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● Pentru Şcoala nr. 37, din 
municipiul Constanţa, 
parteneriatele sunt un 
punct de sprijin pentru 
educaţia copiilor

În data de 24 octombrie 2016, la 
inițiativa UAT Municipiul Constanța și în 
colaborare A.D.I. Zona Metropolitană 
Constanța, cu CCINA Constanța și 
American Chamber of Commerce 
(AmCham) România, a fost organizat un 
eveniment de promovare a potențialului 
economic local în rândul investitorilor și a 
fi rmelor afi liate AmCham.

Scopul întâlnirii a fost de acela de a 
pune la aceeași masă mari companii și 
corporații internaționale, precum IBM, 
Microsoft, CISCO, Deloitte etc. și agenți 
economici locali interesați de o astfel de 
colaborare.

 La eveniment au fost reprezentate 
și autoritățile publice locale, mediul 
universitar, precum și sectorul cercetare-
dezvoltare. Printre cei prezenți la 
întâlnire, s-au numărat: Decebal Făgădău 
– primarul municipiului Constanța, 
Madeline Alexander – membru în Consiliul 
Director AmCham România, Joshua Burke 
– ataşat comercial Ambasada SUA, Sorin 
Rugină – rectorul Universităţii „Ovidius“, 
Teodor Patrichi – administratorul 
Terminal Pasageri al Administraţiei 
Porturilor Maritime Constanţa, Ion Dănuţ 
Jugănaru – directorul General al Camerei 
de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură (CCINA) Constanţa, precum 
și alte personalități de la nivel local.

În deschiderea evenimentului, domnul 
Decebal Făgădău, primarul municipiului 
Constanța, a subliniat importanța 
organizării unor astfel de evenimente, 
atât pentru dezvoltarea mediului de 
afaceri și a economiei locale, cât și din 
punct de vedere al transferului tehnologic 
și de know-how între marile companii 
internaționale și fi rmele locale.

De asemenea, primarul a refl ectat 
asupra potențialului de care dispune 
zona, poziția strategică, dar și tradiția 
pe care Constanța o are în domeniul 
portuar și în cel turistic îi conferă acesteia 
un avantaj competitiv unic la nivel 
național și chiar la nivel supraregional. 
„Tradiția economică pe care o avem, buna 
califi care și experiența pe care oamenii 
o au în turism și în activitățile maritime 
și portuare, dar și mediul universitar 
existent și faptul că tinerii sunt din ce în 
ce mai atrași de tehnologie, de inovare 
și de cercetare, reprezintă un atu care 
trebuie fructifi cat. Reprezintă în egală 
măsură o oportunitate pentru companiile 
românești și cele străine să investească 
în Constanța și totodată o șansă pentru 
cetățenii noștri, în special pentru tineri 
să benefi cieze de un loc de muncă 
corespunzător și bine plătit”, a declarat 
acesta.
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Începând cu anul 2010, 
echipa Mare Nostrum a inițiat 
o campanie, desfăşurată la 
nivel naţional, care urmăreşte 
implementarea unui   nou  
concept pe piaţa din  ţara 
noastră: acela de colectare 
a uleiului vegetal uzat, ce 
poate fi ulterior valorificat 
în biocombustibil. Această 
campanie este adresată 
persoanelor fizice, care în 
schimbul a 5 litri de ulei vegetal 
uzat adus la noi, primesc ca 
recompensă 1 litru de ulei 
vegetal, bun de folosit la gătit.

De la începutul anului 
2016  și până în prezent,  

Uleiul vegetal uzat, de la deşeu la biocombustibil!
sabili, care au înțeles mesajul 
nostru, au adus 829 litri 
de ulei uzat la sediul Mare 
Nostrum.

“Este binevenită această 
campanie, pentru că nu există 
alte variante de a preda acest 
ulei vegetal uzat. Aruncat la 
întâmplare este foarte dăunător 
mediului și practic tot nouă ne 
facem rău”, a declarat Irina, 
o domnișoară care a adus la 
sediul Mare Nostrum 5 l de ulei 
vegetal uzat.

Uleiul uzat colectat este 
ridicat de către STOEHR 
Mineral & Vegetal Oil  și 
transformat în biocombustibil.

Invităm constănțenii să 

se alăture acestei campanii  
și să predea uleiul vegetal 
uzat! Astfel, fiecare dintre noi 
poate contribui la reducerea 
consumului de resurse și la 
protecția mediului înconjurător, 
având în același timp și un 
beneficiu personal – 1 litru de 
ulei bun de gătit.

Vă reamintim că uleiul 
vegetal uzat are efecte nocive 
asupra mediului, dacă este 
aruncat la gunoi, în sistemul 
de canalizare sau direct în 
mediu, poate polua pânza 
freatică şi chiar apa de consum. 
Dacă ajunge în mare, uleiul 
uzat formează o peliculă 
la suprafaţa apei şi nu mai

permite trecerea oxigenului, 

Prin activitatea şi rezul-
tatele sale, departamentul de 
Electronică şi Telecomunicaţii 
al Universităţii Maritime din 
Constanţa îşi consolidează po-
ziţia în cercetarea europeană 
de vârf.

În colaborare cu echipa 
SigmaPhy a laboratorului 
Grenoble Images Parole Signal 
Automatique din Franţa, condusă 
de Conf. dr. ing. Cornel Ioana, 
Departamentul de Electronică 
şi Telecomunicaţii desfăşoară 
un amplu proiect de cercetare 
ştiinţifică având ca scop reali-
zarea unui sistem de localizare 
subacvatică, de mare precizie, 
cu ajutorul unei reţele de senzori 
ultrasonici. Echipa Universităţii 

Maritime din Constanţa, coor-
donată de Prof. univ. dr. ing. 
Răzvan Tamaş, din care fac 
parte drd. ing. Sorin Taşu şi Ş.l. 
dr. ing. Ana Dumitraşcu, a reali-
zat un echipament inovator, ce 
urmeaza a fi validat experimental 
în faza viitoare a proiectului.

