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La Eforie a fost pregătit 
evenimentul: „ZILELE 

ORAŞULUI”, sărbătoare 
care a avut loc în 

perioada 19-23 august.

„Turiştii au fost primii 
invitaţi”, după cum a 

precizat primarul 
Robert Şerban.

ZILELE 
ORAŞULUI

„SĂ INVESTIM MAI MULT ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”

Deşi vine septembrie sezonul estival continuă

SPECTACOLE DE SUNET ŞI 
LUMINI PENTRU TURIŞTI

Decebal 
Făgădău
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Festivalul folcloric 
“Europeade” este organizat 
de mai bine de 4 decenii, din 
1964. De-a lungul a 5 zile, mai 
mult de 5000 de participanţi 
îşi promovează elementele 
de cultură naţionale: dansuri, 
cântece, obiceiuri şi tradiţii. 
Principalul ţel al Europeadei este 
să păstreze varietatea culturilor 
europene şi să întărească 
prieteniile dintre naţiuni. 

Toate ansamblurile 
promovează obiceiurile şi 
costumele tradiţionale din ţara 
de unde vin în pieţe, pe străzi, în 
biserici, în săli de concerte sau 
pe stadion. 

“Europeade”, cel mai mare 
festival folcloric european, 

Festivalul folkloric “Europeade” 2006 la Zamora, Spania, în anul 
2007 la Horsens, Danemarca, 
în anul 2008 la Martigny, Elveţia, 
în 2009 la Klaipeda, Lituania, în 
2010 la Bolzano, Italia, în 2012 
la Gotha, Germania, în 2014 
în oraşul Kielce, Polonia, în 
2015 în oraşul Helsingborg, 
Suedia. Anul acesta ansamblul 
a participat la Europeada 
organizată în oraşul Namur, 
Belgia, elevii fiind însoţiţi de 
d-na prof. Silvia Şoşoiu.

Domnul director, prof. dr. 
Vasile Nicoară, directorul 
colegiului constănţean este 
membru în comitetul de 
organizare a Festivalului din 
anul 2006. Coordonatorii 
ansamblului sunt prof. Gearâp 
Mihaela şi Radu Luminiţa. 
Coregrafii ansamblului: Mihai 
Vasile şi Vatamaniuc.

se organizează în diferite ţări 
europene, în fiecare an, în luna 
iulie. Colegiul Naţional “Mircea 

cel Bătrân”, cu ansamblul “Flori 
dobrogene” a participat în anul 
2005 la Quimper, Franţa, în anul 

1.  Mastac Cătălina – la concursul Procopiu la faza naţională a 
luat premiul Einstein şi Arhimede şi menţiune la judeţenele de 
matematică şi biologie; de asemenea a luat premiul special la 
concursul naţional de engleză Mirunette ;

2.  Ciobotaru Andreea
3.  Enache Elena Maria
4.  Olteanu Larina-Georgiana (locul 3 la Olimpiada Judeţeană 

Educaţie pentru Sănătate 2016)
5.  Luntraru Diana
6.  Glodeanu Theodor
7.  Glodeanu Alexandru
8. Micu Alexandra Maria: (locul II la Olimpiada Judeţeană 

de Franceză şi premiul juriului la fotografie în 2015 şi 
premiul I la scurtmetraj în 2016 la concursul internaţional 
Marco&amp;Alberto Ipollito)

9.  Sava Paul Andrei (premiul III la NASA anul trecut şi menţiune 
anul acesta, acum participa la ISSDC la Cape Kennedy, 
premiul III anul trecut la faza naţională a concursului 
internaţional de robotică CANSAT şi menţiune anul acesta, 

premiul III anul trecut la concursul de robotică EXORO faza 
naţională)

10. Ionescu Irina-Andreea
11. Sandu Andreea-Maria
12. Milea Sorina-Ioana
13. Dinu Maria-Ariadna
14. Radu-Menegon Ioana
15. Văduva Ana Maria (a participat la Olimpiada Judeţeană 

de Chimie unde a luat menţiune în clasa a IX-a şi premiul 
III în clasa a X-a la franceză, iar acum participă la ISSDC 
(Internaţional Space Settlement Design Competition) la Cape 
Kennedy)

16. Chichirim George (calificat la etapa naţională a olimpiadei 
de matematică în clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, premiul I la 
olimpiada judeţeană de informatică şi calificare la naţională 
din clasa a V-a până acum, la naţională de info a luat până 
acum 5 menţiuni, 3 medalii de aur şi 4 medalii de argint, a  
intrat de 2 ori în Lotul Naţional de Informatică al României şi a 
luat aur la Turneul Internaţional de Informatică de la Shumen, 
Bulgaria şi argint la concursul internaţional Romanian Master 
of Informatics.)

