție banii 
puși la dispoziția celor înscriși în 
programul amintit au prins curaj 
și în această primăvară își fac noi 
planuri pentru a fi competitivi 
într-o piață aflată în căutare de 
producători care să livreze legu-
me proaspete. Mai mult, legumi-
cultorii vor primi sprijin, pe lângă 
tomate, și pentru alte legume tim-
purii, încă o șansă pentru tineri 
să capete curaj și să înceapă o 
afacere. 

Adrian CRĂCIUN
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Spre deosebire de alții primari 
care fac planuri și proiecte din 
birou, amăgindu-se că ei cunosc 
starea de lucruri din teren și nu 
au nevoie de investigații, în urma 
căreia se identifice urgențele, Florin 
Mitroi, primarul comunei Valu lui 
Traian, deși e tânăr, are ceva din 
înțelepciunea vârstnicilor, identifică 
nevoile care îi frământă pe cetățeni, 
se consultă cu ei, iar în unele cazuri 
apelează la colaboratorii săi, cărora 
le încredințează misiuni de o mare 
responsabilitate, ceea ce înseamnă 
că la Valu lui Traian prioritățile 
comunității sunt stabilite în urma 
unor dezbateri la care participă un 
număr mare de locuitori tineri și 
vârstnici. 

Această consultare permanentă 
explică bilanțul rodnic al primăriei 
când vine vorba de proiectele viabile 
implementate în ultima vreme la 
Valu lui Traian, o localitate care e 
între primele într-un clasament ce 
vizează atragerea finanțărilor care 
aduc bunăstare pentru cetățeni, 
îndeosebi pentru tinerele familii care 
și-au construit locuințe în cartierele 
comunei, acolo unde primăria 
și Consiliul Local au promovat 
proiecte care asigură utilitățile 
necesare unei gospodării. Și pentru 

O PRIMĂRIE CARE ARE CAPACITATEA DE A 
SCRIE PROIECTE ȘI DE A ATRAGE FINANȚĂRI 

   ● VALU LUI TRAIAN

● EFORIE
UN PROIECT  CARE VA DA 

FARMEC ȘI CULOARE ORAȘULUI 
Pe lângă proiectul ce vizează reabi-

litarea și modernizarea Școlii Gimnazi-
ale nr. 1 din Eforie Nord, proiect care 
va îmbunătăți infrastructura școlară 
din oraș, primăria îi surprinde plăcut 
pe localnici și îndeosebi pe turiști cu 
câteva noutăți de ultimă oră, printre 
ele aflându-se înființarea sistemului de 
transport public de călători cu material 
rulant ecologic, inclusiv infrastructura 
de parcare și facilități pentru bicicliști în 
cadrul coridorului de mobilitate urbană, 
proiect așteptat cu nerăbdare de turiștii 
fideli ai stațiunii. 

După un proces de selecție care nu 
a fost unul lipsit de emoții, UAT Eforie 
a fost notificată de Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Est că do-
cumentația depusă a fost aprobată. În 
ședința Consiliului Local din ianuarie 
2021, consilierii au aprobat un proiect 
de hotărâre prin care Robert Șerban, 
primarul orașului, a fost desemnat să 
semneze acordul de parteneriat cu 

agenția amintită în vederea derulării 
proiectului. Când scriem aceste rân-
duri se derulează procedura de licita-
ție. Coridorul de mobilitate integrat este 
definit de str. M. Eminescu - Eforie Sud 
(legătura cu DN 39) str. Faleza Eforie 
Sud, Str. Dr. Climescu (Eforie Sud) 
str. Mării (legătura dintre Eforie Sud 
și Eforie Nord) str. Mării (Eforie Nord), 
str. Dorobanților (Eforie Nord - legătura 
cu DN 39); pentru Eforie Sud - e vorba 
de perimetrul str. Nicolae Bălcescu, 
Progresului, bulevardul Soarelui și Li-
ceul Carmen Sylva. 