Astfel, la începutul lunii 
noiembrie echipa UMC se va 
deplasa la Grenoble pentru 
testarea unui amplificator de 
înaltă precizie, cu 16 canale, de 
bandă largă (10kHz-9MHz), cu 
o amplificare maximă de 52dB, 
controlabilă digital, în 8 trepte, 
cu ajutorul unui microcontroler, 

care poate fi programat atât lo-
cal, cât şi de la distanţă. Sistemul 
de localizare subacvatică, la a 
cărui realizare participă echipa 
de cercetare a Universităţii 
Maritime din Constanţa permite 
localizarea şi identificarea, prin 
imagistică de înaltă rezoluţie, a 
bancurilor de peşti, a conduc-
telor şi a cablurilor subacvatice, 
sau chiar a obiectelor cu valoare 
arheologică. Acest echipament 
a fost prezentat, alături de alte 
realizări ale colectivului de cer-
cetare, la evenimentul Noaptea 
Cercetătorilor Europeni, care a 
avut loc pe 30 septembrie.

Un alt proiect la care au 
colaborat cele două echipe de 
cercetare a avut ca rezultat rea-
lizarea unui sistem care permite 
detectarea şi localizarea defec-
telor în cablurile de alimentare cu 
energie electrică, fără scoaterea 
din funcţiune a acestora, pe baza 
analizei semnalelor produse de 
descărcările electrice, precum şi 
monitorizarea regimurilor tranzi-
torii. Metoda şi echipamentele 
dezvoltate în cadrul proiectului 
au fost validate prin măsurători 
efectuate la diferiţi operatori 
economici.

Iacob Ioniţă

PROIECTE LA UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANŢA

de care organismele marine 
au nevoie pentru a supraviețui. 
Un litru de ulei alimentar uzat 
poluează un milion de litri 
de apă, atât cât consumă un 
adult în 14 ani de zile. De 
asemenea, un litru de ulei 
alimentar uzat aruncat pe sol, 
afectează fertilitatea acestuia 
pentru o perioadă de 5 ani de 
zile, timpul necesar acestui 
deșeu ca să se descompună.  
Dacă este refolosit de mai 
mult de 2-3 ori, uleiul devine 
periculos pentru sănătatea 
umană. Astfel, favorizează 
apariţia celulelor cancerigene 
şi măreşte riscul de accidente 
vasculare cerebrale.

Andreea Pascu97 de constănțeni respon-

iului şi costumul tradiţional coreean 
(hanbok).

Aki Matsuri este un festival de 
cultură, muzică şi artă japoneză, 
ajuns deja la a III-a ediţie, în 

cadrul acestuia punându-se 
în scenă ateliere de origami,  
ikebana, yukata, cosplay şi gas-
tronomie japoneză, la care a 
putut participa activ şi publicul 

prezent. De asemenea, au avut 
loc demonstraţii de arte marţiale 
tradiţionale (kendo) şi concert 
taiko (tobe japoneze).

Asociaţia Sakuranbo 
Constanţa este o organizaţie non-
guvernamentală care a luat fiinţă 
în luna august 2010, ca răspuns 
la numărul mare de solicitări 
pentru studierea limbii japoneze 
în Constanţa şi a dorinţei 
membrilor fondatori de a împărtăşi 
frumuseţea şi rafinamentul culturii 
şi civilizaţiei japoneze.

Evenimentul a avut loc 
la sediul Muzeului de Istorie 
Naţională şi Arheologie 
Constanţa (Piaţa Ovidiu nr. 12), 
pe data de 16 octombrie 2016. 

Festivalul Aki Matsuri
Muzeul de Istorie Naţională şi 

Arheologie Constanţa, în partene-
riat cu Asociaţia Sakuranbo 
Constanţa,  a organizat eveni-
mentul cultural Festivalul Aki 
Matsuri.

Este al doilea eveniment 
ce a avut loc în cadrul seriei de 
manifestări Comori culturale 
ale Extremului Orient, prin care 
muzeul nostru – în parteneriat cu 
diverşi actori culturali – şi-a propus 
să aducă la cunoştinţă publicului 
iubitor de cultură constănţean 
aspecte culturale reprezentative 
ale milenarelor civilizaţii asiatice 
din Extremul Orient. Reamintim 
că primul eveniment, ce a avut 
loc în 2015, a fost dedicat Coreei 
   şi a prezentat ceremonia cea-
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Un proiect educaţional 
important care se derulează de 
câţiva ani în şcoala noastră sub 
genericul „Şcoala – parteneră 
a comunităţii” vizează o 
colaborare permanentă şi 
eficientă cu familiile elevilor şi 
cu alte instituţii din proximitate, 
pentru că educaţia este 
o acţiune la care îşi dau 
concursul şcoala, familia, 
întreaga societate. Colaborarea 
între toţi factorii educaţionali, 
în primul rând între şcoală şi 
familie este stringent, iar părinţii 
elevilor noştri ne-au venit în în-
tâmpinare, constituindu-se 
într-o asociaţie cu statut 
juridic – „Pro37 Constanţa”. 
Atunci când elevii, părinţii, 
comunitatea devin şi se 
consideră parteneri în 
educaţie, în jurul elevilor se 
formează o comunitate de 
suport, care poate funcţiona 
ca un angrenaj bine pus la 
punct.

Activitatea didactică de bună 
calitate constituie un suport 
pentru progresul constant al 
copilului în plan psihic şi social, 
dar educaţia este o acţiune la 
care îşi dau concursul şcoala, 
părinţii, întreaga comunitate. 
Copilul îşi va dezvolta potenţialul 
nativ în măsura în care dascălii 
vor reuşi să îl identifice corect, 
să-l cultive – şi ei pot face acest 
lucru numai împreună cu familia 
acestuia.

Parteneriatul între şcoală 
şi familie şi-a demonstrat 
eficienţa, obiectivele principale 
fiind obţinerea succesului şcolar 
şi integrarea socială a copilului. 
Proiectul nostru are la bază 
câteva principii importante:

– Părinţii sunt persoane 
active, valoroase pentru edu-
carea copiilor.

– Deciziile importante 
referitoare la unele aspecte 
legate de dotarea materială, 
activităţile extraşcolare, 
evenimente din viaţa şcolii, 
stabilirea disciplinelor opţionale 
se iau cu implicarea directă a 
părinţilor.