17. Trifan Ştefania
18. Enache Radu

Pagină realizată de Andreea Pascu

Să-i cunoaştem pe elevii 
ansamblului de la colegiul 

constănţean
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Sezonul estival, cu multe 
amintiri de neuitat, nu s-a 
încheiat să putem face un 
bilanţ, dar asta nu ne împiedică 
să scriem că (în comparaţie cu 
ultimii ani) litoralul a înregistrat 
ce mai mare afluenţă de 
turişti; după unele statistici pe 
litoral s-au aflat, la sfârşitul 
săptămânii, aproape 250.000. 
Dincolo de cifre, importante 
şi ele pentru administratorii 
hotelurilor, trebuie să subliniem 
că turiştii au beneficiat de 
spectacole şi evenimente care 
n-au făcut altceva decât să 
sporească partea de frumuseţe 
a vacanţelor; au fost nopţi 
cu terase şi cluburi pline, cu 
spectacole unde distracţia a fost 
maximă. Pe afişe şi pe scenă 
am văzut trupe legendare, s-
au organizat concerte şi târguri 
de carte (Gaudeamus), atât 
în staţiunea Mamaia, perla 
litoralului, cât şi în staţiunile 
Eforie Nord şi Sud, Costineşti şi 
Vama Veche, destinaţii turistice 
aflate la mare căutare în 
sezonul estival. DIRECŢIA 5 a 
aniversat 25 de ani de existenţă 
pe piaţa muzicală pe scena 
Teatrului de vară din Jupiter. În 
Piaţeta Cazinoului din staţiunea 
Mamaia, turiştii au aplaudat 
un lung şir de spectacole de 
unde n-au lipsit evenimentele 
de distracţie pentru copii. În 
Parcul Tăbăcărie, un alt punct 
de atracţie pentru turişti, atât 
copiii, cât şi părinţii au urmărit cu 
deosebit interes Festivalul Antic 
Tomis, ediţia a V-a, eveniment 
cultural aşteptat cu nerăbdare şi 
cu aplauze de publicul său fidel.

Staţiunile Eforie şi 
Techirghiol i-au primit pe turişti 
cu spectacole şi expoziţii, 
evenimente prilejuite de zilele 
celor două oraşe, manifestări 
tradiţionale care sunt aşteptate 
în fiecare an, pentru că 
organizatorii beneficiază de o 
bună experienţă pe scenele 
teatrelor de vară din cele două 
staţiuni urcă în fiecare vară, la 
ceas de sărbătoare, vedete de 
prima mână. Când scriem aceste 
rânduri, atât la Techirghiol, cât 
şi la Eforie încă se aud ecourile 
aplauzelor, semn clar că turiştii 
se bucură alături de localnici 
de spectacolul de sunet şi 
lumină. Nu ne propunem, cum 
spuneam, să facem un bilanţ, 
încă e vremea distracţiei pe 

Deşi vine septembrie sezonul estival continuă

SPECTACOLE DE SUNET ŞI LUMINI 
PENTRU TURIŞTI

litoral, sezonul estival nu s-a 
încheiat, iar vremea se anunţă 
şi în septembrie prielnică 
pentru plajă, aşa că vara lui 
2016 continuă şi vacanţa, se 
ştie, aşteaptă noi evenimente. 
Iar în septembrie preţurile îi 
ispitesc pe turişti să amâne 
despărţirea de sezonul estival. 
Cu toate că suntem în ultima 
săptămână a lunii august, 
calendarul cu evenimentele 
verii este tot mai atractiv. Şi 
acum o informaţie de ultimă oră: 

primarul oraşului Constanţa, 
Decebal Făgădău, fire energică 
şi spirit cu iniţiativă, a iniţiat 
un proiect, iată o noutate, ce 
vizează promovarea tradiţiilor 
şi datinilor, aşa că în toată luna 
decembrie, la Constanţa, în 
fiecare week-end, de la ora 18-
21 oraşul va găzdui spectacole 
pentru copii, concerte de colinde 
şi recitaluri unde vor fi invitaţi 
artişti cunoscuţi. La timpul 
potrivit vom veni cu detalii.

Sperând că toţi cititorii 
ziarului publicaţiei noastre, 
dar mai cu seamă turiştii, au 
reţinut această informaţie şi în 
prima lună de iarnă vor reveni 
la Constanţa să petreacă 
alături de localnici sărbătorile 
rezervate unei distracţii care va 
fi de neuitat, aşa cum a fost şi 
cea din această vară.

Adrian Crăciun
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În cadrul seriei “Exponatul 
lunii” la Muzeul de Istorie 
Naţională şi Arheologie 
Constanţa a fost selectat pentru 
luna august 2016 un basorelief 
mithriac, descoperit in data 
de 19 mai a.c. în perimetrul 
anticului Tomis. 

Piesa a fost aleasă ca 
exponat al lunii august nu atât 
pentru calitatea sa artistică 
– fiind un produs tipic al artei 
provinciale romane – cât mai 
ales pentru încărcătura sa 
religioasă. În lumea romană, 
cultul lui Mithras apare în 

Exponatul lunii timpul Principatului, reuşind 
ca în decursul a două secole 
să ajungă cea mai importantă 
doctrină religioasă opusă 
creştinismului. Ernest Renan 
sintetizează imaginea de 
ansamblu a epocii: “dacă 
creştinismul ar fi fost cumva 
oprit, atunci lumea ar fi devenit 
mithraică”. Mithras este o 
divinitate bine documentată în 
panteonul Dobrogei romane. 
Peste 25 de monumente 
sculpturale, câteva geme şi 
mai multe atestări epigrafice, 
sunt dovezi de necontestat ale 
popularităţii cultului acestui zeu 
de origine persană.

