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● EVENIMENT
Constanța – gazda a
două olimpiade naționale

În perioada 18-20 aprilie, Ministerul Educației Naționale 
și Cercetării Științifice a organizat la Constanța Olimpiada 
Națională de Limbă și Literatură Turcă și Olimpiada Națională 
de Limbă Rromani, la care au participat 227 de elevi și cadre 
didactice din toată țara.

Astfel, la Olimpiada de Limbă rromani – aflată la cea de-
a XVII-a ediție – au participat 72 de elevi din 30 de județe. 
Festivitatea de deschidere a olimpiadei a avut loc luni, 18 aprilie 
2016, ora 9.00, la Casa de Cultură a Comunei Agigea şi în 
intervalul 11.00-14.00 elevii au susținut proba scrisă la Școala 
Gimnazială „Ion Borcea” din localitate. Premierea elevilor a fost 
programată miercuri, 19 aprilie, la ora 18.00, la Casa de Cultură 
a Comunei Agigea.

La festivitatea de deschidere au participat Primarul Comunei 
Cristian Cârjaliu, Directorul Direcţiei Minorităţi, Szőcs Domokos, 
consilier limba rromani din cadrul MENCS, profesor Gheorghe 
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Sarău și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean 
Constanța.

Deschiderea celei de-a XX-a ediții a Olimpiadei de limbă și 
literatură turcă a avut loc tot luni, 18 aprilie a.c., ora 13.00, la 
Școala Gimnazială Nr. 1 din Eforie Nord. Începând cu ora 14.00, 
cei 80 de elevi (din cinci județe) au intrat în competiție timp de 
trei ore, susținând proba scrisă a olimpiadei. Premierea celor 
mai buni elevi participanți la Olimpiada de limbă şi literatură 
turcă s-a desfășurat miercuri, 20 aprilie 2016, ora 12.00, în Sala 
de Conferințe a Hotelului „Ana” din Eforie Nord.

La festivitatea de deschidere au participat: Primarul orașului 
Eforie, Ovidiu Brăiloiu, Directorul Direcţiei minorităţi MENCS, 
Szőcs Domokos, inspector limba turcă MENCS, Vildan 
Bormambet și reprezentanți ai ISJ Constanța. 

De asemenea, participanţii au vizitat orașul Constanța, 
Muzeul Militar din Constanţa, Muzeul de Istorie şi Arheologie, 
cât şi Geamia Carol I.

Adrian Crăciun

Fie	ca	Lumina	Divină	a	S�intelor	Paşti	
să	vă	aducă	multă	sănătate,	bucurii,	
împliniri,	înţelegere,	iubire,	speranţă	
şi	gândurile	bune	să	vă	însoţească	

pretutindeni.	

Hristos a înviat!

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA
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► VALU LUI TRAIAN

► TUZLAManifestarea coetnicităţii într-o 
zonă culturală precum Dobrogea 
este un fapt cunoscut, acest spaţiu 
fiind caracterizat printr-o locuire 
interetnică: români, turci, tătari, 
lipoveni, etc. Modelul de conlocuire 
a determinat, la rândul său, 
exprimarea liberă, fundamentată pe 
acceptarea şi înţelegerea celuilalt, a 
multiculturalităţii.

Acestea sunt motivele pentru 
care instituţia noastră a considerat 
necesară şi benefică iniţierea unui 
proiect internaţional sub forma unei 
înfrăţiri cu Şcoala “Mustafa Yeşil 
Ortaokulu” din Istanbul, cu sprijinul 
Consulatului General al Republicii 
Turcia la Constanţa, reprezentat 
de Ali BOZCALIȘKAN, care în 
luna ianuarie a.c. ne-a confirmat 
înfrăţirea cu partenerii noştri cu 
speranţa că aceasta ”va avea o 
contribuţie importantă la relaţiile de 
cooperare şi prietenie existente între 
Turcia şi România în aproape toate 
domeniile”.

Obiectivul principal al acestui 
proiect este: cunoaşterea strategiilor 
moderne de formare a cadrelor 
didactice din şcolile gimnaziale, a 
managerilor din aceste instituţii, 
precum şi conştientizarea rolului 
schimburilor interculturale în 
domeniu.

Astfel în perioada 10-11.03. 2016, 
cu ocazia deplasării la Istanbul a 
unei delegaţii din România, formată 
din: director prof. Buzan Radu-Emil, 
director adjunct Mihai Ioana, prof. 
lb. turcă Gemil Meral, prof. pt. înv. 
preşcolar Mihalcea Cristina în cadrul 
Proiectului „ Educaţia multiculturală 
– şansa viitorului”, a avut loc prima 
vizită de lucru la Şcoala “Mustafa 
Yeşil Ortaokulu”, Esenyurt/Istanbul. 
Discuţiile libere, purtate atât la 
nivel formal, cât şi informal, despre 
problematica actului educaţional 
din cele două ţări au reprezentat 
activităţile de bază în prima zi a 
vizitei. În cea de-a doua zi, delegaţia 
noastră a vizitat o şcoala primară şi 

UN PROIECT INTERNAŢIONAL
CARE SPRIJINĂ SCHIMBURILE INTERCULTURALE

un liceu aflate în apropierea şcolii 
gimnaziale amintite mai sus, dar şi 
un centru de calificare profesională, 
făcându-ne astfel o imagine de 
ansamblu asupra sistemului de 
învăţământ din Turcia care ne-a oferit 
exemple de bună practică, unul dintre 
ele fiind implementarea unui sistem 
informatic, interactiv, “Fatih”, cu acces 
la internet şi platforme de învăţare 
pentru toate disciplinele, toate pe 
suportul unei table interactive, oferit 
gratuit în toată ţara de către guvernul 
turc în 2015. Am aflat chiar de la 
elevii unei clase avantajele utilizării 

unui astfel de program: atractivitate, 
eliminarea monotoniei, dezvoltarea 
abilităţilor de a opera pe calculator, 
dezvoltarea memoriei fotografice şi a 
memoriei de lungă durată, fapt care 
ne face ca pe viitor să ne dorim şi în 
ţara noastră astfel de programe.

