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■ DIN SUMAR

ZIUA DOBROGEI – ISTORIA UNEI ZILE
14 NOIEMBRIE 1878

Războiul de la 1877-1878 
a adus României nu numai 
independenţa statală dar şi 
reunirea cu Dobrogea, în condiţiile 

fixate de congresul de la Berlin, 
sub auspiciile marilor puteri. 
Punerea în practică a acelor 
hotărâri a însemnat un proces 

complex de măsuri adoptate de 
executivul României, care au 
pregătit luarea efectivă în posesie 
a provinciei transdanubiene. În 
acest context, semnificaţia cea 
mai importantă o are ziua de 14 
noiembrie 1878, stil vechi, atunci 
când trupele române au trecut 
Dunărea, sub privirile principelui 
Carol, marcând noua eră ce 
începea în istoria frumoasă a 
Dobrogei. 

Dar să vedem ce s-a întâmplat 
de fapt la 14 noiembrie. Era o zi 
de marţi, destul de răcoroasă, 
iar la prima oră principele Carol 
însoţit de generalul Davila şi de 
colonelul adjutant Fălcoianu, 
din statul major, precum şi de 
lt.col. Filitis, prefectul poliţiei 

Capitalei şi cel al districtului Ilfov, 
au luat trenul spre Brăila. Trenul 
a ajuns în gara Brăila la ora 9 
dimineaţa, pe o  vreme cu nori 
şi doar 4 grade în termometre. 
Aici aşteptau, primul ministru I.C. 
Brătianu, care venise cu o seară 
înainte, împreună cu generalul 
Anghelescu, comandantul 
diviziei ce urma să fie instalată 
în Dobrogea. Lor li se alăturau 
autorităţile civile ale judeţului 
dar şi o companie de vânători cu 
drapelul şi fanfara ei, o companie 
din garda naţională precum şi un  
public numeros şi entuziast. După 
trecerea în revistă a trupelor 

Constantin Cheramidoglu

Festivalul 
ELENISMULUI

ZIUA 
MÃRII 
NEGRE
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ULTIMA  ORÃ

Cazinoul din Constanţa, simbolul 
oraşului, a găzduit  ANUALA  
DOBROGEANĂ DE ARHITECTURĂ 
2016, un eveniment organizat de Primăria 

Decebal Făgădău:
„SPER SĂ ÎNCEPEM 

LUCRĂRILE DE 
REABILITARE A 
CAZINOULUI”

municipiului Constanţa şi Ordinul Arhitecţilor 
din România, filiala Dobrogea. Cu acest 
prilej, invitaţii, între ei aflându-se şi colegii 
lor din Bulgaria, au avut fericita ocazie să 
admire şi expoziţia „Arhitectura interbelică 
pe Litoralul românesc”.

Prezent la eveniment, primarul munici-
piului Constanţa, Decebal Făgădău, 
i-a felicitat pe organizatori, subliniind că 
„Suntem în faţa unui moment important în 
viaţa oraşului! Ne dorim să auzim vorbe 
mai puţine, ne dorim mai multe fapte. Anul 
viitor sper să ne întâlnim într-un alt spaţiu, 
sper să începem lucrările de reabilitare a 
Cazinoului”.

Despre expoziţie şi despre dezbaterile 
care au avut loc la Cazinou, vom reveni 
cu detalii, declaraţii şi imagini.

Adrian Crăciun
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Domeniul maritim este un 
domeniu în continuă evoluţie, cu 
o prestigioasă tradiţie, angrenat 
într-un progres continuu. 

În acest context, misiunea 
asumată a Universităţii Maritime 
din Constanţa, de a pregăti 
specialişti necesari activităţilor de 
transport maritim, este realizabilă 
prin participarea întregii comunităţi 
universitare, cadre didactice şi de 
cercetare, studenţi şi administratori 
deopotrivă, în scopul continuării 
dezvoltării în următorii ani a unei 
instituţii puternice, prestigioase,  
recunoscută la nivel naţional şi 
internaţional. 

Preocuparea pentru formarea 
studenţilor în acord cu valorile 
educaţionale, sociale şi morale 
actuale, derivate dintr-un 
context multicultural, dinamic 
competiţional, aflat într-o 
continuă evoluţie, reprezintă o 
prioritate pentru Universitatea 
Maritimă din Constanţa. 

Se acordă o atenţie sporită 
nevoilor de învăţare, de motivare, 
de consiliere şi de orientare 
adecvată a studentului, realizării 
calitative a activităţilor academice 
şi a conturării traseului academic 
şi profesional individual al 
studentului.

Astfel, concomitent cu 
pregătirea studenţilor prin 
programele de învăţământ, 
accentul se pune pe creşterea 
calităţii serviciilor educaţionale 
complementare. 

În contextul necesităţii 
efectuării practicii ambarcate 

la bordul navelor comerciale 
şi având în vedere cerinţele 
legale de instruire şi certificare 
a personalului navigant maritim 
în conformitate cu prevederile 
Convenţiei STCW, Universitatea 
organizează cursuri de siguranţă 
maritimă, în baza protocolului 
de colaborare încheiat anual cu  
Centrul Român pentru Pregătirea 
şi Perfecţionarea Personalului din 
Transporturi Navale (CERONAV).

Prin organizarea acestor 
cursuri necesare studenţilor 
care doresc obţinerea brevetelor 
de ofiţer maritim aspirant/ofiţer 
maritim se face pregătirea 
studenţilor în vederea facilitării 
obţinerii unui loc de muncă potrivit 
cu competenţele dobândite. 

Studenţii din anul I pot urma 
cursurile IMO pentru cadeţi, 
necesare obţinerii carnetului de 
marinar şi a brevetului de ofiţer 
maritim aspirant. Acestea sunt:

● Program de pregătire de 
bază pentru siguranţa maritimă:

o  Prim ajutor medical;
o Prevenirea şi lupta contra 

incendiilor;
o Tehnici individuale de 

supravieţuire pe mare;
o Protecţie individuală şi 

responsabilităţi sociale la bordul 
navelor;

● Familiarizarea privind 
securitatea navei şi sarcini 
specifice de securitate la bordul 
navei

Studenţii care au absolvit 
cursurile IMO pentru cadeţi şi au 
obţinut avizele medico-psihologice 

pot solicita de la Autoritatea Navală 
Română eliberarea carnetului 
de marinar şi a certificatului de 
competenţă (brevetul) de ofiţer 
maritim aspirant, în funcţie de 
specializarea fiecăruia (punte, 
mecanic, electrician).

