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● EVENIMENT
LA CONSTANŢA

■ DIN SUMAR

● Concursul Internaţional de Dans 
„Marea Neagră”

Primãvara  Dansului

Dansul grecesc 
pregătit pentru

CARTEA
RECORDURILOR

● Parada portului naţional
al minorităţilor va pleca

de la Poarta 1.
● Arbitrul a fost desemnat
● Spectacolul va avea loc

pe plaja MODERN
● Evenimentul va dura

cinci minute şi 3 secunde
● El va fi urmat de un spectacol

● PARCAREA SUPRAETAJATĂ DIN MAMAIA,
INAUGURATĂ DE CURÂND
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Programul “Litoralul pentru 
toţi” beneficiază, în perioada 
15 mai-18 iunie, de 15 000 de 
locuri de cazare. E, trebuie să 
subliniem, o ofertă generoasă. 

● INFO  ZONA METROPOLITANÃ CONSTANTA,

LITORALUL PENTRU TOTI ,

Spre deosebire de zona 
Mamaia-Eforie, în sudul 
litoralului (adică în Costineşti, 
Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, 
Cap Aurora, Mangalia, 2 Mai) 

preţurile sunt la jumătate, 
tarifele pleacă de la 159 de lei 
şi ajung până la 199 de lei (la 
un hotel de trei stele). Pentru 
sejururile cu mic dejun inclus 

(pentru  şase nopţi de cazare) 
preţurile sunt de 269 de lei, 
la două  stele şi 329 de lei la 
trei stele; 379 de lei la patru 
stele şi 469 de lei la cinci stele. 
Potrivit estimărilor, în jur de 

Universitatea Maritimă din 
Constanţa este partener în 
cadrul proiectului TCC-SCV.

Acesta este acronimul pentru 
TRECVET Core Curriculum for 
Skippers of Small Commercial 
Vessels adică nucleul comun 
TRECVET pentru conducătorii 
vaselor comerciale mici. 
Acest proiect este finanţat 
din fonduri europene şi 
urmăreşte să elimine restricţiile 
mobilităţii muncii skipper-ilor 
(conducătorilor) profesionişti 
pentru nave de mici dimensiuni 
(ambarcaţiuni), la nivelul Uniunii 
Europene.

În ciuda existenţei unei pieţe 
unice interne şi a procedurilor 
administrative foarte mult 
simplificate pentru cetăţenii 
UE de a trăi şi de a studia 
oriunde în Europa, anumite 
calificări profesionale nu sunt 
încă acceptate de diferitele 
state membre. În timp ce 
navigatorii din flota comercială 
se bucură de mobilitate în toată 
lumea datorită standardelor 
internaţionale prevăzute în 

UN PROIECT PENTRU CONDUCÃTORII 
VASELOR COMERCIALE MICI

Standardele de Pregătire ale 
IMO, Convenţia internaţională 
privind standardele de 
pregătire a navigatorilor, 
brevetare/atestare şi efectuare 
a serviciului de cart, (STCW), 
pentru skipperii (conducătorii) 
ambarcaţiunilor de până la 24m 
lungime nu există un  echivalent. 
Toate acestea coroborate cu 
faptul că în momentul de faţă 
România nu are un sistem 
de calificare a conducătorilor 

profesionişti de ambarcaţiuni 
folosite în scop comercial fac 
practic imposibilă intrarea 
conducătorilor de ambarcaţiuni, 
brevetaţi în România, pe piaţa 
muncii din Uniunea Europeană.

Proiectul TCC-SCV a 
comparat 6 calificări naţionale 
(Croaţia, Franţa, Germania, 
Slovenia, Spania şi Marea 
Britanie) folosind software-ul 
de comparare, creat special 
pentru cerinţele acestui proiect, 
stabilind elementele comune 
prezente în cele 6 calificări, 
precum şi diferenţele lor. Aceste 
informaţii vor fi puse la dispoziţia 
administraţiilor maritime din 
Republica Cehă şi România, în 
cazul în care aceste autorităţi 
doresc să dezvolte cadrul 
juridic relevant pentru profesia 
de skipper profesionist.

Analiza detaliată a 
elementelor fundamentale, 

atât de ordin teoretic cât şi 
practic, ale fiecărei calificări 
naţionale realizată în cadrul 
proiectului TCC-SCV poate 
furniza informaţiile necesare 
administraţiilor maritime de a 
înţelege alte calificări naţionale 
ale altor state. Instrumentul 
de software şi rezultatele 
proiectului vor fi prezentate la 
Bruxelles (Belgia), în iunie 2016 
cu ocazia conferinţei finale a 
proiectului unde se vor strânge 
reprezentanţii instituţiilor 
UE, administraţiile naţionale 
maritime, instituţiile de pregătire 
a personalului navigant, 
skipperi profesionişti, precum 
şi asociaţiile din industria 
yachtingului.

Mai multe informaţii puteţi 
afla dacă scrieţi echipei de 
proiect la adresa:
info@tcc-scv.eu.

Andreea Pascu

Cornel
Panait

10 000 de turişti vor beneficia 
de Programul “Litoralul pentru 
toţi”.

