
Anul IX – Nr. 95
l

Septembrie
2016

Apare lunar
Adresa

redacţiei:

Bd. Tomis nr. 51
Constanţa (900130)
Telefon: 0341/176.415
Fax: 0341/176.416
e-mail: info@zmc.ro

Publicaţie editată de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

■ SORIN RUGINĂ, rectorul 
Universităţii OVIDIUS 

Constanţa:

SORIN RUGINĂ, rectorul 

Decebal 
Făgădău

eveniment
la cumpÃna

■ Primarul DECEBAL FĂGĂDĂU:

„Să învăţăm din 
reţetele de succes 

care generează 
dezvoltare”

■ ANI MERLĂ, administratorul 
delegat al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Constanţa:
„Sperăm ca la finalul proiectului să 
realizăm tot ce ne-am propus și să 
contribuim astfel la portofoliul de 
succes din cadrul rețelei CIVITAS”

PORTIS – DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN 
INOVARE

Sorin 
Rugină

Ani 
MerlăAlex Ştefănescu

„Avem ocazia să 
dovedim 

forţa comunităţii”

În numărul 
viitor

S-A 
INAUGURAT 
CAMPUSUL 

ªCOLAR

■ DIN SUMAR

● Pag. 3

■ Alex. Ştefănescu

FACE 
DEZVĂLUIRI 

DESPRE 
JURNALUL 

SĂU 
SECRET

● EVENIMENT LA TUZLA
● La 102 ani

MARIA STANCU
SE BUCURÃ DE

PARFUMUL FLORILOR



Pag 2 l spectacole tradiţionale
septembrie

2016

► CUMPĂNA

Echipele Under 10 şi 
Under 12 ale Asociaţiei 
Sportive “Victoria” Cumpăna 
au participat la etapa a cincea 
a Circuitului National de 
Minirugby, respectiv “Trofeul 
Bucovina”, care s-a desfăşurat 
în perioada 20-21 august 2016. 
Meciurile s-au disputat pe 
Stadionul Tineretului din Gura 
Humorului, judeţul Suceava, 
echipa Under 10 clasându-se 
pe locul 3, iar echipa Under 12 
pe locul 2.

Menţionăm că la Circuitului 
Naţional de Mini-rugby, 
desfăşurat în perioada 20-21 
august 2016 pe Stadionul 
Tineretului din Gura Humorului, 
judeţul Suceava, echipele Under 
10 şi Under 12 au înregistrat 
următoarele rezultate:

Echipa U 10 – locul 3
Echipa U 12 – locul 2 
Deplasarea echipelor Under 

10 şi Under 12 ale Asociaţiei 
Sportive “Victoria” Cumpăna se 

“Trofeul Bucovina” 2016
desfăşoară în cadrul Proiectului 
de dezvoltare a rugby-ului în 
comuna Cumpăna, “Sportul, 
un mod de viaţă la Cumpăna”. 
Acest proiect se înscrie în cadrul 
programului anual de finanţări 
nerambursabile din fondurile 
publice ale judeţului Constanţa 
pe anul 2016, în baza Legii 
nr. 350/2005.

Proiectul “Sportul, un 
mod de viaţă la Cumpăna” 
se deruleaza în perioada 
aprilie-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 finalizat 
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 
ajungă, în 
următorii ani, 
în sfera înaltei 
per formanţe 
s p o r t i v e 
şi să fie 
printre primii 
competitori ai 
rugby-ului la 
nivel naţional de juniori.

În anul 2015 au fost 
înregistrate următoarele 
rezultate: 
– 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 al II-lea la Cupa 
„Mariana Lucescu”
De asemenea, A.S. Victoria 

Cumpăna – mini rugby – s-a 
clasat pe prima poziţie în turul 
AMRB. 

Antrenorul secţiei de 
rubgy din cadrul 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. 

Unitatea Administrativ 
Teritorială a Comunei Cumpăna, 
în parteneriat cu Unitatea 
Administrativ Teritorială a 
Comunei Vînători-Neamţ, judeţul 
Neamţ. Unitatea Administrativ 
Teritorială a Comunei Prundeni, 
judeţul Vâlcea şi Asociaţia 
pentru Dezvoltare Comunitară 
Cumpăna implementează 
proiectul „Centre socio-
educative” în comunele 
Cumpăna (judeţul Constanţa), 
Vînători-Neamţ (judeţul Neamţ) 
şi Prundeni (judeţul Vâlcea), 
proiect finanţat cu sprijinul 
financiar al Programului RO10-
CORAI, program finanţat de 
Granturile SEE 2009-2014 şi 
administrat de Fondul Roman 
de Dezvoltare Socială.

Valoarea totală eligibilă 
a proiectului (cu TVA) este 
de 2.269,755,05 lei din care 
grant SEE – 1,929.291,79 lei 
(85%) – şi cofinanţare publică 
340.463,26 lei (15%)

Obiectivele proiectului sunt 

INAUGURAREA CENTRULUI 
SOCIO-EDUCATIV COMUNA CUMPĂNA 

înfiinţarea a 3 centre 
socio-educative în 
fiecare din cele trei 
localităţi partenere, 
respectiv: construirea 
a două centre noi ce 
urmează a fi construite 
pe suprafeţe de teren 
aflate în proprietatea 
UAT Cumpăna şi 
UAT Vînători-Neamţ, 
şi deschiderea unui 
centru ce va funcţiona 
într-un spaţiu 
existent, deţinut de 
UAT Prundeni, spaţiu 
deja amenajat şi 
dotat corespunzător 
(Prundeni – jud. Vâlcea), ce va 
fi pus la dispoziţia proiectului 
pe o perioadă de 5 ani de la 
încheierea proiectului

