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Aflată într-o campanie de 
promovare a oportunităţilor pentru 
iniţierea unor proiecte viabile, Asociaţia 
Intercomunitară de Dezvoltare, Zona 
Metropolitană Constanţa, împreună cu 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Est a organizat, la mijlocul acestei 
luni, o reuniune naţională rezervată 
dezvoltării urbane integrate. La 
eveniment au participat reprezentanţi 
ai autorităţilor publice locale din ţară, 
ai Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, dar şi 
reprezentanţi ai Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ai Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Cu acest prilej, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
a lansat, spre consultare publică, 
Ghidul solicitantului pentru AXA 4 
– sprijinirea dezvoltării urbane durabile 
din cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020. Dezbaterile s-au 
concentrat, fapt notabil, pe problematica 
accesării fondurilor europene ce vizează 
dezvoltarea urbană. Cum era şi firesc, 
în centrul atenţiei s-au aflat bunele 
practici şi experienţele exerciţiului 
financiar 2007-2013, accentul punân-
du-se pe identificarea şi implementarea 
unor soluţii care vor îmbunătăţi cadrul 

DEZBATERI PRIVIND DEZVOLTAREA 
URBANĂ DURABILĂ

● Eveniment la Constanţa

de accesare şi absorbţie a fondurilor 
europene. În acest sens, am reţinut şi o 
propunere făcută de autorităţile publice 
locale, care solicită includerea în 
categoria cheltuielilor eligibile şi salariile 
funcţionarilor care fac parte din echipele 
de implementare a proiectelor finanţate 
din Programul Operaţional Regional.

În acest fel, se cuvine să subliniem, 
ar creşte în mod direct absorbţia 
fondurilor europene prin decontarea 
cheltuielilor salariale din bugetul Uniunii 
Europene, generându-se, în acest 
caz, o economie la bugetul de stat. 
Pe scurt: plata salariilor nu se va mai 
face din fonduri proprii; de asemenea, 
bugetul consolidat al statului ar 
beneficia şi de impozite aferente 
acestor salarii care vor fi plătite din 
fonduri europene. Pe agenda de lucru 
a acestei întâlniri s-au aflat şi achiziţiile 
publice, un subiect de actualitate. 
Bogdan Puşcaş, preşedintele Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice, a 
făcut câteva precizări, subliniind că prin 
adoptarea noului pachet de măsuri care 
reglementează domeniul achiziţiilor 
publice se urmăreşte  clarificarea 
unor aspecte ce vizează legislaţia, 
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Proiectele iniţiate de Mugur 
Mitrana au fost apreciate, în 
primul rând, de locuitorii comunei 
23 August, prima dovadă fiind 
aceea că i-au acordat un nou 
mandat de primar. Printre 
proiectele de ultimă oră se află 
piaţa agroalimentară construită 
lângă şoseaua ce duce spre 
sudul litoralului,  la ieşirea din 
localitate, acolo unde începe 
cartierul Olimp şi unde sunt 
situate grădinile localnicilor 
şi gospodăriile cu solarii ale 
gospodarilor care cultivă 

■ Comuna 23 A

fiecare palmă de pământ. 
Turiştii care ajung pe litoral 
ar avea la îndemână produse 
proaspete, legume şi fructe, 
ouă şi brânzeturi păstrate în 
spaţii amenajate. Piaţa, atenţie, 
are 14 spaţii pentru depozitarea 
produselor. Şi unii şi alţii au, 
în acest caz, numai avantaje, 
cumpărătorii nu mai dau banii 
pe produse ţinute în soare, în 
condiţii improvizate, comercianţii, 
în schimb, beneficiază de spaţii 
şi dotări corespunzătoare, care îi 
ajută să îşi păstreze produsele şi 

să obţină un preţ bun la vânzare. 
Primarul Mugur Mitrana, cel care 
a iniţiat acest proiect, spune 
că Primăria şi Consiliul Local 
n-au făcut altceva decât să vină 
în întâmpinarea unor solicitări 
venite de la gospodarii localităţii, 
care stăteau de multe ori, cu 
legumele pe marginea şanţului, 
încercând să-i ademenească 
pe turişti. Lângă piaţa agro-
alimentară a fost amenajată şi 
o parcare, cu băncuţe şi coşuri 
de gunoi, o parcare cum sunt 
puţine în sudul litoralului, aşa 

mai cumpăra legume şi fructe 
din goana maşinii. Gospodarii 
din comună pot veni la noua 
piaţă cu cantităţi mai mari de 
produse pentru că vor avea 
unde să adăpostească recolta, 
piaţa deţinând dotările necesare. 
Turiştii vor avea garanţia că dau 
banii pe produse proaspete, pe 
legume şi fructe din gospodăriile 
localnicilor, pentru că în piaţă vor 
veni doar adevăraţii producători. 
„Îi vom stimula să organizeze 
expoziţii cu produse proaspete, 
iar toamna vom organiza un 
târg unde îi vom invita, pe lângă 
producători, şi pe meşteşugari, 
să aibă cu toţii avantaje. În 
zonă, precizează primarul, vom 
amenaja o parcare şi pe sensul 
de mers dinspre Mangalia spre 
comuna 23 August.”

Iacob Ioniţă

PIAŢA AGROALIMENTARĂ CU 
PRODUSE PROASPETE DIN 

GOSPODĂRIILE LOCALNICILOR

Comuna 23 A

PIAŢA AGROALIMENTARĂ CU 

În curând, la Eforie 
Nord localnicii şi turiştii 
se vor bucura în voie de 
o amenajare urbanistică 
din centrul staţiunii.  
Proiectul e în pregătire. Şi 
pregătirile sunt avansate. 
Noi nu facem altceva 
decât să vă spunem, cu 
un ceas mai devreme, că 
în vara lui 2017  turiştii 
vor avea plăcuta surpriză 
să descopere în zona 
B-dul Republicii, strada 
Brizei, strada Panselelor şi 
Hotel Cristal o piaţetă urbană 
cu un spaţiu public pietonal,  o 
zonă cu spaţii verzi, dar şi cu 
locuri de parcare. Asfaltul din 
zona amintită va fi înlocuit cu 
un paviment de calitate. Potrivit 
informaţiilor puse la dispoziţie 
de Robert Şerban, primarul 
oraşului Eforie, „în proporţie de 
10 la sută din suprafaţă modu-
lele de paviment vor fi simple: 
accesul maşinilor de tonaj mic 
pentru aprovizionarea unităţilor 
comerciale va fi restricţionat 
pentru anumite intervale orare. 

