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Ultima orã

Eveniment

Festival
balcanic

la Cumpãna

- De ce a fost necesarã aceastã agenþie?
- Prestaþiile sociale rãmân un domeniu dinamic.

In umtimii cinci ani au apãrut noi prestaþii, unele au fost
eliminate. Dar pentru a ne lãmuri de ce a fost nevoie de
o schimbare se cade sã vorbim de avantajele noului

sistem. Notaþi câteva: plata grupatã a prestaþiilor care
revin unei familii; viteza de procesare a plãþilor; urmãrirea
financiarã mai rapidã ºi mai strictã; evitarea fraudei;
identificarea la nivel naþional a beneficiarilor de prestaþii
sociale. Din perspectiva strategiei naþionale de asistenþã
socialã, Agenþia naþionalã pentru prestaþii sociale va
crea condiþii pentru o evaluare corectã a numãrului de
beneficiari ºi a sumelor cheltuite din bugetul de stat ºi
va oferi o imagine de anbsamblu asupra nevoilor sociale
nu doar ale persoanei, ci ale familiei. Va exista un
sistem informaþional unitar ºi performant.

- Spaþiul tipografic nu ne îngãduie  sã
insistãm acum, aºa cã vom reveni asupra
prestaþiilor sociale sã vorbim în amãnunt despre
plata drepturilor bãneºti ºi despre serviciile sociale.

- De acord.
A consemnat
Mariana Fãtu

Despre
prestaþiile
sociale
Interlocutor: Ana Dancea,
director executiv adjunct
la Agenþia judeþeanã pentru
prestaþii sociale Constanþa
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Cetele de colindãtori
sã vã aducã bucurie, zilele

sã vã fie senine,
un An Nou Fericit!

La mulþi ani!
Asociaþia de Dezvoltare

Intercomunitarã
ZONA METROPOLITANÃ
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În contextul actual, între O.J.C.A.
Constanþa, Consiliul Judetean Constanþa
ºi Municipalitatea General Tosheno din
Bulgaria s-a demarat un parteneriat în
vederea întocmirii unui proiect în valoare
de 150.000 Euro, pentru realizarea
Centrului de Cooperare ºi Consultanþã
Transfrontalierã România-Bulgaria în
localitatea Adamclisi.

Obiectivul general îl constitue
promovarea dezvoltãrii economice
durabile a regiunii de graniþã România-
Bulgaria ºi reducerea caracterului periferic
prin creºterea cooperãrii între populaþia
angajatã în activitãþi cu specific agricol din
regiunea de sud a judeþului Constanþa ºi
districtul Dobrich, precum ºi asigurarea
fluxului informaþional necesar pentru
înfiinþarea ºi întreþinerea unor exploataþii
agricole eficiente ºi a unor afaceri profitabile
în sectorul agro-alimentar.

Dintre obiectivele specifice enumerãm:
1. Desfãþurarea a 4 sesiuni de instruire,

perfecþionare, calificare la care vor participa

MEDIUL RURAL TRANSFRONTALIER
Un teritoriu de acþiune colectivã

4 grupe de cursanþi cuprinzând fiecare câte
30 de tineri fermieri din mediul rural al
regiunii transfrontaliere vizate (20 din
judetul Constanþa ºi 10 din districtul
Dobrich, Bulgaria), O.J.C.A. Constanþa
realizeazã lectoratul pentru modulele de
teorie ºi practicã, prin consilierii
consultanþi.

2. Întocmirea studiilor necesare de
fezabilitate, proiect tehnic, studii topo,
geodezice ºi urbanistice zonale pentru
realizarea obiectivului Centru de Cooperare
ºi Consultanþã Transfrontalierã România
Bulgaria în localitatea Adamclisi.

3. Crearea unei burse agricole virtuale
prin intermediul unui web-site care va pune
în legãturã directã producãtorii cu potenþialii
cumpãrãtori de produse agro-alimentare.

4. Editarea unui manual bilingv de bune
practici (300 exemplare) ce va fi distribuit
în judeþul Constanþa ºi districtul Dobrich.

Grupul þintã este format din 120 de
tineri, 80 din comunele situate în partea
de sud a judeþului Constanta ºi 40 din

Acum 5 ani am vrut sã devin agricultor
ºi am fãcut de atunci paºi mãrunþi ºi
nesiguri. Aceeaºi nesiguranþã o am ºi
astãzi cand nu mai dorm noaptea ºi mã
gândesc dacã cele aproximativ 40 puncte
din proiectul meu pe Mãsura 121 FEADR
îmi sunt suficiente sã pot continua
activitatea mea.

Dar sã vã spun povestea:
Primul pas au fost sã devin managerul

firmei mele, lucrez în arendã peste 300
ha. Apoi au venit urmãtorii paºi, am învãþat
sã merg, ºi am accesat un program
SAPARD prin care am reuºit sã
achiziþionez douã tractoare cu pluguri

Gândurile unui tânãr student
reversibile ºi deja simþeam cã zbor.
Consultanþii de la Oficiul Judeþean de
Consultanþã Agricolã, cei care m-au ajutat
sã întocmesc proiectul, m-au adus cu
picioarele pe pãmânt ºi m-au trimes la
Facultatea de Agriculturã. Acum sunt
ultimul an la facultate ºi vreau sã-mi
dezvolt activitatea, vreau sã muncesc mai
uºor ºi mi-am întocmit proiect pentru o
combinã de recoltat cereale. La sesiunea
din luna mai 2008, pentru 4 puncte nu mi
s-a împlinit visul. Acum iar sper, prin
recalcularea punctajului sã pot face
achiziþia doritã.

 Dupã cinci ani, mã gândesc dacã am

ales drumul bun, pentru cã orice s-ar spune
în agriculturã se munceºte foarte mult, am
responsabilitatea plãþii arendei ºi a
angajaþilor, am examene, am o familie ºi
doi copii. Sunt tânãr ºi aº putea alege alt
drum, dar îmi place ceea ce fac, îmi cresc
culturile ca pe niºte copiii, le îngrijesc, le
privesc, le ascult când îmi vorbec, le
hrãnesc... ºi iar mã întreb cum sã continui
activitatea fãrã utilaje... Pentru câteva
puncte nu am putut achiziþiona un utilaj
cu care sã-mi continui munca. Oare se
gândeºte cineva ºi la tinerii care vor sã
munceascã?

A consemnat Tincuþa Doga

Pentru  cã se apropie sfârºitul anului primarul localitãþii Corbu
trage linie ºi ne propune un bilanþ privind investiþiile. „Am fãcut o
treabã bunã, spune Marian Gãbinaºu, în zona PECO, acolo unde
am lotizat câteva terenuri pentru locuri de casã ºi am plantat o
reþea electricã. În incinta bazei sportive, spre fostele active ale
CAP, punem la punct o reþea de medie tensiune ºi am început în
regim de urgenþã trei centrale termice, una în satul Vadu, alta la
Corbu de Sus ºi la o grãdiniþã, ºi sper sã le terminãm cât mai
repede,  pânã la sfârºitul lunii ianuarie. Am cãutat sã venim în
întâmpinarea unor solicitãri fãcute de cãtre cetãþeni ºi atunci am
hotãrât, dupã o lungã discuþie în consiliul local, sã mai  începem
patru centrale  termice. Sãptãmâna trecutã am semnat ordinul
de începere a lucrãrilor la  centralele de la Cãminul cultural  ºi de
la biserica din satul Vadu, dar ºi la cele douã biserici din Corbu.
Aveam o obligaþie faþã de cetãþeni, dar ºi faþã de preotul Viorel
Ciocãnel, pe cel din Vadu nu îl cunosc pentru cã e venit de
curând aici. Ceea ce am spus am ºi fãcut.