Aceste centre vor oferi 
servicii integrate copiilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate în vederea 
îmbunătăţirii frecvenţei şcolare şi 
a reducerii cazurilor de abandon 

şcolar, cât şi pentru creşterea 
performanţelor şcolare a grupului 
ţintă: 83 copii dintre care 12 
copii de etnie romă din comuna 
Cumpăna, 105 copii dintre care 
11 de etnie romă din comuna 
Vînători-Neamţ, 50 copii dintre 
care 5 copii de etnie romă din 

comuna Prundeni. Grupul ţintă 
este format din 238 de copii în 
situaţii de risc (3-15 ani), 20 de 
părinţi ai copiilor beneficiari sau 
tutori, sau membri ai familiilor 

lărgite (rude până 
la gradul IV), 15 
cadre didactice, 
precum şi membrii 
comunităţilor în 
cadrul cărora se 
i m p l e m e n t e a z ă 
p r o i e c t u l . 
E v e n i m e n t u l 
intermediar de 
inaugurare a 
Centrului socio-
educativ din 
comuna Cumpăna, 
jud. Constanţa a 
avut loc în data 
de 08 septembrie 
2016, ora 11.00 în 

cadrul Centrului socio-educativ 
situat în Comuna Cumpăna, 
str. Taberei, nr. 3A. Pentru 
relaţii suplimentare, persoana 
de contact: Coordonator de 
Proiect Hodorogea Georgiana, 
Tel.0241/739003 int. 110, e-mail: 
primaria_cumpana@yahoo.com

Pagină realizată de Andreea Pascu

: EDIŢIE SPECIALĂ
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“Rezervaţia Marină Vama Veche–2 
Mai”, aflată în custodia Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore 
Antipa”, este mai puţin cunoscută ca Arie 
Protejată, mai mult fiind apreciată, de 
turiştii nonconformişti, în sezonul estival.

Regulile dintr-o astfel de zonă sunt mai 
restrictive, dar şi mai puţin cunoscute. Tocmai 
de aceea, echipa Mare Nostrum împreună 
cu voluntarii săi şi membri Junior Rangers, 
din 2 Mai, au hotărât să-şi intensifice 
acţiunile de informare şi conştientizare prin 
crearea unui traseu tematic interpretativ şi 
prin diseminarea unui ghid de recomandări, 
adresat iubitorilor de natură.

Pe o distanţă de 3 km, între Vama Veche 
şi 2 Mai, “Poteca lui Neptun”, pe care se 
află amplasate cinci panouri interactive 
– care conţin date despre aria marină, harta 
acesteia, păsări, scoici şi animalele întâlnite 
în zonă, atrage atenţia asupra îmbunătăţirii 
stării de conservare a habitatelor şi speciilor 
marine importante, sub aspect floristic şi 
faunistic, din Rezervaţia Naturală Vama
   Veche – 2 Mai. 

      POTECA LUI NEPTUN,
în Rezervația Marină Vama Veche – 2 Mai

Pentru elaborarea traseului a fost 
folosită metoda interpretării naturii, o 
metodă inovativă şi educativă prin care 
se urmăreşte nevoia de cunoaştere şi 
curiozitatea turiştilor şi oferă semnificaţii 
mediului marin, inspiraţie, noi oportunităţi 
de petrecere a timpului liber, în mod 
plăcut şi educativ, pentru a-i face pe 
oameni să revină cu plăcere în aceste 
locuri. Panourile te invită, printr-un joc de 
cuvinte, să ajungi să afli mesajul pe care 
echipa Mare Nostrum îl lansează, ca o 
provocare pentru toţi cei cărora le pasă 
de conservarea şi protejarea mediului 
natural.

Cât despre Ghidul lui Neptun, 
acesta cuprinde sfaturi utile cu privire 
la comportamentul pe care un vizitator 
trebuie să îl aibă atunci când intră în 
contact cu mediul marin şi costier. Aici 
sunt scoase în evidenţă speciile protejate, 
pentru a conştientiza grupurile ţintă cu 
privire la conservarea acestora, cum ar 
fi căluţul de mare şi delfinii. Ghidul a fost 
editat în 150 de exemplare şi împărţit 
turiştilor aflaţi pe plaja Vama Veche 
– 2 Mai, de voluntarii Mare Nostrum şi 
membrii Junior Ranger. Ghidul lui Neptun 
va fi încărcat şi pe portalul „Educaţie 
pentru Marea Neagră”, accesibil tuturor 
celor interesaţi.

Proiectul “Potecă spre conservarea 
Rezervației Marine Vama Veche 
– 2 Mai” este finanțat de Fundația pentru 
Parteneriat şi Mol România, în parteneriat 
cu Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”.

Andreea Pascu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) informează că, în 
perioada 16 octombrie – 1 decembrie 
2016, va efectua plata în avans aferentă 
Campaniei 2016.

Conform art. 75 din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole comune și  
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, 
(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și 
(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, este 
prevăzut că: ”Plățile din cadrul schemelor 
de sprijin și al măsurilor menționate 
la articolul 67 alineatul (2) se fac în 

perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului 
calendaristic următor. DE LA Plățile se fac în maximum două tranșe, 
în perioada menționată. În pofida primului 
și celui de-al doilea paragraf, statele 
membre pot plăti, înaintea datei de 1 
decembrie, dar nu înaintea datei de 16 
octombrie, avansuri de până la 50 % în 
cazul plăților directe și de până la 75 
% în cazul sprijinului acordat în cadrul 
dezvoltării rurale menționat la articolul 
67 alineatul (2).” 

