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Portretul ministrului
la maturitate

Nicolae Nemirschi s-a nãscut în 9 martie 1959 la Constanþa. A absolvit
Institutul de Construcþii Bucureºti – Facultatea de Instalaþii pentru
Construcþii, în 1984. între 2002 ºi 2004 a urmat studii postuniversitare de
specialitate „Managementul ºi finanþarea dezvoltãrii locale“, la Universitatea
Ecologicã Bucureºti, iar între 2005 ºi 2007 a urmat masteratul „Drept Social
European“ la Universitatea „Ovidius“ Constanþa, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Administrative. În prezent, Nicolae Nemirschi este doctorand la
Universitatea de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã Bucureºti. El a
lucrat între 1987 ºi 1990 ca ºef serviciu tehnic la Întreprinderea de Hoteluri
ºi Restaurante Mamaia, apoi între 1990 ºi 1992 a fost director adjunct la
S.C. Mamaia S.A.. Între 1998 ºi 2000 a ocupat funcþia de rpeºedinte al
Asociaþiei Naþionale a Evaluatorilor din România, Centrul Teritorial
Constanþa. Din anul 2000 lucreazã în cadrul Primãriei Constanþa, unde a
fost întâi director executiv în cadrul Direcþiei de Patrimoniu, pânã în 2001,
inar între 2001 ºi 2004 a ocupat funcþia de arhitect ºef în cadrul Direcþiei de
Urbanism. Din 2004 ºi pânã de curând a fost viceprimar al municipiului
Constanþa, fiind la al doilea mandat. Nicolae Nemirschi este membru PSD
din anul 2002. este cãsãtorit ºi are doi copii.
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Vestea cã la Cumpãna va avea loc un Festival
balcanic i-a fãcut pe unii sã tresarã. Primarul
comunei a promis ºi lumea ºtie cã Mariana Gâju
face ceea ce se spune, adicã se þine de cuvânt.
”Cumpãna e o localitate europeanã, una din cele

20, iar prestigiul pe care
îl are concursul “Delfinul
de Mare” ne obl igã,
spunea primarul comunei
Cumpãna, sã facem un
pas înainte,  aºa cã
începând cu anul viitor
Festivalul  de la Cumpãna
va f i  unul  balcanic.
”Prezentatorul acestui
festival, Octavian Ursu-
lescu, mãr turisea cã a
fost surprins de aceea ce
a vãzut aici:”Mã bucur cã

Festivalul de la Cumpãna îºi propune sã lanseze
voci în muzica uºoarã. Ceea ce am vãzut aici m-a
surprins ºi cred cã succesul acestui concurs este
strâns legat de generozitatea unor sponsori, dar mai
cu seamã de osteneala doamnei primar Mariana
Gâju, pe care mã bucur cã am reîntâlnit-o. Profit
de aceastã ocazie ºi o salut cu cãldurã. ”Corina
Chiriac, o vedetã a scenei, nu a ezitat sã promitã
cã va reveni la Cumpãna în 2009 ºi asta pentru cã
a vãzut aici “efor t ºi perseverenþã ºi destui
concurenþi talentaþi. Apreciez energia ºi ambiþia
doamnei Gâju, care s-a gândit sã facã dintr-un
festival naþional unul balcanic. O felicit”.

La Cumpãna, vorba cuiva, nu e zi sã nu se
întâmple un fapt. În jurul lui se adunã destui oameni,
comunitatea participã ºi ea,  ºcoala de balet din
comuna Cumpãna are de ceva timp un loc distinct
pe afiºul unor spectacole unde concurenþii au parte
de cuvinte frumoase. Asta se întâmplã cu adevãrat
într-un sat European: Cumpãna.

Iulian Talianu

Corina Chiriac
o felicitã pe

Mariana Gâju

Povestea continuã
(…). M-a interesat urmãtoarea situaþie: cum
se comportã omul care ºtie cã va muri, care
realizeazã cã viaþa are un sfârºit ºi care,brusc,
se trezeºte cu o dozã de l iber tate
nemaiîntâlnitã!

Iatã, pe scurt, un subiect de meditaþie.
Cartea vã va prilejui, sunt convinsã, o lecturã
captivantã aºa cã nu îmi rãmâne decât sã fac
o menþiune: romanul a fost tradus de Gabriella
Eftimie.

Prof. Ioana Purcãrea

Dansuri populare tãtãreºti

La Editura POLIROM a apãrut, sub
semnãtura lui Juli Zeh, o carte insolitã:
SCHILE.

Autoarea acestei cãrþi nu ezitã sã declare:
”Pentru mine,cartea se împarte în douã.
Existã ºi personaje tipice de roman, precum
Sebastian ºi Oskar,foarte strâns legaþi unul
de celãlalt. De fapt, cei doi reprezintã faþetele
diferite ale unui singur om. Oskar este
întunecat, cerebral, iar Sebastian e reversul
sãu, o personalitate solarã ºi sentimentalã

SEMNAL

Este dans de grup.
În ritmul melodiei tãtãreºti de

Kaytarma, 8 perechi, bãieþi ºi fete, în ºir,
intrã în scenã, formeazã un cerc, dupã
care se desprind în douã linii, executã o

MUM OYUNU (JOC DE LUMINI)

Dansul este pentru 6 fete.
Pe o melodie specificã (tãtãreascã)

apar douã fete din direcþii diferite ºi se
opresc în mijloc, spate în spate, fac o
rotaþie completã ºi se aºeazã (în scenã)
în pãrþile de unde au venit, ghemuit. Alte
douã fete vin din aceleaºi direcþii ºi
executã aceeaºi figurã rãmânând în
picioare. O a treia pereche intrã în scenã
în acelaºi mod, se duce la cele din faþa

lor, fac rotaþia ºi se aºeazã în V, apoi
înainteazã toate, nu înainte de a ridica
cele din faþã mâinile lateral, cele din rândul
doi mânile jos ºi ultimele mâinile sus,
dupã care schimbã în ritmul melodiei.
Apoi, intrã în cerc, cu spatele unele la
altele ºi braþele puse unele peste altele.
Se desfac din cerc în diagonalã ºi câte
douã se rotesc, þinând un braþ sus ºi unul
jos. Din nou se adunã  în cerc, acum cu

OKLAW OYUNU
(DANSUL

FÃCÃLEÞELOR)

KAYTARMA (GEAMPARA)

1, 3, 5, 7, apoi acestea se întorc la locurile
lor, dupã care pleacã celelalte fete, cu
numere pare, care se întorc ºi ele la
locurile lor.