Nu e vreme de plimbare acum, dar parcul e o laudã. La Corbu,
construcþia unei grãdiniþe a prins cu adevãrat contur în aceste
zile, dupã ce  constructorii au turnat placa de unde va începe
etajul“. Primarul spune  cã s-au adunat cererile pentru locuri la
grãdiniþã. În privinþa cadrelor didactice n-au fost probleme ºi nici
nu vor apãrea. Avem destule cadre care fac  naveta, dar asta e,
primãria  e la zi cu plata transportului, în patru ani n-am avut nici
mãcar un leu restanþã, le-am dat cadrelor didactice ºi tichetele
cadou, suntem la zi cu tot ce înseamnã obligaþii faþã de oamenii
ºcolii” precizeazã primarul.

Nu e chiar vreme pentru o plimbare prin parc  în aceste zile,
dar la Corbu primarul se laudã cu un parc întins pe aproape 2000
de m.p., ºi  chiar spune cã, în opinia lui, “amenajãrile fãcute aici
sunt de toatã frumuseþea”.

Dupã o lungã discuþieDupã o lungã discuþieDupã o lungã discuþieDupã o lungã discuþieDupã o lungã discuþie
în consiliul localîn consiliul localîn consiliul localîn consiliul localîn consiliul local

S-au rezolvat
câteva probleme

Credem cã vã intereseazãCredem cã vã intereseazãCredem cã vã intereseazãCredem cã vã intereseazãCredem cã vã intereseazã

Interlocutor: Daniela Dragomir,
director executiv la Direcþia de muncã
ºi incluziune socialã Constanþa

- Vã invit, d-na Dragomir, sã amintiþi pentru cititorii
noºtri, câteva atribuþii ale directiei de muncã, dupã
desprinderea Agenþiei pentru prestaþii sociale.

- Pe scurt, direcþia de muncã asigurã întocmirea
investigaþiilor sociale de colectivitate pentru acordarea de finanþãri
(cofinanþãri) din bugetul de stat pentru lucrãri de construcþii ºi
reparaþii, amenajãri ºi modernizãri la unitãþile de asistenþã medico-
sociale; asigurã  acordarea de subvenþii pentru asociaþii ºi fundaþii
ºi participã la aplicarea în teritoriu a strategiei ºi a programelor în
domeniul prevenirii ºi combaterea violenþei în familie. Am amintit,
cum spuneaþi, câteva atribuþii privind asistenþa ºi incluziunea socialã.

- Sã continuãm cu atribuþiile privind forþa de muncã.
- Autorizãm ºi monitorizãm furnizorii de formare

profesionalã, autorizãm ºi monitorizãm angajatorii pentru formarea
profesionalã privind ucenicia la locul de muncã, autorizãm societãþile
comerciale ca agent de muncã temporarã, atestãm maistrul de
ucenicie.

- In domeniul legislaþiei muncii, sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã mai aveþi  atribuþii?

- Tot noi monitorizãm aplicarea legislaþiei muncii,
monitorizãm conflictele de muncã, administrarea ºi gestionarea
biletelor de odihnã se aflã tot în atenþia noastrã. Desfãºurãm
activitãþi privind contractele colective de muncã.

A consemnat Luiza Tigmeanu

Perspective

districtul Dobrich, Bulgaria, selectaþi în
funcþie de apartenenþa la una din
urmãtoarele categorii:

- proprietari de teren agricol, tineri
fermieri, arendaºi sau alte persoane care
doresc sã devinã întreprinzãtori în mediul
rural;

- persoane din mediul rural care doresc
sã menþinã ºi sã dezvolte activitãþi
agroturistice, angajaþi sau potenþiali
angajaþi ai unitãþilor de turism rural.

Consiliul Judeþean Constanþa va
asigura manageriatul proiectului printr-un
asistent, un economist ºi un specialist pe
probleme de agriculturã iar Camera de
Comerþ ºi Industrie Dobrich va transfera
experienþa sa în materie de organizarea
unor sesiuni de instruire pe diverse teme
ºi se va implica în diseminarea informaþiei
la nivel regional.

Ing. Mihaela GHINEA
Consilier consultant

Oficiul Judeþean de Consultanþã
Constanþa

Atribuþii privind
asistenþa socialã
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Avem o problemã: traficul rutier

Se va înfiinþa
Poliþia Comunitarã de Rond

În curândÎn curândÎn curândÎn curândÎn curând

Unii parcheazã acolo unde nu au voie

În iarna asta nu vor fi necazuri pentru cã ne-am pregãtit
sã asigurãm un transport civilizat, spune Dan Astratinei,
director adjunct la  RATC. “Mai nou, a precizat interlocutorul,
avem o problemã cu maºinile noi ºi asta se întâmplã pentru
cã într-o zi ne-am trezit cu câteva scaune distruse. Puºi
în faþa unei situaþii la care nu ne aºteptam ne-am gândit
sã instalãm aparate de supraveghere. E, în opinia mea, o
soluþ ie.  În felul  acesta mai rezolvãm o problem:
supraveghem compostarea biletelor. Nu avem în plan aºa
ceva, dar apar, iatã, necazuri ºi nu putem rãmâne
nepãsãtori când vedem cã noi cheltuim sã asigurãm
confort, iar alþii ne provoacã disconfort.  Mai  mult, acum
trebuie sã mai cheltuim niºte bani”.

În 2009 vor fi  înlocuite  cu autobuze ºi ultimele
tramvaie. Celor care încã mai au nostalgia lor le punem la
dispoziþie o informaþie care ne scuteºte de comentarii. Iatã
informaþia:”Pentru un tramvai,, spunea interlocutorul, trebuia
sã cheltuim 120 de milioane de euro, eram nevoiþi sã
înlocuim ºina. Numai cheltuieli. Se ducea bugetul primãriei
pe doi-trei ani. Cãlãtoria cu autobuzul e o soluþie mai bunã,
asigurãm confort  ºi civilizaþie, iar când spun asta trebuie
sã adaug cã am þinut cont ºi de solicitãrile cãlãtorilor.
Autobuzele sunt noi ºi, cum spuneam, ele asigurã un alt
confort în comparaþie cu tramvaiele. În 2009 RATC va
redimensiona unele trasee. Mai avem de lucru pe linia 102,
dar vom continua treaba la primãvarã. Din ºapte kilometri
am realizat doi, iar în toamna lui 2009 începem lucrãrile
pe linia 101.Primãvara putem acþiona repede ºi bine.

În municipiul Constanþa, dacã am înþeles bine, nu vor fi
problem cu transportul, în schimb în Zona Metropolitanã e
durere. Nu spunem noi, ci primarii. Necazurile s-au adunat.
Transportul Metropolitan rãmâne o provocare. Dar ºi un
pariu, un pariu ce va fi câºtigat, sperãm, într-o bunã zi.  La
timpul potrivit vom reveni. Nici nu s-a uscat cerneala pe
mapele cu propuneri!

