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La inițiativa Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară, 
în cursul lunii martie au fost 
organizate o serie de consultări 
publice dedicate reactualizării 
Strategiei de Dezvoltare a 
Zonei Metropolitane Constanța. 
La aceste întâlniri au participat 
reprezentanți ai autorităților 
publice, dar și ai mediului de 
afaceri și ai societății civile. 

Discuțiile au fost interactive 
și animate și au avut ca punct 
de plecare nevoile identificate 
la nivelul comunității, încercând 
să se găsească astfel cele 
mai bune soluții, transpuse în 
programe și proiecte pentru 
rezolvarea acestor necesități.

În cadrul consultărilor 
cei prezenți și-au exprimat 
punctele de vedere cu privire 

OPORTUNITĂŢI PENTRU 
PROIECTE

la ceea ce ar trebui făcut pentru 
dezvoltarea integrată a Zonei 
Metropolitane Constanța, dar 
și pentru dezvoltarea fiecărei 
localități care face parte din 
această structură.

„Zona Metropolitană 
Constanța reprezintă unul 

dintre principalii poli de 
creștere ai României, iar prin 
viitoarele proiecte trebuie să 
fructificăm acest potențial” a 
declarat domnul Sorin Chiriță, 
coordonatorul Structurii de 
Sprijin pentru Dezvoltare 

● UN PUNCT DE ATRACŢIE
TURISTICĂ

GRÃDINA
BOTANICÃ

DE LA
TECHIRGHIOL

CURSURILOR DE 
SPECIALIZARE DE 
LA UNIVERSITATEA
MARITIMĂ 
CONSTANTA
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► EVENIMENT

► CUMPĂNA ● SEMNAL EDITORIAL

În urmă cu câteva zile, Filiala 
Judeţeană Constanţa A.Co.R, 
cu sediul în comuna Cumpăna, 
a primit vizita unei delegaţii de 
primari şi specialişti din Consiliul 
Raional Căuşeni (Republica 
Moldova), însoţiţi de reprezentanţi 
ai Asociaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina, filiala Constanţa.

În spiritul relaţiilor de înfrăţire 
încheiate între comune din A.Co.R 
şi localităţi din Republica Moldova, 
gazdele şi invitaţii au participat la o 
dezbatere cu tema „Promovarea şi 
stimularea înfrăţirii între localităţi, 
promovarea valorilor umane”.

Schimbul de experienţă şi 
de idei din timpul dezbaterilor a 
fost continuat de participanţi în 

MOLDOVENI ÎN VIZITÃ 
LA CUMPÃNA

vizita la obiectivele de investitori 
din comuna Cumpăna, proiecte 
iniţiate de primărie şi de consiliul 
local, în beneficiul locuitorilor.

Sunt proiecte care ilustrează 
potenţialul mediului rural, proiecte 
ale căror rezultate sunt palpabile, 
fiecare având darul de a fi un 
punct de sprijin pentru educaţie 
şi pentru cultură, dar şi pentru 
dezvoltarea turismului în Zona 
Metropolitană Constanţa. Oaspeţii 
au vizitat Laboratorul de turism 
al Liceului Tehnologic „Nicolae 
Dumitrescu”, sala de sport, Centrul 
multifuncţional de Asistenţă 
Socio-medicală şi Casa de cultură 
din Cumpăna.

Iacob Ioniţă

Actorul Dan Cojocaru, care e un bun şi vigilent cititor, 
ne-a atras atenţia asupra unei apariţii editoriale de ultimă 
oră, e vorba de o lucrare premiată de ACADEMIA ROMÂNĂ, 
carte semnată de Ioan Adam şi intitulată CONSTANŢA 
PITOREASCĂ cu împrejurimile ei (Călăuză descriptivă cu 
ilustraţii). Dintr-o notă asupra ediţiei de faţă am reţinut că 
lucrarea amintită a apărut la Editura MINERVA în 1908. 
Ediţia de acum a fost îngrijită de Aurelia Lăpuşan şi tipărită 
de Centrul cultural judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”, 
director Doina Voivozeanu, şi Consiliul Judeţean Constanţa.

Pe scurt, scopul acestei ediţii este de a oferi celor 
interesaţi o lucrare de referinţă. Autorul mărturisea că a 
scris această carte, îl cităm, „ca să îşi plătească o datorie 
modestă către primăria Constanţei”. El a scris cartea 
dintr-un sentiment de recunoştinţă. Din cuprinsul cărţii am 
ales câteva titluri, convinşi că ele vor stârni curiozitatea 
cititorilor: CU VAPORUL LA CONSTANTINOPOLE, STATUIA 
LUI OVIDIU, GEAMIILE, INSULA OVIDIU, LEGENDA 
LACULUI TECHIRGHIOL, SATELE TĂTĂREŞTI, LEGENDA 
MAMAIEI.

Cartea, cu parfumul de odinioară, e o bijuterie şi merită 
privită (şi citită) cu atenţia cuvenită.

Andreea Pascu

O CARTE DE REFERINŢĂ

În urmă cu câteva zile a fost 
lansat în cinematografele din 
România o coproducţie România-
Elveţia, distribuită de Ultraviolet 
Media, e vorba de filmul 
„MIRACOLUL DIN TEKIR”.

În acest film Ruxandra Zenide 
însufleţeşte un univers specific 
în care natura, în aspectul ei 
misterios şi creator, este un 
personaj central.

Din momentul începerii 
filmărilor, la finalul lui 2014, brandul 
autohton de produse cosmetice şi 
terapeutice Techir reprezentat 
prin co-fondatoarea Oana Stan, 
a pus în evidenţă o tradiţie. Filmul 
este o  prezentare artistică a 
legendei bătrânului Tekir, care a 
văzut miracolul însănătoşirii sale 
dar şi a măgăruşului său, ei fiind 
primii pacienţi care au descoperit 
proprietăţile terapeutice unice ale 
apei saline şi ale nămolului din 
lacul Techirghiol. 

Pe scurt: sloganul brandului 
Techir înglobează această 
legendă „MIRACOLUL VINE LA 
TINE”, aşa cum şi titlul filmului 
sugerează miracolul din Tekir. În 
inima Techirghiolului, acolo unde 
pământul şi apa, superstiţia şi 

● Un film premiat în Elveţia
PROMOVEAZĂ STAŢIUNEA TECHIRGHIOL

Dumitrescu), Mara se angajează 
la Hotelul Tekir, în slujba bogatei 
Lili  (Elina Lowensohn), căreia 
îi oferă tratamentul ei miraculos 
cu nămol împotriva infertilităţii. 
Relaţia dintre cele două femei va 
deveni cheia miracolului din Tekir, 
între magie şi putere, tradiţie şi 
modernitate.