– Responsabilitatea pentru 
evoluţia copilului, pentru 

Şcoala, parteneră a comunităţii

solicitaţi să analizeze 
Regulamentul de Ordine 
Interioară al şcolii şi 
contribuie la îmbunătăţirea 
acestuia.

La nivelul asociaţiei 
de părinţi, cu consultarea 
cadrelor didactice, se 
stabilesc acţiuni de 
îmbunătăţire a bazei 
materiale.

Disciplinele opţionale sunt 
stabilite după chestionarea 
elevilor şi părinţilor. De 
asemenea, părinţii claselor 
primare şi gimnaziale sunt 
adesea invitaţi să asiste la 
lecţii, participă la o serie de 
acţiuni organizate cu ocazia 
unor evenimente din viaţa 
şcolii, la serbări, spectacole 
şi târguri de obiecte realizate 
de elevi în activităţile lor.

Cu sprijinul părinţilor se 
menţine o legătură strânsă 
a şcolii cu comunitatea, 
fiindcă părinţii sunt angajaţi 
ai unor societăţi şi instituţii 
din proximitate, astfel că în 

fiecare an se fac parteneriate 
cu Muzeul Armatei, grădiniţele 
din apropierea şcolii, biserica, 
poliţia şi se organizează vizite 
prin care elevii fac cunoştinţă 
cu locurile de muncă ale 
părinţilor lor.

O componentă importantă 
a acestui proiect îl reprezintă 
sprijinul direct pe care 
familiile elevilor noştri ni-l 
oferă în acţiunile umanitare 
pe care le facem pentru unele 
instituţii sau persoane aflate 
în nevoie – Casa „Speranţa”, 
copiii instituţionalizaţi în 
diferite centre, şcoli din 
mediul rural unde sunt multe 
lipsuri materiale.

Ziua şcolii, serbată pe 
1 Iunie, constituie un moment 
de bilanţ şi sărbătoare pentru 
derularea acestui proiect, 
când elevii, profesorii şi 
părinţii participă împreună la 
activităţile programate:

– evidenţierea şi premierea 
celor mai merituoşi dintre 
elevii noştri;

– expoziţia de artă cu 
lucrările realizate de elevi şi 
profesori;

– spectacolul prezentat de 
cei mai talentaţi dintre elevi;

– târgul de prăjituri, 
susţinut de părinţi şi copii, 
fondurile strânse fiind 
de obicei donate în scop 
caritabil. 

– editarea revistei şcolii 
– Recreaţia mare – în care 
sunt prezentate activităţile 
importante din şcoala 
noastră, rezultatele obţinute 
de elevii noştri la concursuri 
şcolare şi olimpiade, dar 
şi interesele, preocupările, 
talentul investit de copii în 
activităţi extraşcolare.

Cu siguranţă mai sunt 
multe lucruri de făcut. Şcoala 
este motorul dezvoltării 
comunitare şi trebuie să 
fie deschisă la nevoile 
comunităţii, să identifice 
acele domenii în care 
poate dezvolta parteneriate 
benefice care să asigure 
condiţii optime elevilor săi. 
Ne propunem să identificăm 
şi să asigurăm alternative 
pentru petrecerea timpului 
liber pentru copii, activităţi 
de educaţie pentru protecţia 
mediului, voluntariat pentru 
ajutorarea vârstnicilor.

Adrian Crăciun

succesul său, dar şi pentru 
neajunsurile ivite pe parcurs 
este împărţită între şcoală şi 
familie

– Şcoala este responsabilă 
pentru educaţia formală a 
copiilor şi este parte a sistemului 
social care include familia şi 
comunitatea.

Colaborarea dintre şcoală şi 
familie în cadrul acestui proiect 
presupune nu numai o informare 
reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului 
şi susţinerea părinţilor pentru 
rezolvarea problemelor care 
apar pe parcursul şcolarităţii.

Pentru consolidarea unui 
set de valori stabil şi coerent 
care sprijină şcoala în 
formarea la copii a conduitei 
favorabile, a unui stil de viaţă 
sănătos mintal, emoţional, 
fizic şi socio-moral, am 
urmărit implicarea familiei şi 
a comunităţii într-o serie de 
acţiuni pe tot parcursul unui 
an şcolar şi chiar în vacanţe.

Astfel, părinţii sunt 

■ 5 OCTOMBRIE – ZIUA EDUCAŢIEI

● Pentru Şcoala nr. 37 din municipiul Constanţa parteneriatele sunt un 
punct de sprijin pentru educaţia copiilor
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În seara lansării cărţii „Jurnal 
secret” de Alex. Ştefănescu (în faţa 
Centrului Cultural din Mangalia) 
am avut surpriza să descopăr că 
literatura bună are cititorii săi. 
Ştiam că Alex. Ştefănescu este 
un scriitor cu priză la public, 
dar lansarea de acum, înţelegem, 
a fost una mult aşteptată, mai 
cu seamă că autorul a venit la 
întâlnirea cu cititorii însoţit de 
fostul ministru de externe Adrian 
Cioroianu şi de fermecătoarea 
actriţă Daniela Nane care, la 
cererea lui Alex. Ştefănescu a 
recitat poezia „Floare albastră” de 
M. Eminescu. Adrian Cioroianu 
s-a confesat şi a mărturisit 
că a venit la acest eveniment 
  pentru că „a înfiat un smochin 

După ce a descoperit şi instruit 
elevii talentaţi de la Clubul elevilor 
din Medgidia, bazându-se pe vasta 
sa cultură, prof. Petcu Abdulea a 
tipărit o carte pe care am văzut-o 
în mâna foştilor săi elevi, cei mai 
mulţi dintre ei studenţi acum, e 
vorba de volumul „Greşeli de 
exprimare la televiziune şi la 
radio”, tipărit la Editura Univers 
Ştiinţific din capitală.