Ioniþã Iacob

O prO prO prO prO prooooovvvvvocarocarocarocarocare:e:e:e:e:

Transportul
metropolitan

INTERLOCUTOR: Vasile Bãlan, directorul executiv al Poliþiei Comunitare Constanþa

- Au trecut, domnule Bãlan, ºase
luni de la înfiinþarea Poliþiei
Comunitare Constanþa ºi vã întreb
dacã e mai multã liniºte în oraº, dacã
cetãþeanul are mai multã siguranþã?

- Prioritatea noastrã este sã
asigurãm siguranþa cetãþeanului. In
curând vom înfiinþa Poliþia Comunitarã
de rond ºi vom avea o legãturã mai
strânsã cu cetãþenii. Atunci vom avea
patrule în toate cartierele Constanþei.
Vom avea, în prima fazã, în jur de 60
de angajaþi pentru aceste patrule, vom
achiziþiona autoturisme ºi motociclete.
Pânã la începutul sezonului estival din
2009 aceste patrule vor intra, cum se
zice, în pâine. Prin Departamentul de
ordine ºi siguranþa cetãþeanului îi vom
ajuta ºi pe alþii sã îºi închege un
colectiv, mã refer la  poliþia Comunitarã
din localitãþile judeþului, îi vom sprijini
în pregãtirea profesionalã ºi îi vom
instrui sã ºtie cum se întocmesc
actele de constatare. A existat o bunã

colaborare  între noi ºi poliþiºtii din alte
localitãþi. Cãutãm noi soluþii pentru cã
de acum încolo aceastã colaborare sã
fie mai eficientã, facem schimb de
informaþii pentru cã infractorul, se ºtie,
se miºcã, încercând sã îºi piardã
urma. Departamentul amintit, unde vor
lucra  opt oameni, va avea tot ce
trebuie în privinþa dotãrii pentru
comunicare.

- Starea infracþionalã e în
scãdere?

- E în creºtere. Indeosebi în cartiere.
Am fost chemaþi sã  intervenim în
apropierea unitãþilor de învãþãmânt.  În
26 de cazuri am intervenit pentru cã în
preajma ºcolilor s-au înregistrat fapte
de violenþã. În medie, am înregistrat 15-
18 cazuri pe lunã.

- Directorii ºcolilor apeleazã la
Dispeceratul dvs.?

- Pentru cei care nu ºtiu numãrul de
telefon vã  rugãm sã-l reþineþi ºi dvs.:
0241/484205. Putem interveni  în regim

Avem o problemã: traficul rutier
de urgenþã. Directorii au cãpãtat
incredere ºi apeleazã la noi de fiecare
datã. Cu toate acestea mi-aº dori ca
numãrul patrulelor, în preajma ºcolilor,
sã fie mai mare. Dorim  sã intervenim
eficient ºi în combaterea violenþei
domestice  ºi de aceea ne gândim cã
într-o bunã zi  vom avea un efectiv ceva
mai numeros. Am fost sprijiniþi sã ne
dotãm ºi vom primi  ajutor în continuare.
Pentru cã am fost întrebat vreau sã
spun cã violenþa domesticã e o
chestiune sensibilã, ea  nu se
înregistreazã în stradã. Iar printre
victime  sunt mai mereu femei.  Cum
spuneam, nu batem pasul pe loc,  ne
specializãm ºi  þintim sã putem acoperi
zonele de unde primim sesizãri. Mai
avem o problemã. E vorba de trafic, mai
corect spus de fluidizarea traficului
rutier. Când   vorbesc de aceastã
problemã  mã gândesc la  traficul rutier
de pe principalele bulevarde  ale
Constanþei.

- Necazul vine ºi de la parcãri, nu-
i aºa?

- Îi vom sancþiona cu mai multã
asprime pe cei care nu respectã regulile
de circulaþie. Avem în atenþie eliberarea
staþiilor pentru mijloacele de transport
în comun. Vom face ordine  ºi aici. Ar
putea fi amenajate mai multe parcãri,

existã solicitãri, dar ce facem cu spaþiile
verzi? E nevoie de o legislaþie mai
flexibilã. Numãrul autoturismelor a
crescut ºi  trebuie sã þinem cont de asta.
Trebuie sã respectãm cu toþii regulile de
circulaþie. Parcã ne-am obiºnuit sã uitãm
de disciplinã. Uitãm sã-i respectãm pe
colegii din trafic.Avem, cum spunea

cineva, o comoditate strigãtoare la cer.
Unii s-au obiºnuit sã parcheze acolo
unde nu au voie, ignorând orice regulã.
Credem cã vorbind de Europa trebuie sã
intrãm ºi noi în rândul lumii ºi sã ne
obiºnuim sã respectãm legea.

A consemnat
Ioniþã Iacob

Administraþie
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Actriþã ºi interpretã  a unor cântece ce au
rãmas în memoria spectatorilor fideli, Corina
Chiriac poate fi oricând cap de afiº la un
spectacol. Invitatã la Festivalul de la
Cumpãna, unde a fost aplaudatã îndelung,
Corina Chiriac a avut amabilitatea sã  ne
acorde, în exclusivitate, un interviu.

- Sã înþelegem cã festivalul naþional
de muzicã uºoarã de la Cumpãna, rezervat
copiilor, este o investiþie în talentul unei
generaþii de interpreþi?

- Este o investiþie certã ºi am sã vã
spun ºi de ce. Cel mai bun exemplu sunt eu.
ªi pãrinþii  mei au investit în talentul meu. Am
fost unicul copil în familie. ªi dacã eram patru
copii era la fel. Pãrinþii m-au dat la pian. Dar n-
am avut, cum se zice, mâini pentru pian. Am
fost trimisã sã învãþ
vioara.Aici mi-a plãcut. Atunci
când aveam 16 ani mergeam
la spectacolele Teatrului
Naþional. Tata era invitat sã
scrie muzica pe texte clasice.
El scria o muzicã romaneascã
de inspiraþie folcloricã.
Mergeam cu el în culise.
Acolo, în spatele scenei, eram
fermecatã de viaþa de culise a
teatrului. Mã gândeam cã într-
o zi acesta ar putea fi destinul
meu, visam cã o sã fac
meseria asta într-o zi. La 16
ani mi-a încolþit idea sã urc pe
scenã. Am avut, vorbesc de
anii ’60, mari profesori. Mã
vedeam atunci într-o orchestrã simfonicã, aºa
cum toþi copiii se v iseazã ceva în viaþã. Aºa
mã visam ºi eu. Intr-o zi mi-a venit ideea sã
fiu actriþã. Tata a fãcut o crizã de nervi. In urmã
cu ani, în urmã cu 40 de ani, fetiþele erau
tratate ca niºte fetiþe.