Oana Stan, co-fondator 
Techir, vorbeşte cu emoţie despre 
implicarea directă în realizarea 
filmului artistic „Miracolul din 
Tekir”: „Am avut plăcerea şi 
onoarea să iau parte la acest act 
artistic împreună cu producătorii 
Iordăchescu Alexandru, Gabriela 
Suciu şi regizoarea Roxana 
Zenide, cât şi cu echipa tehnică 
şi artistică a filmului, iar valoarea 
acestui film se observă deja în 
urma prezentării sale la Zurich 
Film Festival, unde a fost apreciat 
de critici şi juriu, fiind premiat cu 
trofeul Best Swiss Film Award. Prin 
realizarea acestui film, românii dar 
şi europenii vor avea plăcerea 
de a vedea locuri şi zone din 
Dobrogea, care vor fi, fără doar şi 
poate, o invitaţie pentru a le vizita. 
Sperăm din tot sufletul că atât 
filmul „Miracolul din Tekir”, cât şi 
brandul Techir să se bucure de un 
real succes astfel încât oraşul meu 
natal, Techirghiol, să îşi recapete 
renumele de staţiune SPA, aşa 
cum era apreciat şi recunoscut în 
perioada interbelică”.

Adrian Crăciun

religia se contopesc pentru a crea 
misteriosul şi miraculosul nămol, 
vindecătoarea Mara (Dorotheea 

Petre) este acuzată de vrăjitorie 
şi alungată din satul ei. Îndrumată 
de preotul Andrei (Bogdan 
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În cadrul proiectului 
Exponatul lunii la Muzeul de 
Istorie Națională și Arheologie 
Constanța au fost selectate 
pentru luna martie a anului 
2016, obiecte integrate 
ritualului de înfrumusețare al 
femeii antice. Cele 7 artefacte, 

EXPONATUL 
LUNII

conservate în depozitele 
instituției, vor fi expuse pe 
întreg parcursul lunii martie în 
vitrina destinată exponatului 
lunii, sub numele Mundus 
muliebris. Instrumente 
de înfrumusețare utilizate 
de femei în antichitate. 
Împreună, acestea ilustrează 
o mică parte din universul 
feminin din antichitate: 
tehnici de înfrumusețare prin 
utilizarea de cosmetice (pyxis 
din marmură – recipient pentru 
păstrarea cosmeticelor sau 
a bijuteriilor, 3 unguentaria 
din sticlă – flacoane utilizate 
pentru păstrarea substanțelor 
cosmetice ușor volatile) 
sau alte ustensile specifice 
procesului de înfrumusețare 
(2 piepteni din perioade 
istorice diferite – unul roman 
timpuriu, iar celălalt bizantin –, 
o oglindă de mână)

Exponatele pot fi admirate 
la Muzeul de Istorie Națională 
și Arheologie Constanța.

Andreea Pascu

Universitatea Maritimă din 
Constanţa organizează cursuri 
de pregătire la matematică 
(algebră şi analiză matematică) 
pentru elevii claselor a XII-a în 
perioada 21.03.2016-31.05.2016. 
Modulul complet de pregătire 
constă în 20 de şedinţe care se 
desfăşoară la sediul universităţii, 
str. Mircea cel Bătrân nr. 104, 
conform unui program convenit 

Sprijin pentru tinerii
care vor să devină studenţi la UMC

cu elevii participanţi şi pe 
baza unui contract încheiat cu 
universitatea. Menţionăm că 
examenul de admitere pentru 
ocuparea locurilor la forma de 
învăţământ cu frecvenţă fără taxă 
se va desfăşura la data de 25 
iulie 2016.

Pentru a sprijini tinerii care 
doresc să devină studenţi 
ai Universităţii Maritime din 

Constanţa, cadre didactice 
universitare vor prezenta exerciţii 
şi probleme semnificative 
din culegerea “Probleme de 
matematică pentru admitere” 
elaborată de Departamentul de 
Ştiinţe Fundamentale. În plus, 
participanţii vor cunoaşte în 
mod direct oferta educaţională 
a universităţii şi pot vizita 
simulatoarele, laboratoarele, sălile 

în care vor fi pregătiţi, discutând 
cu studenţi şi cadre didactice.
Înscrierile se fac la sediul 
Universităţii Maritime din 
Constanţa, str. Mircea cel Bătrân 
nr. 104, parter, birou Rectorat; 
informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 
0241/664740. 

Prof. univ. dr.
Eliodor Constantinescu

Urbană din cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Est.

La rândul său, doamna 
Ani Merlă, administratorul 
delegat al Zonei Metropolitane 
Constanța, ne-a declarat: 
„Apreciem interesul membrilor 
comunității de a participa la 
aceste consultări pe care le 
organizăm. Scopul nostru este 
de a dezbate și de a identifica 
împreună proiectele și prioritățile 
pentru viitor, încercând totodată 
să găsim și sursele de finanțare 
aferente. Fondurile europene 
rămân în continuare principala 
oportunitate pe care autoritățile 
locale o au în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor de 
dezvoltare. În cadrul actualei 
perioade de programare, 
2014-2020, ne propunem 
îmbunătățirea mobilității la 
nivelul Zonei Metropolitane 
Constanța, prin implementarea 
de proiecte specifice, creșterea 
eficienței energetice, dezvoltarea 
turismului, dar și reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii 
educaționale, a celei de 
sănătate și de asistență socială. 
Ne propunem și încercăm să 
reducem discrepanțele de 
dezvoltare dintre localitățile care 
compun Zona Metropolitană 
Constanța, punând accent 
pe sprijinirea categoriilor de 
persoane vulnerabile.”

Acest dialog pornit va 
continua și în lunile care 

urmează, urmărindu-se 
generarea unei liste de proiecte 
prioritare asumată de toți 
factorii de opinie și de decizie 
de la nivelul comunității.

„Încercăm să dezvoltăm 
Zona Metropolitană Constanța 
pornind de la potențialul pe care 
îl avem în domeniul portuar și 
al turismului, dar fără a omite 
și celelalte domenii economice, 
cum ar fi agricultura, comerțul, 
transporturile și construcțiile”, 
ne-a declarat domnul Costin 
Răsăuțeanu – viceprimar al 
municipiului Constanța. „La 
nivelul municipiului am organizat 
și organizăm constant întâlniri și 
consultări cu partenerii noștri 
sociali. Încercăm în felul acesta 
să identificăm împreună nevoile 
comunității și să găsim cele mai 
bune soluții pentru rezolvarea 
problemelor”, a adăugat acesta. 

În cadrul întâlnirilor 
reprezentanții Zonei 
Metropolitane Constanța și 
ai Agenției pentru dezvoltare 
Regională Sud-Est au prezentat 
principalele programe de 
finanțare europeană disponibile 
pentru perioada următoare, 
subliniind faptul că cerințele 
pentru obținerea finanțării s-
au înăsprit, atât beneficiarii, 
cât și proiectele trebuind să 
îndeplinească o serie de condiții 
de eligibilitate obligatorii.