De asemenea, precizăm că până la 
acest moment, APIA a efectuat plăți pentru 
Campania 2015, în valoare de 1.936,12 
milioane euro pentru un număr de 
929.420 beneficiari (98,44 % din numărul 
total de beneficiari), pe toate tipurile de 
fonduri (Fondul European de Garantare 
Agricolă (FEGA), Fondul European pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) 
și Buget Național.

A acceptat invitaţia şi prof. univ. dr. 
Ecaterina Andronescu, a venit la Cumpăna 
la un eveniment, e vorba de inaugurarea 
Campusului Şcolar, un proiect de anvergură, 
un Campus Şcolar construit, fapt remarcabil, 
cu fonduri europene, e vorba de o investiţie 
care se apropie de 8 milioane de euro. 
Ecaterina Andronescu are dreptate, nu 
trebuie să construim doar clădiri, ci şi 
caractere. Ei bine, Campusul Şcolar de la 
Cumpăna, cu o dotare de excepţie, pregătit 
să ofere o şansă celor 600 de elevi este, veţi 
fi de acord cu noi, o şansă şi pentru cadrele 
didactice, şi unii şi alţii, elevi şi profesori au 
şansa să facă un pas înainte, un pas mult 
aşteptat atunci când vine vorba de calitatea 
învăţământului. Mai mult, credem că invitatul 
special la acest eveniment, Ecaterina 
Andronescu, a pus punctul pe i, pe i de la 
inovare, pentru că educaţia trebuie să vină 
în întâmpinarea unor provocări de ultimă 
generaţie privind piaţa muncii.

În ceea ce priveşte acest proiect, am 
reţinut precizarea pe care a făcut-o Mariana 
Gâju, primarul comunei Cumpăna, care a 
subliniat că investiţia este o şansă nu doar 
pentru comunitatea din Cumpăna, ci şi 
pentru localităţile din Zona Metropolitană 
Constanţa, zonă unde în ultimii ani s-au 
construit (în mediul rural) Centre pentru 
tineret, încă o dovadă că există un interes 
major pentru pregătirea tinerilor, pentru 
orientarea lor profesională. Să reţinem un 
detaliu: elevii vor avea la dispoziţie şapte 
mijloace de transport, ele vor pleca (în fiecare 
dimineaţă) din apropierea stadionului.

Beneficiind, cum spuneam, de spaţii 
corespunzătoare şi de o dotare de excepţie, 
noul CAMPUS ŞCOLAR de la Cumpăna 
va fi, îndrăznim să anticipăm, un punct de 
atracţie şi un punct de sprijin pentru elevii 
care se pregătesc să lucreze în turism şi 
alimentaţie publică. Vom reveni cu detalii 
şi informaţii utile, atât pentru elevi, cât şi 
pentru părinţi, convinşi că veştile bune îi vor 
ajuta să capete încredere în lumina cărţilor, 
lumina cărţilor consolidând caracterele.

Andreea Pascu

CUMPĂNA
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PORTIS (PORT-Cities: Innovation for Sustainability) – 
DEZVOLTARE DURABILÃ PRIN INOVARE

În data de 10 
iunie 2016, Comisia 
Europeană a semnat 
grantul pentru proiectul  
PORTIS (PORT-
Cities: Innovation for
S u s t a i n a b i l i t y ) 
– Dezvoltare durabilă 
prin inovare. Proiectul 
este finanțat în cadrul 
programului HORIZON 
2020 și are ca scop 
Demonstrarea și testa-
rea soluțiilor inovative
pentru îmbunătățirea 
transportului și mobi-
lității.

Obiectivul general 
îl reprezintă identificarea 
la nivelul orașelor port din 
Europa de soluții inovative cu 
privire la modul în care sunt 
folosite măsurile de mobilitate 
și accesibilitate, pentru a spori 
coeziunea funcțională și socială 
dintre oraș și port într-un mod 
complet durabil și, în același 
timp, realizând creșterea 
economică în oraș si zona sa 
funcțională (polul de creștere).

Proiectul este implementat 
de un consorțiu format din 5 
orașe europene și unul din 
China: Anvers (Belgia) – lider de 
proiect; Constanța (România); 
Aberdeen (UK-Scoția); Trieste 
(Italia); Klaipeda (Lituania) 
și Ningbo (China) – partener 
special.

La nivel local, parteneriatul 
este format din: Primăria 
Municipiului Constanța (coor-
donator local), Compania 
Națională Administrația Por-
turilor Maritime Constanța, 
A.D.I. Zona Metropolitană 
Constanța, Universitatea 
„Ovidius” Constanța, Asociația 
MedGreen Cluster, Asociația 
Centrul European pentru 
Dezvoltare, European 
Integrated Projects.

Prin participarea în cadrul 
acestui proiect, ne propunem 
îmbunătățirea mobilității la 
nivelul Zonei Metropolitane 
Constanța, în special în relația 

Universitatea „Ovidius” 
Constanța, Asociația 
MedGreen  C lus te r,  
A s o c i a ț i a  C e n t r u l  
E u r o p e a n  p e n t r u  
Dezvoltare, European 
Integrated Projects.

„Pentru Constanța, 
participarea în cadrul 
proiectului PORTIS 
reprezintă o bună 
oportunitate de a genera 
o viziune comună la 
nivel local în ceea ce 
privește mobilitatea, 
integrând diversele 
strategii de dezvoltare 
ale orașului, ale portului 

și ale mediului de afaceri, 
implicând  în acest proces 
mediul universitar și societatea 
civilă. Valoarea adăugată a 
acestui demers va fi cu atât 
mai mare având în vedere că îl 
vom parcurge împreună cu alte 
5 orașe-port. Sperăm că la 
finalul proiectului să realizăm 
tot ce ne-am propus și să 
contribuim astfel la portofoliul 
de succes din cadrul rețelei 
CIVITAS”, a declarat Viorica-
Ani Merlă, coordonator local al 
proiectului.