După obţinerea carnetului de 
marinar şi a brevetului de ofiţer 
maritim aspirant studenţii pot 
efectua practica la bordul navelor 
maritime. Această practică, 
maşină minim 12 luni, punte 
minim 12 luni, este obligatorie 
pentru susţinerea examenului de 
brevet de: ofiţer maritim punte, 
ofiţer mecanic maritim sau ofiţer 
electrician maritim.

Plasarea studenţilor/
absolvenţilor în locuri de muncă 
adecvate pregătirii lor reprezintă 
o prioritate pentru Universitatea 
Maritimă.

Astfel, pentru asigurarea 
practicii la bordul navelor maritime, 
în vederea acumulării stagiului 
minim impus pentru examenul 
de ofiţer maritim, Universitatea 
Maritimă din Constanţa a încheiat 
protocoale de colaborare cu 
26 de agenţii de crewing care 
recrutează şi instruiesc la bordul 
navelor  studenţi ai universităţii. 
Aceste companii au o diversitate 
de tipuri de nave specializate, 
cu echipamente moderne de 
comandă şi control, studenţii 
având astfel oportunitatea de a 
dobândi competenţe practice la 
un nivel ridicat.

Începând cu anul 2007, 
tot pentru asigurarea practicii 

ambarcate a studenţilor, Biroul de 
Programe Comunitare din cadrul 
UMC are în atribuţii evidenţa 
şi monitorizarea desfăşurării 
proiectelor cu finanţare europeană 
ERASMUS care au la bază 
şi acorduri inter-instituţionale 
încheiate cu instituţii de 
învăţământ superior şi companii 
de shipping din spaţiul Uniunii 
Europene. Prin implementarea 
şi desfăşurarea activităţilor 
prevăzute în contractul inter-
instituţional, studenţii Universităţii 
Maritime din Constanţa pot 
beneficia de mobilitate ERASMUS 
într-o companie de shipping/
instituţie de învăţământ superior 
din Uniunea Europeană. 

În aceeaşi arie de interes 
– efectuarea stagiului de practică 
de specialitate din cadrul 
programului de studii universitare 
de licenţă prin care se urmăreşte 
consolidarea cunoştinţelor 
teoretice şi formarea abilităţilor 
şi competenţelor profesionale 
practice – se înscrie şi încheierea 
de parteneriate directe cu agenţi 
economici şi companii naţionale, 
organizatori de practică, din 
diverse domenii de specialitate.

De asemenea, Universitatea 
Maritimă din Constanţa a fost 
partener în cadrul unui proiect 
finanţat din Fondul Social 
European, Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013: 
”Facilitarea inserţiei elevilor şi 
studenţilor pe piaţa muncii, prin 
consiliere şi parteneriate pentru 
practică în industria navală”. În 
cadrul acestui proiect, 60 de 
studenţi şi 200 de elevi au fost 
consiliaţi în ceea ce implică 
tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă.

La sfârșitul lunii octombrie 
2016 un cadru didactic al 
Universității Maritime din 
Constanța a devenit singurul 
instructor din România 
recunoscut internațional pentru 
formarea și coordonarea 
specialiștilor din domeniul 
yachtingului românesc.

Lector univ. dr. Alexandru 
Micu, cadru didactic al Facultății 
de Navigație și Transport 
Naval, a participat în această 
toamnă la o serie de cursuri 
de specializare, ca beneficiar 
al unei burse oferite de 
Comitetul Olimpic Internațional
 și Federația Internațională 

de Yachting – World Sailing. În 
acest an, cei șase câștigători ai 
bursei internaționale au provenit 
din România, Ucraina, Republica 
Dominicană, Japonia, Fiji și 
Myanmar. Domnul Alexandru Micu 
nu s-a aflat la prima nominalizare 
pentru această prestigioasă 
bursă, fiind selectat și în anul 2012 
de către Emrah Surmen, expertul 
regional pentru Europa/Asia. În 
2016 s-a clasat pe prima poziție în 
rândul candidaților din România 
și a fost desemnat beneficiar al 
bursei acordate de Comitetul 

Olimpic Internațional și Federația 
Internațională de Yachting de 
către expertul olandez Christoffel 
van Hees.

Timp de șapte săptămâni 
Lector univ. dr. Alexandru Micu a 
participat la cursuri de perfecțio-
nare a experților internaționali 
de yachting, orientate pe două 
direcții: formarea specialiștilor 
din domeniul yachtingului la nivel 
național (National Senior Coach 
Developer) și managementul 
activităților sportive de yachting. 

Pe parcursul stagiului de
pregătire s-au folosit toate tipurile 
de ambarcațiuni cu vele, precum 
și simulatoare de navigație de 
ultimă generație. O secțiune 
importantă a acestui stagiu de 
pregătire a vizat manevrarea 
ambarcațiunilor cu motor în 
vederea garantării siguranței 
în activitatea de yachting. 
Cursurile s-au desfășurat la 
sediul Federației Internaționale 
de Yachting din Southampton, la 
Weymouth and Portland Sailing 
Academy și în Isle of Wight la 
sediul UKSA (United Kingdom 
Sailing Academy).

■ Universitatea Maritimă Constanţa
PARTENERĂ ÎNTR-UN PROIECT 

EUROPEAN

Pagină realizată de Adrian Crăciun

SINGURUL DIN ROMÂNIA!
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Centrul Clusterului Trans-
frontalier al Energiei Verzi 
Constanţa-Dobrich a organizat, 
la sediul Universităţii Maritime 
din Constanţa, Seminarul 
“Marea Neagră – Energie 
fără Poluare”, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Mării Negre. 
Acest cluster a fost înfiinţat prin 
proiectul GREEN ENERGY 
CLUSTER CONSTANŢA-
DOBRICH, implementat de 
Universitatea Maritimă din 
Constanţa şi Varna Business 
Agency, şi a fost co-finanţat 
de Uniunea Europeană prin 
Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, 
Programul de Cooperare 

Transfrontalieră România-
Bulgaria 2007- 2013.

Obiectivul seminarului 
a constat în atingerea 
principalelor aspecte 
privind acţiunile necesare 
a fi întreprinse în vederea 
combaterii poluării Mării Negre 
şi a utilizării potenţialului de 
energie verde a acesteia, în 
contextul în care bazinul Mării 
Negre poate fi caracterizat 
ca fiind vulnerabil, luând în 
considerare faptul că Marea 
Neagră este o mare de tip 
continental, semi-închisă, 
contaminată cu ape provenite 
din 17 ţări. Pe de altă parte, 
eficienţa energetică şi sursele 

de energie regenerabilă 
reprezintă căile de parcurs 
în vederea sporirii securităţii 
aprovizionării cu energie 
electrică şi atingerii indicatorilor 
de dezvoltare durabilă.