„În cadrul evaluării Uniunea 
Europeană pune accent pe 
impactul pe care proiectele îl au, 
dar și pe analiza cost-beneficiu, 

OPORTUNITĂŢI PENTRU 
PROIECTE

(urmare din pag. 1) autoritățile locale trebuind să 
facă dovada că pot asigura 
întreținerea infrastructurilor 
realizate în cadrul proiectelor 
și după finalizarea acestora”, 
ne-a declarat unul dintre 
reprezentanții Agenției pentru 
Dezvoltare Regională prezent 
la aceste întâlniri.

Cu această ocazie, Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană Constanța” 
aduce la cunoștința întregii 
comunități că aceste dezbateri, 
consultări și întâlniri vor continua 
în toată perioada următoare.

„Așteptăm opinia și 
implicarea cetățenilor și 
participarea activă a tuturor 
celor interesați la aceste 
consultări publice pe care 
le organizăm. Feed-back-ul 
comunității este extrem de 
important și ne ajută pe noi să 
elaborăm aceste documente de 
strategie și planuri de acțiune, 
prin intermediul cărora dorim să 
accesăm în perioada următoare 
programele cu finanțare 
europeană”, ne-a declarat 
și domnul Adrian Crăciun, 
purtătorul de cuvânt al Zonei 
Metropolitane Constanța”. 

Vă vom ține la curent cu 
acest demers început, iar în 
edițiile următoare vom reveni cu 
exemple de proiecte propuse 
sau aflate în pregătire la nivelul 
tuturor celor 16 localități care 
compun Zona Metropolitană 
Constanța.

Andreea Pascu
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Printre ultimele veşti despre 
plaja de la Corbu se află una care 
îi va bucura pe turişti. Gheorghe 
Stanciu, viceprimarul comunei, 
spune că primăria e în discuţii 
avansate în ceea ce priveşte 
preluarea în administrare a unei 
zone de plajă. 

„Primăria caută deja 
oportunităţi pentru a avea la 
îndemână finanţare pentru 
un drum de exploatare în 
extravilanul comunei, drum care 
face legătura şi cu plaja, spune 
viceprimarul. Vestea bună este 
că (până în vară) primăria va 
amenaja şase locuri unde turiştii 
vor beneficia de tonete, duşuri şi 
toalete ecologice”. Sunt primele 
semne că nu e departe ziua 

SPIRITUL GOSPODĂRESC, PROMOVAT 
CU AJUTORUL PROIECTELOR

când plaja de la Corbu va deveni 
o ţintă şi pentru întreprinzătorii 
din zonă ori pentru investitorii 
interesaţi să îşi promoveze 
afacerile şi să beneficieze de 
avantajele pe care le au primii 
sosiţi pe o plajă unde turiştii 
caută servicii de calitate şi 
confort. Din planurile prezentate 

de viceprimar înţelegem că 
administraţia locală are în 
pregătire câteva proiecte care 
vor sprijini dezvoltarea localităţii: 
o prioritate este introducerea 
gazelor. Demersurile sunt 
avansate. Se lucrează deja la 
un studiu de fezabilitate, iar 
comunei i-a fost aprobată până 
şi cota de gaze. „Am stabilit, 
precizează Gheorghe Stanciu 
şi terenul unde va fi staţia de 
reducere a presiunii. În acest 
an sperăm să executăm primele 
lucrări”. Când vine vorba 
de gospodăriile localnicilor, 
viceprimarul insistă asupra 
unui  proiect aflat în derulare:
canalizarea. Lucrările au fost 
executate în proporţie de 

80 la sută. Canalizarea şi gazele 
sunt subiecte de actualitate, 
aşa cum este şi proiectul ce 
vizează continuarea lucrărilor 
de asfaltare a străzilor pe o 
distanţă de 6 kilometri. Şi la 
Corbu am văzut că există 
interes pentru ca priorităţile 
comunităţii să fie respectate. 
Cu toate că se apropia sfârşitul 
zilei, Marian Gălbinaşu, primarul 
comunei, nu a ales drumul 
spre casă, ci spre Corbul de 
Sus, acolo unde se execută un 
branşament la pompele de apă. 
Şi proiectele de la Corbu nu se 
opresc aici. De la viceprimarul 
Stanciu am aflat că Primăria 
şi Consiliul Local au găsit noi 
oportunităţi pentru a reabilita 
unităţile de învăţământ, iar pe 
această listă se află grădiniţa 
şi şcoala. La Corbu, e limpede, 
spiritul gospodăresc este la 
el acasă, şi el are vizibilitate 
când este promovat cu ajutorul 
proiectelor.

Iacob Ioniţă

● Agenda primarului, agenda comunităţii

Marian 
Gălbinaşu

– Vă invit, domnule rector, 
să prezentaţi, pe scurt, câteva 
cursuri de specializare din 
cadrul universităţii.

– Universitatea Maritimă 
din Constanţa şi Fundaţia 
Universitară Black Sea 
pregăteşte personal brevetat 
şi nebrevetat, dar şi pentru 
alte activităţi anexe.  „Ofiţer 
maritim punte şi Ofiţer maritim 
mecanic sunt două cursuri de 
specializare, durata şcolarizării 
este de doi ani, iar taxa este 
de 3000 de lei pe an. Alte două 
cursuri, cel de sudor şi cel de 
electrician întreţinere şi reparaţii, 
au o durată de şase luni şi o taxă 
de 650 lei. Absolvenţii din cadrul 
Fundaţiei Universitare Black Sea 
Foundation au,  fapt remarcabil, 
avantajul dublei calificări. 
La finalul studiilor ei obţin 
Certificatul de calificare de ofiţer 
maritim punte III nivel opţional; 
după ce susţin un examen la 
Autoritatea Navală Română 
intră în posesia Brevetului de 
ofiţer maritim de cart, recunoscut 
pe plan mondial. Fac precizarea 
că pregătirea cursanţilor este 
în concordanţă cu standardele 
naţionale elaborate de 
Autoritatea Naţională de 
Calificări şi de Organizaţia 
Maritimă Internaţională .

– Unde se pregătesc 
cursanţii?

AVANTAJELE CURSURILOR 
DE SPECIALIZARE DE LA 

UNIVERSITATEA MARITIMĂ 
CONSTANŢA

– În primul an, practica 
se desfăşoară la Centrul 
de pregătire practică situat 
pe malul lacului Siutghiol. 
Cursanţii se vor familiariza cu 
tehnicile marinăreşti de bază. 
Organizăm şi cursuri IMO, 
cursuri de siguranţă maritimă. 