Cartea beneficiază de 
recomandarea unui distins 
cărturar, prof. dr. Tudor Opriş, 
un nume care s-a aflat ani la 
rând pe buzele elevilor invitaţi 
în taberele de creaţie rezervate 
celor cu talent şi cu chemare 
pentru literatură. În paginile cărţii, 
spicuim din CUVÂNT ÎNAINTE, 
sunt inventariate „derapajele de 
exprimare” din ultimii ani, pe care 
autorul le-a „colecţionat” timp 
de câteva ore pe zi, trecând cu 
telecomanda de pe un program pe 

din livada pe care o îngrijeşte 
Alex. Ştefănescu în curtea casei 
din comuna Berceni. Într-o iarnă, 
şi-a amintit Adrian Cioroianu, 
smochinul s-a uscat, dar în 
primăvara acestui an a înmugurit şi 
acum are ramuri. „Jurnal secret” e 
genul de carte care te binedispune 
mai mult decât ceva comic. 
În cărţile lui Alex. Ştefănescu 

fiecare pagină are un dram de 
înţelepciune”.

Continuând firul povestirii 
despre grădina din curtea casei 
sale, Alex. Ştefănescu a mărturisit: 
„Chem prietenii aici să-mi petrec 
timpul cu oamenii care îmi plac: Ion 
Caramitru, Nicolae Breban, Nicolae 
Manolescu (...). Vreau să scriu câte 
o carte despre fiecare poezie a lui 
Eminescu. În studenţie nu mi se 
dădea voie să văd manuscrisele 
lui Eminescu. De ce ai nevoie 
de manuscrisul lui Eminescu?, 
mi-a zis un mare critic. Aici vezi 
răzgândirile lui Eminescu. Celebrul 
vers: „O prea frumoasă fată” nu 
are egal. Eminescu a încercat şi 
varianta: „Un bobocel de fată”. (...)

Cel mai rău lucru la bătrâneţe 

este lentoarea. O poveste de 
dragoste filmată cu acceleratorul 
e un viol. În manuscrisele lui 
Eminescu am găsit că intuiţia mea 
se confirmă. Nu vezi rezultatul 
gândirii lui, ci chiar gândirea. 
Citindu-l pe Eminescu poem cu 
poem mi-am dat seama că mulţi 
nu îl mai citesc pe Eminescu. 
Poezia lui Eminescu este predată 
în şcoli într-un limbaj ştiinţific. 
Terminologia ştiinţifică este 
inadecvată. Poezia trebuie lăsată 
să se desfăşoare (...) Eminescu 
citea istorie, literatură, era un 
ziarist virulent, prolific. Era 
urmărit şi citat în rapoarte. El a 
activat într-o societate „Carpaţii” 
din Bucureşti. Poliţia secretă 
austriacă îl urmărea. (...) Cred că 
o plajă poate fi botezată cu numele 
lui. Apare pe bancnote de 500, ar 
trebui să apară pe cele de un leu să 
îl vedem mai des”.

A consemnat 
Andreea Pascu

Alex. Ştefănescu: „Eminescu citea
istorie, literatură, era un ziarist virulent”

● „O poveste de dragoste filmată cu acceleratorul e un viol”

● Vă semnalăm o carte

„Greşeli de exprimare 
la televiziune şi la radio”

altul, încercând să reziste câteva 
minute chiar şi pe canalele cu iz de 
canal, cu emisiuni care-l oripilează 
pe omul de bun simţ prin vulgaritate 
şi mitocănie, sau învârtind 
butoanele radioului în tentativa 
de „a prinde” România Cultural, 
pentru că România Actualităţi 
greu mai oferă altceva decât fotbal 
(inepuizabil furnizor de perle 
lingvistice), iar Antena Satelor, 
uitând ce făcea scriitorul Vasile 
Voiculescu pentru satul românesc 
atunci când era directorul radioului, 
dopează sătenii cu dedicaţii 
muzicale pentru cumătrul cutărică 
şi naşa cutare. România Cultural 
se recepţionează stins, de parcă ar 
emite de pe Marte, şi ne întrebăm  
cum asculta Mihail Sebastian, la 
aparatele de radio interbelice, acum 
70 de ani, concerte transmise de la 
Praga sau de la Viena.

De mai multă vreme plănuisem 
să scriu câteva rânduri despre prof. 
Petcu Abdulea, un dascăl care 
i-a îndemnat pe elevi să treacă 
pragul bibliotecii şi să pătrundă în 
lumea fascinantă a cărţilor. Nu îmi 
rămâne decât să vă invit, la rândul 
meu, să citiţi cartea prof. Abdulea, 
o carte captivantă şi instructivă.

Andreea Pascu

Miercuri, 12 octombrie 
2016, Universitatea Maritimă 
din Constanţa a găzduit 
expoziţia de pictură Jocuri 
de culori la malul mării. Au 
expus Anca Donici şi Valentin 
Popa.

Anca Donici este fiica 
regretatului artist Cdor. 
Valentin Donici, cel care 
a iubit nespus marea şi a 
surprins-o în toate ipostazele 
ei. Marea rămâne o sursă 
permanentă de inspiraţie 
şi pentru fiica sa, care a 
prezentat miercuri 19 lucrări: 
4 picturi în stil decorativ 
executate în acrilic inspirate 
din jocul pescăruşilor şi 15 
picturi în ulei executate cu 
pensule şi cuţitul de pictură, 

exprimând naturi statice, 
peisaje marine şi deltă.

Valentin Popa, absolvent 
al Şcolii Populare de Artă 
Constanţa – Secţia Pictură, 
a expus lucrări de natură 
statică, preponderent 
peisaje. Pictura executată în 
culori vii cu vopsea acrilică 
pe suport textil sugerează 
un mod realist de a vedea 
lumea, cu un uşor accent 
romantic.

Iubitorii de pictură şi 
susţinătorii artei au fost 
prezenţi la sediul Universităţii 
Maritime din Constanţa, 
str. Mircea cel Bătrân nr. 104, 
hol parter, unde a avut loc 
expoziţia.