Comuna 23 AUGUST că turiştii vor putea opri, nu vor 
mai cumpăra legume şi fructe 

Comuna 23 A

PROIECTELE STIMULEAZĂ 
MEDIUL DE AFACERI

● Staţiunea Eforie Nord va avea un centru nou,
cu fântână arteziană şi alei pietonale

În zona amintită vor fi plantaţi 
275 de arbori, cu tulpini drepte şi 
neramificate, cu o înălţime până 
la 5 metri, care să nu afecteze 
confortul public. În zonă va 
apărea un mobilier urban care 
să dea farmec şi culoare, dar şi 
o fântână artizanală înconjurată 
de corpuri de iluminat care să 
îmbunătăţească condiţiile de 
aşteptare pentru turiştii care vor 
întârzia, la ceas de seară, în 
centrul oraşului!

Noua piaţetă din Eforie Nord, 
uşor de imaginat, va deveni un 
punct de atracţie pentru turişti 

mai cu seamă că aici vor 
apărea dotări specifice 
ce vor înlesni accesul 
cultural (spectacole, 
diverse evenimente etc.).

Tot în Eforie Nord, iată 
încă un amănunt: Teatrul 
de vară va fi reabilitat, 
semn că, în Zona 
Metropolitană Constanţa, 
spiritul gospodăresc şi 
iniţiativele sunt promo-
vate cu ajutorul 
proiectelor. Staţiunea 

Eforie Nord va avea un centru 
care va deveni un punct de 
atracţie pentru turişti, semn 
clar că Primăria şi Consiliul 
Local sunt într-un permanent 
dialog cu cetăţenii şi cu 
agenţii economici şi identifică 
împreună oportunităţi care să 
sprijine dezvoltarea turismului. 
Proiectele de la Eforie pot fi 
un exemplu şi pentru alţii, ele 
îi stimulează pe investitori, ele 
însufleţesc amintirile turiştilor 
despre zilele şi nopţile petrecute 
în vacanţele de pe litoral”.

Adrian Crăciun

► EFORIE

Vineri, 1 iulie 2016, UMC a 
organizat Regata Universităţilor 
din Constanţa. Competiţia a 
cuprins două probe de concurs: 
Canoe 10+1 (s-a vâslit pe o 
distanţă de aproximativ 1000 m) 
şi Yachting – clasa Ypton 22 (s-a 
navigat pe un poligon triunghiular 
de minim 3000 m în sistem de 
match race). La concursul de 
canoe şi yachting fiecare echipă 
a concurat pe ambarcaţiunile 
10+1 şi Ypton 22 puse la 
dispoziţie de Universitatea 
Maritimă din Constanţa. 
Anul acesta, la proba de Yachting 
– clasa Ypton 22 a luat startul şi 
o echipă de la Academia Navală 
Nikola Y. Vaptsarov din Varna.

Suporterii şi reprezentanţii 
mass-media au fost invitaţi 
să asiste la concurs din 
incinta Sediului Lac Mamaia 
al Universităţii Maritime din 
Constanţa, în locurile special 
amenajate.

Cornel PANAIT
RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing.
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Marian Gălbinaşu a câştigat 
încă un mandat de primar şi 
spune că îl bucură votul de 
încredere pe care i l-au acordat 
locuitorii comunei Corbu. Nu a 
descoperit roata, dar e mândru 
că oamenii l-au cântărit, ca să 
îl cităm, nu după vorbe, ci după 
fapte. E convins că aşa se va 
întâmpla şi de acum încolo  şi 
e pregătit să continue ceea ce 
a început şi spune că Primăria 
şi Consiliul Local au pregătit 
un proiect privind extinderea 
grădiniţei nr. 2: „Avem nevoie 
de încă două săli de clasă, 
avem în atenţie şi unele dotări, 
dar şi reabilitarea acoperişului. 
În satul Vadu, pe care l-am 
trecut la priorităţi, vom reabilita 
grupurile sanitare de la şcoală, 
ne vom îngriji de centrala 
termică şi vom deschide un 
punct sanitar aici. S-au ivit 
câteva oportunităţi şi suntem 
pregătiţi  să găsim drumul cel 
mai scurt pentru a construi o sală 
de sport; vom continua – mi-am 
dat cuvântul!, şi asfaltările. 
E un proiect în derulare, în 
curând vom finaliza primii patru 
kilometri şi ne pregătim să mai 
asfaltăm încă doi. Şi pentru că 
am promis, acum căutăm soluţii 
să asfaltăm, până la sfârşitul 

► CORBU

O VESTE BUNĂ:
SE CONTINUĂ ASFALTAREA 

● Grădiniţa nr. 2 se va extinde cu două săli de clasă

acestui an, încă trei-patru străzi. 
Prima va fi strada Lăstunului. 
Ştiu ce avem de făcut, nu îmi fac 
iluzii, iar cei care mi-au dat un 
vot de încredere ştiu că Marian 
Gălbinaşu e un gospodar 
pragmatic, adică face ceea ce 
spune. Printre priorităţi se află 
şi un studiu de fezabilitate. 
Suntem în consultări cu cei de 

la CONGAZ. Ne gândim să le 
venim în ajutor şi plănuim să 
executăm noi săpăturile pentru 
conducte. Corbu are mai bine 
de 5700 de locuitori şi oamenii 
tot întreabă când vom avea 
gaze în comună. Asfaltarea şi 
gazele sunt două urgenţe şi ne 
tot pregătim să ţinem pasul cu 
aşteptările oamenilor”.