În mod firesc, gazdele noastre 
extrem de ospitaliere ne-au ghidat 
paşii către obiective turistice, 
simboluri ale culturii islamice, 
precum Moscheea Albastră. Toate 
acestea ne-au făcut să simţim şi să 
trăim la fel, ca o singură entitate, 
transfrontalieră, dedicaţi toţi unui 

singur ideal: identificarea unor forme 
noi de colaborare în vederea găsirii 
de modalităţi eficiente, moderne de 
desfăşurare a actului educaţional, 
în favoarea beneficiarului primar 
– elevul. 

În finalul discuţiilor s-a căzut 
de acord ca o delegaţie a Școlii 
”Mustafa Yeşil Ortaokulu” din 
Istanbul, să vină la Tuzla în perioada 
28-29 martie 2016, pentru semnarea 
proiectului şi schimb concret de 
experienţă în acest domeniu. 
Urmează ca în perioada specificată, 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tuzla să-şi 
primească partenerii turci cărora să 
le prezentăm frumuseţile locului, 
dar şi câteva activităţi educative şi 
cultural-artistice.

Programul a fost foarte apreciat 
de ambele părţi, el atingându-şi toate 
obiectivele la un înalt nivel calitativ. 
De aceea le mulţumim tuturor, şi 
pe această cale, pentru activitatea 
exemplară desfăşurată cu această 
ocazie. Dar cel mai important şi mai 
plăcut lucru pentru noi a fost căldura 
sufletească pe care am simţit-o pe tot 
parcursul vizitei, de la reprezentanţi 
ai comunităţii locale, directori, 
profesori până la elevi, aceasta 
dându-ne certitudinea că ne-am 
făcut noi prieteni – premisa esenţială 
pentru traducerea în fapt a titlului 
proiectului: „Educaţia multiculturală 
– şansa viitorului”.

Sperăm ca în viitor elevii şcolii 
noastre să-i cunoască pe cei ai şcolii 
partenere prin vizite reciproce care 
să le deschidă orizontul cunoaşterii 
şi să-i facă a înţelege necesitatea 
adaptării şi integrării într-o societate 
definită de globalizare.

prof. Ioana Mihai,
director adjunct 

ŞCOALA  ALTFEL

Imagini de la Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Valu lui Traian (director, prof. Lavinia Robe)
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Socotind după ultimele 
proiecte, Centrul pentru Tineret şi 
Piaţa agroalimentară, amândouă 
cu o mare deschidere către 
comunitate, eşti tentat să 
crezi că Primăria a descoperit 
o reţetă de succes în privinţa 
investiţiilor. Mai  nou, la 
Agigea se află în derulare 
un proiect mult aşteptat de 
localnici, e vorba de Centrul 
de permanenţă, o clădire cu 
demisol, parter şi două etaje. 
„Avem nevoie de un centru de 
permanenţă modern, cu spaţii 
corespunzătoare şi dotări pe  
măsură, spune Cristian Cârjaliu, 
primarul comunei. La demisol 
se va amenaja un depozit 

pentru farmacie, la parter se 
vor deschide o farmacie şi un 
cabinet pentru tratament. Tot 
aici se va afla camera de gardă 

în grafic şi sperăm, a adăugat 
primarul, că până la sfârşitul 
anului să fie finalizate şi oamenii 
din comună să beneficieze de 
servicii medicale de calitate, 
la standarde care să nu fie cu 
nimic mai prejos decât cele din 
oraşe. Continuăm, după cum 
se ştie, şi lucrările la reţeaua de 
gaze, unde vom realiza, până în 
toamnă, mai bine de 80 la sută 
din lucrări”. 

Fapt lăudabil, 
comuna Agigea pune 
la dispoziţia tinerilor 
două aşezăminte de 
cultură: un Centru 
pentru tineret şi o 
casă de cultură, ceea 
ce este, trebuie să 
subliniem, un privilegiu 
în comparaţie cu alte 
localităţi care nu au 
o scenă unde tinerii 

să iniţieze spectacole şi 
evenimente culturale. Chiar în 
aceste  zile, Agigea găzduieşte 

un festival de teatru rezervat 
elevilor, încă o dovadă că 
educaţia este o prioritate pentru 
primărie şi pentru Consiliul 
Local. Asemenea veşti au darul 
să-i bucure atât pe elevi, care 
au şansa să se afirme, cât şi pe 
dascăli şi pe părinţii lor. Şi unii 
şi alţii îşi pot vedea acum rodul 
strădaniei şi perseverenţei pe 
care le depun în sălile de clasă, 
semn clar că munca lor are un 
viitor. Un viitor la temelia căruia 
se află o tradiţie ce trebuie 
conservată şi promovată cu 
pasiune şi cu talent cu prilejul 
unor concursuri.

N.R. Despre Festivalul de 
teatru de la Agigea vom reveni 
cu detalii şi cu imagini care să 
ilustreze talentul şi emoţiile 
participanţilor la acest eveniment 
care îmbogăţeşte calendarul 
manifestărilor culturale de la 
Centrul pentru tineret şi de la 
casa de cultură.