Iacob Ioniţă

 

– expoziţie de pictură –
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Participanţii la ŞCOALA DE 
VARĂ au ce povesti acum. Au ce 
povesti despre cursurile pe care 
le-au frecventat timp de două 
luni, cursuri de desen şi canto, 
de dans şi teatru. Şi mai mulţi 
sunt cei care povestesc de serile 
petrecute în preajma scenei, acolo 
unde spectacolele de muzică şi de 
poezie au adunat spectatori de 
toate vârstele. ŞCOALA DE VARĂ, 
proiect iniţiat de Centrul pentru 
Tineret Ion Creangă, cu sprijinul 
Primăriei şi al Consiliului Local, 
a fost o plăcută surpriză pentru 
localnici, mulţi dintre ei s-au 
bucurat că, în sfârşit, comunitatea 
a venit în întâmpinarea tinerilor 
cu o serie de activităţi distractive 
şi cu afi şe de unde n-au lipsit 
vedetele: Viorela Filip şi Cristian 

AFIŞE CU VEDETE ŞI CU 
PROIECTE CULTURALE

Alivej sunt două dintre ele. 
Poate şi din această cauză, 
dar nu numai, Tuzla a fost, în 
această vară, un punct de atracţie 
pentru elevii cu vârste între 4 şi 
14 ani. Cum spuneam, timp de 
două luni tinerii din Tuzla au 
benefi ciat de seri distractive şi 
de concursuri, între animatorii 
activităţilor afl ându-se şi Oana 
Pică, absolventă a Colegiului de 
Arte Regina Maria din Constanţa. 
Şi pentru că viaţa cere o pasiune, 
tinerii s-au implicat în fi ecare 
activitate, mulţi dintre ei au rămas 
cu amintiri de neuitat; s-au legat 
prietenii, iar părinţii au rămas 
până seara târziu să-i aplaude pe 
protagoniştii spectacolelor.

„Contează mult, spune Maria 
Damian Pascal, coordonatorul 

ŞCOLII DE VARĂ, să vezi că 
elevii se implică, e o satisfacţie să 
vezi pe chipul copiilor o lumină, 
această lumină mă îndreptăţeşte  
să cred că e vorba de o bucurie, 
bucuria de a fi  împreună la 
concursuri şi expoziţii. De fi ecare 
dată i-am invitat şi pe părinţi 
la concursurile şi spectacolele 
copiilor, am vrut să le arătăm că 
ne pasă şi că ne bucurăm să-i ştim 
alături de noi. Atenţia Primăriei şi 
a Consiliului Local m-a ajutat să le 
oferim o surpriză făcută copiilor 
care au frecventat cursurile de 
logopedie. Şi în această toamnă 
vom continua cursurile de pian 
şi chitară, vom avea invitaţi de 
marcă; vom continua cursurile 
de dans şi arte vizuale, de teatru. 
Asociaţia culturală STRATONIS, 

care a fost înfi inţată de curând 
la Tuzla, are în pregătire câteva 
proiecte culturale care vor stârni 
interesul elevilor, îi vom invita 
şi pe părinţii tinerilor, vrem să-i 
ştim aproape şi să ne bucurăm 
împreună că elevii au un potenţial 
artistic care se cuvine încurajat şi 
stimulat; vom iniţia proiecte 
culturale şi pentru vârstnici. Cel 
puţin o dată pe lună îi vom invita 
să asculte muzica de odinioară, 
muzica din tinereţea lor. 
Pregătim un spectacol de teatru şi 
către sfârşitul anului vom aduce 
pe scenă datini şi obiceiuri. Mă 
bucur la gândul că spectacolul 
oferit de formaţiile artistice la 
Zilele comunei se va repeta în 
luna decembrie.”

În fi ne, îi invităm pe cititori să 
privească fotografi ile din această 
pagină: vor înţelege că la Tuzla se 
petrece ceva. Vorba primarului 
Taner Reşit, „am pus educaţia în 
centrul atenţiei, acolo unde îi este 
locul”.

● INFO  ZONA METROPOLITANÃ

►  T U Z L A

Pagină realizată de Adrian Crăciun

Camera de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi Agricultură 
Constanţa, în parteneriat cu 
Asociaţia Producătorilor de Mobilă 
din România, a organizat, în 
perioada 13-16 octombrie 
2016, ediţia de toamnă a 
Târgului de mobilă MOBILA 
EXPO CONSTANŢA, 
eveniment important de 
profil în domeniul mobilei 
şi activităţilor conexe, 
cu tradiţie pentru zona 
Dobrogea.

Târgul s-a desfăşurat la 
Pavilionul Expoziţional din 
staţiunea Mamaia şi a 
reunit peste  20 de firme, 
producători şi comercianţi de 
mobilă din întreaga ţară,  unii 
dintre ei fiind participanţi fideli ai 
acestui eveniment.

În cadrul Târgului MOBILA 
EXPO, producătorii au prezentat 
noile tendinţe din mobilă, 

Târgul de mobilă
MOBILA EXPO CONSTANŢA

prin introducerea materialelor 
diversificate cu fronturi din MDF, 
sticlă, profile AL şi PVC vopsite, 
tapiţate, cu accesorii de nouă 
generaţie: sisteme legabox, 
separatoare ambia-line etc.

În acelaşi spaţiu, vizitatorii au 

admirat atât mobilă 
modernă, cât şi 
clasică, din lemn 
masiv, de nuc sau 
cireş, camere de 
zi, dormitoare sau 
bucătării, placări 
din sticlă, ce 
folosesc cele mai 
noi tehnologii în 
domeniu.

În afară de 
producătorii de 
mobilă, au fost 

prezenţi producători de uşi şi 
pardoseli din lemn, saltele, perdele 
şi alte accesorii pentru amenajarea 
casei cu stil şi eleganţă. Nu în 
ultimul rând, a fost expusă o gamă 
largă de scaune şi canapele, 

adresate atât publicului larg, dar 
mai ales companiilor din turism, 
alimentaţie publică sau pentru 
amenajarea  sălilor de conferinţă.

Ca punct de atracţie pentru 
public, un producător de saltele 
a oferit zilnic premii în cadrul 
unei tombole, constând în: pat, 
dormeză, saltea şi alte accesorii. 

Una dintre ideile principale 
ale expoziţiei a fost crearea 
unui sistem de soluţii complete: 
proiectul este orientat spre 
realizarea ideilor creatoare ale 
constructorilor şi designerilor 
de mobilă, spre modernizarea 
procesului de producţie şi 
consolidarea relaţiilor de afaceri 
dintre producătorii de mobilă.

Firmele participante provin 
din judeţele: Constanţa – 9 firme, 
restul din Suceava,Timişoara, 
Argeş, Satu Mare şi Buzău şi o 
firmă din Bulgaria.
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► CUMPĂNA

Consiliul Local şi Primăria 
Comunei Cumpăna, în cola-
borare cu Direcţie Generală 
de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Constanţa 
au organizat, să zicem aşa, un 
botez social.