Pagină realizată de 
Adrian Crăciun
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● Piaţa agroalimentară de peşte din Năvodari

Turiştii care vor ajunge 
în această vară pe litoral, la 
Năvodari, vor avea o surpriză 
plăcută. În urmă cu câteva 
zile, pe malul canalului 
Poarta Albă – Midia-Năvodari 
a fost inaugurată prima piaţă 
agroalimentară de peşte, 
o construcţie ingenioasă, 
care are forma unui peşte 
în secţiune. Pe lângă 
piaţa de peşte, proiectul 
prevede şi deschiderea 
unei expoziţii – un viitor 
muzeu al peştelui – dar şi a 
unui restaurant cu specific 
pescăresc. Autorităţile 
locale au identificat această 
oportunitate şi, fapt remarcabil, 
s-au grăbit să beneficieze de 
avantajele unui program de 
cooperare transfrontalieră 
România-Bulgaria, e vorba de un 
proiect care prevede construirea 
(în vecinătatea canalului Poarta 
Albă – Midia-Năvodari) a 
unui Centru Transfrontalier 
de Afaceri care va avea în 

componenţa sa funcţională şi 
această piaţă agroalimentară 
de peşte. Proiectul, să inserăm 
şi acest detaliu, a fost depus de 
primăria Năvodari în parteneriat 
cu Institutul Eureka din Dobrich.

Pentru cei care n-au ajuns 
încă la Năvodari venim în 
întâmpinarea curiozităţii lor 
cu încă o informaţie: Piaţa de 

peşte are mai bine de 4 000 de 
m.p, inclusiv locuri de parcare, 
încă un semn că beneficiarii 
acestei investiţii – localnicii şi 
turiştii – vor avea la îndemână 
o locaţie modernă, cu spaţii 
corespunzătoare şi servicii de 
calitate. Ea va deveni, îndrăznim 
să anticipăm, un punct de 
atracţie şi un loc adecvat 

pentru a găzdui evenimente şi 
întâlniri care să încurajeze şi să 
stimuleze mediul de afaceri.

Mai mult, piaţa agro-
alimentară de peşte de la 
Năvodari va fi cu siguranţă 
un punct de sprijin pentru 
dezvoltarea turismului în 
zonă.  Un prim avantaj 
este apariţia unor noi locuri 
de muncă. În curând, 
organizaţiile de pescari de 
la Marea Neagră, trebuie 
semnalată şi această 
oportunitate, vor avea la 
îndemână noi beneficii 
şi facilităţi care să-i ajute 
în privinţa comercializării 
peştelui; investitorii în 
turism vor căpăta încredere 
şi se vor apropia de oraşul 
Năvodari, mai cu seamă 

că infrastructura din zonă 
s-a îmbunătăţit, iar Autostrada 
Soarelui va avea o legătură 
mai puţin aglomerată cu oraşul  
Năvodari: şoseaua Mamaia-
Năvodari a fost lărgită, iar 
pe traseul Ovidiu-Lumina –
Năvodari un proiect asemănător 
este în derulare.

Adrian Crăciun

UN PUNCT DE ATRACŢIE PENTRU TURIŞTI

La Teatrele de vară din 
oraşul Eforie Nord şi Eforie Sud 
se fac ultimele pregătiri pentru 
sezonul estival: în Eforie Nord 
se va repara scena şi se va 
toaleta gardul viu, se va reface 
izolaţia şi se vor amenaja 
cabinetele. Mai mult, la ora 
când citiţi aceste rânduri s-au 
finalizat lucrările de montare 
a camerelor de supraveghere 
şi, potrivit informaţiilor puse 
la dispoziţie de către Liviu 
Sărăcilă, noul director al Casei 
de cultură din oraşul Eforie, a 
fost achiziţionată o „nouă linie de 
sunet şi s-a întocmit un calendar 
cu evenimentele acestei veri: pe 
plaja din apropierea pensiunii 
Azur turiştii vor fi spectatorii 
unor concerte de muzică folk. 
Casa de cultură din oraşul Eforie 
va promova şi în această vară 
un parteneriat cu primăriile din 
zonă şi va organiza Festivalul 
de folclor “Cânt şi joc pe plai 
dobrogean”. Intenţionăm, 
precizează interlocutorul, ca 
festivalul să devină unul de 
tradiţie. Începând cu vara acestui 
an, festivalul va avea invitaţi din 

● Pregãtiri pentru sezonul estival

TEATRELE DE VARÃ DIN EFORIE ÎI VOR 
ISPITI PE TURISTI CU DISTRACTIE MAXIMÃ,,

Republica Moldova, Serbia şi 
Bulgaria şi se va ţine în perioada 
24-29 iunie”. Pentru prietenii 
cărţii, pentru cei îndrăgostiţi de 
lectură, inserăm o informaţie 
de ultimă oră: biblioteca din 
Eforie Sud a fost mutată în 

sediul casei de cultură, lângă 
hotelul Europa din Eforie Nord. 
“Avem în pregătire, adaugă 
Liviu Sărăcilă, un proiect ce 
vizează modernizarea teatrelor 
de vară pentru a deveni, în 
următorii ani, adevărate puncte 

de atracţie pentru turişti. 
Ne gândim să amenajăm o 
bibliotecă cu program prelungit 
în sezonul estival. Teatrele, iată 
încă o noutate, vor fi reabilitate 
şi modernizate pentru a găzdui 
spectacole şi  atunci când 
vremea nu este favorabilă. 
Pregătim, precizează Liviu 
Sărăcilă, un proiect cu fonduri 
europene pentru acoperirea 
incintei unde sunt găzduite 
aceste spectacole”.