După ce chibzuieşte de 
parcă şi-ar cântări cuvintele, 
adaugă: „Mă gândesc că într-o 
bună zi vom construi în comună 
un centru de zi pentru copii 
şi bătrâni. E o chestiune de 
perspectivă, dar îmi place să 
cred că nu e departe această 
zi”.

A venit vara şi primarul 
Marian Gălbinaşu are un regret 
când vine vorba  de plaja de 
la Corbu. Spune că „Nu se 
simte confortabil când vede că 
reprezentanţii de la Biosfera 
Delta Dunării ignoră plaja din 
zonă:”Am iniţiat o acţiune de 
ecologizare în urmă cu câteva 
zile. Au participat mai bine de 60 
de tineri voluntari, printre ei s-a 
aflat şi o echipă din Primărie. De 
trei ani facem curăţenie. Cei de 
la BIOSFERĂ n-au nicio grijă, 
au (în schimb) capricii...”          

Andreea Pascu

SE CONTINUĂ ASFALTAREA 

iulie

De la un anotimp la altul în 
Costineşti se întâmplă ceva ce 
ţine de partea de frumuseţe 
a acestei staţiuni. Un merit, 
se cuvine să subliniem acest 
lucru, îl are şi primarul Traian 
Cristea, un gospodar care a 
iniţiat proiecte de infrastructură 
sprijinind turismul. În ziua 
documentării noastre, primarul 
întorcea prima filă dintr-o 
agendă cu proiectele noului 
mandat: „Ne pregătim să 
demarăm lucrările pentru 
modernizarea drumurilor. Avem 
în vedere străzile Stejarului şi 
Arţarului, Schitului şi Pescarilor, 
ca să amintesc doar câteva 
dintre ele. Reţeaua de gaze, 
un proiect aflat în derulare, va 
fi finalizată până în toamnă. 
Avem o bună colaborare cu 
firma care execută lucrarea, 
aşa că nu am nicio reţinere 

► COSTINEŞTI

Însemnări despre proiecte şi priorităţi

să afirm că termenul va fi 
respectat. Nu batem pasul 
pe loc, aşa că pregătim un 
proiect ce vizează construirea 
unui Centru pentru tineret, ne 
gândim să punem la dispoziţia 
tinerilor o clădire modernă care 
să fie cu adevărat un punct de 
atracţie. Pe strada Radarului, 
acolo unde am înfiinţat o 
pădure de toată frumuseţea, 
vom amenaja un parc unde 

vor poposi atât localnicii, cât 
şi turiştii. Costineşti dispune, 
spune şi asta ceva, de mai 
bine de 33 000 de locuri de 
cazare şi staţiunea e într-o 
continuă dezvoltare, ea fiind 
o ispită pentru investitorii 
care vor să aibă la îndemână 
o infrastructură bine pusă la 
punct. Mai nou, i-am încurajat 
pe tineri să înceapă o afacere şi 
am avut surpriza să descoperim 

că sunt destui cu abilităţi 
pentru turism. Noul Centru de 
informare turistică poate fi un 
punct de pornire. Un proiect 
de mare interes vizează 
combaterea eroziunii costiere, 
o lucrare care va fi continuată. 
Alte două proiecte care vor fi 
finanţate cu fonduri europene 
sunt în etapa de evaluare. 
Alimentarea cu energie 
electrică pentru cartierele noi 
e un proiect aflat în pregătire, 
încă o dovadă că avem în 
atenţie toate oportunităţile.

Din declaraţia primarului, 
gospodar cu experienţă şi 
cu iniţiativă, înţelegem că 
la Costineşti primăria are 
capacitatea de a administra  
şi iniţia proiecte care să aducă 
beneficii comunităţii şi nu ne 
rămâne decât să-i dăm crezare 
lui Traian Cristea când spune 
că „în rest, cât e vara de lungă, 
la Costineşti distracţia turiştilor 
este maximă”.

Iacob Ioniţă

■ Reţeaua de gaze naturale se va fi naliza până în toamnă



Pag 4 l actualitatea
iulie

2016

Prima oportunitate din 
agenda lui Iulian Soceanu, 
primarul oraşului Techirghiol, 
este atragerea investiţiilor 
pentru dezvoltarea turismului 
balnear. Apariţia investitorilor în 
turism, spune el, va fi un punct 
de sprijin pentru crearea de noi 
locuri de muncă. Avem nevoie 
de investiţii în infrastructură din 
zona turistică a oraşului, e vorba 
de zona Sanatoriului Balnear. 
Am în atenţie şi alte oportunităţi. 
Mă gândesc la parteneriatele 
publice private în vederea 
atragerii de fonduri europene 
pentru sprijinirea agenţilor 
economici. Tot o prioritate va fi  şi 
promovarea staţiunii Techirghiol 
pentru a îmbunătăţii vizibilitatea 
şi atractivitatea ei prin iniţierea 
unor evenimente care să fie 
o ispită pentru turişti, atât din 
ţară, cât şi din străinătate, iar 
această promovare o vom 
face cu ajutorul unor proiecte 
care să consolideze investiţiile 
făcute până acum în turism. 
Vreau ca locuitorii să afle de la 
primărie care sunt proiectele pe 
care le vom implementa, ceea 
ce înseamnă că vom avea în 
curând primele dezbateri şi 
consultări cu cetăţenii şi cu 
agenţii economici, vrem să vadă 
că ne pasă de mediul de afacere 
şi de viaţa oraşului”.

