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■ DIN SUMAR

În cadrul programului de manifestări dedicate 
Zilei Naţionale a României, coordonat de  
Consiliul Judeţean Constanţa, Muzeul de Istorie 
Naţională şi Arheologie Constanţa a organizat 
simpozionul „Ziua Naţională a României”, în Aula 
„Adrian Rădulescu”. 

Despre importanţa realizării României Mari, 
au vorbit  dr.  Lavinia Dumitraşcu – muzeograf  
la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa –, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea – 
Universitatea „Ovidius” Constanţa –, precum 
şi elevi ai şcolilor din oraş şi judeţ: Leonardo 
Sibara – Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin 
Brătescu”, Luana Bebu – Şcoala generală 
nr. 1 Valu lui Traian, Anamaria Pescaru – Liceul 
Teoretic „Decebal”, Clara Beștea – Liceul 
Teoretic „George Călinescu”, Kansel Gelil – 
Liceul Teoretic „Traian”.

De asemenea, Ansamblul folcloric 
„Ulmetum junior” al Şcolii gimnaziale nr. 1 
Pantelimon, Ansamblul folcloric „Mlădiţe dobro-
gene” al Şcolii gimnaziale nr. 1 Istria, elevii de 
la Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu”,  Cristina 
Roșca – de la Şcoala generală nr. 39 
„N. Tonitza” 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, Şcoala gimnazială nr. 1 Istria 
şi Organizaţia Naţională a Cercetaşilor României 
– Centrul local Cercetaşii Marini.

Adrian Crăciun
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Investiţii în infrastructura 
de agrement

● Un proiect cultural
ISTORIA PE UN CLIŞEU

Spicuim dintr-o 
pagină de istorie: 
„Preocupări pentru 
asigurarea alimentării 
cu apă în această 
zonă aridă (n. red. 
Constanţa) au 
existat din cele mai 
vechi timpuri”. Dar apa potabilă a 
reprezentat o problemă încă din 
primele secole de existenţă ale 
cetăţii TOMIS. Marele poet latin 
Publius Ovidius Nato aminteşte în 
scrierile sale: „Nu pot suporta nici 
clima, nici să mă obişnuiesc cu apa 
de aici. Nu se găseşte în Tomis apă 

Mâna de gospodar a lui Felix Stroe
de băut decât aceea din 
lacuri amestecată cu 
apa sărată din mare”. 
În oraşul Constanţa, 
preocuparea pentru 
alimentarea cu apă a 
început în anul 1880, 
însă apa potabilă 

curentă, adică printr-un sistem de 
pompare, la robinet, nu a putut fi 
adusă la Constanţa decât în preajma 
primului război mondial. (...) În anul 
1895 se aprobă, de către Consiliul 
Tehnic Superior, proiectul inginerului 
Cucu Starostescu. După calculele 
lui, oraşul avea 40.000 de locuitori 

– 200 litri/zi/locuitor sau 4.000 mc 
zilnic (Bucureştiul avea 1.894 – 106 
litri/zi/locuitor). Cişmeaua Turcească 
despre care scriem e datată 1964 
– monument istoric de arhitectură 
de importanţă locală şi este realizată 
din calcar dur fasonat şi are spre sud 

orientat jgheabul de curgere a apei. 
Fântâna (Cişmeaua) a funcţionat 
până în anii 1960-1970, până când 
RAJA a realizat puţurile  din incintă 
(forate la aproape 200 m adâncime). 
Din acel moment fântâna a secat. 
Iată cum arată cişmeaua azi. Deşi 
avem la îndemână mai multe 
fotografii puse la dispoziţie de 
Dimitriu Ivanciu, publicăm doar una. 
Ştim cu toţii că o fotografie face cât 
o mie de cuvinte.

Înţelegem că RAJA a făcut o 
minune, iar Felix Stroe şi echipa sa 
de colaboratori merită, nu-i aşa?, o 
strângere de mână, pentru că fapta 
lor ne luminează şi sufletul, şi mintea, 
nu ne potoleşte numai setea.

Andreea Pascu

LECŢIA 
DE ISTORIE

La 
mulţi 
ani!
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► EFORIE► CUMPĂNA

► COMUNA 23 AUGUST23 August nu mai e ceea 
ce a fost, comuna nu mai 
seamănă cu satul de acum 
câţiva ani. Infrastructura ei este 
într-o continuă modernizare, 
şcolile şi grădiniţele au fost 
reabilitate de curând, la fel şi 
căminele culturale din Dulceşti 
şi 23 August, iar proiectele nu se 
opresc aici.