Adrian Crăciun 
– Coordonator Strategii și 

Programe de Dezvoltare 
în cadrul A.D.I. Zona 

Metropolitană Constanța

■ EVENIMENT LANSARE PROIECT PORTIS 

dintre oraș și port, promovând 
soluții inovative atât pe plan 
administrativ, cât și din punct 
de vedere al infrastructurii și 
tehnologiilor.

Participarea municipiului 
Constanța și a Zonei Metropo-
litane Constanța, precum 
și a Companiei Naționale 
Administrația Porturilor Maritime
Constanța în cadrul acestui 
proiect va contribui la imple-
mentarea unor proiecte și 
măsuri prevăzute în Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă al 
Polului de Creștere Constanța și 
în Master Planul de Dezvoltare 
al Portului Constanța.

Participarea Constanței în 
acest proiect și înscrierea în 
rețeaua orașelor 
CIVITAS are o 
importanță deosebită 
în ceea ce privește 
r e c u n o a ș t e r e a 
eforturilor întreprinse 
de municipalitate în 
domeniul îmbună-
tățirii mobilității 
urbane. 

În data de 1 
septembrie 2016,
Asociația de Dezvol-
tare Intercomunitară 
Zona Metropolitană 
Constanța a orga-
nizat evenimentul 
de lansare al 
proiectului PORTIS 

( P O R T - C i t i e s :
Innovation for Sustainability) 
– Dezvoltare durabilă prin 
inovare. 

La acest eveniment au 
participat: primarul municipiului 
Constanța – domnul Decebal 
Făgădău, rectorul Universității 
Ovidius – domnul Sorin Rugină, 
reprezentanții Companiei 
Naționale Administrația 
Porturilor Maritime Constanța, 
cât și reprezentanții celorlalți 
parteneri locali. La nivel local, 
parteneriatul este format din: 
Primăria Municipiului Constanța 
(coordonator local), Compania 
Națională Administrația Portu-
rilor Maritime Constanța, A.D.I. 
Zona Metropolitană Constanța, 
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Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa: „Întărim 
acest parteneriat investiţional cu alte patru oraşe din: Scoţia, Italia, 
Lituania şi China. Oraşul din China este un partener special. Mă 
bucur că municipalitatea, Universitatea Ovidius şi societatea civilă 
se aşează la aceeaşi masă pentru a pune în practică bunele practici. 
Sunt convins că proiectul va fi dus la bun sfârşit. Obiectivul final al 
proiectului este bunăstarea cetăţeanului. Uşor, uşor, portul se uită la 
oraş şi oraşul se uită la port. Cei care ne vizitează vin din oraşe port 
şi ne compară. Turismul, să nu uităm, trebuie să profite de existenţa 
portului. Platforma de interes este municipiul Constanţa. Trebuie să 
avem o strategie de dezvoltare economică a municipiului. Viitorul 
trebuie construit alături de Universitate. Absolvenţii să nu îşi caute 
locuri de muncă în alte oraşe. Împreună trebuie să rezolvăm această 
problemă. Constanţa are şansa de a deveni un oraş cu o populaţie 
de un milion de locuitori. Avem şansa să-i atragem pe tineri şi să 
învăţăm din reţetele de succes care generează dezvoltare (...) Să 
avem strategii de dezvoltare economică a portului, a turismului, a 
oraşului şi să ne uităm înspre noi investitori. Cred că acest proiect 
ne va da o foaie de parcurs şi va aşeza Constanţa acolo unde îi este 
locul, ne arată în ce direcţie merge viitorul.

Suntem o aşezare cu o tradiţie culturală care ne validează.”

SORIN RUGINĂ:
„Avem ocazia să dovedim 

forţa comunităţii”
Sorin Rugină, rectorul Universităţii Ovidius: „Sunt bucuros să 

scriem o nouă pagină de istorie. Oraşele port au o atractivitate 
deosebită. Avem ocazia să dovedim forţa comunităţii. Acest proiect 
va genera interes din partea studenţilor. Avem aceleaşi năzuinţe cu 
comunitatea locală: să dezvoltăm unitar această metropolă. Vara 
avem deja un milion de locuitori. Vă asigur că vom contribui la 
succesul acestui proiect”.

ANI MERLĂ:
„Trebuie să găsim soluţii să nu mai fie 

blocate intersecţiile”
Ani Merlă, administrator delegat al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona  Metropolitană Constanţa: „Avem un calendar 
privind acest proiect şi trebuie să punem la punct detaliile. Ne dorim 
un transport ecologic şi sigur, trebuie să realizăm un management al 

SOLUŢII INOVATIVE PENTRU 
O DEZVOLTARE DURABILĂ

Aveţi în pagina de alături un articol  de presă care vă 
prezintă – în rezumat – un proiect de anvergură pentru 
municipiul Constanţa, e vorba de Portis (PORT-Cities: 
Innovation for Sustainability) – Dezvoltare durabilă 
prin inovare. În această pagină găzduim câteva opinii 
consemnate la startul acestui proiect, eveniment unde 
au fost prezenţi protagoniştii care vor contribui  – suntem 

siguri – cu soluţii inovative la o dezvoltare durabilă: 
Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa, 
Sorin Rugină, rectorul Universităţii Ovidius Constanţa, 
Ani Merlă, administrator delegat al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 
Constanţa, prof. Mamut Eden, Universitatea Ovidius 
şi Lucia Cristea.