Artefactul datează din 
secolele II-III p.Chr. şi a fost 
descoperit în ceea ce pare a fi 
un cvartal de locuinţe dintr-un 
cartier al oraşului Tomis, localizat 
între sediul actualei Judecătorii 
Constanţa şi statuia Lupei 
Capitolina, perimetru în care 
au fost efectuate în intervalul 
aprilie-iulie a.c. cercetări 
arheologice preventive.

Basorelieful va fi accesibil 
spre vizionare publicului iubitor 
de cultură începând de luni, 
01 august 2016, la Muzeul de 
Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa.

Andreea Pascu

În anul 1905 Primăria 
Constanţei, prin eforturile lui 
Ion Bănescu, a reuşit să obţină 
o primă porţiune din duna de 
nisip ce separa lacul Siutghiol 
de Marea Neagră, în vederea 
amenajării acolo a unei frumoase 
plăji pentru vilegiaturiştii ce 
veneau an de an, în număr din 
ce în ce mai mare, la Constanţa. 
Era începutul staţiunii Mamaia de 
astăzi. Un ziarist descria locurile 
respective cu mare entuziasm: 
“Pornind de la limita proprietăţii 
comunei, prin duna de nisip, pe 
o suprafaţă de 259 hectare, care 
separă lacul Siutghiol de mare, 
până la Mamaia, ni se oferă o 
plajă naturală încântătoare, ce 
întrece orice plajă s-ar putea 
imagina”.

Ca la orice început, 
lucrurile s-au urnit mai greu, 
disensiunile dintre conducătorii 
de la primărie şi antreprenorii 
localurilor şi stabilimentelor de 
băi fiind frecvente şi ajungând 
uneori chiar în faţa instanţelor 
de judecată. Criticile la adresa 
primarului Bănescu şi a ideilor 
sale, nu au întârziat, după 
cum vedem din presa vremii: 
“Chiar atunci când erau băile 
de mare de la Vii, adică la 3 km 
de oraş, era nesuferită pentru 
locuitorii şi vizitatorii Constanţei, 
obligaţiunea pe căldurile tropicale 
de a se îndesa în vagoane şi de 
a face o călătorie pentru a lua 
o baie, plictiseala şi înăduşala 
au sporit acum când băile sunt 
la aproape 9 km depărtare, iar 
durata minimală a drumului este 
de trei sferturi de oră, atât la dus, 
cât şi la întors. Dar nu e numai 
atât, localitatea de la Mamaia 
este sălbatică, fără un arbore, 
fără un adăpost, expusă la toate 
vânturile (…), plaja, vestita plajă, 

Acum 110 ani, la plaja Mamaia

are o pantă aşa de slabă încât 
nici la 100 metri de mal apa nu 
ajunge până la brâu…”.

Din documentele de arhivă 
putem afla care era atmosfera 
la băile din Mamaia. La începutul 
secolului XX stabilimentul de băi 
se compunea din două părţi; 
într-o parte era un număr de 
56 de cabine pentru bărbaţi, iar 
in cealaltă parte alte 56 cabine 
pentru femei, cu un grup sanitar 
intre ele. Apa pentru toalete 
se aducea cu două sacale, din 
oraş. Pe lângă aceste instalaţii, 
mai erau 80 de cabine rulante, 
aşezate pe roţi de tuci; pentru 
ele, timp de trei luni pe an, un 
salariat al primăriei, cu un cal, 
era plătit “a transporta în timpul 
zilei cabinele lângă marginea 
apei, iar seara să le retragă 
pentru a nu li se aduce vreo 
stricăciune de valuri.”

Pentru asigurarea ordinei 
pe plajă şi respectarea 
ordonanţelor date de primărie 
privind respectarea moralităţii, 
erau detaşaţi trei sergenţi în 
uniformă, care făceau paza în 

jurul cabinelor pentru a preveni 
furturile; “asemenea se trimite 
zilnic un ofiţer de poliţie şi 
cu un agent de poliţie pentru 
menţinerea oridinii.” După cum  
scria presa vremii despre lumea 
ce venea aici, “vizitatorii ei sunt în 
cea mai mare parte persoane din 
elita socială a întregii ţări şi au tot 
dreptul să pretindă, în schimbul 
sumelor de bani ce cheltuiesc, 
un confort şi agrement care să-i 
atragă şi să le facă traiul liniştit, 
plăcut şi folositor sănătăţii lor”.

La Mamaia se putea ajunge 
într-adevăr cu trenul, care în 
vara anului 1914, spre exemplu, 
începea să circule de la 29 iunie, 
având patru curse pe zi. De la 
halta Tetis (în spatele Muzeului 
de Arheologie, de azi) şi până la 
Halta Mamaia, trenul făcea 25 de 
minute; biletul costa 50 de bani şi 
se putea cumpăra de la halte sau 
la chioşcul de ziare al domnului 
Ştefan Antonescu. Linia pe care 
circula trenul urma traseul pe 
B-dul Independenţei (azi str. I.G. 
Duca) şi Bulevardul Regina Maria 
(azi B-dul Mamaia). Ulterior s-au 

organizat şi curse cu autobuze 
particulare, care au supravieţuit 
trenului atât de blamat.