Andreea Pascu

► AGIGEA

PRIORITĂŢILE PRIMĂRIEI: 
EDUCAŢIA ŞI SĂNĂTATEA

şi un cabinet medical. La etajele 
I şi II se vor amenaja încă 
patru cabinete. Lucrările sunt 

De câteva luni, primăria a 
declanşat campania „Curăţăm 
Constanţa noastră” şi primele 
semne ne îndreptăţesc să 
scriem că nu avem de-a face 
cu o lozincă, nici vorbă de aşa 
ceva. Primul care a dat semnalul 
acestei campanii adevărate 
a fost, fapt lăudabil, Decebal 
Făgădău, primarul interimar 
al municipiului Constanţa, 
iniţiatorul câtorva proiecte 
care vor schimba faţa oraşului 
până se va deschide sezonul 
estival. Spiritul gospodăresc 
este promovat cu ajutorul 
câtorva proiecte care vizează 
o schimbare de atitudine şi, 
subliniem, de mentalitate. Şi 
una şi alta având darul de a da 
farmec şi culoare unui oraş, dar 
şi staţiunii Mamaia. În numai 
câteva luni de la declanşarea 
campaniei amintite, s-au 
înregistrat schimbările mult 
aşteptate: spaţiile verzi au 
fost regenerate, s-au creat 
noi aliniamente stradale, au 
fost reabilitate scuarurile, iar 
în parcuri şi în cartiere au fost 
plantaţi câteva sute de arbori 
şi arbuşti; malurile lacului 
Tăbăcărie au fost curăţate; la 
Delfinariu; iată o informaţie de 

• CURĂŢĂM CONSTANŢA NOASTRĂ

Agenda primarului, agenda comunităţii

ultima oră, Complexul Muzeal 
de Ştiinţe ale Naturii, va înfiinţa, 
potrivit declaraţiei dr. Adrian 
Bâlbă, directorul instituţiei 
amintite, o pădure dobrogeană 
care va da, cum spuneam, 
farmec şi culoare zonei. Aici 
vor fi plantaţi mai bine de 8000 
de arbori din specii autohtone; 
au apărut coşuri noi de gunoi; 
primăria are în atenţie, după 
cum preciza primarul interimar 
Decebal Făgădău, parcurile şi 
spaţiile verzi din zonele mari, 
iar în faţa blocurilor şi a caselor 
cetăţenii au datoria civică (parcă 
nu sună rău!) să intervină şi să 
facă ordine şi curăţenie. Numai 

aşa oraşul ar putea deveni mai 
atrăgător şi străzile vor căpăta 
aerul unei metropole. Pasajul 
pietonal de la TOMIS (de pe str. 
Ştefan cel Mare) va cunoaşte o 
amplă transformare, iar strada 
amintită va fi, şi ea, reabilitată şi 
va redeveni pietonală. Cartierul 
FERDINAND va deveni un punct 
de atracţie pentru constănţeni şi 
pentru turişti. Într-o primă etapă 
vor fi refăcute spaţiile verzi şi 
parcările. În urma campaniei 
„Curăţăm Constanţa noastră” 
se văd deja primele schimbări 
în staţiunea Mamaia şi în Piaţa 
Tomis Nord, în parcul de la Gară 
şi în zona liceului TRAIAN, la 

CET şi la Poarta 6, ca să 
amintim doar câteva zone. În 
această vară vor apărea şi noi 
sensuri giratorii care vor fluidiza 
traficul şi îi va ajuta pe turişti 
să evite ambuteiajele. Până la 
1 iunie, bulevardul TOMIS va 
fi modernizat, vor fi finalizate 
trotuarele şi vor fi îngropate 
cablurile. Tot aici va fi amenajată 
şi o pistă de biciclete.

Într-o primă etapă vor 
fi asfaltate 22 de străzi în 
cartierele Palazu Mare şi 
Baba Novac, Veterani şi 
Compozitorilor, bordurile şi 
trotuarele din cartierele amintite 
vor fi refăcute şi ele. Spaţiul 
tipografic nu ne îngăduie să 
insistăm asupra detaliilor, dar 
asta nu ne împiedică să scriem 
că staţiunea Mamaia va avea, 
în sfârşit, un regulament de 
funcţionare. La timpul potrivit 
vom reveni cu precizări. 
În curând, e limpede, vom 
scrie despre noua imagine 
a municipiului Constanţa.  
Primăria va continua campania 
de amenajare a locurilor de 
parcare, în zona Teatrului Oleg 
Danovschi va fi amenajată o 
parcare subterană. Despre 
acest proiect şi despre alte 
câteva  proiecte (aflate în 
pregătire) vom reveni cu 
amănunte.

Adrian Crăciun 

CURĂŢĂM CONSTANŢA NOASTRĂ

Agenda primarului, agenda comunităţiiAgenda primarului, agenda comunităţii
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Programul Operaţional 
Regional e un subiect 
de actualitate pentru 
administraţia publică locală. 
Mai mult, e şi o provocare 
care trebuie privită cu 
atenţia cuvenită pentru a 
urgenta absorbţia fondurilor 
europene. E vorba de o 
provocare ce presupune o 
nouă mentalitate şi o nouă 
atitudine pentru dezvoltarea 
unitară şi echili-brată a Zonei 
Metropolitane Constanţa. 
Plecând de la această idee, 
Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona 
Metropolitană Constanţa a 
organizat o dezbatere cu 
primarii localităţilor din zona 
amintită, o dezbatere unde 
s-au făcut propuneri  pentru 
îmbunătăţirea strategiei de 
dezvoltare a localităţilor. 
Dezbaterile au pus în evidenţă 
câteva  beneficii. Proiectele vor 
avea impactul scontat dacă vor 
fi întocmite după o consultare 
publică; un alt fapt important: 
implementarea proiectelor să se 
facă sub o atentă monitorizare; 
ele trebuie să fie bine motivate 
şi să fie întocmite pe date şi 
informaţii corecte. 