DECEBAL FĂGĂDĂU:
„Să învăţăm din reţetele de succes 

care generează dezvoltare”

traficului şi al parcărilor, trebuie să realizăm reţele pietonale şi reţea 
velo. Ne confruntăm cu aglomerări în trafic şi trebuie să găsim soluţii 
să nu mai fie blocate intersecţiile de la Capitol, de la Spital şi de la 
Dacia. Constanţa e un partener apreciat în acest proiect. Bugetul 
lui este de peste 16 milioane de euro, 70% bani nerambursabili. 
Trebuie să facem analize şi studii de fezabilitate, programe şi 
achiziţii. Trebuie să avem în vedere noi modalităţi  de administrare 
a mobilităţii pentru oraşele port. Va trebui să dezbatem toate 
propunerile, cetăţenii au început să înţeleagă rolul lor, au înţeles 
că rolul lor este creativ. Trebuie să facem lucrurile bine. Maşinile de 
transport marfă trebuie să îşi schimbe traseele de intrare în port. Ne 
gândim la un mediu mai curat”.

x
x        x 

Pagini realizate de Adrian Crăciun

x
x        x 

Profesorul MAMUT EDEN,
Universitatea Ovidius:

„Acest  proiect pune accentul pe toate nevoile cetăţeanului. Un 
rol important l-a avut Primăria. Fără echipa din cadrul Primăriei 
nu am fi avut această oportunitate. E o provocare de excepţie. 
Constanţa va avea de câştigat. E un semnal pentru bine. Primăria 
a gândit nişte parcări. Le vom monitoriza. Va trebui să lucrăm mult 
în zona portului. Se va introduce un transport public în port, nu se 
va mai plimba fiecare cu maşina”.

x
x        x 

Lucia Cristea:
„În Olanda s-au creat parcări supraetajate. S-au luat câteva 

măsuri inovative. În Bremen  a fost extinsă reţeaua de tramvaie, în 
Göteborg, al doilea oraş ca mărime din Suedia, au fost promovate 
vehiculele nepoluante. Mi-a plăcut această întâlnire, pentru că am 
văzut că aţi identificat soluţii. Văd că autoritatea locală caută să 
implementeze măsuri inovative. E foarte important”.
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Perspectivele dezvoltării 
relaţiilor economice între agenţii 
economici constănţeni şi compa-
niile sârbesti, au făcut obiectul 
întâlnirii de joi, 1 septembrie 2016 
între domnul Ion Dănuţ Jugănaru, 
Directorul general al Camerei 
de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură 
Constanţa şi domnul Ratko 
Filipović, Preşedintele 
Camerei Economice din 
Vojvodina. 

Evenimentul a avut loc 
la sediul CCINA Constanţa, 
iar delegaţia sârbă a fost 
compusă din domnul Milan 
Gutić, şeful delegaţiei, 
domnul Ratko Filipović, 
Preşedintele Camerei 
Economice din Vojvodina 
şi domnul magistrat Novica 
Hornjak,

 Domnul Director general 
Ion Dănuţ Jugănaru a prezentat 
principalele domenii de activitate 
ale firmelor din judeţul Constanţa, 
referindu-se, în special, la 
transportul pe Dunăre şi la 
acţiunile care trebuie întreprinse 
pentru ca Dunărea să poată fi un 
fluviu navigabil în orice perioadă 
a anului. Domnul Jugănaru a 

Reprezentanţii Camerei Economice din 
Vojvodina în vizită la Camera de Comerţ, 

Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

subliniat că, există în momentul 
acesta foarte puţine firme cu 
capital sârbesc, înmatriculate 
în judeţul Constanţa şi că, se 
doreşte atragerea de mai mulţi 
investitori sârbi în judeţul nostru. 
De aceea, în cadrul întâlnirii au 
avut loc discuţii referitoare la  
intensificarea relaţiilor comerciale 
şi sprijinirea companiilor din cele 
două ţări, de a dezvolta relaţii 
bilaterale. CCINA Constanţa va 
acorda, oricând, tot sprijinul său 

companiilor nou înfiinţate, cu 
capital străin, pentru a-şi putea 
dezvolta afacerile în Constanţa. 

 Preşedintele Camerei 
Economice din Vojvodina, 
domnul Ratko Filipović a afirmat 
că, domeniile cele mai atractive 
pentru companiile din ambele ţări 
ar fi agricultura, transportul fluvial  
şi domeniul energetic. Astfel, în 
luna octombrie 2016, la Novisad 
va avea loc Forumul Ţărilor 
Riverane Dunării, iar în luna mai 

2017 va avea loc cel mai 
mare Târg european de 
agricultură. 

 Părţile au adus în 
discuţie participarea fir-
melor româneşti la cele 
două evenimente, dar şi 
a companiilor sârbeşti la 
târgurile organizate de 
CCINA la Constanţa, cum ar 
fi Expoagroutil, Tinimtex sau 
Salonul de Dotări Hoteliere.  

În cadrul întâlnirii s-a 
semnat şi un acord de 

cooperare între Camera de 
Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa şi Camera 
Economică din Vojvodina, protocol 
ce ar urma să deschidă accesul la 
informaţii pentru companiile din 
cele două regiuni, să asigure 
consultanţă şi spijin companiilor 
nou infiinţate cu capital străin şi  să 
sprijine companiile în participarea 
lor la misiuni economice, expoziţii 
şi târguri specializate.

 Lucia Calenici

La doi ani de la lansarea în 
mod oficial, la sediul Senatului 
României, a asociației cu 
caracter național Comunitățile 
Locale Riverane Dunării, 
afiliată, între timp, la Consiliul 
Orașelor și Regiunilor Dunării 
(CoDCR – Viena), conform 
unei tradiții deja instaurate, 
s-a organizat, în data de 22 
septembrie 2016, evenimentul-
consultare cu stakeholderi din 
mediul public și din sectorul 
privat privind completarea și 
armonizarea cadrului legislativ și 
instituțional, referitor la corelarea 
dezvoltării urbane cu aceea a 
infrastructurii și a activităților 
portuare, cu impact comun în 
special asupra turismului și 
dezvoltării locale de-a lungul 
cursului inferior al Dunării. 