Prima oportunitate din 
agenda lui Iulian Soceanu, 
primarul oraşului Techirghiol, 
este atragerea investiţiilor 
pentru dezvoltarea turismului 
balnear. Apariţia investitorilor în 
turism, spune el, va fi un punct 
de sprijin pentru crearea de noi 
locuri de muncă. Avem nevoie 
de investiţii în infrastructură din 
zona turistică a oraşului, e vorba 
de zona Sanatoriului Balnear. 
Am în atenţie şi alte oportunităţi. 
Mă gândesc la parteneriatele 
publice private în vederea 
atragerii de fonduri europene 
pentru sprijinirea agenţilor 
economici. Tot o prioritate va fi  şi 
promovarea staţiunii Techirghiol 
pentru a îmbunătăţii vizibilitatea 
şi atractivitatea ei prin iniţierea 
unor evenimente care să fie 
o ispită pentru turişti, atât din 
ţară, cât şi din străinătate, iar 
această promovare o vom 
face cu ajutorul unor proiecte 
care să consolideze investiţiile 
făcute până acum în turism. 
Vreau ca locuitorii să afle de la 
primărie care sunt proiectele pe 
care le vom implementa, ceea 
ce înseamnă că vom avea în 
curând primele dezbateri şi 
consultări cu cetăţenii şi cu 
agenţii economici, vrem să vadă 
că ne pasă de mediul de afacere 
şi de viaţa oraşului”.

► TECHIRGHIOL

PROIECTE PENTRU INFRASTRUCTURA DIN 
ZONA TURISTICÃ A ORAªULUI

● Printre urgenţe: reabilitarea iluminatului public ● Evenimente culturale 
pentru promovarea staţiunii ● Pregătiri pentru „Zilele oraşului” ● Casa de 
cultură a fost reabilitată ● Consultări cu cetăţenii şi cu agenţii economici

Gospodar cu o stare 
de spirit care îi dă energie, 
primarul a trecut printre urgenţe 
reabilitarea iluminatului public,  
întreţinerea parcurilor şi a 
spaţiilor verzi, a locurilor de 
joacă pentru copii şi a zonei de 
agrement din oraş.

Primele măsuri pe care le-a 
gândit sunt trecute pe o coală 
de hârtie care nu e păstrată într-
un sertar, ci pe birou: „Vreau să 
o am în faţa ochilor în fiecare 
dimineaţă. Aproape că o ştiu pe 
de rost. Am gândit un program 
de promovare a staţiunii prin 
evenimente culturale. Au fost 
finalizate lucrările de reabilitare 
a casei de cultură şi acum 
avem în atenţie diversificarea 
activităţilor culturale, iar primii 
care vor beneficia de aceste 
evenimente vor fi copiii şi tinerii 
din oraş. După Iulian Soceanu, 

Teatrul de vară e un loc potrivit 
să fie organizate, pe lângă 
spectacole, şi expoziţii care 
să-i atragă pe elevi; „vom căuta 
ca staţiunea să aibă mai multă 
vizibilitate, nu doar pe pliantele 
cu reclamă, ci şi în realitate: vom 
aduce în prim-plan concursurile 
şi festivalurile rezervate tinerilor 
talentaţi şi vom identifica noi 
oportunităţi care să dea farmec 
şi culoare staţiunii Techirghiol, 
a declarat primarul, convins că 
un eveniment, cum e „Zilele 
oraşului” e un bun prilej şi 
o provocare pentru a stârni 
interesul turiştilor care se află 
pe litoral. Evenimentul, se ştie, 
va avea loc către sfârşitul lunii 
august. Într-o primă etapă, 
Primăria şi Consiliul Local 
vor dezbate, a precizat Iulian 
Soceanu, câteva iniţiative 
ce vizează extinderea aleilor 
pietonale, dar şi a spaţiilor verzi 
din zona blocurilor de pe străzile 
Vasile Alecsandri  şi Traian.

La Techirghiol, şi cu asta 
încheiem, spiritul gospodăresc 
este promovat cu ajutorul 
proiectelor, încă o dovadă 
că oraşul se va însufleţi şi 
va căpăta, după cum spune 
primarul Iulian Soceanu, 
aerul unei staţiuni unde va fi 
o încântare pentru turişti să o 
redescopere, colindând faleza 
de pe malul lacului.

Pagină realizată de
Andreea Pascu

(urmare din pag. 1)

un sector unde din cauza unor 
interpretări neunitare s-au creat 
blocaje în derularea procedurilor 
de achiziţii publice, blocaje cu un 
impact negativ în ceea ce priveşte 
absorbţia fondurilor europene. 
Oraşele, e un adevăr cunoscut, 
reprezintă principalul motor în 
privinţa creşterii economice, 
atât la noi, cât şi în Europa, aşa 
că sprijinirea dezvoltării urbane  
trebuie să fie un obiectiv major în 
noul exerciţiu financiar, ceea ce 
înseamnă că dezvoltarea urbană 
va beneficia de alocări financiare 
corespunzătoare. În acest sens, 
Programul Operaţional Regional, 
prin intermediul Axei  4, va finanţa 
proiectele de infrastructură şi de 
îmbunătăţire a mediului urban 
din municipiile reşedinţă de judeţ, 
alocând fonduri de peste un miliard 
de euro. Prioritate vor avea, atenţie!, 
proiectele privind mobilitatea 
transportului public (străzi urbane, 
piste pentru biciclişti, trotuare).

Pentru accesarea acestor 
fonduri, autorităţile publice locale 
trebuie să elaboreze strategii 
integrate de dezvoltare urbană 
bazate pe o documentare solidă 
şi argumentată, cu un impact real 
al proiectelor pentru dezvoltarea 
durabilă integrată a comunităţilor, 
în interesul beneficiarilor, adică 
al cetăţenilor. Este necesar, fapt 
subliniat de majoritatea partici-
panţilor la dezbateri, de iniţierea 
unor proiecte viabile şi de luarea 
unor măsuri care să îmbunătăţească 
managementul la nivel local, pentru 
a asigura o dezvoltare urbanistică 
armonioasă şi unitară a ZONELOR 
METROPOLITANE. De asemenea, 
se impune adoptarea unor 
reglementări care să încurajeze 
localităţile să se asocieze, în 
scopul elaborării şi implementării 
unor politici şi planuri urbanistice 
comune. Experienţa acumulată în 
ultimii ani şi proiectele integrate 
care au fost implementate pot fi un 
punct de sprijin, pot fi argumente şi 
dovezi că printr-o bună colaborare 
între localităţi se vor evita multe 
obstacole, între ele aflându-se 
birocraţia şi necorelarea planurilor 
urbanistice. Am descoperit, plăcuta 
surpriză, că participanţii la dezbateri 
au privit cu mult interes un subiect 
de actualitate – dezvoltarea 
urbană integrată şi nădăjduiesc 
că propunerile avansate în acest 
cadru, oportunităţile pentru proiecte 
şi diminuarea birocraţiei vor fi tot 
atâtea căi care vor scurta drumul cu 
prioritate către absorbţia fondurilor 
europene.