Primăriile şi consiliile locale 
trebuie să aibă în atenţie proiecte 
ce vizează îmbunătăţirea 
mediului urban, conservarea, 
protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural. 
ANI MERLĂ, administratorul 
delegat al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară a 
Zonei Metropolitane Constanţa, 
a propus organizarea  unor 
sesiuni de perfecţionare. 
Primăriile şi Consiliile locale 
trebuie să aibă la îndemână 
soluţii şi răspunsuri la câteva 

ANI MERLĂ: „ESTE NEVOIE DE O STRATEGIE 
ÎMBUNĂTĂŢITĂ, CARE SĂ FIE AGREATĂ 

ŞI DE AGENŢII ECONOMICI”

ANI MERLĂ: „ESTE NEVOIE DE O STRATEGIE 
ÎMBUNĂTĂŢITĂ, CARE SĂ FIE AGREATĂ 

● Oportunităţile Programului Operaţional Regional

▀  ZONA METROPOLITANÃ CONSTANŢA

Dumitru 
Chiru

George 
Scupra

întrebări: Cum ar fi întreţinute 
aceste investiţii? Cum îşi va 
atinge proiectul indicatorii?

Şi încă o subliniere: 
obiectivele să fie integrate. 
Echipa de proiect trebuie să 
fie bine pregătită şi să aibă 
argumente pentru susţinerea 
proiectului şi trebuie să 
fie atentă la detalii: pentru 
reabilitarea iluminatului public, 
spre exemplu, este nevoie de 
cadastru tehnico-edilitar. Axa 
Prioritară 3 este generoasă 

în oportunităţi. „Pe această 
Axă, remarca Adrian Crăciun, 
director proiecte şi programe 
în cadrul Zonei Metropolitane 
Constanţa, sunt investiţii desti-
nate îmbunătăţirii transportului 

public urban. Proiectele trebuie 
să fie bine pregătite pentru că 
nu se acceptă modificări, ele 
pot întârzia absorbţia banilor”.

Un proiect, se ştie, trebuie 
bine organizat, iar între 
argumentele puternice trebuie 
să fie menţionate şi beneficiile 
proiectului. Idei de proiecte 
sunt multe, câteva dintre ele 
au fost subliniate şi în cadrul 
dezbaterilor, semn clar că 
există preocupare şi interes 
pentru întocmirea unor proiecte 
viabile.

Oportunităţile trebuie privite 
cu atenţie pentru ca proiectele 
să îşi atingă scopul şi să 
stimuleze mediul de afaceri. 
În turism, spre exemplu, este 
nevoie de o strategie care să fie 
agreată şi de agenţii economici. 
Programul Operaţional 
Regional este o provocare şi 
în faţa unei provocări trebuie 
să fii, cum se spune, cu temele 
bine făcute. Potenţial există! E 
vremea proiectelor acum! La 
Techirghiol, ca să apelăm la 
exemple, s-ar putea extinde 
PROMENADA; la Năvodari 
există oportunităţi pentru 

construirea unui teatru de 
vară; la Ovidiu ar putea fi 
îmbunătăţită infrastructura 
educaţională, mai cu seamă 
că aici se discută de ceva 
vreme de un proiect care să 
sprijine extinderea liceului 
tehnologic.

Idei de proiecte 
sunt multe, numai că 
inventarierea priorităţilor 
trebuie făcută după o largă 
consultare cu cetăţenii şi cu 
agenţii economici. Numai 
aşa, sublinia Ani Merlă, 
putem avea certitudinea că 
proiectele vor fi viabile.
P R O G R A M U L 

OPERAŢIONAL REGIONAL 
poate deveni un punct de 
sprijin în dezvoltarea unitară 
a infrastructurii publice din 
Zona Metropolitană Constanţa. 

Implementarea unor proiecte 
viabile poate fi un semnal 
pentru investitorii care vor 
să investească. Investiţiile 
vor sprijini apariţia unor 
noi locuri de muncă şi vor 
asigura dezvoltarea durabilă a 
întregii zone. Ele vor diminua 
discrepanţa dintre localităţile 
Zonei Metropolitane Constanţa 
şi vor impulsiona dezvoltarea 
turismului prin implementarea 
unor proiecte viabile.

Andreea Pascu
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Şi în acest an, Primăria 
oraşului Eforie a chibzuit câteva 
acţiuni de curăţenie, încercând 
să beneficieze de vremea bună 
şi să pună la punct zona turistică 
a oraşului. „Pregătim în aceste 
zile oraşul pentru sezonul 
estival. Urgentăm reabilitarea 
trotuarelor, a spaţiilor verzi şi 
parcurilor, ne îngrijim de zona 
de PROMENADĂ, înlocuim 
coşurile de gunoi care nu 
mai corespund; avem câteva 
priorităţi şi le supraveghem, 
pentru că nu vrem să-i deranjăm 
pe turişti, spune Ovidiu Brăiloiu, 
primarul oraşului Eforie. Plajele 
au fost amenajate, unele 
s-au mărit cu 50-60 de metri. 
În aşteptarea verii, am făcut 
ordine în parcurile oraşului şi pe 
faleze, urmărim îndeaproape 
lucrările unui proiect pe care 
l-am pregătit trei ani de zile, e 
vorba de introducerea gazelor. 
Proiectul este în derulare, 
lucrările sunt în grafic. În doi-trei 
ani îl finalizăm. E bine că am 
început cu dreptul şi putem să 
le dăm locuitorilor o veste bună. 
Totodată continuăm lucrările de 
cadastru şi punem la punct 
iluminatul public. Am încheiat 
proiectul de creare şi dotare a 
CENTRULUI NAŢIONAL DE 
INFORMARE TURISTICĂ, aşa 
că vom beneficia de o bază de 
date complexă care ne va ajuta 