Deşi primăria a parcelat 
aproape întregul teren iniţial de 
circa 150 de hectare şi l-a oferit 
spre vânzare cu preţuri mici, 
noii proprietari, cei mai mulţi 
din proptipendada Capitalei, 
nu s-au grăbit să construiască, 
ocolind clauza contractuală ce 
le impunea să ridice o vila în 
termen de patru ani. Aşa se face 
că până în anul 1948 la Mamaia 
se ridicaseră doar 40 de vile şi 
un singur hotel, e drept, acesta 
din urma reprezentativ: hotelul 
Rex, ridicat  în anii 1936-1938 
de Comitetul Hotelurilor C.F.R., 
după proiectul arhitectului 
Cantacuzino.

Printre cei 3-4000  de vizitatori 
ce se aflau zilnic în timpul verii, pe 
plaja de la Mamaia, se numărau şi 
elevii de la diverse licee din ţară, 
ca cel din Gheorghieni sau liceul 
M. Kogălniceanu din Vaslui (în 
anii 1931-1932), care se instalau 
în corturi pe locuri rezervate 
pentru coloniile şcolare. Lor li 
s-au alăturat  tineri din Polonia şi 
Cehoslovacia, ţări interesate de 
noua staţiune deschisă la malul 
Mării Negre.

Să încheiem cu cuvintele 
lui Ion Bănescu, un primar cu 
un mandat scurt, dar al cărui 
nume va rămâne legat de mari 
realizări edilitare, între care 
Plaja Mamaia se află la loc de 
cinste: “de când cu noua plajă 
de la Mamaia, oraşul Constanţa 
îşi începe adevărata viaţă ca 
staţiune balneară şi climaterică 
maritimă.”
Constantin Cheramidoglu
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► OVIDIU

PROIECTE CARE PROMOVEAZĂ TURISMUL
Am fost în câteva rânduri 

la primăria din Ovidiu, dar pe 
primarul George Scupra l-am 
întâlnit de fiecare dată pe teren, 
ba în zona blocurilor, unde se 
amenaja o parcare, altădată era 
plecat în satul Poiana punea 
la punct unele detalii privind 
extinderea reţelei de gaze 
naturale, ultima vară l-am găsit 
pe strada Pescarilor, acolo unde 
primarul a identificat (împreună 
cu echipa sa de colaboratori) 
un teren pentru a amenaja o 
zonă de relaxare şi agrement, 
zonă ce va fi integrată într-
un ansamblu arhitectural şi 
peisagistic modern care a 
devenit de ceva vreme un punct 
de atracţie pentru localnici şi 
pentru turişti, e vorba de Parcul 
de recreere şi de debarcader, 
două proiecte care au sporit 
partea de frumuseţe a falezei 
lacului Siutghiol. Proiectul „Zona 
de relaxare şi agrement”, cum 
spuneam, e în pregătire. „Este 
o oportunitate, spune primarul 
George Scupra, şi nu vom scăpa 
ocazia să amenajăm aici o zonă 
de relaxare şi agrement, e un 
teren în paragină. În apropiere 
se află DEBARCADERUL şi 
Parcul de recreere, proiecte pe 
care le-am finalizat de curând, 
ele au schimbat faţa oraşului 
şi locuitorii, primii beneficiari, 
se bucură acum. Am amenajat 
parcările din oraş şi am dublat 
locurile de parcare, avem în 
atenţie spaţiile verzi, iar acum 
insistăm asupra malului lacului 

Siutghiol, pentru că vrem ca 
oraşul să aibă o altă deschidere 
către lac şi către Insula Ovidiu. 
Vor apărea noi căi de acces, 
una în zona străzii Albinelor, 
alta va fi spre DEBARCADER. 
Se va amenaja o alee pietonală 
şi se va extinde oglinda de apă 

într-o alveolă unde turiştii vor 
descoperi o adevărată grădină 
de nuferi. Terenul are o pantă 
care ne ajută să amenajăm 
gradene pentru odihnă, aici se 
va crea un amfiteatru natural; 
vor fi montate în zonă bănci 
şi coşuri de gunoi, vor apărea 

cişmele, un sistemn de iluminat 
şi supraveghere video; cea 
mai spectaculoasă amenajare, 
subliniază primarul, va fi o 
fântână arteziană tip ecran de 
proiecţie. Zona de relaxare şi 
agrement mai cuprinde spaţii de 
odihnă şi locuri de joacă pentru 
copii. Ar trebui să trecem în 
revistă şi avantajele economice, 
pe lângă beneficiile pe care le-
am amintit: se vor crea noi 
locuri de muncă; turismul se va 
dezvolta, agenţii economici din 
oraş vor privi cu mult interes 
potenţialul zonei. Ne-am gândit 
şi la persoanele cu dizabilităţi 
şi ele vor beneficia de căi de 
acces.”

Oraşul Ovidiu, veţi fi de 
acord cu noi, capătă, iată, 
noi valenţe: se va îmbunătăţi 
calitatea mediului şi, fapt 
remarcabil, aici se vor 
organiza activităţi recreative 
şi spectacole, evenimente 
care vor da, în sezonul estival, 
culoare oraşului.