Cu prilejul prăznuirii Sfintei 
Sărbători „Sfânta Cuvioasa 
Parascheva”, la Cumpăna, 
au fost creştinaţi trei copii 
aflaţi în prezent în asistenţă 
maternală.

Aceşti copii au primit taina 
Sfântului Botez în Biserica 
„Sfânta Cuvioasa Parascheva”, 
din comuna  Cumpăna, joi 13 
octombrie 2016.

Naşii care le vor veghea 
drumul în viaţă sunt oameni cu 
credinţă, cu dragoste pentru 
copiii abandonaţi şi lipsiţi de 
dragostea părintească.

BOTEZ SOCIAL
Pe data de 14 octombrie 

2016 a avut loc Hramul Bisericii 
Sfânta Cuvioasa Parascheva 
din comuna Cumpăna, 
judeţul Constanţa, la care 

Consiliul Local al comunei  
a invitat multe persoane 
care să participe la acest 
eveniment, inclusiv câte un 
reprezentant al unor instituţii, 
în vederea mediatizării 
acestui eveniment de o 
mare importanţă pentru 
comunitate.

La ora prânzului a avut loc 
o Agapă Frăţească, la care a 
participat un număr de 1.000 
de oameni, invitaţi la acest 
periplu bisericesc.

Prezenţa acestora, pentru 
a se ruga şi a o slăvi pe Sfânta 
Cuvioasa Parascheva, a fost 
un motiv de mare bucurie 
şi cinste pentru locuitorii 
comunei Cumpăna.

Iacob Ioniţă

Hramul Biserici i
Sfânta Cuvioasa Parascheva

În vederea mediatizării 
importantului eveniment din 
viaţa acestor copii au fost 
invitaţi şi câte un reprezentant 
delegat din diferite instituţii.

În data de 25 octombrie 2016, 
UAT Municipiul Constanţa a 
organizat un eveniment dedicat 
încheierii a două proiecte 
finanţate în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1: 
„Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli urbani de 
creştere”, Domeniu major 
de intervenţie 1.1: „Planuri 
integrate de dezvoltare 
urbană”, Subdomeniul: „Poli 
de creştere”.

Este vorba de “Reabilitarea 
şi modernizarea iluminatului 
public în unele localităţi ale 
Zonei Metropolitane Constanţa” 
şi de „Parcul Seniorilor”.

Proiectul „Reabilitarea şi 
modernizarea iluminatului pu-
blic în unele localităţi ale Zonei 
Metropolitane Constanţa” a avut 
o valoare totală de 32.296.166,58 
lei, din care contribuţia financiară 
a Uniunii Europene la realizarea 
acestui proiect a fost de 
25.794.891,52 lei.

În cadrul proiectului au fost 
create şi extinse reţelele de 
iluminat în următoarele cartiere:
 Baba Novac, Compozitorilor, 

PROIECTE FINANŢATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA URBANĂ INTEGRATĂ  A 

ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA

Palazu Mare, Constanţa Sud. 
De asemenea, a fost creată şi 
reabilitată reţeaua de iluminat 
public în zona peninsulară, pe 
bulevardul Mamaia, între strada 
I.G. Duca şi bulevardul Aurel 
Vlaicu, pe bulevardul Aurel Vlaicu, 
între bulevardul I.C. Brătianu şi 
bulevardul Mamaia, pe bulevardul 
Tomis, între bulevardul Ferdinand și 
bulevardul Alexandru Lăpuşneanu 
şi pe bulevardul Ferdinand, între 
strada Mihai Viteazu și Gara CFR. 
Totodată au fost realizate linii 

electrice subterane, au fost montaţi 
stâlpi şi aparate de iluminat noi, cu 
sistem modern de telegestiune.

În ceea ce priveşte proiectul 
„Parcul Seniorilor”, acesta a avut 
o valoare totală de 4.86.166,58 
lei, din care contribuţia financiară 
a Uniunii Europene la realizarea 
acestui proiect a fost de 
3.716.384,73 lei.

Scopul proiectului l-a constituit 
reabilitarea infrastructurii sociale 
în vederea îmbunătăţirii condiţiilor 
de cazare şi funcţionare în cadrul 
Căminului pentru persoane vârst-
nice Constanţa, precum şi 

extinderea căminului cu un corp 
nou, cu nivel de înălţime P+2E, 
cu funcţiune de camere de 
cazare, cabinete medicale, spaţiu 
administrativ, spaţiu de depozitare 
şi un spaţiu de socializare şi/sau 
festivităţi pentru persoanele caza-
te în cămin şi invitaţii acestora.

Cele două proiecte sunt parte 
a Planului Integrat de Dezvoltare 
a Polului de Creştere Constanţa, 
contribuind totodată la creşterea 
rolului economic şi social al 
municipiului Constanţa şi a Zonei 
Metropolitane Constanţa.
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În continuarea eforturilor 
declanşate prin formarea 
Task Force-ului Naţional în 
sprijinul SUERD cu participare 
guvernamentală şi non-
guvernamentală, sub Patronajul 
şi cu amabilul sprijin al Comisiei 
pentru Afaceri Europene a 
Senatului României, a avut 
loc Conferinţa Naţională cu 
tema „Dezvoltare integrată 
urbană, portuară şi turistică 
- oportunităţi de finanţare 
UE”, organizată de Asociaţia 
„Comunităţile Locale Riverane 
Dunării” (CLDR) şi Catedra 
Internaţională Onorifică în 
sprijinul SUERD „Jean Bart” 
(CIO-SUERD).

Cu acel prilej, majoritatea 
invitaţilor şi participanţilor au 
scos în evidenţă importanţa 
ralierii mediului public şi al 
sectorului privat la câteva 
proiecte majore semnificative 
care să trezească interesul 
firesc şi al celorlalţi parteneri 
din alte state membre SUERD 
şi, în mod corespunzător, 

Oportunităţi PENTRU PROIECTE

să primească sprijin şi co-
finanţare transparentă din 
partea Guvernului României. 
Menţionăm că majoritatea 
zonelor ţării din Bazinul Mării 
Negre, al Dunării şi al celor 
mai importanţi afluenţi au fost 
reprezentate la eveniment şi 
s-au exprimat în favoarea unei 
abordări mai îndrăzneţe şi 
inovative pentru integrarea şi 
racordarea proiectelor româneşti 
la noile iniţiative şi tendinţe în 
context macro-regional. 