Primarul Mugur Mitrana a 
pregătit deja un program ce 
vizează dotarea lor cu tot ce 
este necesar  pentru ca localnicii 
să treacă mereu cu plăcere 
pragul celor două aşezăminte 
de cultură. „Sunt investiţii pe 
care le facem cu gândul la tinerii 
din comună. La Căminul cultural 
din 23 August au fost înfiinţate 
primele cercuri, unul de teatru, 
altul de dans modern. În curând, 
precizează primarul, căutăm 
soluţii pentru a înfiinţa un cerc 
de limbi străine şi unul de şah.” 
Poşta nu e în şomaj, dar locuitori 
primesc veştile de la consilierii 
locali, ei fiind cei mai grăbiţi să le 
spună oamenilor ce proiecte se 
dezbat în şedinţele Consiliului 
Local.

Proiectele şi oportunităţile 
sunt promovate în rândul 
cetăţenilor de către consilieri, ei 
sunt primii interesaţi să pună la 

Mugur Mitrana: „Ne gândim să extindem 
reţeaua de gaze cu patru kilometri”

● Se va reabilita geamia din satul Moşneni

dispoziţia cetăţenilor informaţii 
de ultimă oră despre proiectele 
comunităţii. Mai nou, consilierii 
s-au deplasat pe teren şi au 
discutat cu cetăţenii despre 
branşarea la reţeaua de gaze, 
iar vestea pe care le-au dat-o a 
fost una bună: branşarea se va 
putea achita şi în rate! „Reţeaua 
de gaze se apropie de finalizare, 
spune Mugur Mitrana. Am făcut 
un studiu şi am tras concluzia 

că, într-o primă 
etapă, mai bine de 65 
la sută dintre locuitori 
se vor branşa la 
gaze. Asta dovedeşte 
că investiţia a fost 
una mult aşteptată. 
Văzând că există 
solicitări, ne gândim 
să extindem reţeaua 
de gaze cu încă 
patru kilometri, vom 
iniţia un proiect 
şi pentru satele 

Dulceşti şi Moşneni, acolo unde 
vom continua modernizarea 
drumurilor. Într-o lună de 
zile punem în funcţiune 
supravegherea video. Suntem 
pregătiţi. Avem în dotare 
aparatură de ultimă generaţie. În 
satul Moşneni, adaugă primarul, 
vom reabilita geamia, e vorba 
de o clădire de patrimoniu 
construită în 1860; avem în 
atenţie reţelele de alimentare 

cu apă şi curent electric din 
cartierul Olimp, acolo unde au 
fost scoase la licitaţie 260 de 
loturi. Într-o altă etapă, care nu 
e departe, vom duce în acest  
cartier şi reţeaua de gaze 
naturale. Pentru reţeaua de 
apă tatonăm terenul, dacă nu 
găsim finanţare pe un program, 
vom apela la ultima soluţie şi 
vom executa lucrarea în regie 
proprie.”

Trebuie să scriem că pe 
Mugur Mitrana l-am găsit în 
satul Moşneni, acolo unde (în 
ziua documentării noastre în 
comuna 23 August) se lucra la 
amenajarea podeţelor şi rigolelor 
betonate, ceea ce demonstrează 
că primarul e hotărât să 
continue cu aceeaşi energie 
implementarea proiectelor. 
În comuna 23 August, spiritul 
gospodăresc este promovat cu 
ajutorul proiectelor.

Adrian Crăciun

După ţinta 
proiectelor, înţelegem 
că primăria Eforie 
sprijină dezvoltarea 
turismului, îndeosebi 
infrastructura de 
agrement. După 
proiectul ce vizează 
reabilitarea teatrelor 
de vară, iată că, mai 
nou, încă un proiect 
e pregătit să înceapă, 
e vorba de amenajarea lacului Belona. Mai 
mult, proiectul e însoţit de o veste bună 
pentru tinerii care sunt în căutarea unui 
loc de muncă. Zona turistică Belona, zonă 
cu un potenţial ce trebuie pus în valoare, 
va căpăta o nouă înfăţişare, vor apărea 
trotuare şi alei pietonale, iluminatul public se 
va îmbunătăţi, se vor amenaja piste pentru 
biciclete, se vor construi foişoare în zonă 
şi se vor înmulţi spaţiile verzi, unele vor fi 
reabilitate, altele se vor înfiinţa de acum 
încolo. Pentru amenajarea zonei şi crearea 
infrastructurii de agrement se vor investi mai 

Investiţii în infrastructura de 
agrement

bine de patru milioane 
de euro, bani de la 
Fondul European de 
Dezvoltare Regională 
(85 la sută) şi Bugetul 
de Stat; 13 la sută.