„Parcul de recreere” şi 
DEBARCADERUL, cărora li se 
va adăuga „Zona de relaxare şi 
agrement”, sunt proiecte care nu 
fac altceva decât să promoveze 
turismul şi să atragă un număr 
tot mai mare de turişti, semn 
că oraşul Ovidiu a descoperit, 
în mandatul primarului George 
Scupra, calea către proiectele 
care promovează spiritul 
gospodăresc.

Iulian Talianu

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Constanţa prin serviciul de 
ocupare EURES România oferă 
800 locuri de muncă vacante în 
Spania pentru munca sezonieră 
în agricultură (sunt solicitate 
persoane apte pentru munca 
la câmp), pentru recoltarea 
căpşunilor, campania 2017 (nu 
se solicită experienţă). 

Durata contractului de 
munca este de aproximativ 3 
luni, data estimată de angajare 
este 15 februarie 2017. Timpul 
de lucru este de 6,5 ore pe zi/39 

Locuri de muncă sezonieră  în AGRICULTURĂ
SPANIA – CAMPANIA 2017

ore pe săptămână împărţite în 
6 zile, ziua 7 este zi de odihnă 
care poate să nu coincidă 
cu duminica. Programul de 
lucru începe la primele ore ale 
dimineţii.

Salariul oferit este de 40,15 
euro brut/zi, conform Convenţiei 
colective aplicabile, plătibil la 
două săptămâni prin transfer 

bancar. Contribuţiile datorate 
sunt de 2% impozit pe venit şi 
113 euro asigurare socială.

Cazarea este oferită de 
angajator contra unei sume 
de 1,6 euro pe zi (nu există 
posibilitatea cazării solicitanţilor 
bărbaţi în cadrul firmei). 

Persoanele care doresc să 
aplice pentru unul dintre aceste 

locuri de muncă trebuie să se 
adreseze consilierului EURES 
din cadrul AJOFM Constanta, 
Strada Lacului nr. 14, tel. 0241/
481553.

     Gheorghe BUŞU
DIRECTOR EXECUTIV

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Constanţa
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Din capul locului trebuie 
să mărturisesc faptul că 
participarea la dezbaterea 
regională, organizată pe 7 iunie 
2016, la Colegiul Naţional de Arte 
„Regina Maria” din Constanţa, pe 
tema învăţământului profesional 
dual, mi-a oferit foarte puţine 
răspunsuri pentru întrebările pe 
care le aveam, lăsându-mă în 
schimb cu foarte multe întrebări 
fără răspuns.

Reprezentantul Camerei de 
Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa a vorbit 
despre lipsa acută de personal 
calificat cu care se confruntă 
unele domenii ocupaţionale, 
despre faptul că această 
realitate determină pierderea 
unor potenţiali investitori sau 
împiedică dezvoltarea unor 
sectoare economice, precum 
şi despre faptul că firmele şi 
angajatorii care se implică în 
formarea şi susţinerea tinerilor 
dornici să deprindă tainele unei 
meserii au nevoie de certitudinea 
că la sfârşitul stagiului de formare 

Despre precipitarea cu care 
se doreşte introducerea 

învăţământului profesional dual
aceştia vor munci, măcar pentru 
o perioadă de timp, pentru cei 
care i-au susţinut. De acord. Mă 
întreb însă, unde erau în anul 
2003 (când au fost desfiinţate 
şcolile profesionale, înlocuite cu 
şcolile de arte şi meserii) sau în 
2009 (când au fost desfiinţate 
S.A.M.-urile) reprezentanţii 
acestei organizaţii, cei ai 
agenţilor economici şi chiar noi, 
profesorii? Cum de am permis 
desfiinţarea unei istorii de 
peste 150 de ani de învăţământ 
profesional românesc şi 
distrugerea bazei sale materiale? 
Culegând roadele amare ale 
unor decizii lipsite de orice 
logică - lipsa acută a forţei de 
muncă, rezultatele catastrofale 
la examenul de Bacalaureat ale 
absolvenţilor intraţi în liceu cu 
medii sub 5 (cinci) şi creşterea 
ratei abandonului şcolar – în 
anul 2012 am reînfiinţat şcolile 
profesionale, pe care acum 
ne grăbim să le înlocuim cu 
învăţământul profesional dual. 
Mare semn de întrebare, nu-
i aşa? Apoi, dacă C.C.I.N.A. 
Constanţa este organizată pe 

patru ecuaţiuni ce corespund 
domeniului principal de activitate 
al membrilor săi: Comerţ-Turism-
Servicii, Agricultură-Industrie 
alimentară, Industrie-Construcţii 
şi Navigaţie-Transporturi, de 
ce doar reprezentanţii celui 
din urmă domeniu au fost 
prezenţi şi foarte activi în timpul 
dezbaterilor? Unde au fost 
ceilalţi? S-a vorbit şi despre 
faptul că situaţia pe piaţa muncii 
este atât de gravă încât avem 
nevoie de o mică revoluţie şi 
de foarte multă flexibilitate în 
adoptarea deciziilor care se 
referă la sistemul de învăţământ. 
Cu această abordare nu pot fi de 
acord. Şi asta nu pentru că încă 
mai sunt în căutarea elementelor 
care să alcătuiască lista de 
beneficii câştigate de societatea 
românească după evenimentele 
din decembrie 1989, ci pentru că 
revoluţie înseamnă o schimbare 
fundamentală a valorilor, a 
ideologiilor, a principiilor, o 
transformare radicală într-un 
anumit domeniu. Aşa ceva 
cere timp, analiză, proiectare, 
fundamente solide şi consens 