Fetele formeazã un cerc la mijloc, cu

printre bãieþi, rãmânând pe douã rânduri
paralele. Apoi, se întorc ºi pleacã spre
mijlocul scenei.

Când melodia a luat sfârºit, fetele ies
în faþã, se înclinã ºi pleacã, apoi bãieþii
înainteazã, se înclinã, se intorc ºi pleacã.

La dansurile de perechi, bãieþii ºi fetele
nu se þin de mânã niciodata ºi nici nu
danseazã înlãnþuiþi.

Prof. Violeta Bodiu

faþa spre cerc, ºi în timp ce se rotesc
braþele sunt jos în centru, iar cele din afar
ã sus, ºi invers. Se aºeaza apoi pe douã
rânduri. Rândul din faþã duce braþele
lateral, cele din spate duc braþele de jos,
prin lateral, sus ºi inversã miºcarea. Se
încheie cu venirea tuturor în faþã, dupã
care ies.

În cele douã mâini fiecare fatã are cãte
o lumânare.

Dansul este pentru ºase bãieti.
Din cele douã parti ale scenei intrã cate

trei bãieþi în pas sarit ºi ciocnesc
facaletele (3 batai una dupa alta ºi a 4-a
cand se face saritura). Apoi, asa cum sunt
pe douã rânduri, trei dintre ei se duc în
centru-spate, cu acelaºi pas ºi sãritura
plus bãtãile. Se schimbã locurile (cei
ramasi în afarã intrã în centru, iar cei din
centru se duc înspre afarã). Apoi, se
aºeazã în cerc dupã care vin pe douã
rânduri. Rândul din faþã o ia spre stânga,
cel din spate spre dreapta, fac o întoarcere
de 180° ºi revin la loc, dupã care se
pregãteºte finalul: un bãiat în faþã în
genunchi, doi bãieþi în spate, lateral, tot
în genunchi ºi trei în spate, în picioare.
Dansul se desfãºoarã în ritmul melodiei
tãtãreºti, cu bãtãi ºi sãrituri. Dupã final,
bãieþii vin în faþã toþi, se înclinã ºi ies.

intersecþie (pieptãnul), revin la locurile lor,
un ºir de bãieþi ºi unul de fete.

Bãieþii, cu braþul drept ridicat ºi stângul
pe sold, pe loc, se întorc cu faþa spre fete,
iar fetele vin spre ei: mai întâi numerele

mâinile drepte ridicate ºi bãieþii se rotesc
în jurul lor. Revin, apoi, perechi pe un singur
rând, dupã care fetele trec în faþã ºi bãieþii
în spate vin în evantai pe douã rânduri în
faþã. Bãieþii trec printre fete ºi fetele trec
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Cerinþele mereu crescânde ale societãþii
contemporane, determinate de dezvoltarea
impetuoasã a ºtiinþei ºi tehnicii impun învãþãmântului
de toate gradele sarcini importante în scopul înarmãrii
tinerei generaþii cu cunoºtinþele necesare dezvoltãrii
ei multilaterale, pregãtirii ei pentru viaþã, pentru
activitatea productivã. Pentru aceasta însã, este
necesar ca ºcoala, ca factor activ al progresului, sã
utilizeze în desfãºurarea procesului de învãþãmânt
cele mai eficiente cãi, cele mai variate metode ºi sã
stimuleze în acelaºi timp, creºterea ritmului de
însuºire a cunoºtinþelor, în raport cu cuceririle ºtiinþei
ºi cu cerinþele actuale ºi de perspectivã ale societãþii.

Învãþãmântul constituie unul dintre domeniile cu
mare impact asupra dezvoltãrii sociale.

Învãþãmântul primar este o treaptã importantã ºi
responsabilã în cadrul sistemului de învãþãmânt. El
constituie temelia includerii copilului în activitatea
asiduã ºi ordonatã dintr-o colectivitate de semeni
care este mereu în schimbare ºi presupune
competivitate.

În aceastã lume în permanentã schimbare, aflatã
sub presiunea competiþiilor de orice fel, pãrinþii,
cadrele didactice,comunitatea localã se strãduiesc
împreunã sã încurajeze sistemele de îmbunãtãþire
a educaþiei, pentru a-i ajuta pe copii sã se dezvolte.

Orice om are pãmânt o misiune de îndeplinit ºi
toþi avem o anumitã menire în viaþã, un anumit scop
dar toate trebuie sã fie fãcute în aºa fel ca sã fim
împãcaþi cu noi înºine , sã fim de folos celor din jur
în armonie cu natura ºi spre slava lui Dumnezeu.

O astfel de menire o are ºi primul om al
comunitãþii în persoana domnului Chiru Dumitru,
care a renovat ºcoala din localitatea Sibioara, unde
cei mai mici copii ai satului invatã primele cântece
ºi poezii sub îndrumarea doamnei institutor
Gãlbenaºu Mãdãlina ºi învatã sã scrie ºi sã citeascã
sub îndrumarea doamnei institutor Lupºac Mariana.