► EFORIE

să punem la dispoziţia turiştilor 
informaţii de ultimă oră despre 
staţiune şi despre destinaţiile 
turiştilor din zonă. Apelând la 

această bază de date am aflat 
că bazele de tratament şi de 
agrement  s-au modernizat, 
ele pun la dispoziţia turiştilor 

terenuri de sport şi piscine, 
numărul locurilor de cazare a 
crescut: în Eforie Nord sunt 
peste 3000 de locuri de cazare 
în hoteluri şi vile de una sau 
de trei stele, iar în Eforie 
Sud sunt mai bine de 2500. 
Eforie este cea mai veche 
staţiune balneară de pe litoralul 
românesc. Pliantele puse la 
dispoziţia turiştilor şi investiţiile 
de ultimă oră nu fac altceva 
decât să sporească vizibilitatea 
acestei staţiuni a cărei tradiţie 
începe în 1899.  

„Nu ne rămâne, spune 
Ovidiu Brăiloiu, decât să 
promovăm tradiţia şi proiectele 
care au făcut ca staţiunea 
Eforie să fie tot mai atractivă 
pentru turişti. Nevoia, e 
adevărat, te învaţă, dar în 2016 
cred că trebuie să avem o altă 
mentalitate şi o nouă atitudine 
şi să îngrijim ceea ce am 
făcut în ultimii ani: încurajăm 
investiţiile şi le promovăm 
avantajele şi beneficiile pe care 
le aduc turiştilor. Un investitor 
plăteşte taxe şi impozite şi, în 
acest caz, el trebuie sprijinit. 
Afacerea trebuie să meargă. 
Trebuie să învăţăm şi de la alţii, 
trebuie să vedem cum merge 
treaba în grădina lor şi să ne 
adaptăm. Un prim ajutor ar 
putea fi legislaţia. Ea trebuie să 
fie clară. Trebuie să diminuăm 
birocraţia”.

La Eforie, e limpede, 
priorităţile sunt  privite cu 
atenţia cuvenită. E încă un 
semn că investiţia în turism 
începe cu spiritul gospodăresc 
al administraţiei publice locale. 
Şi asta contează!

Iacob Ioniţă   

SPIRITUL GOSPODÃRESC ESTE INVESTITIA 
CARE CONTEAZÃ ÎN TURISM

,

La Costineşti, curăţenia de primăvară a început mai devreme decât în alţi 
ani. Spaţiile verzi, bordurile şi trotuarele sunt îngrijite, străzile la fel, semn că 
Sărbătorile Pascale şi sezonul estival vor fi întâmpinate cum se cuvine. În 
această vară sunt mari aşteptări în privinţa turismului, iar primăria şi Consiliul 
Local s-au pregătit să vină în întâmpinarea acestor aşteptări. Mai nou, în 
Costineşti s-au amenajat, după cum precizează primarul Traian Cristea, încă 
300 de locuri de parcare. Turişti să fie! Lucrările la reţeaua de gaze naturale, iată 
încă o noutate, sunt în grafic. Până la mijlocul lunii iunie, se vor finaliza lucrările 
de alimentare cu gaze în zona turistică a staţiunii Costineşti. „Urgentăm lucrările, 
spune Traian Cristea, pentru că nu vrem să-i stânjenim pe turişti. Costineşti a 
fost şi a rămas o staţiune ospitalieră, iar acum ne aşteptăm să redescopere 
drumul către staţiune şi investitorii. Cu siguranţă, primii care se vor bucura de 
această investiţie vor fi localnicii. Până în vara lui 2017 sunt convins că toate 
unităţile turistice şi localnicii se vor racorda la reţeaua de gaze”.

La Costineşti, iată, povestea continuă şi staţiunea rămâne una de top.
Andreea Pascu

POVESTEA CONTINUĂ
● priorităţile administraţiei locale: reţeaua de gaze 

şi locurile de parcare

► COSTINEŞTI
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■ Pagină realizată de Andreea Pascu

Elevii Şcolii Gimnaziale 
„George Coşbuc” din comuna 
23 August au privit cu un 
interes deosebit ideea de 
a fi parteneri într-un proiect 
ERASMUS, alături de elevi  din 
Germania şi Franţa, parteneri 
în acest proiect care vizează 
conştientizarea dificultăţilor 
privind deplasarea locală prin 
cercetarea mijloacelor de 
deplasare. Şi încă un detaliu: 
proiectul prevede ca partenerii 
să organizeze întâlniri cu 
specialiştii precum şi deplasări 
pe traseele  locale. Sunt activităţi 
care îi vor ajuta pe partenerii 
proiectului să conştientizeze 
necesitatea dezvoltării durabile 
prin folosirea mijloacelor de 
deplasare ecologice. „După 
primele întâlniri, precizează 
Magdalena Iacob, directorul 