al majorităţii. Pentru mine ceea 
ce ni se propune acum este 
sinonim cu graba, iar eu am 
ajuns să urăsc această abordare 
pentru că ştiu ce urmează. Avem 
atât de multe exemple. In loc să 
măsurăm de zece ori şi să tăiem 
o singură dată, noi măsurăm o 
dată, tăiem (de zece ori), după 
care suntem nevoiţi să începem 
să cârpim. Şi dacă, după aceste 
cârpeli, nu mai recunoaştem 
nici stofa, nici modelul iniţial... 
aruncăm totul şi o luăm de 
la capăt. In acelaşi mod, din 
nefericire. Şi atunci... întrebări: 
de ce nu ne acordăm suficient 
timp pentru conceperea şi 
analiza unui proiect solid?; de 
ce nu îi implicăm pe toţi cei care 
pot ajuta sau bloca un proiect?; 
de ce mimăm dialogul social?; 
de ce nu avem răbdarea să 
construim, să popularizăm, să 
convingem (că poţi fi parte a 
formării viitorului tău angajat 
sau că este mai bine să ai o 
calificare, decât o diplomă de 
bacalaureat/licenţă/masterat 

Dănuţ Jugănaru:
„SĂ INVESTIM MAI MULT 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR”

Dănuţ Jugănaru, directorul 
Camerei de Comerţ, Industrie 
şi Agricultură: „Trebuie să 
pornim de la întrebarea: Pe cine 
pregătim? În familiile din mediul 
rural sunt probleme. Statul să 
finanţeze masa şi cazarea. Din 

’90 sunt şi cadru universitar. Sunt 
studenţi la master care nu ştiu 
ce vor de la viaţă. Nu fabulez. 
Trebuie să investim mai mult în 
învăţământul preuniversitar. Un 
factor foarte important este şi 
administraţia locală. Ştiu situaţii 
unde administraţia locală s-a 
implicat. Şi asta s-a văzut (...) 
Când termină şcoala absolvenţii 
spun: noi ne ducem în altă 
parte! Să fie găsită o formulă: 
Cel care investeşte bani şi timp 
să folosească mâna de lucru 
calificată. Cum funcţionează o 
şcoală de tip dual? Cum e pe 
parcursul şcolii?”

Prof. Cornel Dumitraşcu:
„TREBUIE SĂ SPUNEM 

LUCRURILOR PE NUME”

Prof. Cornel Dumitraşcu, 
directorul Colegiului Tehnic 
TOMIS Constanţa: „Am avut 
oportunitatea să văd evoluţia 
învăţământului profesional  şi 
tehnologic. Problemele sunt 
dure şi complicate. Trebuie să 
spunem lucrurilor pe nume, 
să nu mai avem ambiguităţi. 

Nimic nu se poate face fără un 
suport economic. Acum dorim 
să înfiinţăm şcoli profesionale, 
dar aruncăm la gunoi o 
experienţă de 30 de ani. Am 
bătut fiecare drum din acest 
judeţ ani la rând... Cu 200 de 
lei bursă la şcoala profesională 
nu vor veni... Masa pe zi este 
de 20 de RONi. Mănâncă zece 
zile... Aportul economic este 
inexistent. Ce facilităţi îi acordă 
statul agentului economic? N-
au nicio facilitate! Se mai pune 
o problemă: Ce ne facem cu 
practica în şcoală? Agentul 
economic nu e dispus să te 
primească! Aceşti copii trebuie 
susţinuţi material”.

(continuare în pag. 7)



priorităţi l Pag 7
august

2016

Florin Gheorghe Mărginean, 
şef serviciu Centrul Naţional de 
Dezvoltare a Învăţământului 
profesional şi tehnic: „Participăm 
la o dezbatere cu o temă de 
actualitate şi de anvergură 
pentru piaţa muncii locală şi 
regională. Discutăm situaţia 
actuală privind învăţământul 
profesional şi tehnic. Vrem să 
corectăm punctele slabe. Un 
elev dintr-o comună ar vrea să 
vină la o şcoală profesională 
pentru că are pasiune, poate 
că are şi capacitate, dar nu 
are posibilitate. Este nevoit să 
meargă unde nu are chemare. 
Ce facem?

Elevii trebuie să aibă măcar 
masă şi cazare. Elevul trebuie să 
aibă o paletă largă de calificări. 

Iulian Gropoşilă:
„UNDE SĂ FACĂ ELEVII 

PRACTICĂ?”

Iulian Gropoşilă, 
preşedintele Patronatului 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
(PIMM): „Sunt implicat în 
activitatea profesională du-
ală de zece ani. Am fost în 
Germania, cunosc parteneri 
din Germania. Am să abordez 
problema direct: IMM-urile 
au avut proiecte de zeci de 
milioane de euro. Care sunt 
rezultatele acestui învăţământ 
dual? De prea multe ori s-

a invocat faptul că nu avem 
profesori bine pregătiţi. Fals! În 
Germania e o bază materială 
corespunzătoare. Acolo 25% 
e pregătirea teoretică şi 75% 
pregătirea practică. Unde 
să facă elevii practica? În 
laboratoare nu sunt dotări. Aici 
sunt trei actori: elevul – şcoala 
şi agentul economic. Trebuie să 
existe o motivaţie. În Germania 
am văzut o bază materială pe 
două hectare. Aveau într-un 
SERVICE ultimul model de 
MERCEDES, să înveţe elevii 
pe o maşină cu tehnologie de 
ultimă oră. În România, agenţii 
economici plătesc un impozit 
mare pe forţa de muncă. În 
aceste condiţii, când vorbim 
de formare profesională, statul 
nu îl stimulează pe agentul 
economic”.