Începând cu anul ºcolar 2008-2009 , pentru o
mai bunã desfãºurare a procesului instructiv –
educativ , primãria Lumina s-a implicat în mod
deosebit , creînd  condiþii optime preºcolarilor,
ºcolarilor ºi cadrelor didactice pentru a-ºi putea
îndeplini menirea .

În acest sens în sãlile de clasã s-a pus parchet,
pereþii au fost placaþi cu plãci de rigips, s-au pus
lambriuri, au fost schimbate geamurile ºi uºile vechi
cu unele noi din termopan, s-au construit grupuri
sanitare , s-au reparat sobele de teracotã , s-a pus
gresie ºi faianþã ºi nu în ultimul rand s-au primit
douã calculatoare ºi o imprimantã atat de necesare
în desfãºurarea în condiþii optime a procesului de
învãþare.

De asemenea, cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori a
Naºterii Domnului, când copiii sub îndrumarea
cadrelor didactice au prezentat un program artistic
au fost rãsplãtiþi la final cu cadouri oferite de cãtre
primarul comunei  Lumina. La serbare pe lângã pãrinþi
, cadre didactice a fost prezentã ºi doamna director
Damian Rodica, domnul primar Chiru Dumitru ºi alþi
reprezentanþi ai primãriei.

Alina Grigore

Colaborarea
dintre

ºcoalã ºi
comunitatea

localã

Primarul oraºului Murfatlar are o mare
grijã: ”În ultimele trei luni nu s-au încasat
nici jumãtate din taxe. Avem restanþe faþã
de cadrele didactice, mã refer la banii care
vin de la buget, ” spune George Cojocaru.
Se gândeºte la proiectele din acest an ºi
face socoteli, le face cu gândul la cetãþeni.
”În satul Siminoc avem un proiect mare:
alimentarea cu apã. E vorba de coloana
de aducþiune. În oraºul Murfatlar avem
necazuri cu canalizarea ºi trebuie sã
intervenim. Avem un program pentru
cartierele din Nord ºi din Vest în zona de
case, aici trebuie sã punem la punct atât
alimentarea cu apã, cât ºi canalizarea, cu
precizarea cã pentru alimentarea cu apã
vom fi sprijiniþi ºi de Consiliul Judeþean
Constanþa. Aºteptãm bugetul. Mai avem
o problemã cu un drum, e vorba de DC 3.
Spun cã e o problemã aici pentru cã mai
sunt câteva chestiuni de lãmurit. Trebuie
sã obþinem teren de la armatã. Am fãcut
o sumedenie de demersuri pânã acum.
Dacã s-ar rezolva ºi aceastã problemã am
putea face studiul de fezabilitate. Atât
localnicii, cât ºi investitorii ar avea câteva
avantaje. Existã perspectiva înfiinþãrii unei
zone rezidenþiale aici. Tot la capitolul
proiecte trebuie sã trecem ºi reabilitarea
apartamentelor. N-am propus sã reabilitãm
1 500. Cãutãm soluþii pentru cã timpul nu
ne aºteaptã.

Împreunã cu Congaz dorim sã
aducem un alt confort în oraº. Vom aduce
gazul de la Ovidiu la Murfatlar. Cei de la
Congaz au fost înþelegãtori ºi fac ei
studiul de fezabilitate, aºa cã pot spune
cã suntem pe un drum bun. A mai fost în
discuþie un asemenea proiect, dar
execuþia lui ar fi durat 4 ani, noua soluþie

chiar ne dã speranþe cã lucrãrile ar dura
numai 8 luni. Am rezolva,  în acest caz,
mai multe doleanþe, unele vechi de câþiva
ani. Ar fi bine pentru locuitori, dar ºi pentru
investitorii din zona industrialã. Mã
gândesc la fabrica de b. c. a,  la
Complexul de vinificaþie. ”

Pentru unii, toate drumurile duc la
Murfatlar, o emblemã a Zonei Metropolitane.
ªi aceste drumuri trebuie reabilitate. Atât
strãzile din oraº, cât ºi cele din satul
Siminoc. Primarul spune cã s-a fãcut o
treabã bunã la liceu, dar ºi în ºcoli. S-a
refãcut hidroizolaþia, s-au înlocuit
ferestrele, instalaþia de încãlzire a fost
înlocuitã ºi acum e cald ºi bine pentru elevi.
”Mai rãmâne, sã avem ºi un sistem de
monitorizare a obiectivelor din oraº, spune
interlocutorul. Mai construim o salã de sport.
E o investiþie începutã anul trecut ºi cred
cã va fi finalizatã la sfârºitul lui 2009.
Cetãþenii solicitã sã construim o grãdiniþã
cu program prelungit ºi sã înfiinþãm un
cabinet medical în satul Siminoc. Ne
gândim cã a venit ziua sã avem un Centru
medical de permanenþã la Murfatlar. Spaþiu
existã. Îl vom amenaja curând. El va
funcþiona la parterul unui bloc. La Siminoc
suntem, dacã pot spune aºa, mai avansaþi.

Murfatlar

Noile proiecte ale unui oraº vechi

În aceste zile va sosi ºi medicul. Dupã ce
terminãm cu retrocedãrile vom scoate la
licitaþie mai bine de 60 de loturi pentru tinerii
care vor sã aibã o casã. Suntem în cãutarea
investitorilor, chiar dacã se uitã criza
financiarã ºi la noi. Ar mai fi nevoie, dupã
opinia mea, de câteva locuinþe sociale. Îi
vom consulta ºi pe cetãþeni, vom discuta
ºi în Consiliul local ºi pe urmã vom lua o
hotãrâre. Pânã la varã vom personaliza
oraºul. Nu intru în detalii acum, dar turiºtii
care vor trece pe aici vor tresãri. ªi prin
Murfatlar trec, în fiecare varã, 27 000 de
maºini în 24 de ore. ” Zona Metropolitanã
rãmâne, veþi fi de acord cu noi, un punct
de atracþie unde turismul este la el acasã.