Între timp, ca urmare 
a unei inițiative comune 
guverna-mentale și non-
guvernamentale, cu sprijinul 
și participarea reprezentanților 
Ministerului Fondurilor 
Europene, Ministerului 
Economiei şi Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 și Ministerului Dezvoltării 

Reformarea dezvoltării urbane 
prin aplicarea Strategiei Dunării

Regionale şi Administraţiei 
Publice prin Autoritatea 
Națională de Turism, a fost 
creat Task Force-ul SUERD, 
destinat unei mai bune concertări 
a eforturilor privind promovarea 
și aplicarea Strategiei Dunării 
în toate județele țării, cât și 
identificarea împreună a temelor 
prioritare și oportunităților de 
finanțare UE pentru proiectele 
majore cu impact macro-regional, 
în special pentru o cât mai bună 
pregătire a participării românești 
la Forumul Anual SUERD 
(Bratislava, 2016). 

Invitații și speakerii principali 
sunt din partea următoarelor 
instituții: Senatul României, 
Cancelaria Primului Ministru, 
Ministerul Fondurilor Europene, 
Ministerul Economiei, Ministerul 
Transporturilor, Ministerul 
Dialogului Civic, Ministerul 
Educației, Autoritatea Națională 
pentru Turism, Administrația 
Porturilor Dunării Maritime, A.D.I. 

Zona Metropolitană Constanța, 
Primăria Municipiului București. 
Sunt, de asemenea, invitați, cu 
titlu de observatori, reprezentanți 
ai Băncii Europene de Investiții, 
BERD, ai ambasadelor statelor 
dunărene etc.

Reuniunea s-a încheiat 
cu lansarea oficială a noului 
program de tip post-universitar 
online ”Managementul Bio-
Economiei, Inovării și 
Guvernanței” (BIG), organizat 
în parteneriat de CLDR România, 
membră a celui mai important 
consorțiu de universități și 
instituții de cercetare la nivelul 
regiunii Dunării - Danubius 
Academic Consortium - DAC și 
Catedra Internațională Onorifică 
în sprijinul Strategiei UE pentru 
Regiunea Dunării ”Jean Bart”, 
proiect fondat în parteneriat cu 
Academia Română prin Centrul 
de Biodiversitate.  

Reuniunea s-a încheiat cu 
adoptarea unui set de propuneri 

și recomandări care să 
conducă, ulterior, la o cooptare 
a orașelor portuare în rețelele 
specifice la nivel dunărean 
și european și la o stimulare 
a schimburilor comerciale și 
turistice între acestea.

Parteneri Media 
Asociați: Agenția Națională 
de Presă AGERPRES, TVH, 
Opinia Națională. Parteneri 
Media: Finantare.ro, 
CaleaEuropeana.ro, Comunicații 
Mobile, CalendarEvenimente.ro, 
ComunicateMedia.ro, Tribuna 
Economică, 24PH.ro, Curierul 
de Dobrogea, SmartFinancial.ro, 
PRwave.ro, BrandInfo.ro, 
“Buletin Dunărean”.

Pentru informații supli-
mentare, cei interesați pot 
contacta Secretariatul CLDR 
la adresa secretariat@cldr.ro 
și tel./fax:021.2304997 sau pot 
consulta siteul www.cldr.ro.

Andreea Pascu
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Despre precipitarea cu care 
se doreşte introducerea 

învăţământului profesional dual

(urmare din nr. trecut)

Se mai gândeşte cineva şi 
la viitorul acestor copii? Dar la 
cele opt (8) competenţe-cheie 
pentru învăţarea pe tot parcursul 
vieţii? Cunoştinţe, abilităţi şi 
aptitudini adecvate fiecărui 
context, cu un rol fundamental 
în cazul fiecărui individ pentru 
că asigură o valoare adăugată 
pentru piaţa muncii, coeziunea 
socială şi cetăţenia activă, oferind 
flexibilitate şi adaptabilitate, 
satisfacţie şi motivaţie, ce ar trebui 
dobândite de către tinerii aflaţi la 
sfârşitul perioadei obligatorii de 
învăţământ şi formare, constituind 
o bază pentru continuarea 
învăţării? Gândirea critică, 
creativitatea, iniţiativa, rezolvarea 
problemelor, evaluarea riscurilor, 
luarea deciziilor şi gestionarea 
constructivă a sentimentelor nu pot 
fi obiective atinse cu un procent 
de doar 20-30 % amestec de 
teorie de specialitate şi cultură 
generală. Se mai gândeşte 
cineva şi la respectarea... legii? 
Art. 4 din Legea nr. 1/2011 afirmă 
faptul că educaţia şi formarea 
profesională a copiilor, a tinerilor şi 
a adulţilor au ca finalitate principală 
formarea competenţelor, înţelese 
ca ansamblu multifuncţional 
şi transferabil de cunoştinţe, 
deprinderi/abilităţi şi aptitudini, 
necesare pentru împlinirea şi 
dezvoltarea personală, prin 
realizarea propriilor obiective 
în viaţă, conform intereselor şi 
aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de 
a învăţa pe tot parcursul vieţii, 
integrarea socială şi participarea 
cetăţenească activă în societate, 
ocuparea unui loc de muncă 
şi participarea la funcţionarea 
şi dezvoltarea unei economii 
durabile, formarea unei concepţii 
de viaţă, bazate pe valorile 
umaniste şi ştiinţifice, pe cultura 
naţională şi universală şi pe 
stimularea dialogului intercultural, 
educarea în spiritul demnităţii, 
toleranţei şi respectării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, cultivarea sensibilităţii 
faţă de problematica umană, 
faţă de valorile moral-civice şi a 
respectului pentru natură şi mediul 

înconjurător natural, social şi 
cultural. Repet: pe ce fundament şi 
cu ce achiziţii?