Ele sunt obligatorii pentru 
eliberarea carnetului de marinar 
şi a Brevetului de ofiţer aspirant, 
cursanţii trebuie să promoveze 
două modele şi cursurile IMO 
pentru cadet. Cursurile IMO 
susţinute pe durata şcolarizării 
sunt cursuri de bază pentru 

obţinerea Brevetului de Ofiţer 
Aspirant. Şi încă un amănunt: 
pentru ocuparea locurilor, 
pentru orice specializare, se 
fac înscrieri pe bază de dosar. 
Fiecare grupă va avea 28 de 
cursanţi.

– Mai sunt şi alte detalii?
– Avem dotări şi sală 

de conferinţe cu un sistem 
multimedia de ultimă 
generaţie; 23 de laboratoare, 
15 săli de curs, amfiteatru, 8 
simulatoare, 35 000 de volume 
de specializare în biblioteca 
universităţii; cursanţii au la 
dispoziţie săli şi laboratoare, 
poligon PSI, rampă de lansare 
la apă a ambarcaţiunilor. Şi, 
fapt foarte important, cursanţii 
beneficiază de experienţa unor 
cadre didactice de elită.

Adrian Crăciun

● interlocutor: Cornel Panait, rectorul Universităţii Maritime Constanţa
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Chiar şi pentru localnici, 
cărora le sunt cunoscute 
ultimele proiecte implementate, 
la Techirghiol va fi o surpriză  
Grădina Botanică, un proiect 
din Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-
Bulgaria cofinanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul 
European de Dezvoltare 
Regională. Dincolo de cifre, 
trebuie să subliniem obiectivele 
acestui proiect care va contribui 
la dezvoltarea economică 
durabilă a zonei cuprinsă 
între Constanţa şi Balcic, prin 
extinderea şi promovarea 
activităţilor de turism bazate 
pe diversificarea atracţiilor 
naturale şi culturale.

Amenajarea unei Grădini 
Botanice la Techirghiol şi 
extinderea Grădinii Botanice 
şi a facilităţilor turistice 
la Balcic sunt obiective 
care vor stimula iniţiativele 
comune transfrontaliere şi 
vor îmbunătăţi strategiile 
din domeniul turismului 
între instituţiile din cele două 
staţiuni partenere în proiect, 
alături de centrul Cultural 
„Palatul Balcic”, Universitatea 
„Ovidius” Constanţa, Facultatea 
de Ştiinţele Naturii şi Ştiinţe 
Agricole, Universitatea „St. 
Kliment Ohridski” din Sofia 
(Bulgaria) şi Grădinile  Botanice 

● UN PUNCT DE ATRACŢIE TURISTICĂ

GRÃDINA BOTANICÃ DE LA TECHIRGHIOL
Universitare din ţara vecină. 
Printre primii beneficiari, 
alături de locuitorii celor două 
comunităţi, Techirghiol şi Balcic, 
vor fi turiştii şi vizitatorii care 
vor avea la dispoziţie o ofertă 
atractivă pentru petrecerea 
vacanţelor.

în zonă şi, fapt remarcabil, ea 
va contribui la îmbunătăţirea 
strategiei de cooperare, cu 
accent pe extinderea turismului 
sezonier, atât la Techirghiol, cât 
şi la Balcic.

Printre rezultatele demne de a 
fi remarcate reţinem schimburile 
de experienţă, de bune practici 
şi de informaţii dintre partenerii 
acestui proiect.

Grădina Botanică de la 
Techirghiol are o seră şi o 
platformă pentru evenimente, 
aleile pentru pietoni şi pentru 
biciclişti vor fi iluminate cu 
lămpi montate pe stâlpi 
decorativi şi cu proiectoare; 
în zonă vor apărea bănci şi 
pergole, foişoare şi chioşcuri, 
un mic lac artificial şi spaţii 
verzi cât cuprinde, dar şi un 
bazin pentru colectarea apei 
provenite din ploi.

Chiar dacă o inserăm 
la sfârşitul acestui articol, 
informaţia că vor apărea şi 
noi locuri de muncă va fi citită, 
suntem convinşi, cu mult 

interes: la Techirghiol vor fi zece 
locuri de muncă, iar la Balcic 
şase. După părerea multora, 
şi mai ales a turiştilor, Grădina 
Botanică de la Techirghiol e o 
certitudine că potenţialul turistic 
al zonei va fi pus, încă o dată, 
în valoare.

Adrian Crăciun

Tot la capitolul beneficii putem 
trece în revistă programele 
educaţionale privind grădinăritul 
şi noua strategie de cooperare 
transfrontalieră în domeniul 
turismului.

Mai mult, Grădina Botanică de 
la Techirghiol va deveni, în scurt 
timp, un punct de atracţie turistică 

În urmă cu câteva 
zile, comuna Cumpăna 
a fost gazda Excelenţei 
Sale, dl SU Yanwen, 
Consulul General al 
Chinei la Constanţa.

În cadrul întrevederii, 
Excelenţa Sa a transmis 
primarului comunei 
Cumpăna, doamna 
Mariana GÂJU intenţia 
investitorilor chinezi de 
a implementa proiecte 
de investiţii pe teritoriul 
comunei Cumpăna, la 
îndrumarea Asociaţiei 
Oamenilor de Afaceri 
Chinezi.

Excelenţă Sa, dl SU 
Yanwen i-a înmânat primarului 
comunei Cumpăna diplomă 

INVESTITORI CHINEZI INTERESAŢI 
DE COMUNA CUMPĂNA

de excelenţă pentru contribuţia 
însemnată adusă la dezvoltarea 

relaţiilor de colaborare şi 
prietenie dintre China şi 
România.

Comuna Cumpăna 
a dezvoltat de-a lungul 
timpului relaţii de colaborare 
cu  diverse instituţii şi 
asociaţii chineze, a primit 
vizita mai multor oficialităţi 
chineze.

Relaţiile de colaborare 
şi prietenie dintre comuna 
Cumpăna şi poporul chinez 
au debutat încă din anul 
1978, când Excelenţa 
Sa, dl Hua Guofeng 
– Preşedintele Republicii 
Populare Chineze a vizitat 
Cooperativa Agricolă din 

comuna Cumpăna. 
Ulterior, acestea au fost 

consolidate, prin numeroase 
acţiuni comune desfăşurate 
de către administraţia publică 
locală Cumpăna în parteneriat 
cu Consulatul General al 
Republicii Populare Chineze 
la Constanţa şi Asociaţia de 
Prietenie România – China, 
Filiala Constanţa. 