Evenimentul şi-a propus 
crearea unui cadru propice 
creşterii nivelului de informare, 
a schimbului de idei şi informaţii 
între elevi, studenţi, cadre 
didactice şi specialişti proveniţi 
din instituţii membre ale 
clusterului şi nu numai, dintr-o 
dorinţă de implicare efectivă 
a tuturor părţilor în rezolvarea 
problemelor mediului marin 
şi utilizarea oportunităţilor de 
valorificare a energiei verzi. 

ZIUA MĂRII NEGRE

DE LA
Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) informează că 
eliberează adeverinţe pentru 
beneficiarii Măsurii 215 
– Plăţi privind bunăstarea 
animalelor, care intenţionează 
să acceseze credite în vederea 
finanţării activităţilor curente, 
de la instituţiile bancare și 
non-bancare care au încheiat 
convenţii cu APIA, pentru anul 
de cerere 2016.

Astfel, potrivit convenţiilor, la 
solicitarea scrisă a fermierului, 
APIA eliberează o adeverinţă 
prin care confirmă că acesta 
a depus cerere de plată în pe-
 rioada 1 iulie-15 iulie 2016, 

Fondul de Garantare a 
Creditului Rural IFN – SA 
(FGCR) şi Fondul Naţional de 
Garantare a Creditului pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN 
– SA (FNGCIMM) garantează 
creditele acordate de bănci 
fermierilor.

În conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale nr. 839/
2016 privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr. 703/2013 privind 
aprobarea condiţiilor în care se 
vor încheia convenţiile dintre 
instituţiile financiare bancare şi 
nebancare şi agenţia de plăţi şi 

aferentă anului de angajament 
01.01.2016-31.12.2016, pentru 
Măsura 215 – Plăţi privind 
bunăstarea animalelor, pentru 
pachetul a) porcine, sau pentru 
pachetul b) păsări. 

De asemenea, prin 
adeverinţă se confirmă valoarea 
care reprezintă 70% din suma 
aferentă cererii de plată pentru 
anul de angajament 01.01.2016- 
31.12.2016 minus valoarea 
a d e v e r i n ț e i / a d e v e r i n ț e l o r 
eliberate anterior acestei date. 

Valoarea creditului va fi 
de până la 90% din suma 
înscrisă în adeverință cuvenită 
beneficiarului pentru Plăţile 
privind bunăstarea animalelor. 

intervenţie pentru agricultură, 
în vederea finanţării de către 
acestea a activităţilor curente 
ale beneficiarilor plăţilor 
derulate prin agenţie, în baza 
adeverinţelor eliberate de APIA, 
banca trebuie sa respecte 
nivelurile costurilor aferente 
acordării creditelor pentru 
beneficiarii plăţilor directe, astfel 
încât dobânda finală aplicată 
beneficiarului nu poate depăși 
ROBOR 6m + maxim 2,5%, iar 
comisioanele aferente creditului 
să fie în limita de 1%.

Toate convenţiile încheiate 
între APIA, instituţiile bancare 
și nonbancare și FGCR/
FNGCIMM vor fi postate pe 
site-ul instituţiei la adresa: 
www.apia.org.ro, în secțiunea 
Convenții, Acorduri, Protocoale.

PLĂŢI	PRIVIND	
BUNĂSTAREA	ANIMALELOR

Agenda manifestării a cuprins 
spaţiii alocate expunerilor şi 
discuţiilor ştiinţifice, vizionării 
de material video tematic şi a 
unei expoziţii de fotografie şi 
pictură. Seminarul s-a anunţat 
a fi de succes, ca urmare a 
participării reprezentanţilor 
Universităţii Maritime din 
Constanţa, Academiei Navale 
“Mircea cel Bătrân” Constanţa, 
Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare Marină 
“Grigore Antipa”, Colegiului 
Tehnic “Vasile Pârvan”, 
Colegiului Tehnic Energetic 
Constanţa, Liceului Tehnologic 
Gheorghe Duca, Institutului 
Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Geologie şi 
Geoecologie Marină.

Iacob Ioniţă

În urmă cu câteva zile, la Cracovia, a 
avut loc  Campionatul European de Karate 
Tradiţional Fudokan-Shotokan pentru copii, 
Cadeţi, Juniori, Tineret Seniori şi Veterani, 
unde a participat un număr de peste 800 de 
sportivi din 44 de ţări. La această competiţie 
clubul nostru condus de Dumitrescu Niculae 
7 Dan şi Ciucu Dănuţ-3Dan, a participat  
cu 8 sportivi care au obţinut următoarele 
rezultate:
– Ciucu Laurenţiu –seniori
 – Loc I kumite echipe şi Loc III kumite 

individual
– Ciorabai Ege – Juniori –  Loc III Fuku-Go 

şi Loc III kata echipe

– Tudor Răzvan – Loc III, kumite copii 8-9 
ani, Loc III kihon şi Loc II kata echipe

– Berechet Elie Mihael – Loc II kata echipe 
copii 8-9 ani

– Popa Alexandru Nicolae – Loc II kata 
echipe şi Loc III kihon copii 8-9 ani.

– Dumitrescu Niculae – Loc I kata ind şi 
Loc I Fuku-go – Veterani.

Sportivii aduc mulţumiri pe această cale 
Consiliului Judeţean Constanţa şi Primăriei 
Oraşului Eforie  pentru ajutorul acordat 
în vederea participării clubului la această 
competiţie.

Iacob Ioniţă

LAURI PENTRU SPORTIVI
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În această toamnă, în perioada 22-25 septembrie, prin eforturile 
deosebite ale Uniunii Elene din România şi personal ale domnului 
Preşedinte Dragoş Zisopol, Festivalul Elenismului s-a desfăşurat 
pe scena Teatrului Dora Stratou din Atena.

Comunitatea Elena Elpis Constanţa a participat cu Ansamblul 
Elpis şi o delegaţie alcătuită din Preşedintele Comunităţii, dl. 
Anton Antoniadis, Vicepreşedintele, dl. Mihnea Hagiu şi Secretarul 
Comitetului, dl. Costin Teodoru.