Luiza Þigmeanu

Lumina
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Poarta AlbãPoarta Albã

- Pe holurile primãriei am citit câteva
anunþuri  privind pãºunea, altele
amintesc de loturile pentru tineri,  dar
mi-a atras atenþia un anunþ privind
spaþiile verzi. Sã înþeleg cã la Poarta Albã
aþi redescoperit natura?

- Oamenii ºi-au dat seama cã a venit
vremea sã ne înconjurãm de spaþii verzi.
Dupã ce am amenajat un parc lângã
stadion, încercând sã-i trezim la realitate,
am ascultat în Consiliul local intervenþiile
unor consilieri ºi vã mãrturisesc cã am fost
surprins sã aud cã localitatea are nevoie
de spaþii verzi. Nu le-am spus, dar mi-a
plãcut ideea. Împreunã cu toþi consilierii am
stabilit sã împãdurim 30 de hectare. E un
proiect ambiþios. În zona dintre calea feratã
ºi cartierul nou vom planta pomi, langã
obiectivele pe care le avem în programele
de investiþii am hotãrât sã facem câte un

O altã deschidere
 interlocutor: Vasile Delicoti,  primarul comunei Poarta Albã

pãrculeþ. Avem ºi un proiect la Ministerul
Mediului, în zona unde am lotizat terenurile
care se vor construi case vom amenaja un
parc. Sunt 360 de loturi, un mic sat ºi ne-
am gândit sã fie acolo o oazã de liniºte.
Avem înregistrate în jur de 200 de cereri
pentru loturi de casã. Vom analiza cererile
în Consiliul local ºi vom lua o hotãrâre.
Util itãþi le în zonã vor fi asigurate de
primãrie. Ne-am gândit cã putem sã dãm o
mânã de ajutor tinerilor ºi nu vom întârzia
sã facem treaba asta. Le vom concesiona
terenurile. O parte s-ar putea sã le vindem.
Cum vã spuneam, hotãrârea o vom lua dupã
ce vom analiza aceste cereri. Avem o

- Îºi fac planuri ºi cei din satul
Galeºu? Pare un sat uitat de Dumnezeu.

- Pare. Poate cã a fost uitat o vreme, dar
asta nu va mai dura mult. Oamenii au
destule necazuri acolo si de aceea mã zbat
sã le ridic, cum se zice, moralul. Primul pas
îl voi face curând. Vrem sã reabilitãm drumul
dintre Galeºu ºi Ovidiu ºi atunci viaþa lor va
fi altfel. Nu va mai fi vorba de traficul
chinuitor de acum. Existã ºi o promisiune
venitã de la Consiliu judeþean ºi cred cã în
varã vom primi sprijin, e un drum de centurã
ºi Zona Metropolitanã trebuie sã arate altfel
ºi dupã reabilitare chiar va arãta. Sãtenii au
nevoie de acest drum, aº putea spune cã e
pâinea lor, dupã reabilitare vor putea circula
mai uºor ºi vor ajunge la locurile de muncã
fãrã întârzieri. E vorba de o porþiune de drum
de 5 km din cei 15.

- Aþi amintit de tineri, de casele lor, de
planurile lor. Câþi s-au întors ºi au rãmas?

- Sã nu vã gândiþi la navetã. De la
Constanþa ºi pânã la Poarta Albã nu se
face navetã. Dacã nu e traficul anevoios,
ºi asta se întâmplã doar vara, ajungi la
Constanþa lesne. Mai mult, tinerii participã
cu elan la viaþa comunitãþii. Avem o bazã
sportivã, iar acum ne-am gândit sã mai

amenajãm una în apropiere de strada Gãrii.
Facem acolo un stadion cu tribune ºi
vestiare. În primãvarã vom construi o
grãdiniþã lângã un parc, o grãdiniþã cu un
program prelungit, spaþiile pe care le au
copii acum sunt mici, e o dovadã cã ne
gândim la tinerele familii ºi nu spunem cã
viitorul sunã bine, chiar facem ceea ce
spunem. Avem în derulare un proiect în
vremea cãreia vom reabilita conducta de
apã. Câteva milioane de euro se vor investi
în staþia de epurare. RAJA a primit déjà
toate aprobãrile. Se va face o
supermodernizare a staþiei.

Aºa cã notaþi, cei care s-au întors la Poarta
Albã au rãmas, populaþia trece acum de 5
000, iar dacã socotim cererile pentru loturi de
casã vom constata cu uºurinþã cã Zona
Metropolitanã a început sã se simtã ºi aici.
Localnicii simt asta, o vor simþi ºi cei care îºi
fac planuri pentru cã ne gândim, într-o altã
etapã, sã sprijinim investitorii, sã aibã tinerii
locuri de muncã, noi îi sprijinim ºi acum pe
investitori, de acum încolo vom cânta sã-i
convingem cu argument ºi cu facilitãþi cã Zona
Metropolitanã va fi o investiþie.

A consemnat
Iulian Talianu

Drumul de care e nevoie

Primarul Vasile Delicoti

experienþã, zic eu, într-un alt cartier am
acordat tinerilor cu precãdere 74 de loturi
ºi nu ºtiu dacã au rãmas zece unde sã nu
existe mãcar temelia casei, in rest au fost
ridicate locuinþe noi.

Se vede o schimbare ºi la Poarta Albã. A
fost mult aºteptatã ºi, iatã, ea a venit. Mã
refer la schimbarea survenitã în gândirea
oamenilor, tinerii au o altã mentalitate, au
cãlãtorit ºi au vãzut lumea ºi asta îi ajutã
acum. Au vãzut cã se miºcã ºi la noi ceva ºi
acum îºi fac planuri, vãd altfel ziua de mâine,
se gândesc cum ar putea sã îºi facã viaþa
mai bunã. Când nu existã interes în
comunitate îsi fac alte planuri, nu-i aºa?