Urmare a acestor acţiuni, 
investitorii chinezi doresc 
să  implementeze proiecte 
ce vizează dezvoltarea 
unei industrii moderne, prin 
obiective de investiţii: fabrică 
de procesare a cărnii (porcine, 
ovine, bovine), fabrică de 
creştere pui şi procesare a 
cărnii de pasăre, fabrică de 
producţie ulei alimentar (ulei de 
floarea soarelui, ulei de rapiţă), 
precum şi alte obiective pe 
care investitorii chinezi doresc 
să le dezvolte. 

Adrian Crăciun

C o m u n i t a t e a  E l e n ă  
Elpis Constanţa a organizat, 
în data de 26 Martie 2016, 
un spectacol omagial dedicat 
Zilei Naţionale a Greciei.

Spectacolul a avut loc în 
Piaţa Ovidiu;  au fost prezen-
tate dansuri şi cântece 
tradiţionale greceşti. Spec-
tacolul a fost susţinut de 
ansamblurile Comunităţilor 
Elene din Constanţa, Sulina şi 
Ploieşti, precum şi de solistul 
Ionuţ Galani.

Anton Antoniadis,
Preşedintele Comunităţii 

Elena Elpis Constanţa

Ziua 
Naţională 
a Greciei
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Deşi cunosc avantajele asocierii, 
producătorii agricoli ezită să facă 
acest pas, ignorând un adevăr: 
asocierea, pe lângă alte avantaje, le 
dă producătorilor mai multă putere 
să negocieze cu supermarketurile. 
Tot asocierea îi poate ajuta să devină 
mai competitivi şi să identifice noi pieţe 
de desfacere. În alte ţări, în Franţa şi 
Polonia spere exemplu, asocierea 
îi ajută pe fermieri să beneficieze 
de adevărate parteneriate. Cu alte 
cuvinte, fermierii au la îndemână 
modele de succes. Până şi fermierii 
din Bulgaria, vecinii noştri, au 
descoperit mai repede calea spre 
producţii mari. La grâu, spre exemplu, 
fermierii din ţara vecină obţin (în 
medie) peste 8 tone la hectar, în 
vreme ce la noi producţia de grâu abia 
trece de 4-5 tone. Fermierii din Polonia 
şi Franţa înregistrează un procent 
ridicat în privinţa absorţiei fondurilor 
europene. În Bulgaria, fostele 
IAS-uri şi CAP-uri n-au fost distruse, 
iar terenurile n-au fost împărţite în 
parcele şi parceluţe, ci au rămas 
comasate. Asta şi explică de ce 
bulgarii nu au o agricultură de 
subzistenţă. Spre deosebire de 
fermierii bulgari, la noi sunt ferme de 
peste 50 000 de hectare! Ferme prea 
mari, susţin specialiştii. Un alt păcat: 
fermele mari sunt tentate să vândă 
materia primă, în loc să o proceseze 
şi să câştige mai mult. 

Nu putem trece sub tăcere încă un 
amănunt. Fermierii români primesc, 
din păcate, subvenţiile cu întârziere. 
Încă o dovadă că birocraţia nu a 
fost diminuată, deşi în dezbaterile 
televizate se bate toba că se caută 
soluţii. Mai mult, sunt anunţate 
pachete de măsuri care să simplifice 
procedurile privind absorbţia fondurilor 
europene, dar schimbările mult 
aşteptate n-au avut ritmul scontat.

Oricum am întoarce foaia tot 
la birocraţie ajungem. Mai nou, 
ministerul agriculturii anunţă că va 
demara un nou program, e vorba 
de „Programul primul utilaj agricol”. 
Rămâne să vedem câţi fermieri vor 
beneficia de el!

Iacob Ioniţă

ASOCIEREA 
CONTEAZĂ! RENTA  VIAGERĂ

FII FERMIER ACTIV!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) informează că în 
perioada 01 martie-31 august 2016 
(în zilele lucrătoare) rentierii agricoli 
trebuie să se prezinte, personal ori 
prin mandatar/curator/tutore, la oricare 
Centru judeţean al APIA, respectiv 
al Municipiului Bucureşti, pentru 
obţinerea vizei aferente anului 2016, 
a carnetelor de rentier agricol. 

Pentru vizarea carnetului de 
rentier agricol, solicitantul (rentierul 
personal ori prin mandatar/curator/
tutore), trebuie să semneze o declaraţie 
pentru obţinerea vizei anuale, conform 
anexei care face parte integrantă 
din prezentele norme metodologice, 
însoţită de următoarele documente, 
pe baza cărora persoana desemnată 
de către Centrul judeţean al APIA, 
respectiv al Municipiului Bucureşti, va 
verifica conformitatea documentelor 
originale cu copiile existente la dosar 
şi în cazul persoanelor pensionate pe 
caz de boală va certifica copiile depuse 
ale deciziilor de la comisia de expertiză 
medicală:

1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al 

solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză 

medicală - pentru solicitanţii pensionaţi 
pe caz de boală, în original. Decizia de 
la comisia de expertiză medicală se 
depune în copie;

4) procură notarială autentificată/
curatelă/hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă din care să 
reiasă că solicitantul este tutore legal 
al rentierului agricol, în original, numai 
pentru cazurile în care solicitarea vizării 
carnetului de rentier agricol este făcută 
de un reprezentant legal;

5) contractul/contractele de 
arendare încheiat/încheiate până la data 
de 30 septembrie 2011, cu respectarea 
prevederilor Legii arendării nr. 16/
1994*), cu modificările şi completările 
ulterioare, sau încheiat/încheiate 
după data de 1 octombrie 2011, cu 
respectarea prevederilor Codului civil.*) 
Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin 
art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

6) extras de cont pe numele 
rentierului agricol, deschis la oricare 
bancă de pe teritoriul României, în lei. 
(extrasul se depune opţional)

În cazul în care se constată că 

datele declarate de solicitanţi nu 
corespund realităţii, dreptul de a primi 
rentă viageră agricolă se suspendă 
până la data completării dosarului 
conform prevederilor legale în vigoare.

Solicitanţii prezintă la oricare 
Centru judeţean al APIA, respectiv al 
Municipiului Bucureşti, documen-tele 
menţionate mai sus, în original, pe baza 
cărora angajatul APIA va certifica copiile 
depuse. După certificare, originalele vor 
fi restituite solicitanţilor.