- Viitorul cum sunã acum?
- Pentru muzicã sau pentru fetiþe?
- Comentariile vã aparþin…
- Vã rãspund aºa: nu ºtiu cum sunã

viitorul pentru fetiþe. Nu ar trebui, zic eu, ca
ele  se se poarte ca în urmã  cu 40  de ani.
Cred cã ar trebui sã existe o cale de mijloc. O
“a treia cale”. Fetiþa sã rãmânã fetiþa ºi sã nu
aibã la 14 ani cercel în buric. Sã ne înþelegem:

Corina Chiriac:Corina Chiriac:Corina Chiriac:Corina Chiriac:Corina Chiriac:

„Pãrinþii au investit
în talentul meu“

nu e un semn de depravare. Vorba cuiva, nu
trebuie sã ardem etapele. Fac precizarea cã
vorbesc de ceea ce se întâmplã azi în
societate, nu are nici o legãturã cu ceea ce
am vãzut aici. La modul general pot spune cã
nu se cade  sã pleci de lângã pãpuºi direct în
braþele unui bãrbat. Eu m-am întors, cum vã
spuneam, la muzicã dupã ce am fãcut un drum
ocolitor. ªi am reuºit pentru cã am avut o
pregãtire  solidã. E nevoie de muncã ºi de
sacrificii, de efort ºi de talent. ªi la sport
trebuie sã ai talent. Dacã munca nu se
raporteazã la talent nu faci nimic.

- ªi ce trebuie sã ai în viaþã pentru a
reuºi: sã fii muncitor ori sã ai talent?

- Trebuie sã ai ºi una ºi alta. Aºa cum
am vãzut la tinerii talentaþi care au urcat pe

scena Casei de culturã din  Cumpãna. Meritã
laude organizatorii dar ºi sponsorii. ºi unii ºi
alþii au fãcut eforturi. O apreciez pe doamna
primar Mariana Gâju. Eo femeie energicã. Dacã
anul viitor, dupã ºapte ediþii festivalul va fi unul
balcanic nu am decât sã îi felicit pe
organizatori. ªi femeia de serviciu de la
primãrie meritã felicitãri. Stiu ce înseamnã sã
organizezi un festival. Vorbesc în cunoºtinþã
de cauzã.

- Vã credem. Veþi veni la Cumpãna?
- Promit. ªi  mã voi þine de promisiune.

I-am promis ºi doamnei Mariana Gâju.
A consemnat
Iulian Talianu

Trofeul „Delfinul de Mare“
a fost câºtigat de Acatrinei

Georgia-Alexandra
secþiunea I

PREMIUL I - Ciutacu Victor Cristian-Dorian (din Medgidia)
PREMIUL II - Niþã Bianca (din Constanþa)
PREMIUL III - Crãciun Maria-Cristina (din Galati)
MENÞIUNE - Pãunescu Elena (din Constanþa)

secþiunea II

PREMIUL I - Stanciu Alexandra Ionela (din Focsani)
PREMIUL II - Bitlan Angela (din Tecuci)
PREMIUL III - Blãgescu Georgiana-Luiza (din Piatra Neamþ)
MENÞIUNE - Dragomir Alina-ªtefana (din Mangalia)

secþiunea III

PREMIUL I - Ceauºu Emanuela (din Focsani)
PREMIUL II - Muntenaº Maria-Lorena (din Focsani)
PREMIUL III - Sofrone Raluca-Alexandra (din Navodari)
MENÞIUNE - Sofica Adriana-Georgiana (din Constanþa)

LaureaþiiLaureaþiiLaureaþiiLaureaþiiLaureaþii
fffffesesesesestivtivtivtivtivaluluialuluialuluialuluialului

Eveniment

Festival balcanic
la Cumpãna

Începând de anul viitorÎncepând de anul viitorÎncepând de anul viitorÎncepând de anul viitorÎncepând de anul viitor
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Semnalãm cititorilor o revistã (bilingvã). E vorba de
publicaþia Emel(Ideal). Cu un  sumar bogat ºi divers, din
care spicuim câteva titluri: Dor de identitate; Dumitru
Anastasia cu referiri despre Marele Eminescu; Cartea
Iui ªeiba Kerim – referiri la antroponimia tãtarã), revista
pune la dispoziþia cititorilor o sumedenie de informaþii,
unele dintre ele de-a dreptul captivante. Meritã, credem
noi, semnalatã ºi inspiraþia lui Güner Nurla, cel care face
tehnoredactarea. Gãzduim în aceastã paginã un eseu
semnat de Güner Akmolla.

*
*  *

Aºa am aflat eu, o fetiþã vioaie de tãtari veniþi prin
1860 în Dobrogea, paºalâc turcesc,  stabiliþi într-un sat
ce purta denumirea zonei de unde proveneau, Akmescit,
Akbaº, azi Albeºti, sat situat la 12 km de Mangalia. Casa
noastrã era veºnic plinã de musafiri, emigranþi crimeeni,
veniþi majoritatea în noiembrie-decembrie 1943. Pãrinþii,
bunicii, consãtenii mei, oameni de mult iertaþi prin trecerea
în nemurire, aveau sentimentul dorului de patria strãbunã,
rosteau cuvântul magic pentru ei ºi pentru mine, “Crimeea”
(Kîrîm) cu buze tremurânde, cu ochii înlãcrimaþi. Dincolo
de buze ºi  dincolo de privirea nostalgicã, se simþea
cutremurarea unei  inimi frânte, orfane!

Locuitorii satului meu natal, în care nu exista nici o
familie de români, pentru cã acea colonizare cu populaþii
române aduse din interiorul þãrii se executase cu situarea
lor într-o zonã poziþionatã între cele douã sate tãtãreºti,
Akbaº ºi Sargol, pe vatra  vechii colonii germane, care,
conform spiritualitãþii acestui popor atât de disciplinat ºi
civilizat, lãsase moºtenire un sat modern, o bisericã
impunãtoare ºi o ºcoalã bine construitã, iar oaspeþii fugari,
familia mea, vorbeau cu teamã, cu dor, cu patos despre
Crimeea. Era deci firesc sã se nascã în creierul meu de
copil, sã creascã apoi în cel de adolescent, sã tulbure
pe cel matur, întrebarea:

“De ce am plecat? (din patrie). Cine se aflã acum
acolo? Ei, aceºtia, fugarii prigoniþi, de ce tremurã
noaptea, la fiecare zgomot, fugind în pãdure? Atâtea “de
ce”-uri, rãspunsul a venit greu, cu rãni adânci. Crimeea,
patria mea, nu mai aparþinea poporului meu. Eram aici,
mulþi în viziunea mea de copil, mulþi tãtari rãtãciþi. Unii
visau Turcia, alþii se doreau acceptaþi în  românime, unii,
puþini, se simþeau legaþi prin istorie de evreii khazari,
unii ºi mai puþini, se-ncumetau sã se apropie de
comunitatea germanã, orice, decât sã fie un pribeag tãtar
apatrid ºi vânat de ruºi!

ªi totuºi, strãmoºii aveau o descendenþã rãzboinicã,
cumplitã, feroce, barbarã, cruntã, nu degeaba circulã de
secole proverbul românesc, rostit zilnic: “de ce fugi aºa
de speriat, ori au nãvãlit tãtarii?”. Strãmoºii erau rãzboinici
în tonalitate  cu epoca rãzboinicã în care supravieþuirea
individualã ºi colectivã se baza pe luptã! Termenul  include
mijloace declarate ºi nedeclarate, epocile nu aveau tratate,
nu ratificau semnãturi, nu existau graniþe ori frontiere
pãzite. Era pãmântul lui Yehova, al lui Dumnezeu, al lui
Allah, sabia îþi croia drumul printre  cadavre, þãrîna se
îngraºã ca sã-þi dea recoltã. A spus-o clar ºi în stil umanist
cronicarul Miron Costin: “Nu sunt vremile supt cârma
omului, ci bietul om sub vremi!”.