La Eforie, turiştii vor 
fi întâmpinaţi de o gazdă 
ospitalieră. Ca în fiecare vară, 
pe afişele unor spectacole vor 
apărea vedetele, iar casa de 
cultură va iniţia (în premieră!) 
spectacole de Karaoke pe plaja 
Azur, încă o garanţie că în sudul 
litoralului distracţia va fi, la ceas 
de seară, maximă.

Iacob Ioniţă

TEATRELE DE VARÃ DIN EFORIE ÎI VOR 
Pregãtiri pentru sezonul estival

TEATRELE DE VARÃ DIN EFORIE ÎI VOR 
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Casa de Cultură din 
Agigea „Mihai Vasile” a găzduit 
Festivalul de Teatru pentru 
copii “Arlechino”, ediţia a IV-a, 
organizat de către Centrul de 
zi Agigea şi Şcoala Gimnazială 
“Ion Borcea” Agigea, în 
parteneriat cu Biblioteca 
Comunală Agigea şi cu sprijinul 
sponsorului principal Rotary 
Club CetateaTomis Constanţa.

Scopul acestui proiect a 
fost valorificarea  potenţialului 
creativ al copiilor,  precum şi 
încurajarea colaborărilor în 
rândul comunităţii.

Anul acesta s-au înscris 
peste 250 de elevi ce au venit din 
18 instituţii de învăţământ. Ca 
noutate am avut 2 secţiuni noi în 
concurs: confecţionare afişe şi 
marionete. Am avut plăcerea ca 

Festivalul de Teatru pentru copii  „Arlechino” (ediţia a IV-a)
preşedintele juriului să fie domnul 
Iulian Talianu, poet şi membru al 
Uniunii Scriitorilor  din România, 
iar Festivalul Arlechino să fie 
prezentat de actorul constănţean 
Dan Cojocaru.

Festivalul de teatru pentru 
copii “Arlechino” este un proiect 
care are la bază ideea educaţiei 
şi învăţării de comportamente 
dezirabile prin metode şi tehnici 
folosite în arta spectacolului de 
teatru.

În cadrul evenimentului a 
avut loc expoziţia cu vânzare 
de obiecte realizate manual de 
către copiii din Centrul de zi 
Agigea sub sloganul “Dă valoare 
unei dorinţe de copil!”. Toţi cei 
prezenţi au putut achiziţiona 
astfel de obiecte, fondurile 
strânse din vânzarea lor fiind 

destinate organizării de activităţi 
de recreere şi socializare pentru 
beneficiarii serviciilor oferite de 
către Centrul de zi Agigea.

Parteneri în organizarea 
evenimentului au fost: Consiliul 
Local Agigea, Rotary Club 
Cetatea Tomis Constanţa, S.C. 
Selgros Cash&Carry S.R.L., S.C 
Puls Media Com S.R.L.,Teatrul 
de păpuşi „Căluţul de mare”, 
Casa de Cultură „Mihai Vasile” 
Agigea,  Biblioteca Judeţeană 
“I.N. Roman”, Cofetăria Silvian, 
S.C. Alsacian Group SRL, Club 
Amicii Constanţa, Radio România 
Constanţa, Trupa Arca, Asociaţia 
Civicum Voluntaris  şi Tipografia 
Magazinul de print.

Director Centrul de zi Agigea,
Psih. Constantin Ana-Maria

SECȚIUNEA: MARIONETE

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:
Premiul al III-lea: Piciorgras Ionuț și 
Agigeanu Elena – Centrul de zi Agigea, 
coord. Florin Pap
Premiul al II-lea: Piciorgras Petruța – 
Centrul de zi Agigea, coord. Vasilica Luca 
Premiul I: Radu Cristi și Păduraru Iulian – 
Centrul de zi Agigea, coord. Vasilica Luca

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL:
Premiul al III-lea: Eșanu Andreea – Centrul 
de zi Agigea, coord. Florin Pap
Premiul al II-lea: Gogu Roxana – Centrul 
de zi Agigea, coord. Florin Pap
Premiul I: Martinescu Tudor, Ene Andrei, 
Luț Theodor și Friptu-Stănescu Iustina – 
Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, 
Constanța, coord. Prof. Sonia Peltea

SECȚIUNEA: AFIȘ

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:
Premiul al III-lea: Dobandi Marian – Centrul 
de zi Agigea, coord. Psih.    Veronica 
Ardelianu
Premiul al II-lea: Husein Iman – Școala 
Gimnazială „Lucian Grigorescu”, Medgidia, 
coord. Prof. Liliana Manolachi
Premiul I: Piciorgras Petruța – Centrul de 
zi Agigea, coord. Vasilica Luca

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL:
Premiul al III-lea: Cristi Brișcariu – Centrul 
de zi Agigea, coord. Vasilica Luca 
Premiul al II-lea: Răzvan Eșanu – Centrul 
de zi Agigea,  coord. Vasilica Luca 
Premiul al II-lea: Sandu Gabriel – Centrul 
de zi Agigea, coord. Vasilica Luca 
Premiul I: Tudor Martinescu, Andrei Ene, 
Theodor Luț și Daria  Moraru – Liceul 
cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, 
Constanța,  coord. prof.  Sonia Peltea

SECȚIUNEA: MONOLOG/POEZIE

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:
MENȚIUNE:

Andrei David Chelcioiu, Școala gimnazială 
„Dan Barbilian”, Constanța, cu poezia 
„Balada cerbului cu stea în frunte”, coord. 
d-na înv. Constanda Moraru
Premiul al III-lea: Teodora Petre, Școala 
gimnazială nr. 37, Constanța, cu poezia „În 
limba ta” de  Grigore Vieru, coord. d-na înv. 
Liliana Iancu
Premiul al II-lea: Alexandra Leu, Școala 
gimnazială „Dan Barbilian”, Constanța cu 
monologul „Greierele”, coord. d-na înv. 
Constanda Moraru
Premiul I: David Virgil Popescu, Școala 
gimnazială „Gheorghe Țițeica”, Constanța  
cu „Monologul inutil al elevului X-ulescu” 
de Bogdan Ulmu,  coord. Claudia Zaharia

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL:
Premiul al III-lea: Ana-Maria Iacob, Școala 
gimnazială nr. 16 „M.I. Dobrogeanu”, 
Constanța, cu un monolog adaptat din 
“Năpasta”, de I.L. Caragiale, coord. Olga 
Ștefan
Premiul al II-lea: Andrei Ene, Liceul 
cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, 
Constanța, cu poezia „Ultima oră”, de Ion 
Minulescu, coord. d-na prof. Silvia Leucă
Premiul I: Gabriel Sandu, Centrul de zi 
Agigea, cu monologul „O zi din viața mea”, 
coord. Vasilica Luca

SECȚIUNEA: SCENETĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:
MENȚIUNE:

“Primăvara și fructele sănătoase”, adaptare 
după Vîlcu Elena, Centrul de zi Agigea, 
coord. Eduard Crăciun, voluntar de la 
asociația Civicum Voluntaris, Constanța
Premiul al III-lea: „Hansel și Gretel” 

adaptare a povești de Frații Grimm,  
Asociația Culturală Talent Art, coord. 
Maria Lupu , Laura Iordan
Premiul al III-lea: “Fata babei și fata 
moșului”, adaptare după Ion Creangă, 
Școala gimnazială nr. 37, Constanța, trupa 
„Licuricii”, coord. înv. Silvia Brighilă
Premiul al II-lea: „Habarnam și prietenii 
săi” – Nikolai Nosov, trupa de teatru 
„Teatru Pro 37”, de la Școala gimnazială 
nr. 37, Constanța, coord. înv. Liliana 
Iancu
Premiul I: “Cenusăreasa – parodie”, 
trupa de teatru Măștile vesele, Școala 
gimnaziala nr. 1 Eforie Nord și Casa de 
Cultură Eforie

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL:
MENȚIUNE:

“Gaițele” de Alexandru Kirițescu, Școala 
gimnazială nr. 16 „M.I. Dobrogeanu”, 
Constanța, coord. prof. Olga Ștefan
“Motanul încălțat”, Școala gimnazială nr. 
1 Tuzla, Constanța, coord. prof.  Ioana 
Daniela Buzoeanu
Premiul al III-lea: “Intelectualii”, Centrul de 
zi Agigea, coord. Vasilica Luca
Premiul al II-lea: “Casa cu patru fete” de 
Mihai Maximilian, Școala gimnazială nr. 
16 „M.I. Dobrogeanu”, Constanța, coord. 
prof. Olga Ștefan
Premiul I: “Prostul cu carul”, adaptare după 
„Prostia omenească” de Ion Creangă, 
coord. Dan Cojocaru

MARELE PREMIU AL FESTIVALULUI 
DE TEATRU PENTRU COPII „ARLECHINO”, 

EDIȚIA  A IV-A 2016

Buicli Daniel, cu monologul „Uitucul”, de 
Valentin Sgarcea, Școala gimnazială „B.P. 
Hașdeu” – Constanța, coord. prof. Valentin 
Sgarcea
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Pentru multă vreme de 
acum încolo, concurenţii care 
au urcat pe scena Concursului 
Internaţional de Dans „Marea 
Neagră” vor avea ce povesti 
despre evenimentul de la 
Constanţa, o sărbătoare a 
dansului şi a eleganţei cum a 
numit-o directorul colegiului 
amintit,  prof. Gevat Ismet Nejdet, 
directorul Colegiului Naţional de 
Arte. Deşi se află la a doua ediţie, 
concursul a stârnit atenţia tinerilor 
pasionaţi de dans. Prima dovadă 
este numărul participanţilor şi 
personalităţile care au făcut parte 
din juriu: Kremena Atanasova 
Shopova, preşedintele juriului, 
directorul Companiei „ERA 
DANCE COMPANY” (Bulgaria), 
Anita Asenova, director artistic 
şi coregraf la Studioul de 
Dans Freedom (Bulgaria), Lisa 
Seceleanu, profesor coregraf la 
Colegiul Naţional de Arte Regina 
Maria, Traian Vlaş, prim-solist 
la Teatrul Naţional de Operetă 
„I.Dacian” din Bucureşti şi Mihail 
Mândruţiu, profesor coregraf la 
Colegiul Naţional de Arte „Regina 
Maria”.

Concurenţii, trebuie subliniat, 
au făcut risipă de energie, în 
aplauzele unui public generos şi 
dispus să răsplătească stăruinţa 
şi talentul lor.

● Concursul Internaţional de Dans „Marea Neagră”

Primãvara  Dansului
Organizatorii acestui 

concurs Internaţional de Dans; 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
Colegiul Naţional de Arte şi 
Asociaţia „Împreună pentru Artă”, 
cărora li se adaugă şi un grup de 

adjunct la Colegiul Naţional de 
Arte Constanţa, „cuvinte de 
mulţumire pentru ajutorul acordat 
tinerilor concurenţi, pentru că 
spectacolul lor ne-a transmis un 
mesaj din care am înţeles că 
pasiunea şi dăruirea, talentul şi 
voinţa sunt calităţi care duc către 
performanţă”.