● ERASMUS

Un proiect cu impact la şcoala
din comuna 23 August

şcolii din comuna 23 August, 
putem aprecia că parteneriatul a 
funcţionat la nivelul aşteptărilor. 
Am desfăşurat o serie de 
activităţi care îi vor ajuta pe 

participanţii la proiect să 
capete competenţe tehnice în 
transportul pe biciclete şi să îşi 
însuşească legislaţia şi regulile 
de circulaţie ale bicicliştilor. 
Echipa fiecărei ţări este formată 
din 16 elevi (plus profesori). 
Partenerii proiectului vor 
organiza activităţi pe care le vor 
desfăşura împreună sau separat 
pentru a atinge obiectivul 
propus: cercetarea mijloacelor 
de transport; mai mult, ei vor 
comunica în limba engleză, 
vor susţine campanii publicitare 
şi vor organiza întâlniri cu 
specialiştii în cadrul unor 
ateliere. Partenerii proiectului 
vor prezenta concluzii după 
ce vor investiga mijloacele de 
transport folosite şi vor analiza 
rezultatele chestionarelor ce 
vizează mijloacele de transport. 
Proiectul e în derulare, iar 
o serie de activităţi au fost 
desfăşurate. La unele activităţi, 
fapt remarcabil, au participat 
şi părinţii elevilor care fac 
parte din echipa de proiect. 
Acum, a adăugat profesoara 
Magdalena Iacob, facem 
ultimele pregătiri pentru a 
amenaja „Colţul ERASMUS”, 
un loc rezervat activităţilor pe 
care le desfăşurăm în cadrul 
acestui proiect”.

Pentru că am amintit de 
activităţi, inserăm câteva 
informaţii despre ele: elevii au 
identificat şi vizitat traseele 
preferate de biciclişti, au 
inventariat mijloacele de 
transport. Echipa şcolii din 
comuna 23 August, coordonată 
de prof. Alina Orzaru, a prezentat 
un filmuleţ ce surprinde elevii 
venind sau plecând de la 
şcoală. Diseminarea activităţilor 
din proiect s-a făcut în cadrul 
şedinţelor cu părinţii, dar şi în 
consiliul profesoral, apreciindu-
se de fiecare dată impactul 
acestui proiect. Fotografiile 
din această pagină, veţi fi de 
acord cu noi, nu fac altceva 
decât să ilustreze interesul 
elevilor. În ziua documentării 
noastre la Şcoala Gimnazială 
„George Coşbuc” din comuna 
23 August, echipa de proiect 
se pregătea pentru o întâlnire 
cu partenerii. Profesoara 
Valentina David pregătea 
concluziile unui chestionar 
care a fost completat de elevi 
şi părinţi: prof. Stelian Floroiu 
era nerăbdător să prezinte 
date despre pregătirea fizică a 
elevilor. Lipsea doar Alexandra 
Necula (aflată în concediu fără 
plată), dar asta nu ne împiedică 
să scriem că profesoara a fost 
printre iniţiatorii acestui proiect, 
un proiect despre „ROMÂNIA 
EDUCATĂ”. Privind aceste 
fotografii, cu secvenţe care 
sunt deja cunoscute localnicilor 
şi partenerilor din proiect, ne 
bucurăm că avem privilegiul 
să promovăm proiectul 
ERASMUS.

Într-adevăr, activităţile şi 
rezultatele de până acum ne 
îndreptăţesc să scriem că la 23 
August, într-o şcoală din mediul 
rural, perseverenţa elevilor şi 
inteligenţa cadrelor didactice 
evidenţiază un potenţial care 
ne face să fim optimişti şi să ne 
gândim că viitorul sună bine.
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● LAURENŢIU MIREA, preşedintele FEDERAŢIEI
ORGANIZAŢIILOR DE PESCARI DE LA MAREA NEAGRĂ:

– Vă invit, domnule Mirea, 
să faceţi, pe scurt, o prezentare 
a Federaţiei Organizaţiilor de 
Pescari de la Marea Neagră: ce 
proiecte are această Federaţie?

– Federaţia are în 
componenţă pentru asociaţii 
profesionale şi cinsprezece 
societăţi comerciale cu un 
număr mare de angajaţi. Ele 
îşi desfăşoară activitatea de la 
Mihai Viteazu până la Mangalia, 
iar activitatea profesională a 
membrilor săi este împărţită în 
trei categorii distincte: pescuitul 
comercial este practicat de 
13 societăţi comerciale care 
au 49 de bărci; acvacultura 
marină este practicată de S.C. 
MARICULTURA SRL, singura 
fermă piscicolă de cultivare a 
scoicilor în sistem dirijat de la 
Marea Neagră. Aici se foloseşte 
o tehnologie proprie care va 
fi dezvoltată ca o activitate 
durabilă care se sprijină pe 
un plan strategic de acţiune 
pentru reabilitarea şi protecţia 
Mării Negre, a treia activitate 
este legată de procesare. SC 
Patrician TRAINING SRL a 
construit o unitate de procesare 
moluşte, o unitate modernă, 
cu echipamente şi depozite de 
refrigerare, cu tunel de congelare 
rapidă, cu tot ce trebuie, este 
o investiţie de peste un milion 
de euro, ea a fost finanţată din 
fonduri proprii, dar şi din fonduri 
atrase prin Programul Naţional 
de Finanţare 2007-2013, Axa 2 
Măsura 2,3.

– Cum îi sprijină federaţia pe 
membrii săi?