Plata rentei viagere agricole, 
conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi 
alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se 
efectuează într-o singură rată anuală, 
până la data de 30 noiembrie a anului 
următor celui pentru care aceasta este 
datorată, prin raportarea la cursul mediu 
de schimb valutar calculat de Banca 
Naţională a României din anul pentru 
care aceasta se datorează, prin mandat 
poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează 
la data decesului rentierului. În 

cazul decesului rentierului, renta 
datorată acestuia în anul 2015 poate 
fi încasată de moştenitorii săi, cu 
condiţia respectării prevederilor 
art. 7 din Legea 247/2005 Titlu XI, 
doar dacă, până la 31 august 2016, 
moştenitorii vor depune la oricare 
Centru judeţean al APIA, respectiv 
al Municipiului Bucureşti, carnetul de 
rentier al defunctului (obligatoriu), 
certificatul de deces (original şi copie), 
actul de succesiune (certificat de 
moştenitor sau certificat de calitate 
de moştenitor, certificat de legatar, 
hotărâre judecătorească de succesiune 
investită cu formula ,,definitivă şi 
irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./
paşaport al moştenitorului (original 
şi copie), împuternicire/declaraţie 
notarială din care să reiasă acordul 
celorlalţi moştenitori privind solicitarea 
şi încasarea rentei viagere agricole 
datorată rentierului (original), precum 
şi un extras de cont pe numele 
solicitantului.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) informează că 
în perioada 23 februarie-10 iunie 2016 
desfăşoară Campania de informare 
privind primirea cererilor unice de 
plată, având sloganul: 

“Fii fermier activ, depune cererea 
unică şi poţi obţine sprijin financiar”. 
“APIA te aşteaptă!”

Obiectivul general al campaniei 
îl reprezintă informarea fermierilor 
cu privire la fondurile destinate 
schemelor/măsurilor de plată în anul 
2016, precum şi la modalitatea de 
accesare a acestora.

Se pune accent în continuare pe 
informarea eficientă a fermierilor cu 
privire la modul de utilizare a aplicaţiei 
de identificare a parcelelor agricole 
– IPA Online, prin care beneficiarii îşi 
pot vizualiza, propriile parcele digitizate 
în campania anterioară şi îşi pot digitiza 
și măsura cu exactitate parcelele 
prin identificare pe ortofotoplanurile 
disponibile în baza de date (LPIS) a 
APIA. De asemenea, aplicația IPA 
Online pune la dispoziția fermierilor 
rezultatele controalelor pe teren din 
anii anteriori precum și avertizări 
privind calitatea digitizării parcelelor 
agricole, respectarea anumitor cerințe 
de ecocondiționalitate, atenționări 
referitoare la suprapunerea cu alte 
parcele digitizate sau supradeclararea 
suprafeței maxime eligibile a blocului 
fizic. Totodată, aplicația IPA Online 
informează fermierul dacă parcelele 
digitizate sunt situate în zone eligibile 
pentru plăţile compensatorii pentru 
măsurile de dezvoltare rurală în 
vederea solicitării acestora la sprijin 

dacă fermierul se angajează să 
respecte cerințele specifice măsurilor 
de dezvoltare rurală.   

Buna informare a fermierilor 
reprezintă una din cele mai importante 
condiţii pentru derularea la timp şi 
corectă a întregului proces de absorbţie 
a fondurilor europene alocate pentru 
sectorul agricol din România.

Pe durata Campaniei, centrele 
judeţene şi locale ale Agenţiei vor 
organiza sesiuni de informare şi 
instruire a fermierilor şi respectiv a 
administraţiei agricole din primării, 
cu privire la perioada de depunere a 
cererilor unice de plată în anul 2016, 
modalitatea de completare a acestora, 
condiţiile de eligibilitate impuse de 
legislaţia europeană şi naţională, tipurile 
de controale impuse de regulamentele 
europene, precum şi la pachetele 
financiare care pot fi accesate în cadrul 
măsurilor/schemelor de plată. În cadrul 
sesiunilor de instruire se va acorda 
o atenţie deosebită procedurii de 
completare electronică a declaraţiei de 
suprafaţă, de identificare a parcelelor 
agricole utilizate, respectiv de 
digitizare corectă a acestora, utilizând 
aplicația IPA Online. De asemenea, 
se va pune accent pe obligativitatea 
agricultorilor de a respecta normele de 
ecocondiţionalitate pe toate suprafeţele 
agricole utilizate.

 Informaţii suplimentare:
Campania de primire a cererilor 

unice de plată se va derula în 
perioada 1 martie–16 mai 2016 fără 
penalități, respectiv 17 mai-10 iunie 
cu penalizări de 1% pentru fiecare zi 
lucrătoare de întârziere.

● DE LA APIA

■ Pagină realizată de Adrian Crăciun

RENTA  VIAGERĂAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
informează că în 
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● CREDEM CĂ VĂ INTERESEAZĂ

REŢEAUA NAŢIONALĂ
A OFIŢERILOR DUNĂRENI

● PRIMIM LA REDACŢIE

SALVAÞI DELFINII DIN MAREA NEAGRÃ

Începând cu luna ianuarie 
2016, la nivel naţional, a fost 
declanşat procesul de constituire 
şi extindere a Reţelei Naţionale 
a Ofiţerilor Dunăreni, veriga 
de bază – iniţiată împreună de 
Catedra Internaţională Onorifică 
“Jean Bart” (CIO-SUERD), 
Comunităţile Locale Riverane 
Dunării (CLDR) şi Academia 
Română prin Centrul de 
Biodiversitate – pentru a facilita 
formarea de consorţii parteneriale 
şi accesarea de fonduri europene 
pentru proiecte şi investiţii în 
toate cele patru domenii majore 
de intervenţie prevăzute de 
Strategia UE pentru Regiunea 
Dunării (SUERD). În plus, în 
urma succesului primei sesiuni 
de formare, a fost declanşat 
procesul de lobby instituţional 
care să permită instituţionalizarea 
atribuţiilor “Ofiţerului Dunărean” 
prin obţinerea sprijinului 
principalelor autorităţi centrale cu 
relevanţă în domeniu, inclusiv a 

Coordonatorului Naţional SUERD 
– Ministerul Afacerilor Externe.

În acest context, Catedră 
Internaţională Onorifică “Jean 
Bart” în sprijinul SUERD (CIO-
SUERD) demarează înscrierile 
pentru cursul online a 
programului post-universitar 
de medie durată, care se va 
desfăşura în perioada lunilor 
martie-mai 2016. Cursul se 
desfăşoară în co-tutela şi sub 

înaltul gir al Academiei Române 
prin Centrul de Studii şi Cercetări 
de Biodiversitate Agrosilvică 
“Acad. David DAVIDESCU”, 
instituţie de învăţământ care 
alături de Ministerul Educaţiei 
este abilitată prin lege să 
organizeze cursuri de formare de 
tip postuniversitar. Precedentele 
sesiuni, organizate începând cu 
anul 2012, au fost deja absolvite 
în diverse centre universitare din 

ţară de un număr de peste 550 
de persoane care au devenit 
promotori, facilitatori, specialişti şi 
experţi ai Strategiei Dunării.