Laureaţii concursului merită 
felicitări, câştigători au fost, în 
schimb, toţi concurenţii. Şi unii 
şi alţii au câştigat experienţă şi 
au căpătat încredere că se află 
pe un drum bun. Pe scurt: la 
acest concurs au participat 21 
de şcoli din Iaşi şi Bucureşti, 
Bacău şi Brăila, Varna şi Plovdiv 
(Bulgaria) şi din Constanţa. 
Concursul, şi cu asta încheiem, 
a fost o adevărată primăvară a 
dansului.

sponsori, merită şi ei la rândul 
lor, aplauze  şi o carte poştală 
cu multe cuvinte de mulţumire. 
Pe fiecare carte poştală ar trebui 
să citim, după cum remarca 
prof. Carmen Chilea, director 

Muzeul de Istorie 
Națională și Arheologie 
Constanța (MINAC), partener 
în proiectul Ancient roman 
cultural heritage interactive 
visualization for the cross 
border area between Bulgaria 
and Romania (ARCHIVE), 
a organizat evenimentul de 
lansare a proiectului amintit. 

Proiectul Ancient roman 
cultural heritage interactive 
visualization for the cross 
border area between Bulgaria 
and Romania (ARCHIVE), 
cod 15.2.1.038, este inițiat de 
Universitatea “Angel Kanchev” 

UN PROIECT CARE PROMOVEAZĂ SITURILE 
ŞI CIRCUITELE TURISTICE

● Credem că vă interesează

din Ruse, în parteneriat cu 
Muzeul Regional de Istorie Ruse 
şi cu Muzeul de Istorie Naţională 
şi Arheologie Constanţa. Proiectul 

privind istoria siturilor arheologice 
şi ale diverselor artefacte, imagini 
şi filmări, hărţi, ortofotoplanuri 
– accesibile utilizând interfaţa 
în limbile engleză, română 
şi bulgară. În plus, siturile 
arheologice incluse în proiect 
vor beneficia de fotografii aeriene 
şi machete 3D, ce vor fi expuse 
publicului în cadrul unei expoziţii 
itinerante, menită să promoveze 
şi siturile mai puţin cunoscute 
publicului larg, vizând astfel 
includerea lor în circuitele turistice. 
Folosirea tehnologiilor moderne 
(platformă web, aplicaţii pentru 
telefoanele mobile, machete ale 
siturilor arheologice realizate 
prin imprimare 3D) vor atrage şi 
mai mult generaţia tânără şi vor 
facilita accesul la cultură şi la 
cunoaşterea istoriei milenare a 
spaţiului dobrogean.

Andreea Pascu

este finanţat prin Programul 
Interreg V-A România – 
Bulgaria, Axa prioritară: 2 – 
O regiune verde. Proiectul, 
ce se va desfăşura pe 
o perioadă de 18 luni, 
îşi propune prezervarea 
şi popularizarea patri-
moniului cultural roman 
folosind tehnologii moderne 
cu un impact minim asupra 
mediului înconjurător (eco-
friendly). Dintre activităţile 

proiectului menţionăm: crearea 
unei baze de date, a unei 
platforme web interactive, ce va 
conţine documente digitalizate 

UN PROIECT CARE PROMOVEAZĂ SITURILE 



Pag 6 l sport
mai

2016

Echipele Under 10 şi Under 12 
ale Asociaţiei Sportive „Victoria” 
Cumpăna, au participat la Turneul 
Internaţional de la Castres, 
Franţa. Deplasarea s-a înscris în 
cadrul Proiectului de dezvoltare a 
rugby-ului în comuna Cumpăna, 
„Sportul, un mod de viaţă la 
Cumpăna”.

Proiectul se va derula 
până în decembrie 2016 în 
două etape având în vedere 
participarea echipelor de rugby 
Under 10 şi Under 12 atât la 
competiţiile naţionale, cât şi 
la cele internaţionale. Astfel, 
o primă etapă s-a desfăşurat 
prin participarea la Turneul 
Internaţional din Franţa, iar cea 
de-a doua se referă la participarea 
la Campionatul AMRB U12: 2016-
2017 şi la Circuitul naţional de 
mini-rugby. Acest proiect îşi 
propune ca rugby-ul din Cumpăna 
să fie, în următorii ani, în sfera 
înaltei performanţe sportive şi 
să fie printre primii competitori 
ai rugby-ului la nivel judeţean de 
juniori.

Asociaţia Sportivă „Victoria” 
Cumpăna s-a constituit în 
anul 2002. Scopul asociaţiei 
este organizarea de activităţi 
sportive pentru toţi locuitorii 
comunei Cumpăna, pe baza 
regulamentelor editate de 
Federaţiile de specialitate, de 
asociaţiile judeţene pe ramura de 
sport ale judeţului  Constanţa, de 
către Direcţia de Tineret şi Sport a 
Judeţului Constanţa.