GaleºuGaleºu



C M Y K

Administraþie  Pagina 5

Primarul Florin Mitroi

De curând  a vãzut lumina zilei monografia
comunei Valu lui Traian. Puteam sã scriem cã a
vãzut lumina tiparului, era un cliºeu gazetãresc
poate mai frumos, dar am vrut sã îl citãm pe
primarul Florin Mitroi, asta ºi pentru cã vorbele
lui mi s-au pãrut mai inspirate. ªi,  fireºte, ele
sunt parcã mai aproape de realitate, o realitate
care a prins contur la Valul lui Traian ºi datoritã
primarului, care a fost ºi a rãmas un om de treabã
de câte ori a venit vorba de responsabilitatea faþã
de comunitate.

Sã dovedim cã la Valu lui Traian se face treabã
nu trebuie sã cãutãm dovezi, ele sunt la fiecare
pas. Tânãr ºi ambiþios, Florin Mitroi a adunat lângã
el o echipã de oameni responsabili. Primarul nu
stã în primãrie. Pune piciorul în prag la început
de an, discutã cu toþi salariaþii ºi încheie dialogul
dupã ce se convinge cã fiecare a înþeles despre
ce este vorba în propoziþie.

„Am înþeles cã toþi funcþionarii primãriei sunt
oameni de treabã ºi nu fac risipã de cuvinte, ce
rost ar avea, cetãþenii aºteaptã de la noi sã facem
ceea ce spunem. ªi noi chiar asta am fãcut pânã
acum, declarã Florin Mitroi. Am stabilit cã e nevoie
de iluminat în cartierul nou ºi a rãmas cum s-a
stabilit. Într-o vreme s-a discutat mult despre
locuinþele sociale, acum pot spune cã s-a discutat
mult ºi bine. Am început 17 locuinþe sociale. Toate
au fundaþia fãcutã. Tinerii vor încã un teren de
sport. Îl vor avea. Vrem sã le dovedim cetãþenilor
cã suntem oameni de bunã credinþã. ªi pentru
cã veni vorba de credinþã aº dori sã reþineþi cã
biserica din centrul comunei va fi, în curând,
finalizatã. ”

Am amintit mai devreme de monografia
comunei. Nici nu s-a uscat bine cerneala pe hârtie.
Anul viitor cred cã va trebui tipãritã o nouã ediþie,
una revizuitã ºi cu multe adãugiri. ªi asta pentru
cã 2009 pare sã fie un pas mare în faþã pentru
Valu lui Traian. Primãria va avea un sediu nou. ”În
preajma Sãrbãtorilor de Paºti ne vom muta acolo”,
spune primarul. Oamenii vor fi primiþi într-un alt
spaþiu, nu vor mai fi nevoiþi sã aºtepte, va exista
operativitate în rezolvarea fiecãrei cereri. Ne
aplecãm cu atenþie cãtre fiecare petiþie venitã la

Valu lui Traian

Aºteptãm monografia localitãþii
într-o ediþie revizuitã

primãrie. Aºa  s-a întâmplat ºi cu cererile pentru
terenuri. Când am vãzut cã ele s-au adunat am
ajutat, zic eu, 140 de familii. Dupã ce au vãzut cã
au gãsit sprijin ºi întelegere, tinerii plecaþi din
comunã s-au întors ºi s-au grãbit sã-ºi punã
semnãtura pe alte cereri. Acum s-au adunat
destule ºi nu avem decât sã mai sprijinim 150 de
familii. Cu o condiþie:sã locuiascã în comunã de
cel puþin 4 ani. Citim cererile cu atenþie ºi dacã
sunt cazuri deosebite facem o anchetã socialã
ºi devenim, nu-i aºa?, înþelegãtori cu cei aflaþi în
necaz. ”

La Valu lui Traian viitorul chiar sunã bine, aºa
cum îi stã bine unei localitãþi din Zona
Metropolitanã. Nu exagerãm, dacã scriem cã
asta se vede limpede. În cartierul nou va fi
finalizatã o grãdiniþã. În privinþa canalizãrii lucrãrile
vor fi executate în etape. Într-o primã etapã va fi
o investiþie de „zece milioane de euro”;existã un
proiect pentru podeþe ºi unul pentru un drum pe

lângã canal;în curtea bisericii va apãrea o cantinã
socialã.

Chit cã apele au fost tulburate de criza
financiarã ºi valurile de azi sunt mai mari decât
cele de ieri, iar atunci când vine vorba de bani
apar ºi semne de întrebare, la Valul lui Traian nu
s-au cãutat justificãri, ci soluþii, ãsta e ºi motivul
pentru care oamenii îl salutã pe primar dorindu-i
sãnãtate, iar Florin Mitroi vrea sã le arate cã se
gândeºte, ºi el, la sãnãtatea lor ºi vrea sã
construiascã într-o bunã zi un bazin de înot. În
rest, primarul îi aºteaptã pe investitori. Atent la
ceea ce se întâmplã în jurul lui ºi în comunitate,
primarul ºi echipa lui lasã uºa larg deschisã:”sã
intre lumea”, iar investitorii primesc ºi ceva în
plus:Facilitãþi. Sã aibã tinerii locuri de muncã, sã
se întoarcã în Valul lui Traian ºi sã rãmânã, Zona
Metropolitanã a fãcut repede pasul de la proiect
la realitate.

Iulian Talianu
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Ce l-o fi apucat ºi pe ãsta, în plinã crizã
economicã, sã laude turismul, veþi zice. Doar
mai ieri-alaltãieri îl critica pe ministrul Elena
Udrea.