Cum spuneam, 
noile proiecte vor 
duce la creşterea 
numărului de turişti 
şi, fapt remarcabil, 
vor sprijini apariţia 

unor noi locuri de muncă. Infrastructura de 
agrement va ajuta, după cum preciza Robert 
Şerban, primarul oraşului, organizarea unui 
festival şi expoziţii în Eforie, vor sprijini 
investitorii care aleg să vină pe litoral şi să 
investească; proiectele, veţi fi de acord cu noi, 
vor face oraşul mai atractiv, atât pentru turiştii 
din ţară, cât şi pentru cei din afară pentru că, 
se ştie, Eforie e o staţiune balneoclimaterică 
cu o frumoasă carte de vizită, apreciată şi 
recunoscută de turiştii care apelează cu 
fidelitate la turismul balnear.

Andreea Pascu

Caravana 
Sănătăţii

Primăria şi Consiliul Local 
Cumpăna,  în colaborare cu Zepter 
International România SRL au 
organizat activitatea „Caravana 
Sănătăţii – Alimentaţie 
Sănătoasă”.

Această activitate s-a desfăşurat 
în cadrul campaniei internaţionale 
„19 Zile de Activism pentru 
Prevenirea Abuzului şi Violenţei 
împotriva Copiilor şi Tinerilor”

Anul acesta, tema campaniei 
a fost malnutriţia în rândul 
copiilor, cu accent în România pe 
obezitate şi abordarea uni stil de 
viaţă sănătos în rândul copiilor şi 
tinerilor.

Evenimentul a avut loc la 
Centrul Multifuncţional de 
Asistenţă Socio Medicală situat în 
comuna Cumpăna.

Iacob Ioniţă
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Expoziţia ARHITECTURA 
INTERBELICĂ pe litoralul 
românesc, una fermecătoare 
şi instructivă, a stârnit un viu 
interes printre constănţeni, 
dar şi în rândul autorităţilor 
şi specialiştilor, ea având 
darul, după cum remarca 

• O filã de istorie

ARHITECTURA INTERBELICÃ 
PE LITORALUL ROMÂNESC

Decebal Făgădău, primarul 
municipiului Constanţa, de a 
fi un pod cultural în zonă, între 
Constanţa şi Balcic. Printre 

Întorcând o pagină din cartea 
istoriei, Doina Păuleanu spunea 
că „la Balcic, Regina Maria a ştiut 
să-şi apropie arhitecţii şi artiştii, 
lăsând o moştenire culturală pe 
care se cuvine să o preţuim”. 
Alexandru Bălan, preşedintele 
Ordinului Arhitecţilor (filiala 
Dobrogea) a deplâns soarta de 
până acum a cazinoului, dar 
cum speranţa moare ultima, 
el şi-a exprimat un gând şi o 

convingere că „nu vor mai fi 
multe sincope şi Constanţa va 
avea, o dată cu reabilitarea 
cazinoului, un spaţiu unde 
să fie găzduite manifestări 
culturale, spectacole şi 
expoziţii, nu jocuri de noroc. 
Cazinoul va deveni cu adevărat 
simbolul Constanţei”.

Expoziţia a fost finanţată 
din timbrul de arhitectură.

Andreea Pascu

Prezenţa la lucrările 
şedinţei de Economie (ECON) 
a Comitetului Regiunilor la 
Bruxelles în calitate de membru 
al Delegaţiei României, 
doamna Mariana Gâju, 
primarul comunei Cumpăna 
şi prim-vicepreşedinte al 
Asociaţiei Comunelor 
din România, a dus 
bucuria aniversării Zilei 
Naţionale a României 
şi la Bruxelles, oferind 
tuturor membrilor 
prezenţi simbolurile 
ţării noastre.

„Le-am prins în 
piept tricolorul nostru 
sfânt şi harta României, 
decupată de mânuţele 
preşcolarilor Grădiniţei 
Sfânta Maria din 
Cumpăna. Le-au primit 

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI –
MARCATĂ ŞI LA BRUXELLES

cu bucurie, emoţie şi respect. 
Cu acest prilej, Preşedintele 
Comitetului Regiunilor, dl 
Markku Markkula a anunţat 
în plenul lucrărilor faptul că în 
data de 1 Decembrie, România 
a aniversat Ziua Naţională”.

La mulţi ani, 
România!

La mulţi ani, 
români, oriunde v-aţi 
afla!

Iacob Ioniţă

invitaţii arhitecţilor 
c o n s t ă n ţ e n i , 
iniţiatorii acestei 
expoziţii, s-au 
aflat şi colegii 
lor din Bulgaria. 
R e p r e z e n t a n t u l 
Camerei Arhitecţilor 
din Varna a declarat 
că „expoziţia a 
depăşit toate 
aşteptările. Este 
foarte interesant 
să descopăr că noi, 
arhitecţii, gândim la 
fel”.