Adrian Crăciun

● Eveniment la Constanţa
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Muzeul de Istorie Naţională 
şi Arheologie Constanţa 
are onoarea să găzduiască 
expoziţia „Aurul şi argintul 
antic al României”. Organizată 
de Muzeul Naţional de Istorie a 
României în colaborare cu 31 
de muzee de profil din întreaga 
ţară, între care şi instituţia 
gazdă, expoziţia reuneşte peste 
1000 de obiecte arheologice din 
metale preţioase, de o valoare 
istorică deosebită, descoperite 
de-a lungul ultimelor două 
secole pe teritoriul României.

O expoziţie dedicată 
pieselor antice din metale 
preţioase oferă ocazia de a 
admira obiecte în care valoarea 
intrinsecă a materialului se 
îmbină cu măiestria execuţiei, 
evidenţiind adesea şi o mare 
bogăţie simbolică. Respectând 
o logică cronologică, aurul şi 
argintul pot prilejui, în egală 
măsură, o incursiune istorică, 
oferind o perspectivă proprie 
asupra succesiunii de perioade 
şi evenimente care au marcat 
devenirea comunităților de pe 
teritoriul de astăzi al României. 
Acoperind o perioadă de peste 
6000 de ani, putem spune că 
abordarea structurează, prin 
combinarea unei multitudini de 
informaţii şi detalii, o imagine 
construită din perspectiva 
duratei lungi. Devenim astfel 
martorii unui proces, continuu 
reinventat, prin care oamenii au 
învăţat să controleze strălucirea 
aurului şi a argintului, conferind 

● Ispită pentru turişti

DETALII DESPRE O EXPOZIŢIE

metalului o mare diversitate de 
forme şi sensuri.

Relaţia dintre ipostazele 
metalului preţios şi universul 
material al diferitelor epoci şi 
perioade istorice este surprinsă, 
într-o anumită măsură, prin 
redarea în integralitate, 
pe panouri şi în interiorul 
catalogului, a contextelor din 
care au fost selectate doar 
piesele din aur şi argint. Ni 
se perindă astfel, prin faţa 
ochilor, o multitudine de forme 
și idei care transmit câte ceva 
din particularităţile fiecărei 
epoci. Toată această varietate 
oferă elemente care ar putea 
trezi curiozitatea unora dintre 
vizitatori şi care, eventual, le-
ar putea îndruma primii paşi 
în aprofundarea unora dintre 
temele abordate. 

Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța participă 
la expoziția itinerantă cu unele 
dintre cele mai valoroase piese 
din patrimoniul său, printre care 
amintim o parte din tezaurul 
de obiecte ecleziastice de la 
Sucidava (com. Izvoarele, jud. 
Constanța) din sec. V-VI p.Chr., 
și podoabe de aur din două 
morminte din necropola romană 
a Tomisului (sec. II p.Chr.).  
Piesele, itinerate din anul 2013 
la diverse muzee de profil din 
țară, revin pentru o perioadă de 
trei luni în sălile MINAC, după 
care își vor continua traseul 
și în alte orașe, alături de 
exponatele celor 31 de muzee 

și complexe muzeale implicate 
în acest proiect expozițional de 
amploare.

În cadrul aceluiaşi 
eveniment, circumscrise temei 
„Aurul, argintul și diversitatea 
universului material”, au 
fost alese patru categorii de 
artefacte care pot ilustra în mod 
semnificativ particularităţile 
regionale şi varietatea 
patrimoniului arheologic al 
Dobrogei. Prin intermediul 
podoabelor din materiale 
exotice – scoică (Dentalium 
şi Spondylus) și marmură 
– datate în mileniul al V-lea 
a.Chr. (cultura Hamagia), al 
statuetelor din teracotă de tip 
Tanagra din perioada elenistică, 
al monedelor şi al vaselor de 
sticlă din perioada romană, 
Muzeul de Istorie Naţională şi 
Arheologie Constanţa prezintă 
artefacte valoroase şi sugestive 
din patrimoniul propriu şi oferă 
o contextualizare mai amplă 
tezaurelor din metale preţioase 
augmentându-le astfel 
semnificaţiile.

Expoziţia „Aurul şi Argintul 
Antic al României” a fost 
deschisă publicului la sediul 
Muzeului de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța, zilnic, de 
luni până duminică, între orele 
09.00 şi 20.00. Detalii despre 
eveniment și imagini relevante 
vor fi disponibile la adresa: 
http://www.minac.ro

Andreea Pascu

● Tuzla

Proiectele, 
un subiect 

de actualitate

Proiectele, 

În numărul viitor, într-o ediţie 
specială rezervată comunei 
Tuzla, vom publica un interviu cu 
primarul Taner Reşit, un interviu 
despre programele culturale ale 
Centrului pentru Tineret Tuzla, 
coordonate de Maria Damian, 

despre proiectele aflate în deru-
lare, dar şi despre proiectele 
pregătite pentru a consolida 
infrastructura localităţii.  Vom 
insista asupra câtorva oportuni-
tăţi identificate de colaboratorii 
primarului şi de consilierii locali, 
şi unii şi alţii înţelegând că numai 
cu ajutorul proiectelor vor atrage 
investitori şi vor dezvolta servi-
ciile din localitate, pentru a dimi-
nua decalajul dintre mediul rural 
şi cel urban.

Proiectele, se ştie, sprijină 
apariţia unor noi locuri de 
muncă. Şi acest subiect este de 
actualitate la Tuzla.