Beneficiile speciale pentru 
absolvenţi: primesc Certificat de 
Absolvire însoţit de o Anexă de 
Studii;  sunt cooptaţi în Reţeaua 
Naţională a Ofiţerilor Dunăreni, 
prin care primesc informaţii şi 
consiliere privind participarea la 
proiecte şi iniţiative dunărene; pot 
primi Scrisori de Recomandare 
pentru angajare, colaborare 
sau participare la parteneriate/
proiecte cu caracter naţional/
macro-regional; li se acordă 
acces privilegiat la evenimentele 
publice şi grupurile de lucru 
pentru proiectele iniţiate de 
partenerii CIO-SUERD şi CLDR.

Înscrierile se fac conform 
principiului “Primul venit-primul 
servit”, prin completarea şi 
transmiterea Formularului 
de Înscriere din ataşament.  
Detalii suplimentare pot 
fi consultate pe siteul 
www.houseofeurope.ro/SUERD/
CIO-SUERD.html sau solicitate 
Secretariatului Tehnic prin e-
mail: info@houseofeurope.ro 
ori telefonic la tel./fax: 
021.230.49.97.

Sandu ZAMFIRESCU

“S-a deschis sezonul” 
capturilor accidentale, 
sâmbătă 20 februarie 2016, 
cu primul afalin (Tursiops 
truncatus ponft’cus) eşuat 
în Nordul staţiunii Mamaia. 
Specialistul Mare Nostrum a 
indentificat ca şi cauză principală 
a decesului mamiferului 
prinderea accidentală într-o 
plasă de pescuit. Exemplarul 
a fost preluat cu sprijinul 
Dr. Adrian Bîlbă, de la Complexul 
Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, 
pentru efectuarea examenului 
necropsie, pentru care a sosit 
la Constanţa o echipă de medici 
veterinari, condusă de Dr. Teodor 
Soare, profesor la Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Bucureşti.

– Este binecunoscut faptul 
că, odată prins, la adâncime, 
în plasele pescăreşti, delfinul 
nu mai poate să respire şi 
moare asfixiat mecanic. Tocmai 
de aceea, Mare Nostrum a 
implementat proiectul prin care 
se montează pe aceste plase 

dispozitive electronice (Pingere 
sau ADD-uri) de avertizare 
sonoră a pericolului pentru 
delfini. Din păcate, mulţi dintre 
pescari sunt încă reticenţi la 
noile metode de îndepărtare a 
delfinilor de plasele de pescuit 
şi, din când în când, câte un 
exemplar sănătos şi tânăr cade 
în această capcană!

ONG Mare Nostrum este 
mereu prezent la datorie în lupta 
pentru salvarea delfinilor din Marea 
Neagră şi derulează şi în anul 
2016 programul Monitorizarea 
şi conservarea delfinilor din 
Marea Neagră.”Facem un apel 
şi îi încurajăm pe toţi cei care 
observă delfini (atât în libertate, 

cât si eşuaţi) să ne anunţe, 
pentru a ajunge în timp util sau 
pentru a le oferi asistenţă în 
direcţia salvării exemplarelor 
eşuate vii sau preluarea pentru 
investigaţii de laborator a celor 
morţi!” - Marian Paiu, Manager 
proiect. Numerele de telefon la 
care puteţi suna: 0241.612.422/ 
0341.407.432 sau 0763.255.731 
(linie NON-STOP)! De asemeni, 
puteţi trimite fotografii sau filmări 
însoţite de localizare (GPS sau 
reper costlier) pe adresa de 
e-mail office(0)marenostrum.ro 
s a u m a r i a n p a i u ( 0 ) m a r e 
nostrum.ro.

Acţiunea s-a desfăşurat 
în cadrul programului 
“Monitorizarea şi conservarea 
delfinilor din Marea Neagră”, 
susţinut financiar de campania 
„Adoptă un delfin”.

Pagină realizată de Adrian Crăciun
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Au trecut 25 de ani de când 
a luat fiinţă la Constanţa o nouă 
unitate şcolară – Liceul Tehnologic 
de Electrotehnică şi Telecomunicaţii – 
liceu ce a devenit în timp scurt o şcoală 
de referinţă în peisajul 
învăţământului profesional 
şi tehnic din judeţul nostru.

Liceul a pornit iniţial 
numai cu două specializări 
– electronist telecomunicaţii 
şi operator de poştă şi, pe 
măsură ce s-a dezvoltat, 
aria specializărilor s-a 
extins. 

Având în vedere 
cerinţele de pe piaţa muncii, 
au fost incluse în oferta liceului, de-a 
lungul timpului, şcoala de arte şi meserii, 
şcoala postliceală, şcoala profesională 
cu durata de 3 ani. Ne străduim să-i 
convingem pe tinerii absolvenţi ai 
claselor a VIII-a, pe părinţii acestora, 
precum şi pe absolvenţii cursurilor 
liceale de o realitate: o meserie bine 
aleasă şi bine învăţată este şansa 
oricărui om de a-şi asigura bunăstarea 
în orice fel de climat economic. 

Pentru anul şcolar 2016-2017, cei 
ce optează pentru continuarea studiilor 
în cadrul unităţii noastre şcolare 
pot alege între următoarele trasee 
educaţionale:

– Învăţământ liceal, cursuri de zi 
în domeniile: 
●  Electronică-Automatizări – 84 locuri
●  Electric – 56 locuri
●  Economic – 28 locuri

Finalităţile pentru cursurile liceale 
propuse cuprind astăzi 7 specializări: 
tehnician de telecomunicaţii, tehnician 
în automatizări, tehnician în instalaţii 
electrice, tehnician electrotehnist, 
tehnician electronist, tehnician operator 
tehnică de calcul şi tehnician în activităţi 
de poştă. 

– Învăţământ profesional de 
stat cu durata de 3 ani – calificarea 
profesională: electrician întreţinere şi 

LICEUL UNDE SE ÎNVAŢĂ CARTE ŞI MESERIE
reparaţii aparatură electrocasnică – 28 
locuri

– Învăţământ postliceal de stat 
– calificarea profesională – tehnician 
electronist telecomunicaţii – 28 locuri.

interesele comunităţii din care facem 
parte. 

Concepţia care ghidează activităţile 
liceului este fondată pe ideea că 
educaţia a fost şi trebuie să rămână 
motorul evoluţiei societăţii româneşti, 
că ceea ce se învaţă în şcoală poate şi 
trebuie integrat, valorificat în experienţa 
de viaţă a fiecăruia. 

Nu este un secret pentru nimeni 
că la această şcoală se face carte şi 
se învaţă meserie. Dăruirii cadrelor 
didactice li se adaugă calitatea 
materialului uman venit spre modelare. 
Este un lucru cunoscut din ghidurile 
de admitere că Liceul Tehnologic de 
Electrotehnică şi Telecomunicaţii este 
printre primele opţiuni în clasamentul 
liceelor tehnologice din judeţ. 