A fost un prilej de mare bucurie, a fost o întâlnire cu celelalte 
Comunităţi, iar pe de altă parte, trebuie să povestim despre vizita 
în Atena.

Dansurile tuturor Comunităţilor au fost excelente, iar locaţia 
mirifică, după cum remarca Mihnea Hagiu, vicepreşedintele 
Comunităţii Elene.

Totul a fost încununat de momentul decernării diplomelor de 
participare când toate ansamblurile de dans ale Uniunii au fost 
primite în CID – Conseil International de la Danse – de către 
Preşedintele CID dl. Alkis Raftis.

Efortul făcut de către Uniunea Elenă Elpis din România şi 
personal de domnul Preşedinte Dragoş Zisopol pentru aceste 
realizări este unul memorabil şi se cuvine să le mulţumim încă o 
dată. Fotografiile fac mai mult decât o mie de cuvinte.

Andreea Pascu

Festivalul ELENISMULUI

Asociaţia „ARTIŞTI 
DOBROGENI” a deschis 
expoziţia de pictură „Expresii 
plastice dobrogene” pe 
data de  4 noiembrie, la 
Biblioteca Judeţeană I.N. 
Roman. În aceeaşi zi a fost 
organizată o conferinţă de 
presă pentru promovarea 
p r o i e c t u l u i  “ O r g a n i z a r e 
sesiune culturală și realizare 
album cu artişti dobrogeni 
contemporani”, coordonat de 
Mirela Iuliana Turtoi în baza 
Contractului de finanţare 
nerambursabilă încheiat cu 
Consiliul Judeţean Constanța.

Acţionând ca o echipă 
multiculturală, Asociația Artiști 
Dobrogeni a unit artele vizuale, 
poezia, proza și muzica, 
dezvoltând și transmiţând 
generaţiei tinere sentimentul 

Expoziţie de pictură

de apartenenţă la o identitate 
culturală prin promovarea, 
în cadrul vernisajului, a unui 
„Album de artă și poezie cu 
artişti dobrogeni”, cu picturile 
artiştilor plastici din asociaţie 

■ Cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa:

și poezii de Gabriela Dobre, 
ocazie în care a avut loc și un 
minirecital.

Am întocmit şi o listă 
cu protagoniştii acestui 
eveniment: Mirela Iuliana 

Turtoi, Marian Vintilă, 
Cornelia Sârbu, Marieana 
Oleniuc, Niculae Găgeanu, 
Gheorghe Caraiman, George 
Şerban, Liliana Lazăr, 
Sorin Lazăr, Mădălina Jiji, 
Vasile Munteanu, Ina Ioana 
Iordan, Radu Horobăţ, Sârbu 
Marian, Gheorghe Dragomir, 
Alexandru Ghinea, Vasilica 
Grigorov, profesor univ. dr. 
Ibram Nuredin, muzeograf 
Geta Deleanu; Gabriela 
Dobre – cantautoare, Ion 
Marinescu – chitară, Alina 
Horez – vioară.

Proiectul, cum spuneam, 
a fost realizat cu sprijinul 
Consiliului Județean Constanța.

Iacob Ioniţă
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►  T U Z L A

PROIECTE VITALE
PENTRU COMUNITATE

În data de 3 noiembrie 2016, 
în cadrul Complexului „Melody” 
din Mamaia, a avut loc cel mai 
important eveniment anual al 
mediului de afaceri constănţean 
– festivitatea de premiere a celor 
mai performante companii din 
judeţul Constanţa, în conformitate 
cu clasamentele obţinute 
prin prelucrarea informaţiilor 
cuprinse în bilanţurile financiar-
contabile depuse de societăţile 
constănţene la 31.12.2015.

Cea de a XXIII-a ediţie a 
“Topului Judeţean al societăţilor 
din judeţul Constanţa” a fost 
realizată de Camera de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi Agricultură 
(C.C.I.N.A.) Constanţa, în 
baza prevederilor metodologiei 
unice, aprobată de conducerea 
Camerei de Comerţ şi Industrie 
a României (C.C.I.R.).

Pentru o deplină transparenţă 
a modului în care au fost realizate 
clasamentele din acest “Top”, 
metodologia respectivă a fost 
publicată şi pe site-ul C.C.I.N.A. 
Constanţa (www.ccina.ro).

Elementul de noutate al 
metodologiei de realizare a 
topului naţional, respectiv 
judeţean al societăţilor, faţă de 
ediţiile anterioare, îl constituie 
clasificarea după domeniul 
principal de activitate reflectat 
de codul CAEN de patru cifre 
al activităţii preponderent efectiv 

Topul Judeţean al societăţilor 
din judeţul Constanţa

desfăşurate şi declarate pe 
propria răspundere în situaţiile 
financiare pentru anul anterior, 
faţă de metodologia din anii 
anteriori, când clasificarea s-a 
realizat după codul CAEN de 
trei cifre.

Pentru realizarea topului 
judeţean al societăţilor au fost 
prelucrate, utilizând o platformă 
online naţională, creată de 
Camera de Comerţ şi Industrie 
a României (C.C.I.R.), datele 
conţinute în bilanţurile financiar-
contabile depuse de societăţile 
din judeţul Constanţa, la sfârşitul 
anului 2015.

Clasificarea întreprinderilor 
pe clase de mărime s-a realizat 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării  
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cu completările şi modificările 
ulterioare, care stabileşte 
şi criteriile de încadrare a 
societăţilor în fiecare tip de 
întreprindere: microîntreprinderi, 
întreprinderi mici, întreprinderi 
mijlocii, întreprinderi mari şi 
întreprinderi foarte mari.

Din totalul de 27405 societăţi 
din judeţul Constanţa, care 

au depus bilanţurile financiar 
– contabile pentru anul 2015, 
au fost selectate pentru “Topul 
judeţean”, în conformitate cu 
criteriile cuprinse în metodologia 
aprobată de Comisia constituită 
la nivel naţional, un număr de 
6319 societăţi, care au îndeplinit 
aceste criterii, acoperind cele 6 
domenii de activitate economică, 
divizate în 358 de subdomenii. 

La 31.12.2015 au fost depuse 
bilanţurile financiar-contabile de 
la 27405  societăţi din judeţul 
Constanţa, cu 338 mai puţine 
decât în anul precedent (27743), 
cu 420 mai puţine decât în anul 
2013 (27825), cu 1133 mai puţine 
decât în anul 2012 (28538) şi cu  
938 mai puţine decât în anul  
2011 (28343).