Florin Gheorghe Mărginean:
„ELEVUL TREBUIE SĂ 

AIBĂ O PALETĂ BOGATĂ 
DE CALIFICĂRI”

Despre precipitarea cu care se doreşte 
introducerea învăţământului profesional dual

(urmare din pag. 6)

pe care să o poţi utiliza doar 
la şomaj)?; de ce alegem să 
impunem?; de ce nu pilotăm 
pentru un ciclu complet un astfel 
de proiect, pentru a putea vedea 
ce merge, ce nu merge, ce 
mai trebuie, astfel încât atunci 
când se trece la generalizarea 
sistemului să fim siguri că 
acesta va fi pe deplin funcţional? 
întrebări fără răspuns ori... cu 
prea multe răspunsuri.

În scurta mea intervenţie 
am insistat asupra faptului că 
toată derularea acţiunii lasă 
impresia grabei, a presiunii 
asupra debutului învăţământului 
profesional dual, a formei sale 
de organizare şi funcţionare. 
Moderatorul dezbaterii, domnul 
Florin Mărginean, şef serviciu 
în cadrul Centrului Naţional de 
Dezvoltare a învăţământului 
Profesional şi Tehnic, m-a 
contrazis, susţinând că subiectul 
este public de cel puţin doi ani. 
Adevărat. Art. 3 (4) din O.U.G. 
94/2014 privind modificarea 

şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum 
şi modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 75/
2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, a introdus învăţământul 
dual ca formă de organizare 
a învăţământului profesional, 
care se desfăşoară pe bază de 
contract de muncă şi combină 
pregătirea profesională, precum 
şi responsabilitatea privind 
organizarea şi funcţionarea 
între operatorul economic şi 
unitatea de învăţământ. Analiza 
calendarului acestei acţiuni îmi 
dă însă dreptate mie: 19 mai-16 
iunie 2016 – consultarea on-line 
prin transmiterea propunerilor 
şi observaţiilor celor interesaţi 
la adresa de e-mail consultare-
dual@tvet.ro.; 30 mai-10 iunie 
2016: dezbateri faţă în faţă pe 
regiunile Vest, Sud-Est, Centru, 
Nord-Vest, Nord-Est, Sud-
Muntenia, Sud-Vest, Oltenia, 
în localităţile Timişoara, Brăila, 
Constanţa, Braşov, Sibiu, Deva, 
Cluj- Napoca, Piteşti, Craiova, 
Piatra Neamţ. Cam pe 21 iulie 

2016 consultările se vor încheia 
prin organizarea la Bucureşti 
a unei dezbateri naţionale. 
Apoi... decizia. Şi atunci vă 
întreb: sigur nu vă grăbiţi? Dacă 
subiectul este cunoscut încă 
din anul 2014, dacă intenţionaţi 
să plecaţi la drum cu acest tip 
de învăţământ din anul şcolar 
2016-2017, de ce abia acum 
au fost organizate dezbaterile 
publice? Poate pentru că decizia 
a fost luată deja dar ea trebuie 
justificată prin aceste aşa-zise 
dezbateri?

Analizând opţiunile de 
educaţie şi formare profesională 
ale absolvenţilor de clasa a 
a VIII-a, document-concept 
supus consultării, am ajuns, 
inevitabil, să mă întreb: de ce 
învăţământ profesional dual la 
terminarea clasei a VIII-a? De 
ce nu după clasa a X-a, adică 
după încheierea perioadei 
învăţământului general 
obligatoriu? S-a întrebat oare 
cineva cum vor face faţă nişte 
copii de 14-15 ani greutăţilor şi 
exigenţelor impuse de practica 

necesară învăţării unor meserii 
precum zidar, dulgher, fierar-
betonist, cazangiu, sudor, 
curăţitor-sablator, ş.a.? Ruta 
profesională „completă” ţinteşte 
să asigure pregătirea elevilor, 
după finalizarea clasei a VIII-
a, pentru calificări profesionale 
până la nivelul 5 inclusiv, rută 
orientată către nevoile imediate 
ale pieţei muncii. Dar atât. Dacă 
ar rămâne aşa cum s-a propus, 
cum se va mai asigura evoluţia 
academică a unui tânăr care, la 
un moment dat, după terminarea 
şcolii profesionale, va dori să 
termine şi liceul, eventual chiar 
şi o facultate? Cu ce achiziţii va 
reuşi acest lucru? Flexibilitatea, 
mobilitatea în parcursul şcolar 
al unui elev, va exista numai de 
la liceu la şcoala profesională, 
nicidecum invers. Ce tip de adult 
doresc propunătorii unui astfel 
de scenariu ca să creionăm? 
Un individ cantonat doar în 
profesie, care nu ştie cine este, 
de unde vine şi încotro merge? 
Un om supus, fără orizonturi, 
al cărui principal scop în viaţă 
să fie servirea interesului pieţei 
muncii?