Echipa de rugby a A.S. 
„Victoria” Cumpăna a fost 
înfiinţată în primăvara anului 
2013, şi are, în momentul de 
faţă, un număr de 68 de copii 
legitimaţi. Secţia de rugby a 
asociaţiei are drept scop principal 
atragerea copiilor din mediul 
rural către sport, educarea lor 
în spiritul de echipă şi disciplină, 
obţinerea unor rezultate cât mai 
bune. Secţia rugby a asociaţiei 
„Victoria” Cumpăna are o echipă 
puternică din care fac parte numai 
copii cu calităţi în acest sport. 
Datorită muncii desăvârşite şi a 
dăruirii echipei şi a antrenorilor, 

Florin Băcioiu şi Orzacai Belghin, 
a condus-o pe aceasta pe drumul 
internaţional al minirugby-ului.

Din palmaresul echipei 
amintim cele mai importante 
realizări: Anul 2014: Campioni 
naţionali la categoria U10. Cel 
mai bun jucător la nivel naţional, 
Pătru David; Anul 2015: Campioni 
naţionali la categoriile U10 şi 
U12; Cel mai bun jucător la nivel 
naţional: Chelaru Andrei; Locurile 
7 şi 11 la Turneul internaţional 
de mini rugby de la Frankfurt 
pentru Under 10 şi Under 12; 
Locul I la Trofeul „Bucureşti”; 
Locul I la Trofeul „Moldovei”; 
Locul I la Trofeul  „Braşovului”; 
Locul I la Trofeul „Tomis” – mini 
rugby; Locul II la Cupa „Mariana 
Lucescu”. De asemenea, A.S. 
Victoria Cumpăna, Florin Băcioiu, 
a fost declarat „Antrenorul anului 
2015” de Federaţia Română 
de Rugby şi de Consiliul local 
Cumpăna. Proiectul este realizat 
cu sprijinul Consiliului Judeţean 
Constanţa.

Iacob Ioniţă

ECHIPELE U 10 ŞI U 12 ALE A.S. „VICTORIA” CUMPĂNA AU 
PARTICIPAT LA TURNEUL INTERNAŢIONAL DE LA CASTRES, FRANŢA

PRINTRE PROTAGONIŞTII UNUI TURNEU 
INTERNAŢIONAL

● Sportivii din Cumpăna

PRINTRE PROTAGONIŞTII UNUI TURNEU 
Sportivii din Cumpăna

Echipele Under 10 şi Under 12 
ale Asociaţiei Sportive „Victoria” 
Cumpăna, au participat la Turneul 
Internaţional de la Castres, 
Franţa. Deplasarea s-a înscris în 
cadrul Proiectului de dezvoltare a 
rugby-ului în comuna Cumpăna, 
„Sportul, un mod de viaţă la 
Cumpăna”.

Proiectul se va derula 
până în decembrie 2016 în 
două etape având în vedere 
participarea echipelor de rugby 
Under 10 şi Under 12 atât la 
competiţiile naţionale, cât şi 
la cele internaţionale. Astfel, 
o primă etapă s-a desfăşurat 
prin participarea la Turneul 
Internaţional din Franţa, iar cea 
de-a doua se referă la participarea 
la Campionatul AMRB U12: 2016-
2017 şi la Circuitul naţional de 
mini-rugby. Acest proiect îşi 
propune ca rugby-ul din Cumpăna 
să fie, în următorii ani, în sfera 
înaltei performanţe sportive şi 
să fie printre primii competitori 
ai rugby-ului la nivel judeţean de 
juniori.

PARTICIPAT LA TURNEUL INTERNAŢIONAL DE LA CASTRES, FRANŢA

Proiectul POSDRU „SCRISUL 
FACE BINE” a fost unul de succes. 
Beneficiarii proiectului: Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Constanţa, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 
şi Asociaţia Tineri pentru Dezvoltare 
Durabilă în Europa.

Obiectivele proiectului au fost 
stabilite în corelare cu priorităţile 
politicilor şi strategiilor comunitare, 
naţionale şi regionale, transpuse la 
nivel naţional prin POSDRU, fiind în 
coerenţă cu Obiectivul strategic 2 al 
cadrului strategic pentru cooperarea 
europeană în domeniul educaţiei 
– „Educaţie şi formare 2020”, 
respectiv „Îmbunătăţirea calităţii 
şi eficienţei educaţiei şi formării”. 
Obiectivul general al proiectului 
SFB a constat în dezvoltarea 
abilităţilor de a comunica în limba 
maternă a celor 30.000 de elevi din 
Constanţa, Galaţi şi Brăila. 

Astfel, în proiect au fost implicaţi 
30.000 elevi din regiunea SE, dintre 
aceştia 18.000 provin din Constanţa 
(60 şcoli), 4.500, din Brăila (15 şcoli) 
şi 7.500, din Galaţi (25 de şcoli). Toţi 
cei 30.000 de elevi au beneficiat de 
premii de participare la concursul 
„Scrisul Face Bine”, îşi vor dezvoltă 
abilităţi de exprimare în scris, de 
înţelegere şi interpretare, 9.000 
dintre aceştia au fost recompensaţi 
cu premii de performanţă şi 450 de 
elevi dezavantajaţi au beneficiat 
de măsuri de motivare şi sprijin, 
prin participarea la o excursie 
tematică, ce s-a derulat în perioada 
16-20 decembrie la Hotel Del Mar 
din staţiunea Mamaia. Copiii au 
participat la activităţi organizate 
în parteneriat cu Universitatea 
”Ovidius” din Constanţa şi la cursuri 
de dezvoltarea personal derulate 
de voluntari ai Asociaţiei TEAM.  
Valoarea premiilor de performanţă 
a fost de 400 de lei – locul I, 300 
de lei – locul al II-lea şi 200 de lei 
– locul al III-lea.