Apoi, dacă s-a înţeles limpede 
ca lumina zilei şi dincolo de 
orice dubiu faptul că punerea 
în aplicare a proiectului formării 
profesionale în sistem dual va 
necesita modificarea multor 
legi şi acte normative (Legea 
nr. 1/2011 – Legea educaţiei 
naţionale, Legea nr. 53/2003 
– Codul Muncii republicat, Legea 
227/2015 actualizată – Codul 
Fiscal, Legea nr. 72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a 
elevilor şi studenţilor, Hotărârea 
nr. 726 din 4 iulie 2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 72/2007, Legea nr. 279/2005, 
privind ucenicia la locul de 
muncă, actualizată, H.G. nr. 1212/
06.12.2011 pentru modificarea 
şi completarea Normelor meto-
dologice de aplicare a Legii nr. 
279/2005 privind ucenicia la locul 
de muncă, aprobate prin HG nr. 
234/2006, ş.a.) ori chiar adoptarea 
unor noi acte normative, pentru a 
crea un solid cadru instituţional şi 
pentru a oferi facilităţi atât elevilor, 
cât şi agenţilor economici implicat 
în formarea şi susţinerea acestora, 
de ce organizatorii acestei 
dezbateri-eveniment (Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa şi Centrul Naţional 
de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic) au omis 
din lista de invitaţi actori cu roluri 
importante în desfăşurarea piesei: 
reprezentanţii administraţiei 
publice locale (Primărie, Consiliul 
Local, Consiliul Judeţean), ai 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă şi alţi posibili parteneri 
sociali interesaţi, cum ar fi, de 
exemplu Patronatul Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii, care, prin vocea 
preşedintelui său, Iulian Gropoşilă, 
şi-a exprimat public nemulţumirea 
legată de acest aspect. Unde 
au fost reprezentanţii părinţilor? 
Firesc ar fi fost ca aceşti actori 
multipli să fie prezenţi la această 
dezbatere. Cu condiţia să fi fost 
chemaţi, desigur.

La fel ca toţi cei prezenţi, 
am fost de acord cu faptul că 
introducerea unei ore de consiliere 

şi orientare şcolară, pe lângă ora 
de dirigenţie, este o ideea foarte 
bună. Dezvoltarea unor programe 
de consiliere si orientare cu rol 
crucial în identificarea potenţialului 
academic şi aptitudinal al elevilor, 
care să conducă la alegerea 
unui traseu şcolar şi profesional 
adecvat este un element care 
momentan ne lipseşte. Dar şi aici 
am câteva nedumeriri: cine vor fi 
specialiştii care vor face aceste 
ore (sper că nu tot pe profesori 
îi vom împovăra cu această 
sarcină care îi şi depăşeşte) şi 
cum vor fi obligaţi părinţii să ţină 
cont de părerea avizată a acestor 
specialişti?

O menţiune specială: dacă 
trimişii Şantierelor Navale 
Cernavodă, Hârşova şi Daewoo 
Mangalia au vorbit ca nişte agenţi 
economici, cerând o garanţie că 
forţa de muncă la a cărei formare 
contribuie va lucra şi pentru ei, 
măcar o perioadă de timp după 
absolvire, solicitând din partea 
statului român şi unele avantaje de 
ordin fiscal pentru implicarea lor într-
un astfel de proiect, reprezentantul 
Şantierului Naval Constanţa a 
avut, din punctul meu de vedere, 
o intervenţie extraordinară, acesta 
a vorbit şi ca reprezentant al unui 
mare agent economic, dar şi ca 
profesor si părinte: a întrebat de 
ce trebuie să inventăm acum un 
învăţământ dual când avem un 
învăţământ profesional bun care 
poate fi perfecţionat; care ar fi 
finalităţile unei astfel de înlocuiri?  
întrebat ce putem face să reuşim 
retenţia în ţară a forţei de muncă 
pe care o calificăm pe banii şi prin 
eforturile noastre? A evidenţiat 
faptul că suntem la o răspântie în 
ceea ce priveşte evoluţia noastră 
viitoare, motiv pentru care toţi cei 
implicaţi: profesori, elevi, părinţi, 
administraţia publică locală, agenţi 
economici, instituţii deconcentrate, 
Camera de Comerţ, ş.a., trebuie 
să conlucrăm cu serozitate şi 
sinceritate; foarte, foarte important: 
a susţinut faptul că în planul-cadru 
şi în programele învăţământului 
profesional dual, aplicabile de la 
sfârşitul clasei a VIII-a, a pune 
accentul exclusiv pe interesul 
angajatorului este total incorect 
pentru un tânăr care este încă 
în formare şi care are nevoie 

de numeroase repere care să îl 
ajute în viaţa adultă; de aceea, 
un procent de 55-60 % practică 
este arhisuficient, nicidecum 75-80 
% aşa cum se propune! Sper ca 
cineva, acolo sus, să o audă şi să 
ţină cont de opinia sa.