Trebuie să 
inserăm aici că 
noua infrastruc-
tură va pune la 
dispoziția turiș-
tilor stații mo-
derne de trans-
port public și va 
sprijini apariția 
unor parcări; 

mai mult, se vor extinde traseele pen-
tru biciclete (str. 
Progresului - 
Eforie Sud, str. 
Dorobanților - 
Eforie Nord) cu 
această ocazie 
se vor reabilita 
câteva străzi, 
atât în zona tro-
tuarelor, cât și 
în cea a carosa-
bilului, proiectul 
având darul de 

că avem la îndemână o sumedenie de 
exemple, care nu fac altceva decât să 
demonstreze că la Valu se construiește  
într-o veselie, deși pandemia a venit 
cu câteva sincope, sincope pe care 
le întâlnim, din păcate, în câteva 
localități. Cu o deosebire: pentru 
unii pandemia este folosită ca o 
scuză, pentru cei din Valu ea este un 
motiv de mobilizare și de coagulare a 
energiilor care îi ajută pe oameni să 
treacă peste necazuri și să le învingă. 
Iată exemplele de care aminteam: 
La Valu lui Traian s-a construit o 
grădiniță cu program prelungit (zona 
Valea Seacă), s-au asfaltat străzi și 
s-au amenajat trotuare, s-au executat 
racorduri de canalizare la locuințele 
din zona C, pe strada Techirghiol au 
fost extinse rețelele electrice, într-o 
altă zonă a fost extinsă rețeaua de gaze 
cu bani de la bugetul local; la Școala 
Gimnazială nr. 2 viceamiral Ioan 
Murgescu, o unitate de învățământ 
cu o frumoasă carte de vizită, au fost 
executate câteva lucrări care prin 

alte locuri sunt 
finalizate cu mari 
întârzieri, e vorba 
de supraetajare 
și construirea 
unei săli de 
sport. După cum 
vedeți nu facem 
altceva decât 
să demonstrăm 
cu argumente 
și cu exemple că la Valu lui Traian 
administrația locală are capacitatea 
să identifice prioritățile comunei și, 
fapt lăudabil, să atragă finanțări și să 
implementeze proiecte de anvergură. 

Și de astă dată apelăm la un 
exemplu: potrivit listei cu obiective 
care vor fi finalizate în acest an, listă 
pusă la dispoziție de primărie, printre 
priorități se află o grădiniță și o creșă 
în Cartierul Tineretului (zona lotizată 
F). 

De pe lista cu proiecte care au fost 
depuse pentru a fi finanțate spicuim 
câteva dintre ele: extinderea rețelei 

de alimentare cu apă și extinderea 
rețelei de canalizare, inclusiv 
racorduri și branșamente, extinderea 
rețelei de gaze în cartierul Calea 
Dobrogei și construirea unui complex 
sportiv, ceea ce va stimula mișcarea 
și performanța într-o comună unde 
fotbalul, spre exemplu, are o tradiție. 

La Valu lui Traian, și cu asta 
încheiem proiectele, promovează 
spiritul gospodăresc, demonstrând că 
omul sfințește locul. 

Andreea PASCU

a înmulți zonele cu spații verzi, ceea 
ce va da și farmec, și culoare orașului 
Eforie, care se află - pe timp de vară 
- în topul stațiunilor căutate de turiști. 

Pe de altă parte, proiectul pe care îl 
prezentăm aici va veni cu încă o nou-
tate: digitalizarea transportului urban, 
fapt remarcabil pentru că se va îmbu-
nătăți raportul dintre călători și furnizo-
rul serviciilor de transport. 

Pentru pasionații de statistici și de 
calcule, inserăm încă o informație: bu-
getul eligibil al acestei investiții este de 
14.405.500 euro. Fără TVA. 

Adrian CRĂCIUN
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Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”, 
beneficiind de sprijinul Consiliului Județean 
Constanța, a editat „Enciclopedia de 
presă a Dobrogei: 1874-1944”, volum 
coordonat de Corina Mihaela Apostoleanu, 
Luminița Stelian, Angela Anca Dobre. 
Cartea a fost tipărită la EXPONTO, o editură 
constănțeană cu o frumoasă carte de vizită 
(director Leo Vizireanu.) 