Indicatorii generali utilizaţi 
pentru ierarhizarea societăţilo
r au fost: cifra de afaceri netă, 
profitul din exploatare, rata 
profitului din exploatare, eficienţa 
utilizării resurselor umane şi 
eficienţa utilizării capitalului 
angajat.

Pe primele trei locuri în 
acest “Top” s-au clasat 1447 
de societăţi, incluse în catalogul 
tipărit, faţă de 895, în anul 

anterior, clasificate în cadrul 
fiecărui subdomeniu de activitate, 
precum şi clasamentele 
cuprinzând primele 100 de firme, 
după cifra de afaceri şi după 
profitul din exploatare. Topul 
judeţean al societăţilor clasate 
pe primele 5 locuri cuprinde 
1935 de firme, iar pe primele 10 
locuri s-au clasificat 2684 firme, 
care se vor regăsi în versiunea 
electronică a catalogului.

Au fost acordate 61 de Trofee 
de Excelenţă, pentru firmele 
clasate pe primul loc la ultimele 5 
ediţii ale Topului Judeţean (2011, 
2012, 2013, 2014, 2015).

De asemenea, au fost 
acordate 3 premii speciale, 
pentru societăţile care au 
înregistrat cea mai mare cifră de 
afaceri, cel mai mare profit brut, 
respectiv cel mai mare număr de 
salariaţi, în anul 2015, precum 
şi 7 premii speciale pentru so
cietăţile clasate pe primul loc 
la ultimele 5 ediţii ale Topului 
Judeţean, care au împlinit 25 de 
ani de activitate neîntreruptă. 

Mihai DARABAN
Preşedintele C.C.I.N.A. 

Constanţa
Preşedinte al  C.C.I.R.

Sfârşitul acestui an vine 
cu câteva noutăţi în privinţa 
proiectelor ce vor fi implementate 
în comuna Tuzla. Primăria a 
identificat terenul unde se va 
construi o BAZĂ SPORTIVĂ 
modernă, cu teren de fotbal, cu 
vestiare şi tribune, dar şi cu două 
terenuri de tenis şi unul pentru 
antrenamentele fotbaliştilor. „Am 
dezbătut în şedinţele Consiliului 
Local câteva propuneri şi am 
căzut de acord că fosta tabără 
de copii este locul cel mai 
potrivit pentru o bază sportivă. 
Avem acolo şi o clădire care 
va fi reabilitată şi vom putea 
amenaja şi o sală de conferinţe 
ori o cantină”, spune Taner Reşit, 
primarul comunei.

Echipa de fotbal din comună, o 
echipă alcătuită din localnici, este 
nevoită să joace meciurile din 

campionat pe stadionul din Eforie. 
După implementarea acestui 
proiect, localnicii nu se vor mai 
deplasa la Eforie, ci vor avea în 
preajmă toţi suporterii şi sportivii 
vor avea un teren nou, dar şi 
suporterii lângă ei, în tribună. Mai 
nou, la Tuzla se va amenaja un 
parc pe malul BĂLŢII, între Tuzla 
şi Eforie Sud, „va fi un minunat 
loc de promenadă şi agrement”, 
precizează primarul. Parcul va 
avea alei pietonale, băncuţe şi un 
iluminat adecvat. „Zona, adaugă 
primarul, se va moderniza. 
Malurile BĂLŢII vor fi ecologizate, 
iar în apropiere vor apărea şi 
locuri de joacă pentru copii. În 
apropierea Primăriei, în vechiul 
sediu, se vor construi cabinetele 
medicale, iar în centrul comunei, 
acolo unde sunt spaţii comerciale 
şi magazine se va amenaja un 

loc de parcare. Al doilea loc de 
parcare se va amenaja lângă 
şcoală. Am gândit un proiect 
pentru reabilitarea sediului 
Poliţiei, tot aici va fi mutată şi 
Poliţia locală. Lângă Centrul 
pentru tineret, acolo unde în 
curând se va deschide un şantier, 
e vorba de LIDL, va apărea şi un 
parc pe o suprafaţă de câteva mii 
de metri pătraţi. Ne bucurăm că 
LIDL va angaja în jur de 50 de 
tineri din Tuzla. Cei care sunt în 

căutarea unui loc de muncă vor 
avea, în curând, şansa să nu mai 
facă naveta, ci să câştige o pâine 
muncind lângă casă.”

Tot pe agenda primarului se 
află, şi e vorba de o prioritate, 
construirea unei creşe cu 
program prelungit.

Tuzla, şi asta se vede tot mai 
limpede, e una dintre localităţile 
care capătă, de la o zi la alta, 
înfăţişarea unei staţiuni.

Iacob Ioniţă
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La început a fost ...mărul! 
apoi ideea de a-l transforma în 
complicele meu pentru a le oferi 
elevilor un demers didactic plăcut. 
Aşa că, timp de o săptămână, el 
s-a lăsat răsfăţat, analizat, pictat, 
socotit, povestit, mâncat, învăţat, 
dăruit şi declarat, în final, un 
prieten bun.

Totul a început cu dăruirea 
merelor colegilor din şcoală. 
Elevii clasei a III-a B, împărţiţi 
în grupe, au oferit copiilor mici, 
din clasele pregătitoare, mere 
cu deviza: „Un măr pe zi alungă 
doctorul. El trebuie să fie porţia 
ta zilnică de sănătate.”

Sărbătoarea Mărului

A urmat abordarea mărului 
din perspectivă ştiinţifică. Copiii 
au experimentat acţiunea unor 
substanţe asupra lui, au socotit 
porţia de sănătate oferită de 
acesta pe o zi/ săptămână, au 
observat, cu ajutorul prezentărilor 
ppt, evoluţia mărului de la 
sâmbure la pomul fructifer şi au 
înţeles semnificaţia expresiilor: 
„mărul lui Newton”, „mărul lui 
Wilhelm Tell”, „mărul lui Adam” şi 
„mărul discordiei”.

În următoarea zi, au 
descoperit  mărul în literatură. 
Cu ajutorul „pălăriilor gânditoare” 
(metodă de predare interactivă) 
au stabilit valenţele literare şi 
educative ale lecturii „Legenda 
Mărului”. A fost prilejul de a citi 
şi de a povesti despre măr, de 
a exprima opinii şi de a formula 
concluzii. La biblioteca şcolii, 
au vizionat filmul de desene 
animate „Prâslea cel Voinic şi 
merele de aur”.