  Când am început sã înþeleg câte ceva din “mersul
lumii noastre, unica  de care aveam parte într-o viaþã
trecãtoare, am cãutat cartea ce  cuprinde  “adevãrul”.
Eram în formare intelectualã într-una din acele epoci,
în care barbaria roºie de la rãsãrit asuprea spiritul
românesc parcã mai tiranic decât  economia ei.
Intelectualii familiei  nu mai erau, muriserã nemaiputând
supor ta tor tur i le anchetator i lor din Siguranþa
(Securitatea) aservitã KGB-ului, ori fugiserã în Turcia,
ori  încã se aflau la Gherla, la Aiud ori la Caransebeº…
condamnaþi la ani grei de temniþã.

  Mai gãseam totuºi câte o carte care scãpase de
opresiune ºi atunci, însetatã de adevãr, citeam, citeam…

(va urma)
Güner Akmolla

Vã semnalãm o revistã

EMEL

Actualitate

Studenþii constãnþeni pot
munci vara în America!

Consiliul Tinerilor Constanþa împreunã cu GTS
International România, lanseazã programul Work
and Travel USA (WAT). Aceastã iniþiativã dã acum
posibilitatea studenþilor constãnþeni de a vizita
Statele Unite ale Americii pe perioada vacanþei
de varã ºi de a se întreþine din propriul venit.

Programul WAT este un program de schimb
cultural realizat de cãtre Departamentul de Stat
al SUA. Acest program le permite studenþilor
din afara SUA sã meargã pe perioada vacanþei
de varã în America ºi sã munceascã pe joburi
sezoniere, la fel cum fac ºi studenþii americani.
Prin faptul cã muncesc, studenþii au
posibilitatea sã câºtige banii învestiþi în program
(costuri program, taxe consulare, bilet de avion)
ºi în plus sã cãlãtoreascã prin locuri de neuitat.

Prin intermediul programului, studenþii

constãnþeni pot lucra în America în domeniul
turismului în locaþii precum restaurante, hoteluri,
parcuri de distracþie, cluburi de golf,
supermarket-uri . Salariile variazã între 7 ºi 14
dolari/orã, iar studenþii pot opta pentru un post
de server, barman, salvamar, casier,
housekeeper, lucrãtor pe un teren de golf.
Programul se deruleazã pe perioada vacanþei
de varã, timp în care studenþii pot câºtiga sume
între 4000 ºi 10 000 de dolari/sezon. În plus pe
perioada derulãrii programului, studenþii pot
cãlãtori sau vizita diferite oraºe americane, îºi
îmbunãtãþesc nivelul limbii engleze sau îºi pot
obþine scrisori de recomandare de la managerii
cu care lucreazã.

Pentru informaþii cu privire la înscrierea în
programul WAT, invitãm studenþii constãnþeni
la sediul Zonei Metropolitane Constanþa, de
pe B-dul 1 Mai nr. 2. Constanþa.
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Cãile prin care s’ar putea ajunge
sã se dea suflet ºcoalei, ar fi,
spuneam, douã ºi anume:
reorganizarea învãþãmântului
superior ºi înbunãtãþirea stãrei
materiale  a învãþãmântului de toare
gradele. Avem în þarã patru
universitãþi, la Bucureºti, Iaºi, Cluj
ºi Cernãuþi ºi pe cale de a se da
fiinþã încã cel puþin unei facultãþi,
Facultãþei de  teologie, din
informaþiunile de pânã acum, la
Chiºinãu.

În parte, fiecare din aceste 4
universitãþi are cu ce se mândri ºi
are cu ce ne mãguli egoismul nostru
naþional. In total  însã, toate au
atâtea lipsuri, cât te miri cã se mai
poate lucra  cu ele. Localurile n’au
destule sãli ca sã cuprindã în ele
toate facultãþile, ºi  nevoite  sunt
atunci unele sã ia cu chirie clãdiri
par ticulare, neînstare sã
îndeplineascã cerinþele unor clãdiri
proprii pentru învãþãmânt.  ªi nu rare
sunt cazurile, când o facultate este
împãrþitã în cinci-ºase clãdiri, în tot
atâtea pãrþi a oraºului, la diferite
depãrtãri, aºa cã studenþii îºi pierd
mai mult timpul, bãtând strãzile dela
un local la altul, în loc sã schimbe

Sufletul  ºcoalei
numai sala în unul ºi acelaº local ºi
sã vadã de carte.

Materialul didactic este ºi rar ºi
prost ºi neîndestulãtor. Este din
acela ce se gãsia înainte vreme, în
vechiul regat, cât a scãpat
nedistrus, este din acela, care a mai
rãmas neluat de foºtii stãpâni, în
noile provincii. Este, în sfârºit
material didactic, cât poþi amãgi
ºtiinþa, amãrî  pe profesor ºi
desgusta pe student, cãci statul a
fost nu se poate mai vitreg cu

întreaga culturã româneascã,
nealocându-i prin bugetele de dupã
rãsboiu decât ceia ce-i scãpa printre
degete.

Profesorii ºi studenþi apoi  nu
terminã  o materie a unui an ºcolar
câte o lunã încheiatã ºi de multe ori
ºi mai mult de  o lunã, lesne se
înþelege ce fel sunt aceste examene
dar tot atâta de lesne se întelege
cã nici un suflet nu se pune ºi nu
se dã ºi cei ce apoi de pe bãncile
universitãþii nici ei nu duc nici un
suflet acolo unde ajung, aruncaþi de
soar tã, sã exercite meseria,
învaþatã  în învãþãturile aici arãtate.

Gr.Roºu
DACIA, vineri 20 august 1926

RãsfRãsfRãsfRãsfRãsfoind prin aroind prin aroind prin aroind prin aroind prin arhivhivhivhivhiveeeee

Timp de douã  zile (20 ºi 21 decembrie),
Constanþa va gazdui a XXI-a ediþie a
Festivalului de datini si obiceiuri “Dupã datina
strãbunã”. Festivalul va fi deschis cu o
Paradã  a costumelor ce va avea loc pe un
traseu cunoscut constãnþenilor (Tomis-ªtefan
cel Mare - Rãscoalei - Orãºelul copiilor) cu
precizarea cã ea va incepe la ora 16,30.
Peste o orã, în Orãºelul copiilor vor  începe
spectacolele unde constanþenii sunt aºteptaþi
sa aplaude, pentru cã meritã, Cetele de
colindatori  MACOVEIU SI RAZEªII din
judeþele Buzãu ºi Vaslui. In parantezã fie zis,

Cu cetele de colindãtoriCu cetele de colindãtoriCu cetele de colindãtoriCu cetele de colindãtoriCu cetele de colindãtori

Tradiþie
ºi bucurie

din cele douã cete fac parte învãþãtorii ºcolilor
din Padina si Pogoneºti. Colindãtorilor amintiþi
li se vor alãtura colindãtorii dobrogeni din
Gârliciu ºi Albeºti, Lipniþa ºi Deleni. Pe afiºul
spectacolelor din prima zi se aflã ºi
Ansamblul “Dobrogeanca” (din oraºul Ovidiu)
ºi “Plaiuri dobrogene” (din Constanþa).
Localitãþile Hârºova ºi Lumina vor gãzdui, ºi
ele, spectacole ce se vor desfãºura sub egida
acestui festival.