– Îi sprijinim să atragă 
fonduri europene, Asociaţia 
Pescarilor şi Recoltatorilor de 
Fructe de Mare şi SC 
Patrician TRAINING 
srl au contractat 
aproape două milioane 
de euro, îi ajutăm pe 
pescari să se descurce 
în hăţişul birocraţiei 
care, din păcate, 
persistă; împreună cu 
federaţiile din Bulgaria 
am înfiinţat Comitetul 
Consultativ la Marea 
Neagră, cu partenerii 
noştri şi cu Institutul 

„Trebuie pregătită o strategie naţională de 
dezvoltare a pescuitului la Marea Neagră”

de Cercetări Marine Grigore 
Antipa din Constanţa, am 
reuşit să legalizăm folosirea 
uneltelor de pescuit tractante, 
e vorba de BIM TRAUL folosit 
pentru rapana venoasă; am 
invitat în România Organizaţia 
Greenpeace şi am organizat 
seminarii de lucru unde au 
participat  şi reprezentanţi de 
la Ministerul Mediului, am iniţiat 
acţiuni şi dezbateri publice 
pentru a ocroti fauna şi flora 
Mării Negre, am promovat şi 
sprijinit proiectele organizaţiei 
MARE NOSTRUM şi am sprijinit 
sistemele noi de protejare a 
mamiferelor marine. Sprijinim 
înfiinţarea unui Port Pescăresc 
la Midia-Năvodari şi pentru că 
m-aţi întrebat de ajutorul pe 
care îl dă federaţia noastră, vă 
rog să reţineţi că am reuşit ca 
toate ambarcaţiunile de pescuit 
care folosesc traule înregistrate 
la ANPA să li se permită să 
acosteze în Portul Midia şi să 
plătească un tarif foarte mic: 80 
de lei pe lună.

– O secundă, domnule Mirea: 
aveţi şi probleme nerezolvate?

– Avem destule, ceea 
ce înseamnă că am adunat 
lacrimi în batistă. În privinţa 
infrastructurii, spre exemplu, 
sunt multe de făcut. În 1993 
pescarii beneficiau de opt 
dane de debarcare în porturile  
comerciale Sulina, Năvodari, 
Constanţa şi Mangalia, dar 
ele au fost preluate abuziv de 
Ministerul Transporturilor. În 
acest moment de la Dunăre 
şi până la Vama Veche nu 
există porturi şi nici puncte de 
acostare şi centre de colectare a 
peştelui pe care flota de pescuit 
să le folosească în condiţii de 
siguranţă. ANPA a preluat în 
Portul Midia-Năvodari un teren 
de zece hectare şi a promis că 
va realiza un port. Locaţia lui a 
fost schimbată de trei ori! Tot 
ANPA a preluat nouă terenuri, 
dar nu a realizat nicio investiţie. 
Mai sunt multe regulamente care 
ar trebui schimbate. Şi pentru că 
am amintit de ANPA trebuie să 
mai spun ceva:noi considerăm 

că e o agenţie subfi-
nanţată, care duce 
lipsă de inspectori şi de 
dotările necesare pentru 
a putea urmări pescuitul 
comercial.  Şi în privinţa 
legislaţiei sunt multe 
lipsuri: realităţile de la 
noi trebuie corelate cu 
regulamentele Comisiei 
Europene, este nevoie 
ca o singură instituţie a 
statului să administreze 
resursa piscicolă, să 

nu se mai întâmple ca pescarii 
să obţină două permise de 
pescuit, unul de la ANPA şi 
altul de la Rezervaţia  Biosferei. 
Mai mult este nevoie urgent 
de o strategie naţională de 
dezvoltare a pescuitului la 
Marea Neagră, o strategie care 
să nu se mai schimbe după cum 
bate vântul, să fie o strategie 
viabilă măcar 15-20 de ani.  Şi 
cu GARDA DE COASTĂ mai 
sunt câteva chestiuni care 
n-au fost limpezite şi din această 
cauză apar unele abuzuri. E un 
păcat că în dialogul social dintre 
instituţia statului şi organizaţiile 
de producători (recunoscute!) 
nu există.

– Federaţia Organizaţiilor de 
Pescari la Marea Neagră are o 
agendă cu propuneri care să 
înlăture lacunele de până acum? 
Federaţia a identificat soluţii şi 
oportunităţi care să-i ajute pe 
pescari?

– Avem multe de spus. Din 
păcate, vorbim mult şi facem 
puţin din ceea ce stabilim. Oficial 
ne merge bine, în realitate batem 
pasul pe loc. Nu intrăm în detalii 
acum. Am scris într-un memoriu 
mai multe necazuri pe care le 
avem, un memoriu pe care l-am 
expediat factorilor de decizie, 
dar apele n-au fost limpezite. 
Cine vrea detalii îi punem la 
dispoziţie  acest memoriu. În 
rest,  Federaţia Organizaţiilor 
de Pescari de la Marea Neagră 
şi-a atins, zic eu, obiectivele şi 
a îmbunătăţit, prin proiecte şi  
programe, protecţia şi conser-
varea resurselor acvatice vii, 
a promovat şi promovează 
măsurile ce se impun privind 
politicile naţionale şi europene ce 
vizează protecţia mediului, atât 
pe uscat, cât şi pe mare, sprijină 
pregătirea şi perfecţionarea 
membrilor în desfăşurarea 
activităţilor comerciale şi stimu-
lează adaptarea producţiei la 
cererile pieţei.

Pagină realizată de 
Iacob Ioniţă
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ORIZONTAL: 1)Păsări migratoare acvatice,asemănătoare raţelor – Florin 
Voicu. 2) Sau – Păsări care se hrănesc cu alune. 3)Pasăre cu penele de pe 
spate negre şi lucioase – Ene Popescu. 4)Pasăre care trăieşte în orezării – A 
mugi puternic. 5)Cap de sitar! – Coadă de pescăruş! – Pasăre de pasaj. 6)Cap 
de cristei! – Sinuoasă. 7) Nicolae Obreja – Alexe Herescu – Soţia meşterului 
Manole. 8)Pasăre răpitoare de noapte. 9)Ocolire – Pasăre călătoare acvatică, 
cu o pată albă  pe frunte. 10) Ogoare – Mioare. 11)Suprafeţe – Pasăre 
migratoare de baltă.