va urma
Prof. Mitică Iosif

Cheltuielile cu materialele 
pentru ca elevii să facă 
practică sunt într-un echilibru 
fragil. Statul să se implice. 
Cine vrea forţă de muncă să 
aibă şi o contribuţie. Agenţii 
economici ne reproşează că 
absolvenţii liceului tehnologic 
nu au acoperire în competenţe. 
Sunt puţine ore de practică. Să 
avem un parteneriat cu agentul 
economic. Să perfecţionăm 
învăţământul dual, să avem un 
parteneriat activ între şcoală 
şi agentul economic. Să se 
acorde burse profesionale de 
la bugetul de stat pentru elevi 
până la împlinirea vârstei de 
20 de ani, să se subvenţioneze 
integral transportul şcolar, 
masa şi cazarea”.

(continuare în pag. 7)
(urmare din pag. 6)
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După cum remarca România 
literară, revista TOMISUL 
CULTURAL (care a ajuns, iată, 
la numărul opt) se menţine la un 

TOMISUL CULTURAL a împlinit 
patru ani de la apariţie

nivel valoric ridicat.
În acest număr, care a ieşit 

recent de sub tipar, revista 
constănţeană găzduieşte un 
fragment de roman (aflat în curs 
de apariţie) semnat de DAN 
STANCA, un romancier cu priză 
la cititori. Tot un fragment dintr-
o carte pregătită pentru tipar 
publică Horia Bădescu. TOMISUL 
CULTURAL găzduieşte în 
paginile acestui număr poeme 
semnate de Ion Es. Pop, Ion Pop, 
Mihail Gălăţanu şi Sorin Lucian 
Ionescu, un poet în devenire, 
constănţean, coordonatorul 
postului naţional de televiziune 
Neptun. Paul Diaconescu publică 
un text de un farmec literar aparte 
la noua rubrica „picătura”. Doina 
Păuleanu, directorul Muzeului 

de Artă Constanţa, semnează 
un text despre „Balcicul în 
pictura românească”, dar şi o 
corespondenţă din Portugalia 
despre o expoziţie primită (şi 
privită) ca un eveniment. Doi 
scriitori, Nichita Stănescu şi 
Fănuş Neagu, sunt o amintire 
vie  pentru cititorii revistei. 
Alice Dinculescu scrie despre 
EROTIC ART, iar Maria Magiru, 
directorul Muzeului de Artă 
Populară Constanţa, prezintă 
o piesă de bază a portului 
românesc tradiţional: „cămaşa/ia 
românească”.

Rubrica „invitatul revistei” 
găzduieşte un interviu (în 
exclusivitate cu Emil Boroghină), 
iniţiatorul unui proiect insolit, e 
vorba de primul Teatru Naţional 

de Poezie din România. Ioan 
Holban semnează o cronică 
literară despre cartea lui 
Ioan Petraş, iar poetul Ovidiu 
Genaru îi invită pe cititorii 
revistei la un adevărat festin 
al poeziei la rubrica „Antologia 
revistei”. Academicianul Petru 
T. Frangopol, constănţean la 
origini, directorul onorific al 
revistei, publică fragmente dintr-
un jurnal. O surpriză plăcută: 
Radu Cosaşu semnează un 
fragment din noul său roman 
„Viaţa ficţiunii după o revoluţie”. 
Poetul Leo Butnaru semnează 
o traducere şi o prezentare, în 
timp ce Nicolae Constantin scrie 
despre „CARSIUM, o enigmă 
nedezlegată”. Iulian Talianu, 
fondatorul revistei, publică 
un interviu cu poetul Mircea 
Bârsilă, laureatul unor festivaluri 
naţionale rezervate poeziei.

Andreea Pascu

Oltean la origini, Alex Ghinea 
locuieşte în Limanu, dar l-am 
cunoscut mai bine la Balcik, acolo 
unde artiştii din Asociaţia Artiştilor 
Plastici Amfora au fost într-o 
excursie de documentare de o zi. 
Deşi nu vedea pentru prima oară 
castelul Reginei Maria, Alex Ghinea 
a fost primul care s-a oprit la casa 
de bilete, neputând să-şi ascundă 
nerăbdarea de a călca pe urmele 
Reginei. Alex Ghinea pictează din 
1982, iar din 2013 este, după cum 
precizează, membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici, filiala Constanţa. 
Lucrările sale au fost premiate în 
mai multe rânduri, în dreptul numelui 
său fiind trecute numeroase expoziţii 

Un pictor de evenimente

iar la două dintre concursurile unde 
a participat a fost premiat. Într-o 
scurtă confesiune, Alex Ghinea 

menţionează că e „pictor de 
evenimente istorice”.

În această vară a adunat lucrări 

pentru o nouă expoziţie. „Vreau să 
le fac prietenilor o surpriză. Nu le 
spun invitaţilor decât că voi veni 
cu lucrări noi şi toţi vor avea ce 
povesti despre o expoziţie cu multe 
evenimente inspirate de istorie.”

Andreea Pascu
Universul copiilor

Dicţionar: NIA