Invi taþ i i  la acest fest ival  au fost
rãsplãtiþi cu aplauze de fiecare datã, încã
un semn cã  talentul lor a fost  privit cu

Decembrie. Lunã mirificã înþesatã de aºteptãri,
cu miros de cetinã ºi gust de gutui coapte. Este
prima lunã a iernii. Generoasã, cu surprize pentru
mari ºi mici...dãruim ºi primim. Primim felicitãri,
daruri, poveþe, dar cele mai frumoase momente sunt
când primim oaspeþi. Oaspeþi dragi, prieteni de-

acum; veniþi de departe; din Turcia. Sunt prietenii
noºtri de la Gure. Sunt câþiva ani de când ne-am
cunoscut ºi am încheiat un parteneriat între ºcolile
noastre.

Elevi, profesori, doamna directoar Afrodita
Marcoºanu (chiar ºi actualul primar, domnul
Constantin Florin Micu) au vizitat într-o excursie
tematicã oraºul Gure ºi au cunoscut îndeaproape
crâmpeie din viaþa ºi îndeletnicirile elevilor dascãlilor
comunitãþii musulmane.

Au venit ºi dumnealor la noi (în pragul verii) ºi
au fost surprinºi în mod plãcut de modul nostru de
viaþã. Am vizitat diverse edificii din zonã, am dansat,
am fuzionat sufleteºte (limba englezã ºi limba turcã

Bucuroºi de oaspeþi?

Tradiþii

caldurã  ºi simpatie de constãnþeni. ªi în
acest an la festival vor fi prezenþi artiºti
de valoare din  zonele tradiþionale ºi
emblematice  pentru obiceiurile de iarnã. O

dovadã cã spiritualitatea acestor tradiþii
este o comoara ce trebuie preþuita, pãstratã
ºi promovatã  permanent.

Prof. Paul Petre Nicolescu

fiind intermediarele comunicãrii verbale).
Ne-am dãruit mici suveniruri confecþionate de

elevii noºtri la orele de educaþie tehnologicã ºi
relaþia de pritenie s-a consolidat prin scrisori (mail-
uri, chiar convorbiri telefonice).

Acum, în prag de sãrbãtori, ne-au anunþat cã

vin din nou în vizitã la noi. ºcoala s-a primenit pentru
a-ºi întâmpina cu drag oaspeþii.

Le vom prezenta un program artisitc, îi vom
ospãta cu bunãtãþi dobrogene, vom vizita împreunã
Orãºelul copiilor (ºi nu numai); iar cadrele didactice,
comunitatea localã vor schimba opinii despre viaþa
ºcolii, viaþa comunei, viaþa noastrã chiar ºi nu vom
pregeta sã ne exteriorizãm bucuria de a fi adevãrate
gazde, întãrindu-ne reciproc sentimentul cã prietenia
nu are graniþe ºi este unul din cele mai frumoase
daruri oferite de Suprem, oamenilor.

Profesor Cristina Mãlãete
ªcoala cu clasele I – VIII Tuzla

10 decembrie 2008
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Premise:
elevii ºi-au pierdut interesul pentru studiu

ºi învãþare în general;
numãrul mare de ore /sãptãmânã din

planul de învãþãmânt (33/34h) oboseºte ºi
descurajeazã elevul;

lipsa manualelor de specialitate;
elevi care întârzie;
elevi care chiulesc;
elevi care pleacã de la ore;

Nr.
crt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Problema constatatã

Din cauza repartizãrii computerizate, elevii care intrã într-o ºcoalã nu au
motivaþie pentru ºcoala respectivã ºi solicitã imediat plecarea Disciplinele
specifice profilului se încep abia în clasa a XI-a ºi elevii nu mai au rãbdare
sã aºtepte doi ani.

În ºcolilie generale nu se face o popularizare egalã, corectã, echidistantã a
tuturor liceelor ºi grupurilor ºcolare.

Dupã admiterea în liceu (SAM) elevii sunt “obosiþi” ºi intrã într-o perioadã
de “refacere”care dureazã cam 2 ani.

Elevii în ºcoala generalã neglijeazã celelalte materii ºi nu acordã importanþã
decât materiilor la care înainte susþineau testele iar acum susþin tezele
unice.

Elevii înfruntã dificultãþi de adaptare mai ales la intrarea în liceu /SAM (au
schimbat ºcoala,  profesorii, stilul de lucru ºi chiar localitatea)

Pãrinþii/elevii nu deþin informaþii suficiente despre ºcoalã, nici despre traseele
profesionale ºi nici despre normele de conduitã practicate în ºcoala unde
tocmai au intrat.

Absolventii nu sunt în mãsurã sã furnizeze diriginþilor suficiente informaþii
pentru ca aceºtia sã le completeze “ Portofoliul pentru educaþie permanentã,
primit la absolvire.

Profesori tineri/suplinitorii care nu cunosc încã din primele zile politica ºcolii

Diriginþii sunt fãcuþi responsabili ºi trebuie sã dea socotealã pãrinþilor pentru
rezultatele obþinute de elevi la diferite discipline la care ei nu predau

Sunt discipline la care nu sunt manuale ºi profesorii întâmpinã dificultãþi în
predare (mai ales la disciplinele de specialitate).

Gãºtile de cartier încearcã sã tulbure procesul instructiv-educativ.

Pãrinþi care doresc mai mult pentru copii lor fãrã sã se implice în susþinerea
ºcolii.

Probleme de adaptare, relaþionare ºi comunicare; elevi, pãrinþi, cadre
didactice

La terminare, absolvenþilor li se solicitã, în vederea angajãrii sã aibã
experienþã în muncã.

Elevii nu au deprinderi privind responsabilitãþile lucrului într-o instituþie ºi
comportament cetãþenesc.

Soluþie pentru rezolvare

Curs de iniþiere în electrotehnicã ºi electronicã derulat prin
Asociaþia  Pãrinþilor ºi plãtit de cãtre aceºtia

Tabel cu repartizarea profesorilor pe ºcoli pentru popularizare ºi
orientare ºcolarã a elevilor.

Clasele de început se constituie dupã criteriul alfabetic ºi al asigurãrii
repartizarii proporþionale atât a bãieþilor cât ºi a fetelor. Dupã clasa
a IX-a ºi dupã a X-a, pe baza mediilor generale obþinute  în anul
respectiv elevii îºi aleg clasa, specialitatea, dirigintele ºi
profesorii.