În ultima zi, mărul i-a pus 
la treabă pe şcolari: fetiţele, 
cu şorţuri şi boneţele pe cap, 
au făcut „mere în pijama” 
după reţeta bunicii, iar băieţii, 
supravegheaţi de câţiva părinţi, 
au plantat meri.

Totul s-a sfârşit aşa cum a 
început: cu dăruirea merelor 
colegilor din şcoală. De data 
aceasta elevii clasei a III-a B 
le-au prezentat, pe scurt,  celor 
mici ceea ce au învăţat despre 
măr şi le-au recomandat să 
înveţe o poezie despre măr pe 
care ei, cei mari, au scris-o pe 
jetoane în formă de măr. De 
asemenea le-au vorbit micuţilor 
despre ceea ce au învăţat la 
ora de engleză: un măr dăruit 
este un semn de respect, de 
preţuire. 

aşa cum 
l-au simţit. 
S-au folosit 
de tehnica 
ş tampi le lor 
care au fost 
create chiar 

În acest demers am avut 
alături de noi oameni inimoşi: 
prof. Cristina Lomnoşanu 
(mulţumim pentru idei şi 
implicare), prof. Geta Buzgaru, 
bibliotecar Anca Moşoiu si 
bineînţeles ...părinţi (mulţi). Şi 
povestea continuă...

Prof. Neli Dimancea
Şcoala Gimnazială Nr. 30 

“Gheorghe Țiţeica”
Inspiraţi de culorile mărului, 

elevii l-au pictat pe acesta 

de ei...  din măr!

– Vă invit, domnule primar, la un dialog 
despre proiecte şi despre administraţie, vă 
invit să le spuneţi localnicilor şi cititorilor 
noştri care sunt priorităţile comunităţii?

– De curând am finalizat 
douăsprezece drumuri. Pot spune că se circulă altfel acum pe străzile 
Avram Iancu, Ecaterina Varga şi Victoriei, cu precizarea că ultima dintre 
ele a fost reabilitată parţial. Avem în atenţie şi strada Albăstrelelor, acolo 
unde, în urmă cu ani, Mircea Eliade venea în vacanţă. Aici vom reabilita 
trotuarele. Suntem pregătiţi să depunem un proiect pentru modernizarea 
infrastructurii în oraşul Techirghiol. Lucrăm la studiul de fezabilitate şi 
ne pregătim, cum spuneam, să depunem acest proiect la începutul lunii 
decembrie. Modernizăm infrastructura, sprijinindu-ne pe proiecte, vrem 
să dovedim că spiritul gospodăresc este la el acasă, la Techirghiol. Ne 
gândim să dezvoltăm turismul balnear şi să-i încurajăm pe turişti să fie 
oaspeţii noştri în fiecare vară, ne pregătim să găsească un oraş curat, cu 
străzi asfaltate, cu trotuare şi cu spaţii verzi, cu o faleză primitoare şi cu 
un mobilier urban care să-i atragă. În zona parcului terapeutic, ca să vă 
dau un exemplu, avem ca prioritate amenajarea unui loc de joacă pentru 
copii. Tot aici avem în atenţie să amenajăm o scenă cu dotarea necesară 
pentru a putea organiza evenimente culturale. Ştim că evenimentele pot 
fi un punct de atracţie pentru turişti şi privim cu atenţia cuvenită fiecare 
proiect care îi stimulează şi îi încurajează pe investitori; avem în atenţie 
atragerea lor către Techirghiol. Îmi place să spun că oraşul este al nostru, 
dar staţiunea e a tuturor celor care aleg să vină aici.

– Spuneţi că spiritul gospodăresc este la el acasă. Cu toate acestea 
localnicii au mari aşteptări şi vor să vadă implementate proiecte  care să 
sprijine dezvoltarea staţiunii într-un ritm mai alert.

– Nu le putem face peste noapte. Lucrăm la proiecte şi dezbatem 
în Consiliul Local propunerile şi nevoile identificate de locuitori. Avem 
avize de funcţionare la şcoli şi grădiniţe, am renovat liceul şi grădiniţele, 
am finalizat reabilitarea casei de cultură şi acum pregătim lansarea unor 
cercuri: de muzică, de dans şi de teatru, am  încheiat un parteneriat 
de colaborare cu un profesor. Am făcut câţiva paşi şi îi pregătim pe 
următorii. Vrem ca oraşul să fie gazda unor evenimente culturale care să 
fie o ispită pentru turişti, dar şi pentru copiii talentaţi din Techirghiol. Vrem 
să fim aproape de unităţile de învăţământ. Avem, cred eu, capacitatea 
administrativă de a veni cu o nouă atitudine, primul semn că vom trece 
de la vorbe la fapte fără să batem pasul pe loc. Agenda primăriei, îi 
asigur pe cetăţeni, va fi şi agenda comunităţii.

– Dintr-o discuţie cu un grup de cetăţeni am reţinut că locuitorii 
aşteaptă cu nerăbdare introducerea gazelor. Aveţi o veste pentru ei?

– Se lucrează la studiul de fezabilitate. Ştiu, există o mare nerăbdare 
în această privinţă. Într-o primă etapă vom veni şi cu o refinanţare de 
la bugetul local încă o dovadă că ne grăbim. Aşteptăm să recuperăm şi 
o suprafaţă considerabilă de teren; avem 300 de cereri pentru locuinţe 
sociale. Avem în atenţie un proiect pentru a rezolva şi această problemă. 
Am identificat deja zona unde vor fi amplasate. Ne gândim ca într-o 
primă etapă să achiziţionăm 50 de locuinţe modulare. Locuinţele pe 
care le vom amplasa în zona fostei IAS sperăm să le finalizăm în doi 
ani. A venit toamna, iarna nu e departe şi vrem să dezvoltăm serviciile, 
îndeosebi serviciile de gospodărie comunală. Am întocmit deja lista cu 
utilajele de care avem nevoie. Am crescut gradul de colectare a taxelor 
şi impozitelor şi asta mă face să cred că locuitorii aşteaptă să investim în 
servicii şi în gospodărirea oraşului. Asta vom face.