În spatele acestui bogat palmares 
se ascunde multă trudă de ambele părţi, 
atât din partea elevilor, cât şi din partea 
profesorilor, dar răsplata se poartă în 
suflet o viaţă întreagă. Indiferent cum 
ai numi-o: satisfacţia muncii împlinite, 
bucuria de a-ţi depăşi propriile limite, 
gustul succesului, sentimentul propriei 
valori, recunoştinţă – această stare de 
graţie te îmbogăţeşte şi te înnobilează.

Astăzi, Liceul Tehnologic de 
Electrotehnică şi Telecomunicaţii 
se prezintă ca o şcoală serioasă, 
recunoscută şi apreciată pentru 
calitatea educaţiei pe care o furnizează 
beneficiarilor, o şcoală care a 
promovat şi promovează respectul, 
recunoaşterea şi aprecierea, calitatea şi 
eficienţa, corectitudinea şi libertatea de 
opinie – o şcoală cu viitor, pentru viitor. 
Ne dorim să fim o şcoală a viitorului, 
să punem accentul pe o educaţie de 
calitate, pe valori în care elevii să 
creadă, în care să se regăsească şi 
care să îndeplinească două condiţii 
esenţiale: să placă elevilor, dar să fie 
şi eficientă, o şcoală prietenoasă cu 
părinţii, elevii şi profesorii ei şi deschisă 
către comunitate.

prof. Andra Şandru 
Directorul liceului TELECOM

cu parteneri din România, Germania, 
Spania, Italia şi Portugalia ne propunem 
o colaborare activă în vederea adaptării 
curriculumului în domeniul electric.

Participarea grupurilor de elevi şi 
profesori în echipe mixte 
alături de colegii din şcolile 
europene a avut ca efect 
sporirea calităţii actului 
educaţional prin regândirea 
strategiei didactice. Noţiuni 
ca cetăţenie europeană, 
apartenenţa la un sistem 
unic european de educare 
şi formare profesională, 
sporirea şanselor absol-
venţilor de a se integra pe 

piaţa europeană a muncii sunt noţiuni 
implementate în Liceul Tehnologic de 
Electrotehnică şi Telecomunicaţii. La 
nivelul comunităţii locale, impactul a 
fost sporirea prestigiului liceului, care, 
şi din acest motiv, a obţinut de două 
ori consecutiv statutul de ŞCOALĂ 
EUROPEANĂ în cadrul Concursului 
Naţional organizat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 

TU DECIZI! NOI  DOAR TE 
ÎNVĂŢĂM CE ÎNSEAMNĂ MESERIA, 
IAR TU HOTĂRĂŞTI CE CARIERĂ 
ÎŢI ALEGI! – acesta se doreşte a fi 
sloganul de promovare a planului 
de şcolarizare pentru anul şcolar 
2016-2017, slogan pe care dorim să-l 
transformăm în certitudine, împreună 
cu partenerii economici tradiţionali, 
dar şi cu parteneri economici noi, 
implicaţi şi interesaţi cu adevărat de 
pregătirea tinerilor pentru accesul pe 
piaţa muncii. Suntem deschişi şi ne 
dorim o colaborare mai bună cu mediul 
economic, cu comunitatea căreia îi 
aparţinem.

Liceul păşeşte într-o nouă etapă 
a existenţei sale, cu împliniri, amintiri 
şi oameni frumoşi, care formează de 
25 de ani o mare familie – FAMILIA 
LICEULUI TELECOM. Şi aşa cum e 
firesc într-o familie, realizările sunt 
rodul eforturilor susţinute ale cadrelor 
didactice, ale elevilor şi părinţilor 
implicaţi în activităţile şcolii: proiecte 
europene, concursuri şi proiecte 
locale, naţionale şi internaţionale, 
olimpiade, Simpozionul Internaţional 
de Comunicări Ştiinţifice ajuns în acest 
an la a VIII-a ediţie.

Cadrele didactice se străduiesc 
să susţină un învăţământ la standarde 
europene. Atingerea acestui obiectiv nu 
este o chestiune simplă într-o societate 
caracterizată de schimbări rapide 
şi efecte imediate, în care educaţia 
şi învăţământul trebuie reînnoite, 
adaptate. Aceasta presupune o luptă 
continuă cu rutina, căutarea de soluţii 
pentru învingerea conservatorismului 
şi promovarea intereselor şcolii şi 
ale elevilor, îmbinarea acestora cu 

Proiectele derulate la nivelul şcolii 
noastre acoperă o mare diversitate de 
preocupări şi provocări ancorate în 
realitatea actuală, menite să creeze de 
punţi între activitatea educativă formală, 
non-formală şi informală. Proiectele 
vizează educaţia interculturală, 
educaţia pentru sănătate, educaţie 
antiviolenţă, educaţie civică, estetică 
şi spirituală, orientare şcolară şi 
profesională, activităţi de voluntariat. 

Palmaresul rezultatelor obţinute 
de-a lungul timpului la concursuri, 
olimpiade şi competiţii este foarte bogat. 
Stau mărturie diplomele şi trofeele 
obţinute de elevii noştri la aceste 
manifestări – locurile I, II, III la fazele 
judeţene şi naţionale ale olimpiadelor 
şi concursurilor interdisciplinare 
tehnice în domeniile electrotehnică, 
electronică şi telecomunicaţii, premii şi 
menţiuni la fazele judeţene şi naţionale 
ale Concursului de matematică Adolf 
Haimovici, primele locuri la Concursul 
de fizică aplicată Ştefan Procopiu, 
fazele judeţene, premii la Concursul 
judeţean de reviste şcolare şi jurnalism 
pentru editarea revistei START ÎN 
MILENIUL III, alte diplome şi premii 
oferite de MECTS, ISJ, Consiliul 
Judeţean, Prefectura Constanţa pentru 
implicare şi rezultatele obţinute la 
diferite manifestări cultural-ştiinţifice.

Începând cu anul 2002, anul 
demarării primului proiect european de 
tip Leonardo da Vinci, până în prezent, 
s-au derulat zeci de proiecte la care au 
participat sute de elevi şi majoritatea 
cadrelor didactice ale liceului. Profesorii 
şi elevii şcolii noastre au fost beneficiari 
de fonduri europene în valoare de 
aproape 800.000 €. Continuăm cu 
activităţile specifice pregătirii în vederea 
participării la noi proiecte Erasmus +. 
Următorul proiect depus urmăreşte 
realizarea unui stagiu european 
pentru dobândirea şi dezvoltarea de 
noi abilităţi şi competenţe în utilizarea 
noilor tehnologii în domeniul electric, 
instalaţii domotică, proiect ce are 
parteneri din Spania şi Portugalia, iar în 
cadrul proiectelor strategice împreună 

● O şcoală deschisă către comunitate