Jurnalul Profesorului - document ce monitorizeazã progresul
elevilor la fiecare orã
”CHEIA REFORMEI”

Parteneriatul cu clasa - încheiat de fiecare profesor la disciplina sa,
înscris în caietul de notiþe ºi semnat atât de elev cat ºi de profesor

Ghidul elevului ºi pãrintelui

S-a introdus Carnetul de evidenþã a acþiunilor comunitare

Ghidul profesorului

Transparenþã, deschidere ºi comunicare
Graficul consultaþiilor obligatorii sãptãmânale cu pãrinþii la
fiecare disiplinã

XEROX pentru uzul elevilor ºi deservit de elevi (elev de serviciu la
XEROX) gratuit

- Acces controlat în ºcoalã prin interfon
- Sistem de supraveghere video cu 8 camere (SSV)

Implicarea pãrinþilor în susþinerea ºcolii inclusiv prin efectuarea
serviciului pe ºcoalã alãturi de cadrele didactice ºi de elevi.
Registrul de P.V. al pãrinþilor

Cabinet psihologic
încadrat cu 2 psihologi care asigurã consultanþã pentru elevi, pãrinþi,
profesori. Lectorate semestriale cu toþi pãrinþii.

Caietul de pregãtire practicã. Atestate obþinute prin proiecte
europene, prin cursuri CISCO ºi ECDL.

Serviciul pe ºcoalã organizat cu elevii de la toate clasele ºi implicarea
elevilor în proiecte antidrog, antiviolenþã, sprijin comunitar ºi
voluntariat.

Observaþii

Durata = 60 h
Se încheie cu examen scris ºi practic în luna iunie
(se utilizeazã de 10 ani)
Diplomã de absolvire

Se aplicã de 6 ani ºi continuãm.
Protocol de colaborare
Scrisoare de multumire

Se aplicã de 10 ani ºi se constatã cã elevii sunt motivaþi pentru
studiu încã  din prima zi de ºcoalã

Evaluare transparentã, obiectivã, continuã ºi nediscriminatorie a
tuturor elevilor la fiecare orã.Recompensa: Diploma “Profesorul
anului”

Implicarea elevilor în construcþia regulilor dar ºi în respectarea
lor.Recompense: Diplama “Clasã model” ºi “Elev model”

Pãrinþii/elevii sunt informaþi despre politica ºi strategia ºcolii cu
consecinþe asupra stabilitãþii acestora în ºcoalã.

Documentele de absolvire sunt complete ºi reale.

Facilitarea integrãrii noilor profesori în colectiv

Ora de consultaþii se gãseºte înscrisã în caietul de notiþe al elevului,
la fiecare disciplinã, pe prima paginã pentru a fi cunoscutã de pãrinþi

Facilitarea învãþãrii

Nu s-a înregistrat nici un act de violenþã în ultimul an.

Creºterea securitãþii ºi siguranþei în ºcoalã /acceptarea pãrinþilor ca
parteneri în educarea elevilor/participarea realã a pãrinþilor la viaþa
ºcolii.Recompensã: Diploma “Pãrinte eficient”

Un psiholog este plãtit de Asociaþia pãrinþilor

Portofoliu complet care sã permitã viitorului angajator sã identifice
abilitãþile solicitantului.

Pregãtire pentru viaþa realãRecompensã: Diploma “Elevul anului”

profesorii care nu reuºesc sã stãpâneascã
clasa (elevii care fac altceva ºi deranjeazã ora);

numãrul mare de elevi în clasã;
programele ºcolare aflate într-o dinamicã

nejustificatã, mai ales la disciplinele tehnice de
specialitate;

elevi care dupã ce au dobândit 2 note nu
mai sunt interesaþi sã înveþe;

pãrinþi care se plâng cã au scãpat copiii
din mânã;

stresarea elevilor la clasã prin sistemul
clasic de predare ºi evaluare (dictare, pagini
numeroase scrise, memorare inutilã de noþiuni);

imposibilitatea îndeplinirii itemilor din fiºa
de observare a predãrii – învãþãrii întocmitã de
A.R.A.C.I.P..

Surse de informare:
asistenþe la ore;
discuþii cu cadrele didactice;
discuþii cu elevii în cadrul Consiliului

Elevilor ºi individual;
discuþii cu pãrinþii în cadrul lectoratelor

cu aceºtia ºi individual;
constatãri în calitate de profesori

metodiºti cu ocazia inspecþiilor de grad în alte
ºcoli.

Rezultate aºteptate:
(Respectul pentru reguli ºi conºtientizarea

consecinþelor)
a) pentru elevi:

creºterea interesului elevilor pentru
studiu;

dezvoltarea spiritului de competiþie;
participarea elevilor la propria formare;
conºtientizarea ºi acceptarea lucrului în

echipã;
implicarea elevilor în stabilirea regulilor

dar ºi în respectarea lor;
învãþarea din clasã;
responsabilizarea elevilor pentru propriul

proces de învãþare;

evaluare formativã, transparentã,
adecvatã, corectã ºi exactã.

b) pentru profesori:
satisfacþie pentru activitatea prestatã;
utilizarea mai eficientã a timpului alocat

unei ore de predare - învãþare;
echitate, transparenþã ºi echidistanþã în

evaluare;
uºurinþã în depistarea elevilor pentru

performanþã (concursuri ºi olimpiade);
feed back la fiecare lecþie privind

obþinerea obiectivelor propuse pentru ºcoalã:
scãderea numãrului elevilor amânaþi,

corigenþi sau repetenþi;
reducerea pânã la zero a numãrului

elevilor care întârzie, chiulesc sau pleacã de la
ore;

scãdErea numãrului pãrinþilor
nemulþumiþi de rezultatele obþinute de copil.

VIOLENÞA ªI ACTELE DE INDISCIPLINÃ DIN
ªCOLI NU VOR PUTEA FI ERADICATE  numai
prin mãsuri coercitive ºi nici prin creºterea
numãrului  camerelor de supraveghere video ci
prin IMPLICAREA, ATRAGEREA ªI
RESPONSABILIZAREA ELEVILOR PENTRU
PROPRIA FORMARE.

*Notã: Noi propunem soluþii în condiþiile actualei
legislaþii ºcolare. Noi nu schimbãm sistemul de
notare ci modul de acordare ºi obþinere a notei de
cãtre elevi.

Dir. prof. ing. Gheorghe Gavrilã

Obiectiv: Transformarea elevului din obiect
al învãþãrii în subiect al învãþãrii

Reformã ºi calitate
Notã:  Toate mãsurile prezentate mai jos se încadreazã în actuala legislaþie ºcolarã

Proiecte
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Gândul meu bun sã vã afleGândul meu bun sã vã afleGândul meu bun sã vã afleGândul meu bun sã vã afleGândul meu bun sã vã afle
în bucurie ºi împlinireîn bucurie ºi împlinireîn bucurie ºi împlinireîn bucurie ºi împlinireîn bucurie ºi împlinire
lumina Domnului sã vã aducãlumina Domnului sã vã aducãlumina Domnului sã vã aducãlumina Domnului sã vã aducãlumina Domnului sã vã aducã
Sãrbãtori Fericite!Sãrbãtori Fericite!Sãrbãtori Fericite!Sãrbãtori Fericite!Sãrbãtori Fericite!
Pentru toþi locuitorii oraºuluiPentru toþi locuitorii oraºuluiPentru toþi locuitorii oraºuluiPentru toþi locuitorii oraºuluiPentru toþi locuitorii oraºului
Murflatar Murflatar Murflatar Murflatar Murflatar un cãldurosun cãldurosun cãldurosun cãldurosun cãlduros
“La mulþi ani”!“La mulþi ani”!“La mulþi ani”!“La mulþi ani”!“La mulþi ani”!