Corect, ajunsã foarte repede pe cai mari,
doamna Elena Udrea, ministrul turismului
are, pe lângã sex-apil, ºansa tinereþii. Nu
se sperie, cu una cu douã, de greutãþi. Ba
chiar mai ºi recunoaºte când greºeºte. Cã
doar a greºi este omeneºte, numai
perseverarea este diabolicã!

Hotel cu SPA ºi tratamente
balneare în Bucureºti

Domnia sa, ca ministru al turismului, e
conºtientã cã nu vor fi bani suficienþi de la buget
spre a promova turismul românesc în strãinãtate.
Nici pentru investiþii, mai ales cã aproape tot
turismul nostru este privat. Deci vor investi oamenii
cu bani. Ca în cazul anunþat, într-o conferinþã de
presã, cu transformarea Bucureºtilor într-o capitalã
cu posibilitãþi de tratamente balneare. De fapt,
ape termale, tot la mare adâncime, se mai gãsesc
ºi spre nordul judeþului Ilfov, în apropierea
mânãstirii Cãldãruºani, lângã un lac superb, la fel
la Snagov, pânza freaticã ce conþine apele
termale întinzându-se nu doar în judeþul Ilfov, ci
ºi în judeþul vecin Ialomiþa. În spatele fostei Casa
Scânteii ºi vizavi de Combinatul Fondului Plastic
veneau oameni în cârje ºi plecau pe propriile
picioare.

Al 52-lea Congres FIJET,
la Bucureºti

Un grup de inimoºi jurnaliºti ºi scriitori de
turism, organizaþi în Clubul Presei de Turism,
condus de preºedintele Traian Bãdulescu a
contactat-o pe doamna ministru al turismului,
Elena Udrea, propunându-i o idee de
promovare a turismului românesc demnã de
mileniul trei. Organizarea în România a unui
Congres al FIJET. Dar sã vedem, mai întâi,
cum s-a ajuns aici.

Turismul are numai de câºtigat!

Cronica optimistuluiCronica optimistului

LitLitLitLitLitorororororalul rãmâne o desalul rãmâne o desalul rãmâne o desalul rãmâne o desalul rãmâne o destinaþie de etinaþie de etinaþie de etinaþie de etinaþie de exxxxxcelenþãcelenþãcelenþãcelenþãcelenþã

Cum CPTR s-a afiliat la FIJET (Federaþia
Internaþionalã a Jurnaliºtilor ºi Scriitorilor de
Turism) cu prilejul participãrii între 17-23
octombrie 2008, la Ljubljana (Slovenia), la
al 50-lea Congres jubiliar al FIJET,existã
acum, dupã aderare, FIJET România –
Clubul Presei de Turism – Press Tour.  S-
a discutat cu noul Comitet Executiv al FIJET
ºi oportunitatea desfãºurãrii, în 2010, în
România, la Bucureºti, a celui de-al 52-lea
Congres al FIJET. Traian Bãdulescu,
reputat gazetar de turism ºi purtãtor de
cuvânt al ANAT, ne-a declarat urmãtoarele:
„În acest sens, s-au demarat discuþii cu
actualul ministru al Turismului, doamna
Elena Udrea, pentru susþinerea financiarã
a acestui important eveniment de
promovare a turismului românesc în
peste 35 de þãri. Precizãm cã, în acest an,
în luna octombrie 2009, are loc a 51 ediþie
a Congresului FIJET care va fi gãzduit
de China, la Shanghai.”

Destinaþii
de excelenþã
pe litoral
ºi pe Valea Prahovei

Prea obiºnuiþi sã cãutãm nod în papurã
demnitarilor, meritã sã le acordãm ºi credit
atunci când e cazul. Iar primii paºi ca
ministru al Turismului, ai doamnei Elena
Udrea, nu sunt deloc ai unui visãtor.
Dimpotrivã, ai unui ministru tânãr ºi capabil,
care ºtie ce vrea. Iar cu prilejul Congresului
FIJET în România s-ar organiza infotrip-uri
gen Destinaþii de Excelenþã, cu oaspeþii
conduºi pe Litoralul românesc ºi în Carpaþi.
Ca sã nu mai vorbim de staþiunile balneare.
ªtiut fiind cã România deþine cam 40% din
potenþialul balnear al Europei!

Ion Predoºanu
Trimisul nostru special
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“A vorbi despre poet este ca ºi cum ai
striga intr-o peºterã vastã”, considera Tudor
Arghezi.

Dar a vorbi despre Mihai Eminescu?
Despre cum ºi-a iubit þara si despre cum i
s-a dedicat, într-unul din cele mai frumoase
moduri, devenindu-i simbol.

Acest naþionalism al sãu nu e frapant,
patriotismul este ascuns sub aforisme, sub
cugetãri. Cu toate acestea, Eminescu a
scris numai pentru noi. Poeziile sale nu au
putut fi traduse în nicio altã limbã, farã a-
ºi pierde eul, pentru cã poezia este mult
mai aproape de l imba unui popor,
comparativ cu proza.

Dealtfel, geniile nu pot fi traduse,
uneori, nici in propria limbã, nu au nevoie
de cugetãri, de interpretãri.

Este evident cã în operele lui, strãinul
nu apare sub un chip luminos, nici mãcar
indiferent, ci într-unul posomorât, dacã nu
urâcios “bulgãroi cu ceafã groasã, grecotei
cu nas subþire”. Dar de aici pânã la a lua
ca atare strofe întregi de poezie este cale
lungã.