Adrian Crăciun
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Pentru că a pus mult 
suflet şi pentru că a muncit 
mult la scrierea proiectelor 
implementate ori aflate în 
derulare în Năvodari, Florin 
Chelaru, primarul oraşului, 
insistă asupra unor detalii, să 
vadă şi alţii că finanţările cu 
fonduri europene nu se obţin cât 
ai bătea din palme. Dimpotrivă! 
Trebuie să treci peste obstacole, 
trebuie să faci drumuri lungi 
pentru avize şi pentru tot felul 
de chichiţe pe care birocraţia 
le aşează în faţa celor cărora 
le pasă cum arată strada, blocul 
sau plaja unde turiştii vin să îşi 
petreacă vacanţa ori sfârşitul de 
săptămână. Şi la Năvodari, un 
oraş care şi-a schimbat strategia 
şi acum vrea să fie cu faţa către 
mare, primăria şi Consiliul Local 
au aşezat în centrul atenţiei 
proiectele care consolidează 
infrastructura, proiectele care 

stimulează mediul de afaceri 
şi promovează cu prioritate şi 
cu spirit gospodăresc turismul, 
punând în valoare un potenţial 
de resurse care se dovedesc 
de la un an la altul benefice 
pentru comunitate. Pe lângă 
Piaţa de peşte, prima de o 
asemenea anvergură în Zona 
Metropolitană Constanţa, pe 
lângă Centrul de agrement, 
proiect ce se află în derulare, 
gospodarii oraşului au finalizat o 
PROMENADĂ (lungă de peste 

PROMENADA, O ISPITĂ  PENTRU 
TURIŞTI, DAR ŞI PENTRU INVESTITORI

Florin Chelaru,
primarul oraşului Năvodari

► NĂVODARI

patru kilometri) încă un semn 
că după ce a devenit staţiune 
balneoclimaterică oraşul 
Năvodari a identificat noi căi 
pentru dezvoltarea turismului 
în zonă. Sunt proiecte care 
dau oraşului o vizibilitate mai 
mare. În urmă cu câteva zile la 
Năvodari  a avut loc conferinţa 
de închidere a proiectului ce 
viza PROMENADA de pe malul 
mării, acolo unde terenurile 
au o tot mai mare căutare, 
iar investitorii au început să 

adreseze solicitări şi întrebări 
Primăriei, căutând calea cea 
mai scurtă către investiţii 
care să fie un punct de sprijin 
pentru dezvoltarea turismului 
la Năvodari, un oraş care a 
devenit un punct de atracţie 
pentru turiştii pasionaţi să aibă 
la îndemână, la ceas de seară, 
un loc amenajat pentru relaxare 
şi agrement, iar PROMENADA 
de pe malul mării chiar este o 
ispită pentru că are reţea de 
alimentare cu apă şi cişmele, 
are duşuri pe plajă, e luminată, 
în zonă sunt băncuţe şi panouri 
cu informaţii de interes public, 
dar şi foişoare unde pasionaţii 
de peisaje insolite se adună 
şi se grăbesc să fotografieze 
răsăritul de soare şi valurile 
purpurii la orele amurgului, 
sub ochii localnicilor care ştiu 
că PROMENADA înseamnă 
ceva mai mult pentru ei, 
îndeosebi pentru investitorii 
care pregătesc proiecte care 
vor sprijini şi apariţia unor noi 
locuri de muncă.

Andreea Pascu

Vicepreședintele Consiliului 
Județean Tulcea, Vasile Strat, 
a participat la conferința de 
finalizare a implementării 
Proiectului „Modernizarea 
suprafețelor de mișcare, 
extinderea pistei și a 
platformei de îmbarcare 
– debarcare pentru 
Aeroportul «Delta 
Dunării». 

Cu acest prilej, au 
mai participat Lucian 
Simion, consilierul 
președintelui CJ Tulcea, 
Horia Teodorescu, 
primarul Constantin 
Hogea, directorul tehnic 
al RA Aeroportul „Delta Dunării”, 
Stoian Vâlcu, reprezentantul 
firmelor care au realizat execuția 
lucrărilor, deputatul Neviser 

● Lucrări de proiect, la final:

Zaharcu, deputatul Vasile Gudu, 
senatorul Octavian Motoc și alți 
reprezentanți ai administrației 
publice locale. 

În urma finalizării proiectului, 

vestea bună o constituie 
faptul că Aeroportul Tulcea 
este din nou funcțional, în 
aceeași zi, directorul general al 

Aeroportului, Constantin Albu, 
aflându-se la București unde 
a intrat în posesia autorizației 
de funcționare a acestuia. 
Astfel, de săptămâna viitoare, 

două companii vor 
efectua curse charter, 
alte contracte cu 
operatori aerieni de linie 
urmând a fi încheiate în 
perspectivă.

„Vă felicit pentru 
ceea ce ați realizat. A 
fost o muncă titanică, 
într-un timp foarte 
scurt, dar iată că acum 
avem un aeroport 
pregătit să funcționeze 

la standardele solicitate de 
operatorii aerieni  internaționali. 
Eu sunt inginer de profesie și, 
în această calitate, am văzut 

multe șantiere de construcții 
de-a lungul timpului, dar vă pot 
spune că nu am văzut niciodată 
până acum așa o desfășurare 
de forțe, în sensul că au fost 
mobilizate foarte multe utilaje și 
oameni. S-a muncit încontinuu 
pentru că timpul a fost foarte 
scurt. Gândiți-vă că lucrările 
au început în luna octombrie, 
când a fost semnat contractul 
de finanțare, și apoi, cu sprijinul 
financiar al Consiliului Județean 
– aproximativ o pătrime din 
bugetul pe anul acesta – lucrările 
au putut fi duse la bun sfârșit. 
Mai avem lucrări la Aeroport, 
dar acestea sunt cuprinse în 
Master Planul de Transport pe 
2014-2020. Felicitări încă o 
dată pentru tot ce s-a realizat 
până acum!”,  a declarat 
vicepreședintele Consiliului 
Județean, Vasile Strat, cu acest 
prilej.