Gheorghe Cojocaru
primar Murfatlar

Sã credem în lumina
Domnului
ºi pe chipurile tuturor
sã vieþuiascã
bucuria la cumpãna
dintre ani
Casele sã  vã fie
luminate de gânduri bune
Pentru toþi locuitorii
comunei Tuzla zile fericite ºi

LA MULÞI ANI!

Constantin Florin Micu
primar Tuzla

Ferestrele sã vã fie deschiseFerestrele sã vã fie deschiseFerestrele sã vã fie deschiseFerestrele sã vã fie deschiseFerestrele sã vã fie deschise
spre dimineþi însoritespre dimineþi însoritespre dimineþi însoritespre dimineþi însoritespre dimineþi însorite
în ocrotirea  Domnuluiîn ocrotirea  Domnuluiîn ocrotirea  Domnuluiîn ocrotirea  Domnuluiîn ocrotirea  Domnului
Sã aveþi parteSã aveþi parteSã aveþi parteSã aveþi parteSã aveþi parte
de sãrbãtori fericite.de sãrbãtori fericite.de sãrbãtori fericite.de sãrbãtori fericite.de sãrbãtori fericite.

La mulþi ani!La mulþi ani!La mulþi ani!La mulþi ani!La mulþi ani!
LocuitorilorLocuitorilorLocuitorilorLocuitorilorLocuitorilor
din oraºul Nãvodari,din oraºul Nãvodari,din oraºul Nãvodari,din oraºul Nãvodari,din oraºul Nãvodari,

Bucuria sã vã chemeºi sãrbãtorile sã vã fie fericite
sã aveþi parte de împliniriîn templul viitorului.

LA MULÞI ANI
ºi sãrbãtori fericite pentru toþi cetãþenii!

VALER Mureºan,
primar M.Kogãlniceanu

Bradul sã fie înaltBradul sã fie înaltBradul sã fie înaltBradul sã fie înaltBradul sã fie înalt
cât bucuriacât bucuriacât bucuriacât bucuriacât bucuria
colindãtorii sã vã treacãcolindãtorii sã vã treacãcolindãtorii sã vã treacãcolindãtorii sã vã treacãcolindãtorii sã vã treacã
pragul ºi sã vã ureze sã aveþi partepragul ºi sã vã ureze sã aveþi partepragul ºi sã vã ureze sã aveþi partepragul ºi sã vã ureze sã aveþi partepragul ºi sã vã ureze sã aveþi parte
de bucurii ºi fericire.de bucurii ºi fericire.de bucurii ºi fericire.de bucurii ºi fericire.de bucurii ºi fericire.
Sãrbãtori fericite!Sãrbãtori fericite!Sãrbãtori fericite!Sãrbãtori fericite!Sãrbãtori fericite!
Pentru toþi locuitorii din LuminaPentru toþi locuitorii din LuminaPentru toþi locuitorii din LuminaPentru toþi locuitorii din LuminaPentru toþi locuitorii din Lumina
un cãldurosun cãldurosun cãldurosun cãldurosun cãlduros
“La mulþi ani!”“La mulþi ani!”“La mulþi ani!”“La mulþi ani!”“La mulþi ani!”

Sãrbãtorile
de acum
ºi ziua
de mâine
sã aibã
parfumul
bradului
împodobit în casele locuitorilor
din oraºul Techirghiol
sã aveþi sãnãtate ºi bucurii
gândul meu bun ºi
LA MULÞI ANI!

Adrian Stan
primar Techirghiol

Mireasma bradului
sã vã însenineze
sã aveþi bucurii
în familie fiþi fericiþi
în anul care vine,
în suflet sã aveþi luminã
Pentru toþi locuitorii comunei
Valu lui Traian
La mulþi ani!La mulþi ani!La mulþi ani!La mulþi ani!La mulþi ani!

Redacþia

Cumpãna dintre
ani sã vã aducã
în suflet
o minunatã
poveste,

sã vã bucuraþi de familie,
zilele în noul an sã vã fie fericite.
LA MULÞI ANI
pentru locuitorii satului european
CUMPÃNA!

Maria Gâju
primar  Cumpãna

Sufletul sã vã fie bucuros
ºi sãrbãtorile de AN NOU sã vã aducã fericire.

LA MULÞI ANI
pentru locuitorii oraºului Eforie,

numai gânduri bune!
Ovidiu Brãiloiu

primar Eforie

Lumina bradului
ºi colindele
sã vã lumineze
sufletul
sã fiþi sãnãtoºi
ºi bucuria
sã vã înconjoare
Sãrbãtori fericite ºi
LA MULÞI ANI!

La fiecare fereastrã
sã se audã cetele de colindãtori
ºi sã vã bucuraþi de sãrbãtorile
NOULUI AN.
LA MULÞI ANI!

Sã fiþi sãnãtoºi ºi sã aveþi copii frumoºi,
sãrbãtorile sã vã aducã numai bucurii.

LA MULÞI ANI!
Pentru toþi locuitorii.

 Vasile Delicoti
primar Poarta Albã

Pentru toþi colaboratorii ºi salariaþiiPentru toþi colaboratorii ºi salariaþiiPentru toþi colaboratorii ºi salariaþiiPentru toþi colaboratorii ºi salariaþiiPentru toþi colaboratorii ºi salariaþii
RARARARARATTTTTC ConsC ConsC ConsC ConsC Constttttanþaanþaanþaanþaanþa

un colind de bucurie ºi urareaun colind de bucurie ºi urareaun colind de bucurie ºi urareaun colind de bucurie ºi urareaun colind de bucurie ºi urarea
”La mulþi ani””La mulþi ani””La mulþi ani””La mulþi ani””La mulþi ani”

Sãnãtate ºi Sãrbãtori Fericite!Sãnãtate ºi Sãrbãtori Fericite!Sãnãtate ºi Sãrbãtori Fericite!Sãnãtate ºi Sãrbãtori Fericite!Sãnãtate ºi Sãrbãtori Fericite!
Director Dumitru Coiciu

O bucurie sã vã colinde sufletul
ºi viaþa sã vã fie luminoasã
Fericire în fiecare familie ºi
LA MULÞI ANI
pentru toþi locuitorii!

Dumitru Bocai
primar Ovidiu

O urare cãlduroasã
LA MULÞI ANI”!
ºi Sãrbãtori Fericite
salariaþilor ºi colaboratorilor!

Vasile Moldovan
directorul Regiei de Drumuri

ºi Poduri  Judeþene Constanþa

Florin Mitroi
primar Valu lui Traian

Marian Gãbinaºu
primar Corbu

Dumitru Chiru
primar Lumina

Cristian Cârjaliu
primar Agigea

Nicolae Matei
primar

Nãvodari

ADRIAN CRÃCIUN (redactor ºef)

Redactori: Luiza Þigmeanu,

Alina Grigore, Tincuþa Doga,

Ioniþã Iacob.

SENIOR EDITOR: IULIAN TALIANU

Sãrbãtori fericite!