Iacob Ioniţă

„MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII 

ŞI LOCUINŢELE SOCIALE 
SUNT PRIORITĂŢI”

● interlocutor: Iulian 
Soceanu, primarul 
oraşului Techirghiol
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amintite, principele Carol a intrat 
în sala de recepţie a gării, unde 
l-a întâmpinat primarul oraşului 
Brăila, cu un discurs înălţător, din 
care vom reproduce aici câteva 
rânduri:

“Trecând în posesiunea 
Dobrogei, unde urme nepieritoare 
atestă că ea ne-a aparţinut odată, 
România îndeplineşte astăzi 
un act, nu de cucerire, ci de 
revendicare. România are în 
această parte a Orientului mare 
misiune de îndeplinit. Continuând 
opera începută de străbunii 
săi, dar întreruptă de secoli de 
barbarie şi de întuneric, România 
nu aspiră la altă victorie decât 
la aceea a cuceririi morale, prin 
plantarea în inimile populaţiunilor 
din Dobrogea, a simţămintelor şi 
ideilor generoase ce caracteriză 
pe poporul român. Drapelul său, 
triumfător pe câmpul de luptă, 
al independenţei, poartă cu 
sine deviza Justiţie şi Libertate, 
fundamente ale tuturor societăţilor 
civilizate. El va fâlfâi mândru şi 
peste câmpiile Dobrogei şi peste 
ţărmul Mării Negre, anunţând 
lumei din acea parte că o nouă 
eră i se deschide, eră de libertate 
şi de prosperitate”.

Urma apoi un alt discurs de 
întâmpinare, rostit de preşedintele 
comitetului permanent din Brăila, 
ce amintea şi de bombele căzute 
acolo la începutul războiului. La 
rândul său, răspunzând cuvintelor 
cu care a fost întâmpinat, 
principele Carol  a spus între 
altele: “Întâia bombă care a căzut 
în oraşul Brăila a fost semnalul 
răsbelului şi bateriile din Calafat 
au răspuns în aceeaşi zi. Prin 
luptele de peste Dunăre s-a 
întărit independenţa şi mărirea 
Ţării; astăzi trecem Dunărea 
pentru a doua oară, însă în pace 
şi linişte, spre a lua în posesiune 
o ţară pe care armata prin vitejia 
sa, a câştigat-o pe câmpiile 
Bulgariei”. Apoi, în uralele 
publicului, încălecând pe calul 
său, principele Carol s-a îndreptat 
spre locul unde aşteptau trupele 
aşezate pe două linii. După ce a 
trecut în revistă ostaşii, s-a dat 
citire Înaltului Ordin de Zi, care, 
ne spune cronica oficială, a 
fost “salutat cu unanime urări”. 
Reţinem câteva fraze şi din acest 

document al aceleiaşi zile de 14 
noiembrie: “Ostaşi! Marile Puteri 
Europene, prin tratatul din Berlin, 
au unit cu România Dobrogea, 
posesiunea vechilor noştri Domni. 
Astăzi, voi puneţi piciorul pe 
acest pământ care redevine ţară 
română. Voi nu intraţi în Dobrogea 
ca, cuceritori, ci intraţi ca amici, ca 
fraţi ai unor locuitori care de acum 
sunt concetăţenii voştri”.

Principele Carol se aşeză 
apoi în fruntea trupelor şi le 
conduse spre o movilă din 
apropiere, unde fusese amenajat 
un altar. Aici aşteptau părintele 
Melchisedec episcopul Dunării 
de Jos şi alţi clerici în  veştmintele 

de sărbatoare, pregătiţi să 
oficieze slujba de Te Deum şi să 
binecuvânteze ostaşii ce urmau să 
treacă Dunărea. După terminarea 
serviciului divin, principele Carol 
luă conducerea trupelor şi trecu 
în fruntea lor prin oraş, unde 
locuitorii îi aşteptau cu buchete şi 
coroane de flori, într-o atmosferă 
entuziastă. În centrul oraşului avu 
loc trecerea în revistă a trupelor, 
care porniră apoi spre port, unde 
se făcuseră pregătirile necesare 
spre a se asigura îmbarcarea şi 
transbordarea rapidă a armatei. 
Primăria ridicase un arc de triumf, 
iar vasele aflate în port aveau 
toate arborat marele pavoaz, în 
cinstea acestui eveniment. La ora 
12 sosi în port şi principele Carol, 
urcând apoi la bordul vasului 
“Ştefan cel Mare”. Aici îl aşteptau, 
primul ministru Brătianu, 
episcopul Melchisedec, alături de 
ei aflându-se autorităţile civile ale 
judeţului şi notabilităţile oraşului 
Brăila. Mai asistau reprezentanţii 
Companiei austriece de navigaţie 
pe Dunăre şi un anume Foscolo, 
cel care pusese la dispoziţia 
guvernului mai multe bastimente 
pentru trecerea mai rapidă a 
trupelor, prin diferite puncte. 

această nouă provincie reunită cu 
ţara, faţa de toţi locuitorii săi.

Peste câteva zile sosea de 
la Tulcea o depeşă trimisă de 
reprezentanţii locuitorilor de 
acolo:

“Prea Înălţate Doamne,
Drapelul oşteanului român, 

încununat de flori, fâlfâie mândru 
între noi. L-am salutat cu iubire 
şi devotament, şi inimile noastre 
tresaltă de lacrimi de bucurie, căci 
în el vedem simbolul civilizaţiunei 
pe care Alteţa Ta Regală, marele 
căpitan al vitezei oaste române, o 
semeni în noua provincie Regală. 
De astăzi înainte începe o viaţă 
nouă pentru noi. Vom privi dar 
cu încredere şi iubire în viitor, 
uitând trecutul. Ridicăm rugi 
călduroase către A-Tot-Putintele 
pentru ca să binecuvânteze 
opera românismului dincoace de 
Dunăre şi depunem la picioarele 
Alteţei Tale Regale simţămintele 
noastre de iubire şi fidelitate.

Dumnezeu să aibă în sfânta 
sa pază pe Alteţa Ta Regală!

Dumnezeu să protejeze 
pe duioasa Augusta noastră 
Suverană!

Dumnezeu să ţie putere 
ostaşului nostru!”

Urmau apoi semnăturile 
fruntaşilor comunităţilor 
importante din Tulcea: 
română, bulgară, greacă, rusă, 
musulmană, armeană şi israelită, 
precum şi alte 500 de iscălituri.

Predarea efectivă a teritoriului 
Dobrogei s-a început la 23 
noiembrie 1878, atunci când la 
Tulcea, fostul guvernator rus al 
provinciei a remis administraţia 
Dobrogei în mâinile autorităţilor 
române, reprezentate de delegatul 
român N. Catargi şi prefectul G. 
Ghica. Evenimentul s-a petrecut 
la palatul administrativ, în 
prezenţa generalului Anghelescu, 
a stareţului mănăstirii Cocoş, a 
corpului consular, comunităţilor şi 
corporaţiilor din oraş.