VERTICAL: 1)Păsări de munte, de mărimea unui curcan – Altitudine. 2)Rari 
– Pasăre care se hrăneşte cu nuci. 3)Pasăre australiană viu colorată (pl.) – 
Păsări migratoare cu o pată roşie pe cap. 4) Albastrul cerului – Păsări răpitoare. 
5)Cale, drum (fig.). – Avram Vieru. 6)Referitor la aripa unei păsări – Calviţie. 
7)Perioada de împerechere la animale – Cap de şoim! – Alin Iuga. 8)Pasăre 
care se hrăneşte cu boabe de in – Cenuşiu. 9)Loviţi. 10) Pasăre marină,  cu 
coada şi aripile lungi – Complet. 11) Şarpe veninos – Pasăre răpitoare de zi.
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REVISTA Tomisul Cultural
În Tomisul Cultural nr. 7, revistă tipărită cu 

sprijinul Comunităţii ELENE ELPIS Constanţa, 
cititorul descoperă, începând cu acest număr, 
o pagină de revistă rezervată Academiei 
Române. În exclusivitate, romancierul D.R. 
Popescu publică un articol de atitudine, în timp 
ce academicianul Petre T. Frangopol face o 
radiografie a învăţământului. Dramaturgul Matei 
Vişniec publică un fragment din piesa Şobolanul 
Rege. Criticul literar Cornel Ungureanu semnează 
eseul „De la Petre Stoica la Ileana Mălăncioiu: 
anotimpurile”. Revista publică proză de Ştefan 
Caraman, e vorba de un fragment din romanul 
SUPERSTAR. Marta Petreu, Dimitrie Grama şi 
Liviu Capşa sunt nume din elita poeţilor. Radu 
Dinulescu, regizorul piesei Şobolanul Rege, 
este un traducător care dă farmec şi culoare 
revistei TOMISUL CULTURAL. Pe două pagini, 

Tomisul Cultural găzduieşte un interviu cu Ileana 
Mălăncioiu, o poetă de primă mărime. Varujan 
Cozighian, un artist  cu o frumoasă carte de vizită, 
se prezintă cititorilor cu o emoţionantă amintire.

Constantin Călin scrie despre Bacovia şi 
balurile de odinioară. Unul dintre liderii Comunităţii 
Elene Elpis Constanţa, Mihnea Hagiu, supune 
atenţiei un proiect ce anunţă un festival de dans 
sirtaki, manifestare ce va avea loc pe o plajă din 
Constanţa. Vom reveni cu detalii. Constantin 
Caramidoglu scrie despre un fost primar al 
Constanţei, italianul Francisc Sachetti.  Lui Renzo 
Cărăuşu, un pictor care se bucură de aprecieri 
în Italia, îi aparţine ilustraţia revistei. Începând cu 
acest număr, TOMISUL CULTURAL va găzdui o 
pagină rezervată ACADEMIEI ROMÂNE care a 
împlinit (în aceste zile) 150 de ani de la înfiinţare.

Andreea Pascu

● A ieşit de de sub tipar
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PÃSÃRI

În programele de educație 
pentru dezvoltare durabilă, ONG 
Mare Nostrum are o experiență 
bine cunoscută. Fie că este 
vorba de monitorizarea deșeurilor 
de pe întreg litoralul românesc 
sau a delfinilor din Marea 
Neagră, de colectarea uleiului 
vegetal uzat sau de plantări de 
arbori, majoritatea voluntarilor 
organizației sunt copiii și tinerii din 
unitățile de învățământ.

Cu ocazia programului
“Şcoala Altfel”, în perioada 
18-22 aprilie 2015, ONG Mare 
Nostrum a propus, anul acesta, 
o serie de activități derulate 
în incinta Cora Brătianu, în 
apropierea zonei Cora Verde, 
prin implicarea elevilor de la 
grădinițe și școli din Constanța și 
a voluntarilor Mare Nostrum.

Organizația a pregătit diverse 
activități non-formale, care să 

ŞCOALA, cu MARE NOSTRUM, este mereu ALTFEL

pună în valoare creativitatea, 
talentul și să dezvolte noi 
competențe în rândul elevilor 
constănțeni. Astfel, joi, pe 21 
aprilie 2016, în intervalul 11.00 
– 14.00, ecologiștii împreună cu 
voluntarii s-au întâlnit cu zeci de 
elevi în Cora Brătianu, unde au 
pregătit 3 concursuri eco și ateliere 
de creație handmade unde 
aceștia au învăţat să realizeze 
figurine marine reutilizând 
pet-urile, hârtia și alte materiale. 
Pe 22 aprilie, tot în Cora 

Brătianu, în același interval orar, 
elevii și-au îmbogățit cunoștințele 
privind mediul înconjurător și au 
socializat prin intermediul jocurilor 
de tip board games.

Voluntarii Mare Nostrum au 
coordonat jocurile, au transmis 
elevilor mesaje eco și au 
organizat trei concursuri (“Aruncă 
la coș”, “Colectarea selectivă” 
și “Postere tematice”) în spațiul 
Cora Verde, unde Cora Brătianu 
a oferit premii câștigătorilor 
acestor concursuri.

În cadrul programului “Şcoala 
Altfel”, elevii mai multor instituții 
de învățământ au descoperit 
noutăți cu privire la delfinii din 
Marea Neagră și au învățat 
despre reciclare, iar un grup de 
elevi, interesați de Campania 
“Adoptă un delfin”, ne-au vizitat.

Educația pentru un mediu 
sănătos este responsabilitatea 

noastră și moștenirea pe care o 
lăsăm copiiilor noștri!
Echipa de comunicare Mare Nostrum:
Cecilia Pătrăhău, Andra Frățilă