Iacob Ioniţă

Aeroportul Tulcea este din nou funcțional
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În urmă cu câteva zile, 
la Colegiul Naţional de Arte 
“Regina Maria” din Constanţa, 
s-a desfăşurat întâlnirea 
consultativă privind documentul 
concept “Opţiunile de educaţie 
şi formare profesională ale 
absolvenţilor de clasa a VIII-
a”, organizată de Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice, cu sprijinul  Centrului 
Naţional de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional 
şi Tehnic (CNDIPT) şi al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Constanţa.

La dezbatere a parti-
cipat Subprefectul judeţului 
Constanţa – Levent Accoium, 
directorul executiv al Camerei 
de Comerţ, Industrie, Navigaţie 
şi Agricultură din Constanţa – 
Ion Dănuţ Jugănaru, directorul 
adjunct al AJOFM Constanţa 
– Mirela Matei, inspectorii 
şcolari generali ai judeţelor 
Tulcea şi Constanţa alături 
de inspectorii şcolari pentru 
învăţământul profesional şi 
tehnic, membri ai celor două 
Comitete (judeţene) Locale de 
Dezvoltare a Parteneriatelor 
Sociale şi Formării Profesionale, 
peste 50 de reprezentanţi 
ai agenţilor economici care 
asigură pregătirea practică 
a elevilor, directorii unităţilor 
de învăţământ profesional şi 
tehnic.

Toate intervenţiile, opiniile şi 
propunerile au fost consemnate 
şi urmează a fi transmise 
ministrului educaţiei prin 
intermediul reprezentantului 
CNDIPT care a moderat 
dezbaterea şi a prezentat  
structura şi conţinutul opţiunilor 
de formare propuse.

„ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL –
GARANŢIA CALITĂŢII ÎN MESERIE” (I) 

Discuţiile au conturat 
câteva elementele cheie 
care pot constitui puncte de 
plecare pentru implementarea 
programelor de formare în 
sistem profesional-dual, 
adaptate situaţiei locale, 
precum:
• formarea profesională-duală 

se poate realiza doar pe 
bazele solide ale unui mediu 
economic responsabil si 
receptiv, care îşi doreşte cu 
adevărat calitate pe termen 

au fost de acord asupra 
necesităţii dezvoltării procesului 
de consiliere şi orientare  
şcolară şi profesională a 
elevilor, respectiv asupra iniţierii 
acestuia încă de la clasele 
primare. De asemenea, s-a 
subliniat importanţa finanţării 
corespunzătoare şi acoperitoare 
a tuturor cheltuielilor cu materiile 
prime sau echipamentele 
necesare  instruirii practice a 
elevilor, sursele de finanţare 
constituind un subiect pentru 

dezbateri ulterioare. 
Lipsa unui sistem 
adecvat de finanţare 
a structurilor 
parteneriale conduce 
la disfuncţionalităţi 
majore în activitatea 
acestora.

Reprezen tan tu l 
Asociaţiei elevilor 

Considerăm că toate 
acestea se pot implementa în 
condiţiile

• schimbării mentalităţii 
generale a societăţii care 
percepe, de mai bine de 
20 de ani,  învăţământul 
profesional ca pe o paria 
a sistemului de educaţie şi 
formare

• acceptării, identificării şi 
promovării elementelor de 
performanţă în sistemul de 
formare profesională iniţială; 
formarea profesională 
în domenii tehnologice 
avansate necesită existenţa 
unui nivel de excelenţă, care 
să permită absolvenţilor 
accesul pe o piaţă a muncii, 
naţională sau internaţională

• flexibilizării sistemului 
de formare, a duratei 
de pregătire în raport cu 
complexitatea meseriei, 
precum şi a eliminării 
disciplinelor/conţinuturilor 
fără relevanţă în pregătirea 
viitorilor meseriaşi

• încurajării dezvoltării 
breslelor, asociaţiilor 
profesionale, grupurilor 
reprezentative etc., care 
să susţină, sub diverse 
forme, o  evoluţie pozitivă a 
învăţământului profesional.

Invitaţia de a răspunde 
solicitării ministerului educaţiei 
a rămas deschisă până la data 
de 16 iunie 2016 pentru toţi cei 
interesaţi. Aceştia au accesat 
atât formularul on-line cât şi alte 
informaţii specifice de pe adresa 
http://www.isjcta.ro/?p=9863 .

Conform declaraţiilor 
Ministerului educaţiei, strategia 
educaţiei şi formării profesionale 
pentru perioada 2016-2020 va 
pune accent pe sistemele de 
formare profesională pentru 
ca acestea să devină mai 
atractive, relevante, orientate 
către carieră, accesibile şi 
flexibile, adaptate necesităţilor 
pieţei forţei de muncă.

• Prof. dr. Gabriela Carmen Neagu, inspector şcolar

„ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL –

Prof. dr. Gabriela Carmen Neagu, inspector şcolar
pentru învăţământul profesional şi tehnic:pentru învăţământul profesional şi tehnic:

lung, reflectată 
în produse, 
servicii şi 
resursă umană

• este importantă 
diseminarea, în 
rândul elevilor 
şi al părinţilor, 
a avantajelor 
fiecărei rute 
de formare 
profesională 

• implicarea camerelor 
de comerţ este absolut 
necesară atât pe parcursul 
formării cât şi la finalizarea 
studiilor, în examenele de 
certificare sau absolvire; 
în prezent sunt actualizate 
un număr semnificativ de 
calificări şi curricula, dar nu 
există o suficientă adecvare 
a acestora la nevoile pieţei 
muncii

• consolidarea parteneriatelor 
angajatorilor cu şcolile din 
învăţământul profesional 
care reprezintă o cerinţă 
esenţială pentru creşterea 
calităţii şi relevanţei învăţării 
la locul de muncă
Toţi cei 125 de participanţi 

din Constanţa a evidenţiat 
posibilitatea ca elevul 
care finalizează studiile 
învăţământului profesional şi 
tehnic să devină atât angajat cât 
şi angajator  pe piaţa muncii.