Eminescu nu urãºte alteritatea, nu
creeazã nimãnui o heteroimagine negativã,
aceastã impresie este doar un paravan. În
poezia “Doina” nu îi blameazã pe cei care
“cum vin pe drum de fier/Toate cântecele
pier”, nu doreºte nimãnui spânzurãtoarea,
acestea reprezintã doar patima politicã. În

Elemente de imagologie aplicatã
pe opera lui Eminescu

Ca urmare a retrocedãrii terenurilor,
majoritatea fermelor individuale se
caracterizeazã printr-o putere economicã
redusã ºi orientare spre consum din producþia
proprie, având mai mult caracter de subzistenþã
ºi semi-subzistenþã. Deschiderea acestora
cãtre piaþã este relativ redusã, atât în ceea ce
priveºte input-urile necesare cât ºi output-urile.

În judetul Constanta existã un numãr mare
de exploatatii de semi-subzistenþã între 2 ºi 8
UDE- acestea cu posibilitãþi reale de restructurare
prin Masura 141 ,,Sprijinirea fermelor de semi-
subzistenþã”, ferme luate în considerare pentru
transformarea lor în ferme comerciale, de cãtre
Oficiul Judeþean de Consultanþã Agricolã
Constanþa prin întocmirea gratuitã a cererii de
finanþare ºi a planului de afaceri. Planul de afaceri
va pune accent pe vânzarea producþiei ºi nu atât
pe realizarea de investiþii, acestea din urmã
reprezentând baza care va permite o schimbare
a orientãrii exploataþiei, dar linia directoare o va
constitui identificarea oportunitãþilor de valorificare
a producþiei.

O altã masurã de accesare a fondurilor
structurale, în derulare pânã în data de 27
februarie 2009, este Mãsura 112 ,, Instalarea
tinerilor fermieri” pentru prima datã ca ºefi de
exploataþtii. Tendinþa de îmbãtrânire a
conducãtorilor de exploataþii se observã ºi
reînnoirea generatiei ºefilor de exploataþii

agricole devine o necesitate a sectorului agricol,
având ca efect atât îmbunãtãþirea
competitivitãþii acestuia, cât ºi îmbunãtãþirea
vieþii sociale a comunitãþilor rurale.

Generatia tânãrã  de  fermieri  poate  sã
îndeplineascã  mai  uºor  cerinþele  pe  care
societatea  le  solicitã profesiei  de agricultor ºi
totodatã ºi pe cele cerute prin regulamentele

Drumul spre fondurile structurale
Politicii Agricole Comune: securitate alimentarã,
igienã ºi bunãstare a animalelor, diversificare,
obþinere de produse locale de calitate
superioarã, conºtientizare a rolului pe care îl
joacã agricultura în combaterea schimbãrilor
de climã (utilizarea energiei regenerabile,
biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de
carbon), creare de locuri de muncã ºi creºtere

economicã în mediul rural, conºtientizare a
efectelor negative determinate de abandonul
terenurilor agricole.

Tinerii fermieri sunt consiliaþi pentru a
accesa Mãsura 112, beneficiazã de întocmirea
gratuitã a cererii de finanþare ºi a planului de
afaceri cu obiectivele restructurãrii ºi vor fi
sprijiniþi în continuare pentru implementarea
acestora în practicã de cãtre consilierii
consultanþi ai Oficiului Judeþean de Consultanþã
Agricolã Constanþa.

Luni, 12 ianuarie, la sediul OJCA Constanþa
a avut loc o instruire pentru aprofundarea
cunoºtinþelor  ºi simularea practicã de þntocmire
a unui plan de afaceri ºi a cererii de finanþare
pentru un fermier tânpr, la care au  participat
24 consilieri consultanþi.

De menþionat cã pânã la sfârºitul lunii
ianuarie OJCA Constanþa organizeazã o
caravanã de prezentare a mãsurilor  141
,,Sprijinirea fermelor de semi-subzistenþã” ºi 112
,,Instalarea tinerilor fermieri în mediul rural
astfel încât pânã în data de 27 februarie, data
închiderii primei sesiuni de depunere pentru
aceste mãsuri, consilierii consultanþi sã sprijine
un numãr cât mai mare de fermieri.

Ing. Ghinea Mihaela
Oficiul Judeþean de Consultanþã

Constanþa

realitate atrage atenþia propriului popor,
pentru situaþia în care se aflã. Ironizeazã
presupuºii conducãtori, care se complac
în faþa unor evenimente neplãcute pentru
þarã, dar comode pentru ei.

Îl invoca, într-o modalitate foarte crudã
pe ªtefan cel Mare, aceastã personalitate,
la a cãrei mãreþie, probabil, nu se va mai
ridica o alta. Titlul conþine o specie
româneascã, reprezentativã þãrii, doina, pe
care o valorificã asemeni unui imn de luptã
ºi incurajare. Conþinutul însã, ne forþeazã
prin zugrãvirea unor chipuri fioroase ale
alteritãþii, sã nu fim supuºi lor, sã nu le
dãm ºansa de a ne asupri.

O altã dovadã cã Eminescu nu are nimic
împotriva strãinilor se gãseºte în
“Scrisoarea III”. Atât timp cât sultanul e
descris ca fiind capabil de sentimente
frumoase, dorind împlinirea unei iubiri
imposibile, înseamnã cã e îndreptãþit pentru
tot ceea ce a fãcut. Din frustrare, pentru cã
nu a putut-o cuceri pe cea iubitã, ºi-a
dedicat viaþa cuceririi întregii lumi. Dacã
înrobirea atâtor popoare, sub glorioasa lui
“umbrã”, i-a adus satisfacþia cautatã
rãmâne un mister la fel de mare ca acela
care ne ridicã întrebarea: de ce încearcã
Eminescu sã îl scuze în ochii noºtri pe unul
din cei mai de temut duºmani ai þãrii?

Prin urmare, imaginea colectivã a
niciunui popor nu reiese din poeziile marelui

poet, mai ruºinoasã, mai demnã de
compasiune si mai ironizatã decât
alteritatea din sistemul politic, economic
românesc.