APEL DESCHIS
cu propunerile şi recomandările privind reformarea dezvoltării urbane în zonele portuare, 

lansat la Conferinţa Naţională SUERD – Senatul României, 22 septembrie 2016

În vederea unei accelerări a 
racordării României la ritmurile 
şi politicile privind creşterea 
competitivităţii sociale şi 
economice, îndeosebi cu accent 
pe relansarea macro-regiunii 
pilot a Dunării, membrii Task 
Force-ului SUERD, creat în 
iunie 2016, în urma consultării 
organizate la Ministerul 
Fondurilor Europe, precum 
şi participanţii la Conferinţa 
Naţională (Senatul României, 
22 septembrie 2016) îşi doresc 
să aducă o contribuţie decisivă 
din punct de vederea al viitoarei 
dezvoltări urbane integrate a 
României şi, prin formularea 
acestui document, solicită 
autorităţilor publice centrale şi 
locale să adopte următorul set 
de reforme şi măsuri de sprijin 
privind dezvoltarea oraşelor şi 
zonelor portuare din România: 

● în vederea posibilităţii de 
a accesa în special Fondul 

European de Investiţii 
Strategice (ESFI), stabilit prin 
Planul Junker, stabilizarea şi 
aplicarea coerentă a legislaţiei 
existente sau completarea 
adecvată a acesteia privind 
Parteneriatul Public-Privat 
(PPP), care să confere 
compatibilitate cât mai largă, 
inclusiv cu celelalte state 
partenere avansate din cadrul 
macro-regiunii Dunării;

● în vederea unei aplicări 
optime a Agendei Urbane UE 
şi a obiectivelor SUERD, 
mod i f i ca rea / îmbunătă ţ i rea 
legislaţiei privind responsabi-
litatea managementului şi 
dezvoltării zonelor portuare 
şi a şantierelor navale, în aşa 
fel încât comunităţile locale şi 
operatorii economici-turistici 
să poată avea un cuvânt de 
spus şi să contribuie în mod 
efectiv la aplicarea unor strategii 
de valorificare şi dezvoltare 

În atenţia Parlamentului României, a Guvernului României, 
a celorlalţi factori de decizie implicaţi în procesul de stimulare a 
dezvoltării urbane integrate, portuare şi turistice, în special în 
contextul aplicării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Printre invitaţi şi speakeri 
s-au numărat: din partea 
Ministerului Fondurilor 
Europene, Consilierul Personal 
al Ministrului – Dr. Octavian 
ȘERBAN; din partea ANT 
din cadrul MDRAP, Laurenţiu 
CRÎMU; din partea Ministerului 
Transporturilor,  Cristina 
CUC; din partea Ministerului 
Economiei, Director Marius 
ANDRA; din partea Ministerului 
Agriculturii, Speranţa NEAGU; 
din partea Ministerului Educaţiei 

– ANCSI, Aurora PATRICHE; 
din partea MAE, în calitate 
de observator, Andrei Cosmin 
CÎRLĂNARU, iar din partea 
CLDR, Preşedinte Interimar, 
Viorel IONESCU, Primarul 
Oraşului Hârşova. 

În acest sens, a fost lansat 
şi adoptat prin consens un Apel 
oficial în atenţia Parlamentului 
şi Guvernului României pentru 
a fi accelerate demersurile 
referitoare la o mai largă şi 
consistentă promovare a 
Strategiei Dunării în toate judeţele 
României, cât şi în favoarea 
stabilirii unor parteneriate viabile 
atât cu statele mai avansate, 
cât şi cu ţările vecine din cadrul 
„Trilateralei de la Ruse”. La 
final, organizatorii conferinţei 
au reliefat faptul că integrarea 
economiei şi proiectelor româ-
neşti în contextul macro-regiunii 
Dunării este doar un test şi 
prim pas pentru aprofundarea 
integrativităţii celorlalte proiecte 
la scară europeană şi reducerea 
semnificativă a decalajelor 
de competitivitate socială şi 
economică ale României în 
ansamblu.

a acestor obiective în mod 
integrativ şi coerent, în beneficiul 
global al zonelor respective, al 
cetăţenilor şi turiştilor;

● identificarea de metode 
şi stimulente concrete privind 
afacerile întreprinzătorilor 
mici şi mijlocii din sectorul 
meşteşugăresc, inclusiv prin 
utilizarea componentei 
digitale pentru dezvoltarea 
acestui gen de afaceri de care 
să poată profita comunităţile în 
ansamblul lor; 

● introducerea pe scară 
largă a unor modalităţi de 
sprijinire prin lege a reţinerii 
şi valorificării procesului de 
inovare la sursă, în serviciul 
tinerilor inovatori, al comunităţilor 
locale şi al relansării oraşelor şi 
zonelor portuare;

● promovarea consecventă 
şi sistematică a bunelor practici 
dezvoltate în alte state dunărene 
şi europene privind înfiinţarea 
şi dezvoltarea unor ”spaţii 
creative” specifice în oraşele 
şi zonele portuare pentru o 
transpunere eficientă în practică 

a conceptului de ”dezvoltare 
inteligentă”, precum şi a 
cooperării între reprezentanţii 
diverselor profesii şi specializări 
din zonele respective;

● revizuirea legislaţiei 
actuale privind sponsorizarea 
şi adaptarea celei existente 
pentru aplicarea pragmatică a 
conceptului de responsabilitate 
socială corporativă pentru toate 
companiile mari care activează şi 
utilizează capacităţile portuare/
navale din oraşele aflate în zona 
maritimă, de-a lungul Dunării sau 
aşezate pe afluenţii principali ai 
Dunării;

● formularea unor politici 
şi metode care să transpună 
recomandarea UNESCO 
(Historic Urban Landscape 
– HUL) privind punerea în 
valoare a obiectivelor de 
patrimoniu cultural şi istoric în 
interacţiune cu cele de tip urban-
industrial sau legate de turismul 
de tip ecologic, peisagistic şi 
ecumenic.