La fel de importantă pentru 
crearea unui context sănătos de 
implementare a sistemului dual 
este formarea tutorilor, respectiv 
a persoanelor desemnate din 
cadrul operatorului economic 
care se ocupă în modul cel 
mai direct de formarea elevului 
la locul de muncă. În prezent 
lipseşte un mecanism de 
asigurare a calităţii învăţării în 
cadrul companiilor şi de formare 
a competenţelor pedagogice 
necesare tutorilor.



Pag 8 l timp liber
iulie

2016

ISSN 2066 – 9054

Redacţia
Redactor şef:
ADRIAN CRĂCIUN

Redactori:
Andreea Pascu
Ioniţă Iacob
Irina Oancea

SENIORI EDITORI:
ANI MERLĂ,
IULIAN TALIANU

în luna august, într-un spaţiu 
generos.

„În aceste expoziţii vor fi 
expuse lucrările de suflet, lucrări 
pe care membrii asociaţiei 
le-au ales pentru această nouă 
ieşire în lume, sunt lucrări care 
îşi propun să atragă atenţia 

Bulgaria, o excursie de o zi, 
pe malul mării la Shabla şi 
Tyulenovo, Bolata şi Balcic, 
locuri pitoreşti unde ochii artiştilor 
şi aparatele lor de fotografiat au 
luat la ţintă peisajele insolite: 
ţărmul împânzit de bărci de 
la Tyulenevo şi frumuseţile 
castelului şi ale Grădinii Botanice 
de la Balcic; „locuri unde 
imaginaţia are atâta libertate cât 
să-i permită să se desfăşoare 

Orizontal: 1) Insectă 
cu corpul lung şi subţire 
– Cap de cărăbuş! 
2) Fluture care depune 
ouăle în formă de inel 
– Leac (reg.) 3) Insecte 
care rod lemnul – Copac. 
4) Udrea Raicu – Insectă 
africană, care trăieşte 
în muşuroaie construite 
pe sol sau în copaci. 5) 
Trecuţi prin foc – Ursu 
Eremia. 7) Armăsari 
– Specie de salcie 
– Toast final! 8) Colecţii 
de insecte (pl.) 9) Cap de 
gâză! – A opri trecerea. 
10) Insectă zburătoare 
– Insectă cu capul 
mare, terminat printr-o 
proeminenţă ascuţită. 
11) Ocolire – Vechi 
locuitor al Italiei.

Vertical: 1) Insecte nocturne 
care emit o lumină fosforescentă 
– Cap de goangă! 2) Cultivator de 

in – Insectă coleopteră. 
3) Cap de berbec! – Anason 
(pop.) – Zaharia Oprescu. 
4) Aripa chitinoasă a 
insectelor – Asemănător. 
5) Coadă de libelulă! 
– Răsăriteană. 6) Oraţii 
– Ovidiu Tomşa – Aripi de 
cărăbuş. 7) Radu Mihnea 
– Insecte care trăiesc 
pe resturile alimentare. 
8) Insectă din familia 
apidelor, producătoare 
de miere – Crustacee. 3) 
Specie de fluturi de noapte 
– Vânturat. 10) Insectă cu 
elitrele tari şi castanii, care 
se hrăneşte cu frunzele 
arborilor – Coadă de 
cicadă! 11) Arma albinei 
(pl.) – Muscă africană care 
produce „boala somnului” 

– Alexe Luca.
Dicţionar: LIAC, NABT, ANIS, IOTA
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asupra stăruinţei lor; ele vor fi 
o provocare atât asupra ei, cât 
şi pentru invitaţi, unii dintre ei 
aflându-se printre simpatizanţii 
noştri  statornici. Ne-am bucura 
dacă, pe lângă turişti s-ar afla 
şi constănţeni care sunt dispuşi 
să sprijine proiectele Asociaţiei 
Artiştilor Plastici Amfora din 
Constanţa”, a subliniat Nina 
Vizireanu, preşedintele asociaţiei 
amintite.

Tot o provocare a fost (pentru 
artiştii constănţeni) şi excursia 
de documentare în ţara vecină, 

Spaţiul tipografic nu ne 
îngăduie, din păcate, să scriem 
atât cât s-ar cuveni despre 
pasiunea  şi perseverenţa 
membrilor din Asociaţia Artiştilor 
Plastici Amfora Constanţa, 
despre expoziţiile şi succesele 
unor artişti inimoşi, îndrăgostiţi 
de armonia culorilor, artişti 

animaţi de un 
gând – gândul 
unde se înfiripă 
arta. De cele mai 
multe ori ei pot fi 
întâlniţi la Muzeul 
Marinei, acolo au 
loc vernisajele 
unor expoziţii 
organizate cu 
multă pasiune 
de o mână de 
oameni care, 
după cum 

în voie”, după cum remarca 
Alexandrina Marcarov. Mereu 
în preajma creatorilor care dau 
culoare şi farmec unei comunităţi, 
graficianul Leonte Năstase nu 
avea cum să lipsească de la un 
drum de seară cu multe amintiri 
de neuitat. Despre revelaţiile 
puse în lumină de expoziţiile 
artiştilor de la AMFORA a vorbit, 
în repetate rânduri, Doina 
Păuleanu, un critic de artă cu 
faimă, un specialist a cărei opinie 
contează. Contează atât de mult 
încât spune că e vorba  de un 
stimulent pentru creatorii care 
pun mult suflet şi multă pasiune 
pentru ca arta lor să fie o ispită 
pentru vizitatorii expoziţiilor.

Andreea Pascu

remarca Doina Păuleanu, 
directorul Muzeului de Artă 
Constanţa, se cuvine să-i privim 
cu toată atenţia.

Artiştii de la Amfora au 
pregătit lucrările pentru expoziţii, 
una va fi găzduită de biblioteca 
I.N. Roman, în luna iulie şi 
cealaltă de Muzeul Marinei, 