Andreea Mititelu
elevã

Portretul unei
personalitãþi
Pe piaþa cãrþilor a

apãrut, la sfârºitul
anului trecut, o
lucrare insolitã,
volum dedicat
aniversãrii a 130 de
ani de la reintegrarea
Dobrogei la statul
român, ediþie îngrijitã
de Virgil Coman.
Postfaþa este
semnatã de prof.
univ. dr. Radu ªtefan Vergatti. Ioan N. Roman
„Despre Dobrogea ºi Dobrogeni” a  fost ºi va fi
o lucrare de referinþã. Pentru cei care n-au aflat
pânã acum inserãm, pe scurt, câteva date: Ioan
N. Roman a fost un remarcabil avocat, un
publicist de marcã, un inspirat poet ºi un om
politic cu prestanþã.

Ediþia de acum, apãrutã la Editura Ex Ponto,
instituþie coordonatã de un împãtimit cãrturar,
prof. Ioan Popiºteanu, ilustreazã personalitatea
lui Ioan N. Roman. Virgil Coman are darul de a
fixa în memoria noastrã portretul unei
personalitãþi. Îi mulþumim ºi pe aceastã cale ºi
nu ezitãm sã scriem aici cã osteneala sa meritã
numai cuvinte de laudã. Un semn de preþuire
meritã ºi Asociaþia Arhiviºtilor ºi Prietenii
Arhivelor „Ovidius” Constanþa.

Dan Drãgulescu

Le arãtãm tinerilor fermieri

CulturãCulturã

Foto: Ion Predoºanu



C M Y K

Pagina 8  Documente

Redacþia ADRIAN CRÃCIUN (redactor ºef)

Redactori: Luiza Þigmeanu,

Alina Grigore, Tincuþa Doga,

Ioniþã Iacob.

SENIOR EDITOR: IULIAN TALIANU

Astãzi anul una mie opt sute ºaptezeci
ºi opt ziua douãsprezece, decembrie.

Noi Remus N. Opr<e>an<u> prefectul
judeþului Kiustenge, în urma invitaþiunilor
fãcute aleºilor cu majoritate de voturi,
membrii în consiliul comunal, a veni în
localul prefecturii pentru a se constitui
consiliul ºi dupe observarea actelor
relative la alegerea efectuatã, declarãm
constituit consiliul comunal al oraºului
Kiustenge din d-nii Antonio A. Alexandridi,
Basilio Gombo, Ali Kadîr Effendi, Hafus
Regep Effendi ºi Bohor Seni.

Membrii consiliului comunal dupe
deliberaþiunile ºi chibsuinþele þinute
înaintea noastrã au organisat ºi compus
cancelaria comunei din un casier, un
preceptor, posturi în care sunt numiþi d-nii
Dionisie Condogeorge ºi Vasile Iordanovici,
secretar d-l Chirciu Banu ºi scriitor d-l
Eugeniu Cosmiadi.

Aceste persoane se vor invita îndatã
a veni la post ºi a intra în lucrarea
funcþiunilor ce li se încredinþeazã, dupã
ce vor depune legiuitul jurãmânt”.

Douã zile mai târziu, într-o nouã
ºedinþã, aleºii locali aveau sã adopte o
serie de mãsuri privind: buna funcþionare
a spitalului din localitate, prevenirea ºi
stingerea incendiilor, curãþenia ºi
iluminatul stradal, dar ºi numirea comisiei

Zona Metropolitanã Constanþa
în documente de epocã

Notiþa arhivistului

12 decembrie 1878
Constituirea  Consiliului Comunal Constanþa

Reintegrarea Dobrogei la statul român, în urma confruntãrilor militare
desfãºurate în Peninsula Balcanicã între 1877-1878 a reprezentat, cum bine se
ºtie, o nouã etapã din cadrul procesului de constituire a statului naþional unitar
român. Prin urmare, la data de 14 noiembrie 1878 administraþia teritoriului dintre
Dunãre ºi Marea Neagrã era preluatã oficial de autoritãþile de la Bucureºti, acest
eveniment fiind sãrbãtorit cu mare fast la Tulcea, iar la 23 noiembrie acelaºi an
ºi la Constanþa, datã la care avea sã fie instalat prefect aici, în mod oficial, Remus
N. Opreanu, cel de al cãrui nume se leagã ºi primele realizãri în plan administrativ.
Din ordinul sãu, la data de 12 decembrie 1878 se convoca ºedinþa de constituire
a celui dintâi Consiliu Comunal al Constanþei, dupã cum urmeazã:

Proces-verbal
Nr. 1

pentru elaborarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 1879.

Primelor mãsuri în plan administrativ
aveau sã li se adauge altele noi, una din
cele mai importante pentru sfârºitul
deceniului ºapte al secolului  XIX din istoria
Constanþei fiind, în opinia noastrã,
adoptarea Regulamentului pentru
administraþia interioarã.

Nu  este însã mai puþin adevãrat cã
dupã 1878, între preocupãrile edililor din
vechea urbe tomitanã se remarcã ºi cea
privinde înfrumuseþarea oraºului,
activitate care  s-a bucurat de sprijin
financiar, fiind cuprinsã în bugetele
Primãriei Constanþa. Mãrturie în acest
sens sunt documentele de arhivã
referitoare la dezbaterile pe marginea
bugetelor, forma finalã a acestora,
aprobatã de Consiliul Local, cât ºi
demersurile autoritãþilor pentru buna
gestionare a acestei activitãþi.

Tuturor acestor prime mãsuri aveau sã
li se adauge altele, an de an, astfel încât
înfãþiºarea Constanþei va cunoaºte o serie
de transformãri cãpãtând treptat aspectul
unui oraº – port, multietnic ºi
multiconfesional, dominat însã de
toleranþã ºi înþelegere, un adevãrat model
de convieþuire, ca de altfel, întreg arealul
cuprins între Dunãre ºi Marea Neagrã.
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