Într-un „cuvânt înainte”, fostul director al 
Arhivelor Naționale Constanța, Constantin 
Cheramidoglu, salută noua apariție editorială 
și pune la dispoziția cititorilor o frumoasă 
definiție a ziaristului de provincie, care 
aparținea lui Jack Paleologul: „gazetarul de 
provincie este individul care - dacă nu are și 
vrea altă ocupație hrănitoare - de cele mai 
multe ori, nu face gazetărie și trăiește cum 
dă Dumnezeu, în veșnică așteptare a ziarului 
serios și suficient comanditat care i-ar oferi - 
odată și odată - prilejul de a munci, de a se 
valorifica, asigurându-i - și lui, odată pentru 
totdeauna - pâinea cea de toate zilele”. 

Și pentru că avem la îndemână informații 
despre presa anilor 1878-1944 inserăm aici 

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

    ● CU SPRIJINUL CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

    A FOST TIPĂRITĂ ENCICLOPEDIA 
DE PRESĂ A DOBROGEI 

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

câteva dintre primele publicații apărute în 
Dobrogea: DUNAVIS, Gazeta Sulinei, Steaua 
Dobrogei, Farul Constanței, Marea Neagră, 
Pâinea vieții, Tomisul. 

Volumul pe care îl semnalăm în acest colț 
de pagină reprezintă - se cuvine să precizăm 
- continuarea unor inițiative mai vechi privind 

istoricul presei dobrogene, inițiative care 
amintesc de ani `50, când bibliotecarii 
constănțeni au elaborat lucrări de referință 
a căror utilitate și importanță a crescut de-a 
lungul timpului. Între cei care merită cuvinte 
de apreciere se află Ion Acel (Aczel), Dumitru 
Constantin Zamfir și Octavian Georgescu, 
ultimul fiind un poet, prozator și publicist ale 
cărui creații au avut ecou în rândurile cititorilor. 

Spațiul tipografic nu ne îngăduie să intrăm 
în detalii (volumul are peste 490 de pagini). 
Pe scurt vă semnalăm (selectiv) câteva titluri: 
Presa dobrogeană a comunităților etnice, în 
limba română și limbile materne; Presa în 
limba maternă: vechiul ideatic și informațional, 
Publicații în alte limbi; Note biografice. 

Enciclopedia de presă a Dobrogei, care 
se distribuie gratuit, este un volum ce merită 
să fie pe raftul întâi al unei biblioteci, cartea 
poate fi un bun instrument de lucru pentru cei 
interesați de statistici, pentru cei care caută 
în paginile unei cărți întâmplări și amintiri 
captivante. 

Ani MERLĂ

      ZODIILE  ȘI  SĂRBĂTORIȚII  LUNII 

FLORIN CHELARU 
PRIMARUL ORAȘULUI NĂVODARI         

JEANU DORIN-DUMITRU  
PRIMARUL COMUNEI COSTINEȘTI

GHEORGHE COJOCARU  
PRIMARUL ORAȘULUI MURFATLAR

GEORGE SCUPRA  
PRIMARUL ORAȘULUI OVIDIU

Zodia BERBEC 
21 MARTIE – 20 APRILIE

Persoanele născute în zona berbecului 
sunt spirituale, contemplative, inspirate, 
iubesc libertatea, și trăiesc în prezent. 
Berbecul este un om bun, altruist, inocent, 
amabil, cu un profund simț al datoriei. Ex-
celează în a fi curajos, hotărât, optimist, en-
tuziast, bun conducător. Îi place acțiunea, 
și are inițiativă, trăiește cu intensitate, spirit 
de pionier, și se simte cel mai bine diminea-
ța, are voință fermă, elan, spirit cavaleresc, 
reacții prompte și puternice.

Zodia TAUR 
21 - APRILIE - 20  MAI

Persoanele născute în zodia taurului 
sunt firi interiorizate dar rafinate, fermecă-
toare, intuitive și sensibile. Având un suflet 
mărinimos, taurul este răbdător, fidel, con-
ciliant, pașnic, onest, serviabil, se respectă 
pe sine dar și pe ceilalți. Îl caracterizează: 
lucrurile stabile și durabile, puterea de a 
rezista, evoluția lentă dar sigură, prudența, 
practicitatea, meticulozitatea.