Pagină realizată de
Adrian Crăciun
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Anul şcolar a început şi Vasile 
Anghel, directorul Colegiului 
Tehnic Pontica, e neliniştit. 
Neliniştea vine de la proiectele 
pe care le are în derulare. 
Obişnuit să pună mult suflet şi să 
facă risipă de energie în tot ceea 
ce face, directorul e pregătit să 
le povestească elevilor despre 
un proiect de succes. E vorba 
de proiectul ERASMUS EURO 
COMPETENŢA PENTRU 
AGRICULTURĂ – tehnician 
veterinar, un proiect care se va 
finaliza în luna mai 2017: „Am 
iniţiat acest proiect în parteneriat 
cu Colegiul Agricol SANDU 
ALDEA, din judeţul Călăraşi, 
cu precizarea că partenerii 
noştri sunt titulari de proiect. 
Elevii de la colegiul nostru, 
patru în primul flux, şapte în cel 
de-al doilea, au participat la un 
stagiu de practică în Portugalia 
A fost o experienţă inedită şi 
utilă pentru ei, spune directorul 
Anghel. Când spun că a fost o 
experienţă utilă mă gândesc la 
faptul că elevii au avut ce învăţa 
în cele trei săptămâni de stagiu, 
alături de colegii lor din Călăraşi, 
din Bucureşti şi Râmnicu Sărat, 
cu toţii, cum spuneam, parteneri 
în acest proiect care îi ajută să 
capete abilităţi şi competenţe în 
profesia de tehnician veterinar. 
Ei au făcut practică în ferme 
de vaci, de porci şi de cai. 
A fost o experienţă inedită 

● Colegiul Tehnic Pontica din Constanţa

UN MARE BENEFICIU: STAGIUL DE PRACTICĂ

pentru că, la fiecare sfârşit de 
săptămână, elevii au vizitat 
Muzeul Navigatorilor şi Grădina 
Botanică din Lisabona. Elevii au 
fost cazaţi în oraşul Montijo, dar 
fermele se află la 15 kilometri 
de casă. Deplasarea s-a făcut 
cu microbuzul. La întoarcere 
au avut ce povesti, iar cadrele 
didactice care i-au învăţat pe 
elevi vor avea, la rândul lor, 
ce să le spună celor care vor 
trece, în această toamnă, pragul 
colegiului nostru”.

Directorul Vasile Anghel 
ne-a dezvăluit detalii şi 

despre proiectele colegiului 
constănţean, proiecte pe care 
nu le poţi număra pe degetele 
de la o mână. Între urgenţe 
se află căminul şi cantina. Ele 
trebuie reabilitate. Şi timpul nu 
mai are răbdare: „Avem consum 
mare de apă şi de gaze. La 
cămin, care are 88 de camere, 
folosim doar 18 dintre ele, nouă 
la parter şi nouă la etaj. Trebuie 
să schimbăm instalaţia la 
centrala pentru căldură. Nu intru 
acum în detalii. Introducerea 
gazelor la sala de sport este, şi 
ea, o prioritate.”

Vasile Anghel a împlinit 
60 de ani, iar de 18 este în 
învăţământ. Colegiul Pontica are 
o fermă didactică unde elevii fac 
practică. Colegiul a ajuns să aibă 
480 de elevi. Acum 10 ani avea 
1.200. Atunci căminul era plin, 
acum nu mai locuiesc în cămin 
decât 60-70 de elevi. Deşi se 
aleg cu o diplomă pe care scrie 
tehnician veterinar şi tehnician 
în controlul calităţii produselor, 
profesii aflate la mare căutare, 
absolvenţii colegiului aleg să 
câştige o pâine ca ospătar ori 
agenţi comerciali, şi asta pentru 
că tinerii ezită să revină ori să se 
stabilească în mediul rural. Acest 
subiect e o părere personală, 
rămâne de actualitate şi el ar 
trebui nu doar dezbătut, ci întors 
pe toate feţele pentru a veni 
cu soluţii de pe urma cărora 
absolvenţii colegiului trebuie să 
aibă beneficii, şi ei, şi statul.

Am vorbit cu directorul Vasile 
Anghel şi despre absolvenţii 
celorlalte specializări:  tehnician 
în turism, tehnician ecolog şi 
asistent manager. Printre altele, 
am aflat că deşi în sezonul 
estival se caută ospătari, la 
şcoala profesională nu mai e 
înghesuială ca odinioară.

Directorul Anghel e optimist 
şi crede că nu e departe ziua 
când sigla Colegiului Tehnic 
PONTICA va avea mai multă 
căutare şi absolvenţii se vor 
recomanda  cu diploma obţinută 
aici, într-o şcoală a cărui tradiţie 
este recunoscută şi respectată 
de către angajatori.

Adrian Crăciun

ULTIMÃ  ORÃ

A apărut TOMISUL 
CULTURAL nr. 9. Şi în acest 
număr întâlnim numele unor 
scriitori care îşi au locul pe 

TOMISUL CULTURAL – O 
INVITAŢIE LA LECTURĂ

primul raft al unei librării: 
criticul literar Mircea Martin 
semnează o corespondenţă de 
la Chişinău; cronica literară îl 
are ca semnatar pe Ioan Holban, 
care scrie despre poezia lui 
Mihai Ursachi. Şi pentru că am 
amintit de poezie vă semnalăm 
grupajele semnate de Nicolae 
Coande şi Lucian Vasiliu, Liviu 
Ioan Stoiciu şi Adrian Popescu. 
În paginile revistei găsim articole 
semnate de Doina Păuleanu 
şi acad. Petre T. Frangopol, 
directorul onorific al publicaţiei, 

acad. Gheorghe Păun şi  scriitorii 
Paul Diaconescu şi Ştefan Mitroi, 
cu precizarea că ultimul publică 
un fragment din romanul „Dulce 
ca pelinul”, carte aflată în curs 
de apariţie la Editura RAO.

Revista găzduieşte în paginile 
sale un dialog insolit între acad. 
Petre T. Frangopol şi prof. univ. 
dr. Daniel David. Menţionăm că 
nu am făcut altceva decât să 
spicuim dintr-un sumar bogat 
şi divers, un sumar ce este o 
invitaţie la lectură.

Andreea Pascu