Pentru încărcătura sa 
simbolică, parlamentarii români 
au hotărât ca ziua de 14 
noiembrie să fie sărbătorită ca 
“Ziua Dobrogei”, prin Legea 
nr. 230/2015. Conform acestui 
act: “Sărbătorirea anuală a Zilei 
Dobrogei poate fi marcată de 
autorităţile centrale şi locale, 
precum şi de instituţiile publice 
de cultură din ţară şi străinătate, 
prin organizarea unor programe 
şi manifestări cu caracter cultural-
ştiinţific”.

ZIUA DOBROGEI – ISTORIA UNEI ZILE
Pe malul dobrogean al 

Dunării, fusese arborat drapelul 
României încă de dimineaţă şi 
se instalase un birou telegrafic. 
Cu toată vremea umedă, ceţoasă 
şi întunecată, un numeros public 
dobrogean format din mai toate 
etniile provinciei, aştepta cu 
nerăbdare să asiste la trecerea 
fluviului de către armata română. 
Până la ora 1 după amiază, sub 
privirile principelui Carol, s-au 
îmbarcat şi au fost tranportaţi 
pe celălalt mal, un detaşament 
de roşiori, o companie de 
vânători, o baterie de artilerie 
şi regimentul 5 de infanterie de 
linie. Atunci a pornit spre malul 

dobrogean şi vasul “Ştefan cel 
Mare”.  Principele a coborât şi 
a urat călătorie bună trupelor, 
care au salutat cu entuziasm pe 
conducătorul lor; apoi episcopul 
Melchisedec a binecuvântat pe 
ostaşi, iar aceştia, cu drapelul 
desfăşurat şi intonând imnul 
naţional, au început marşul spre 
Măcin. De la staţia de telegraf, 
Suveranul a trimis o telegramă 
principesei Elisabeta, anunţând 
efectuarea trecerii trupelor, iar 
apoi, la orele 14,30 s-a reîntors 
la Brăila, unde îl aştepta acelaşi 
public călduros; vasul princiar a 
marcat descinderea suveranului 
în portul Brăila cu 21 salve de 
tun, iar mulţimea a avut ocazia 
unei noi manifestări de simpatie 
faţă de pricipele care condusese 
Armata şi ţara la victorie şi 
independenţă. Însoţit de primul 
ministru şi suita sa, principele 
Carol s-a întors în aceeaşi seară 
la Bucureşti. 

Din capitala ţării, Carol a trimis 
o proclamaţie către locuitorii 
Dobrogei, un document de mare 
valoare pentru istoria ţării şi a 
Dobrogei în special, expunând 
principiile de care era călăuzit 
statul român în politica sa faţă de 

(urmare din pag. 1)
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Orizontal: 1) Obiceiuri tradiţionale 
de Anul Nou – Plină cu şampanie de 
revelion 2) Anunţă trecerea dintr-
un an în altul – Ovidiu Neagoe 3) 
Sacrificate pentru masa de sfârşit 
de an – Interpreta cântecului „Era 
iarnă şi ningea” (Ioana) 4) Udrea 
Toader – Daruri finale – Document 
5) Invitaţii de Revelion – A trece cu 
plugul – Coadă de păun 6) Inimă 
de pirat – Costin Nicolae – Râu în 
Sicilia 7) A i se face sete – Autorul 
poeziei „De Anul Nou” (Aurel) 8) 
Compozitor german (1810-1856), 
care a compus „Cântec de Anul Nou” 
(Robert) 9) Horă românească – A se 
acoperi cu omăt 10) Obicei rău – A 
înţesa, a îmbâcsi 11) Inflorescenţa 
gramineelor – Răvaşe de Anul Nou.

Cd rÑqaÑsnqh Vertical: 1) Pocnitori aplaudate 
cu voioşie – Plin de zăpadă 2) 
Apar în urma pluguşorului – Merge 
cu capra 3) Zahăr în formă de 
cristale – Executate de meseni 
în ritmul unor melodii 4) Comice 
– Sac gol – Cristal de gheaţă 5) 
Aducători de ninsoare – Scriitor 
clasic rus (1860-1904), autorul 
povestirii „Supliciu de Anul Nou” 
6) Intrigi finale! – din timpul vieţii 
7) Suprafaţă – A se turmenta 8) 
Umplut cu nuci pentru Revelion – 
Localitate în Mexic 9) Urat în final! 
– Semnalizează trecerea în Noul 
An (pl.) 10) Punte de gheaţă peste 
râu – A publicat poeziile „Sania” şi 
„Zăpezi” (Tiberiu) – Toast final! 11) 
Marea sărbătoare întâmpinată cu 
bucurie (2 cuv.) – Plină de viaţă.

Dicţionar: NOTO, IŢU, ANIL

În cadrul programului de manifestări 
dedicate Zilei Dobrogei, coordonat de 
Consiliul Judeţean Constanţa, Muzeul de 
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a 
organizat simpozionul „14 noiembrie – Ziua 
Dobrogei”, pe 11 noiembrie 2016, în Aula 
„Adrian Rădulescu”. 

Despre importanţa revenirii Dobrogei 
la Ţară, pentru România şi, implicit, 
pentru ţinutul dintre Dunăre şi Mare, au 
vorbit: dr. Lavinia Gheorghe – muzeograf 
la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa, dr. Corina Apostoleanu – 
director al Bibliotecii Judeţene „I.N. Roman” 
Constanţa, precum şi elevi ai şcolilor din 
oraş şi din judeţ: Patricia Antici – Colegiul 
Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” 

Constanţa; Anamaria Pescaru –  Liceul 
Teoretic „Decebal” Constanţa și  Luana 
Bebu – Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian. 

De asemenea, Ansamblul folcloric 
„Ulmetum junior” al Școlii gimnaziale nr. 1 
Pantelimon, elevii de la Şcoala generală nr. 
22 „I.C. Brătianu” şi Maria Ozana Stoicoci de 
la Liceul Teoretic „George Călinescu” au 
susţinut un program artistic. 

Au participat elevi de la Colegiul Naţional 
Pedagogic „Constantin Brătescu”, Liceul 
Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic 
„Traian”, Liceul Teoretic „Decebal”, Şcoala 
generală nr. 22 „I.C. Brătianu”, Şcoala 
generală nr. 1 Valu lui Traian, Şcoala 
gimnazială nr. 1 Pantelimon.

14 noiembrie – ZIUA DOBROGEI