Marea mea nedumerire, care 
este o la fel de mare dezamăgire, 
în legătură cu participarea la 
această dezbatere? De ce cadrele 
didactice prezente, de ce directorii 
liceelor tehnologice constănţene, 
au tăcut? De ce nu au avut nimic 
de spus? Excepţia a existat: 
domnul profesor Dumitraşcu de 
la Colegiul Tehnic Tomis. Doar 
el a vorbit despre experienţa 
extraordinară a învăţământului 
profesional românesc, despre 
amărăciunea de a o fi văzut 
aruncată la coşul de gunoi, 
despre sărăcia elevilor care s-ar 
putea orienta spre învăţământul 
profesional şi a familiilor din care 
provin aceştia, solicitând măsuri 
concrete, investiţii serioase în 
educaţie şi nu vorbe goale de care 
toată lumea este sătulă. Dar, aşa 
cum spuneau vechii latini: una 
hirundo non facit ver! O menţiune: 
întâmplător (sau nu?) moderatorul 
a încercat să întrerupă intervenţia 
anterior menţionată sub pretextul 
că vorbitorul ar fi monopolizat 
dezbaterea.

Din păcate, opinia mea este 
că şi în acest caz va fi urmată 
calea bătătorită în ultimele trei 
decenii: cuiva îi vine o idee, apoi 
se organizează (pe ultima sută de 
metri) dezbateri, organizatorii invită 
pe cine doresc sau pe cine-trebuie, 
apoi trec la selectarea acelor puncte 
de vedere care să susţină interesul 
iniţiatorului dezbaterii publice. Ne 
grăbim, adoptăm acte normative, 
pornim la drum, dislocăm oameni 
şi resurse financiare/materiale, 
pentru ca în foarte scurt timp să 
constatăm că există atât de multe 
disfuncţionalităţi încât trebuie 
să trecem la modificări. „Din 
două una, daţi-mi voie: ori să se 
revizuiască, primesc! Dar să nu 
se schimbe nimica; ori să nu se 
revizuiască, primesc! dar atunci 
să se schimbe pe ici pe colo, şi 
anume în punctele... esenţiale”. 
(I.L. Caragiale, O scrisoare 
pierdută).

Prof. Mitică Iosif
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(înv.) 8) În romanul „Enigma Otiliei”, 

Câmpia eternÃ

aparţinând acestui mare om de 
cultură, întâlnim o admirabilă 
descriere a Bărăganului (George) 
9) Cap de uliu – Rând – Superstiţii 
10) Scriitor clasic român, părintele 
poeziei „Bărăganul” (Vasile) 11) 
Treaptă – Valoros scriitor român 
contemporan, al cărui volum de debut 
(1959) este „Ningea în Bărăgan” 
(Fănuş).

Dicţionar: ERS, ERG, ASIU, 
NATĂ, ESEI
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exponatul lunii în șanțul de tiraj, fără protecție 
de țigle. Din cenușa rugului 
au fost recuperate, pe lângă 
oasele calcinate ale defunctului, 
un număr de 4 vase ceramice, 
fragmentele unui opaiț ceramic 
și un unguentarium mic de sticlă, 
spart parțial. Inventarul recuperat 
constă din următoarele tipuri 
de vase, comune în epocă și 

În cadrul seriei “Exponatul 
lunii”, în luna septembrie la 
Muzeul de Istorie Națională 
și Arheologie Constanța este 
prezentat inventarul unui 
mormânt de epocă romană 
timpurie, descoperit în luna 

iunie a.c., în perimetrul 
anticului Tomis.

Mormântul cu 
inventarul corespunzător 
datează din secolul I 
p.Chr. și a fost descoperit 
la o adâncime de cca. 
3,20 m față de actualul 
nivel de călcare, într-o 
zonă ce pare să fi fost 
un cvartal de locuinte 
dintr-un cartier al 
orașului Tomis, localizat 
între sediul actualului 
Tribunal Constanța și 
statuia Lupei Capitolina, 
zonă în care au fost 
efectuate în intervalul 
aprilie – iulie a.c. 
cercetări arheologice 
preventive.

Mormântul este 
orientat pe direcția est-vest și 
reprezintă până în acest moment 
cea mai veche intervenție 
antropică din perimetrul cercetat. 
Este un mormânt de incinerație, 
având groapa ovală și ușor 
albiată, ofrandele fiind depuse 

frecvent utilizate în ritul funerar: 
ulcior, kantharos, bol și castron.

Piesele inventarului 
ceramic vor fi accesibile spre 
vizionare publicului iubitor de 
cultură începând de marți, 06 
septembrie 2016, ora 12:00, la 
Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța.

Andreea Pascu

Pentru Maria Stancu ziua de 26 
august a fost una plină de parfumul 
florilor. Ea a fost îmbrăţişată 
de copii şi de nepoţii adunaţi în 
preajma ei să-i cânte „La mulţi ani” 
pentru că a împlinit o frumoasă 
vârstă. Şi pentru prima oară, după 
cum ne-a mărturisit primarul Reşit 
Taner, a ascultat cum o femeie 
nu îşi ascunde vârsta şi spune 
fără ezitare că a împlinit 102 ani. 
Până şi fotografiile, dacă le priviţi 
cu atenţie, vă ajută să înţelegeţi 
că doamna Maria a fost „tare 
emoţionată”. Mai multe lacrimi 
de bucurie, spune primarul, am 
văzut în ochii celor şase copii şi 
patru nepoţi care au venit să fie 
alături de Maria Stancu în această 
însorită zi a vieţii. Primarul, însoţit 
de o echipă de colaboratori, între 
care s-au aflat Marian Sărăcilă, 
Mirela Iordache şi Ionuţ Manda, a 
venit acasă la doamna Maria şi i-a 
oferit acesteia un buchet mare de 
flori şi un premiu de recunoştinţă în 
valoare de 500 de lei.

Andreea Pascu

● La 102 ani

MARIA STANCU SE BUCURĂ 
DE PARFUMUL FLORILOR