Consilierea elevilor participanţi 
la proiect a fost asigurată de peste 
1000 de profesori voluntari, care 
au desfăşurat ore de pregătire cu 
aceştia şi au evaluat lucrările scrise.

Sustenabilitatea proiectului va 
fi asigurată pe următorii trei ani prin 
promovarea unor competiţii şcolare 
de profil şi prin derularea unor 
activităţi comune, în parteneriat 
cu Universitatea ”Ovidius” din 
Constanţa.

Andreea Pascu

● Educaţie şi 
formare 2020
Scrisul 

Face Bine
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UN FESTIVAL DE TRADIŢIE
TEODOSIE, Arhiepiscop al 
Tomisului. 

Folclorul românesc din 
toată țara a fost prezent la 
Cumpăna prin cei peste 40 
de concurenți, reprezentând 
județele: Alba, Bacău, Brăila, 
Buzău, Constanța, Dâmbovița, 
Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, 
Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, 
Suceava, Teleorman, Tulcea, 
Vaslui și  Vrancea.

Juriul, prezidat de profesorul 

etnomuzicolog, specialist Casa 
de discuri Electrecord România, 
Emilia Bubulac – interpret 
consacrat al cântecului 
gorjenesc, realizator emisiuni în 
cadrul Favorit TV, Maria Magiru 
– etnograf, director Muzeul de 
Artă Populară din Constanța, 
Valentin Marin – redactor şef 
Radio România Antena Satelor.

Recitalurile au fost susținute 
de nume de răsunet ale folclorului 
românesc: Maria Ciobanu, 

în etnomuzicologie Elise 
Stan, realizator de emisiuni 
de folclor în cadrul TVR, este 
format din: Eugenia Florea 
– profesor în etnomuzicologie, 
realizator emisiuni de folclor 
în cadrul TVR, Doina Ișfănoni 
– cercetător, etnolog în cadrul 
Muzeului Satului București, 
Daniela Gibescu – doctor 

Ionuţ şi Doiniţa Dolănescu, 
Ştefania Rareş, Leontina 
Fărcaş, Gelu Voicu, Ion Drăgan, 
Cornelia  Neaga, alături 
de câștigătoarea Trofeului 
Festivalului din 2015, ediţia 
a X-a – Alexandra Dan.

Trofeul Festivalului a fost 
câştigat în acest an de Cristina 
Daniela Todor, din judeţul Alba.

Discipline sportive:
ATLETISM, KAIAC-CANOE, 
CANOTAJ, DANS SPORTIV, 
HALTERE, JUDO, LUPTE 
LIBERE, LUPTE GRECO-
ROMANE, RUGBY, TENIS 
DE MASĂ, TENIS DE CÂMP.

ADMITEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 
2016-2017

Liceul Cu Program Sportiv 
“Nicolae Rotaru” Constanţa 
propune pentru anul şcolar 
2016-2017 următorul plan de 
şcolarizare: clasa pregătitoare 
(2 clase), clasa I (2 clase), clasa a 
IX-a (5 clase).
CALENDARUL ADMITERII ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL:

● 19-20 Mai: eliberarea, de către 
secretariatul şcolii de provenienţă, 
a anexei la fişa de înscriere, pentru 
candidaţii care susţin probele de 
aptitudini (probele şi normele le 
găsiţi afişate la sediul nostru din 
strada Oborului);

● 23- 24 Mai – înscrierea 
la Liceul cu Program Sportiv 
Nicolae Rotaru pentru probele de 
aptitudini;

● 25-28 Mai – desfăşurarea 
probelor de aptitudini, conform 
planificării;

● 30 Mai – afişarea rezultatelor 
la probele de aptitudini;

● 31 Mai – afişarea rezultatelor 
finale.
Str. Ion Corvin nr. 2 Constanţa
Tel: 0341 40 58 20
Email: licedfiz@yahoo.com
www.lpsconstanta.ro

LICEUL CU 
PROGRAM SPORTIV
NICOLAE ROTARU

CONSTANŢA
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

În perioada 14-15 mai 
2016 a avut loc la Iaşi, Finala 
Campionatului Naţional de 
Karate Tradiţional, pentru 
Cadeţi, Juniori, Tineret şi 
Seniori, Ediţia nr. XXVI, unde 
a participat un număr de 
peste 200 de sportivi din 44 
de cluburi sportive. La acesta 
competiţie clubul nostru 
condus de Dumitrescu Niculae 
7 Dan şi Ciucu Dănuţ – 3 Dan 
a participat cu sportivii:

ani, structurați pe trei secţiuni de 
vârstă, sub acompaniamentul 
Orchestrei «Cristian Năstase» 
din Bacău.

Concursul s-a desfășurat în 
Sala de Spectacole a Casei de 
Cultură din comuna Cumpăna, 
în ziua de 14 mai 2016, având 
binecuvântarea arhiererească 
a Înalt Prea Sfinţiei Sale, 

Festivalul–Concurs Naţional 
de Folclor pentru tineri interpreţi  
«Dor de Cânt Românesc», 
găzduit de comuna Cumpăna, 
a ajuns la cea de-a XI-a ediție, 
încă o ediţie în care tradiția şi 
folclorul sunt puse la loc de 
cinste.

Festivalul este deschis, ca 
în fiecare an, artiştilor amatori, 
solişti vocali din ţară, interpreţi 
ai cântecului popular românesc, 
cu vârste cuprinse între 6 şi 18 

– Ciorabai Ege – Juniori 
feminin, care a obţinut Loc II 
şi medalie de argint la proba 
de Fuku-Go, Loc II – medalie 
de argint la proba de Kata 
individual şi Locul V la proba 
de Kumite individual.

– Ciucu Laurenţiu – Seniori 
– Loc III, medalie de bronz la 
proba de Kumite individual 
şi Locul V la proba de Fuku-
Go.

– Tudor Răzvan – cadeţi 

– locul VI la proba de Kata 
individual. 
Preşedinte C.S. Karate Trad.
Dumitrescu Niculae – 7 dan

Medalii pentru juniorii din Eforie
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PORTRETE
Orizontal: 1) Personificare a perfecţiunii feminine în pictura renascentistă 

italiană – Femeia cea mai iubită. 2) Mama lui Alexandru Macedon – Fructul lui Adam. 
3) Momeli – Zeiţa dimineţii, în mitologia romană. 4) Tânăr de  o rară frumuseţe, 
iubit de Afrodita – Suprafeţe. 5) Fluviul piramidelor – Sonia Florescu – Bold. 
6) Încurcată uneori – Stare de exaltare. 7) Cap de sirenă! – Matroană romană, 
personificare a femeii virtuoase. 8) Ademenit – Olimpia Lacea – Maria Radu. 9) Eu 
(reg.) – Nina Popescu – Trup gol. 10) Peşte de mare – A ajunge. 11) Erou troian, 
căsătorit cu Lavinia, fiica regelui Turnus – Valoros pictor francez (1593-1648), 
autorul pânzei „Vizita bunicii” (Louis).

Vertical: 1) Alt nume al „Giocondei”, capodoperă a lui Leonardo da Vinci (2 cuv.) 
– Cap de meduză! 2) Monedă etiopiuană – Pictor renascentist italian, părintele 
admirabilului tablou „Venus din Urbino”. 3) Regina Cartaginei, care s-a sinucis la 
plecarea lui Enea – Răcit. 4) A ospăta, a cinsti – Iubita lui Petrarca. 5) Nicoleta 
Rozia – Centaur ucis de Hercule. 6) Port în sudul Turciei – Xenia Codrescu – Egal cu 
zero. 7) Capul Aurorei! – Picătură de apă. 8) Reprezentant de seamă al Renaşterii 
italiene, autorul tablourilor „Madona Sixtină” şi „Madona cu scaunul” – Valeria 
Niţescu. 9) Fiul zeiţei Venus şi zeu al iubirii, la romani – Zoe Tomşa – Omăt. 
10) Mama lui Iisus Christos – Rezistenţi la boli. 11) Cunoscut pictor francez 
(1699-1779), autorul tabloului „Doamnă sigilând o scrisoare (Jean Simeon)“.

Dicţionar: IEU, ALAD, AIAS

● Eveniment la Constanţa

Comunitatea elenă „Elpis” 
din Constanţa e pregătită să 
organizeze un eveniment pe 
seama căruia, îndrăznim să 
anticipăm, va curge multă 
cerneală, e vorba de doborârea 
recordului mondial la dans 
grecesc. Evenimentul va avea 
loc în 28 mai, la Constanţa. 
Recordul mondial este deţinut 
de provincia Volor, acolo unde 
în 2012 (în dans) s-au prins 
5.614 persoane.

Preşedintele Comunităţii 
Elene „Elpis” din Constanţa, 
Anton Traian Antoniadis, a 

Dansul grecesc pregătit pentru
CARTEA RECORDURILOR

Constanţa va intra în CARTEA 
RECORDURILOR. „Mă 
bucur, a adăugat Anton Traian 
Antoniadis, că alături de alături 
de noi va participa o serie de 
ansambluri româneşti care 
vor promova portul straielor 
străbune. În cadrul dansului 
grecesc, care e binecunoscut, 
vor fi prezenţi şi dansatorii 
minorităţilor: tătari, turci, ruşii 
lipoveni. Consiliul Minorităţilor 
din Camera Deputaţilor a 
hotărât să vină cu toţii spre 
Constanţa în ziua de 28 mai. La 
eveniment, pe lângă constănţeni 
şi-au anunţat participarea şi 

turişti din Japonia şi Australia.”
Preşedintele Comunităţii 

Elene „Elpis” din Constanţa, 
iniţiatorul acestui proiect, 
precizează: „Am reuşit să nu 
mai denumim proiectul Sirtaki, 
ci va fi cel mai mare dans 
grecesc din Guiness Book. A 
fost desemnat şi arbitrul, este 
o doamnă din Turcia, cu dublă 
cetăţenie turco-germană”.

Conform programului, 
evenimentul va avea loc în ziua 
de 28 mai, de la ora 17,00. Se 
va pleca de la Poarta 1 cu o 
paradă a portului naţional al 
minorităţilor care participă la 
acest eveniment, apoi se va 
continua pe faleza Cazinoului, 
va urma Portul Tomis, iar 
spectacolul va avea loc pe plaja 
Modern.

Adrian Crăciun

făcut câteva precizări într-o 
conferinţă de presă. Printre 
altele, el a declarat că s-au 

pus la punct ultimele detalii 
privind organizarea acestui 
eveniment în urma căruia 