Doina Păuleanu, 
directorul Muzeului 
de Artă Constanţa, 
a vorbit despre oraş, 
despre cazinou, 
gazda acestei 
expoziţii, şi a ţinut 

să îl felicite pe arhitectul Radu 
Cornescu pentru „inspirata idee 
de a face o expoziţie despre 
perioada interbelică”.
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În preajma zilei de 1 
Decembrie, activităţi dedicate 
acestei zile cu profundă 
semnificaţie istorică au avut loc 
şi în cadrul şcolii din Costineşti. 
Desfăşurate sub egida 
proiectului ”Suflet de român”, 
acestea au antrenat copiii Şcolii  
Gimnaziale „Mihai  Eminescu” 
Costineşti, Școlii  Primare „Ion  
Creangă” Schitu precum şi pe 

Zona Olteniei a fost reprezentată 
de clasa a III-a Costineşti, care, 
într-o interpretare antrenantă, 
au dansat „Ciuleandra” şi 
„Căluşarii”. Specificul zonei 

a III-a Costineşti a declarat: „O 
zi frumoasă de 1 Decembrie la 
care au participat, deopotrivă, 
copii frumoşi, părinţi implicaţi şi 
cadre didactice dedicate acestei 
nobile meserii. Important este 
ca la astfel de activităţi să nu 
uităm să transmitem copiilor 
gândurile şi simţămintele 
noastre naţionale. La mulţi ani, 
România!”

Învăţătoarea Vasile Adriana 
a subliniat: „Clasa pregătitoare 
Schitu a reprezentat zona 
Moldovei printr-un dans specific. 
Deşi aveam mari emoţii că nu 
ne vom descurca, ţinând cont 
de faptul că elevii sunt foarte 
mici, în cele din urmă, aceştia 

activităţii prezentate de clasa 
a II-a Costineşti.

Prof. înv. preşcolar  Elena 
Angheluţă, căreia i s-a alăturat 
echipa de proiect, a reuşit să 
mobilizeze toţi elevii într-o 
activitate antrenantă, menită 
să-i readucă pe aceştia, fie şi 
pentru câteva ore, mai aproape 
de spiritul naţional, dar şi 
comunitatea locală mai aproape 
de şcoală.

Sărbătorirea Zilei Naţionale 
este, în cadrul şcolii Costineşti, 
deschizătoarea unei serii de 
activităţi ce urmează a se 
desfăşura pe parcursul lunii 
decembrie. Întrucât se apropie 
sărbătorile de iarnă, corul 
şcolii, sub îndrumarea domnului 
profesor Sorin Nucă, pregătesc 
un program de colinde, pe 
care îl vor prezenta în ajun 
de Crăciun. De asemenea, 
întrucât sărbătorile înseamnă şi 

● COSTINEŞTI
Proiectul educaţional

„Suflet de român”

Pagină realizată de Andreea Pascu

cei ai Grădiniţei cu  Program  
Normal  „Pinocchio”  Costineşti. 
Invitaţi să asiste la eveniment au 
fost părinţii, cadrele didactice 
şi reprezentanţii administraţiei 
locale.

 Elevul Luca Popoiu a recitat 
poezia „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie!”. Clasele pregătitoare 
din Schitu şi Costineşti au adus 
în faţa spectatorilor câte un 
dans specific zonei Moldovei, 
respectiv Dobrogei. Acestora 
le-au urmat clasa I, care a 
interpretat cântecul „Maramureş, 
plai cu flori” şi clasa I de la 
şcoala din satul Schitu, care a 
prezentat un dans specific zonei 
Munteniei. Clasa a V-a a pregătit 
un moment recitativ al poeziei 
„Muntenia la ceas de Unire”, 
precum şi dansul ”Alunelul”. 
Clasele a II-a din Costineşti şi 
Schitu au pregătit câte un dans 
specific zonelor Banat şi Crişana. 

Ardealului a fost redat de 
clasa a VII-a prin interpretarea 
cântecului „Bade, pălărie 
nouă”, precum şi prin recitarea 
a trei poezii – „Scumpă ţară 
românească” interpretată de 
Gârtone Mario, „România, ţara 
mea”, recitată de Mitan Vlăduţ şi 
o creaţie proprie a elevei Cincă 
Ana. 

„Să consacrăm unirea 
gândurilor, unirea sufletelor, dar 
şi unirea în muncă roditoare, 
prin strigătul: trăiască România 
mare, puternică şi unită“ 
au fost cuvintele Regelui 
Ferdinand, în ziua Marii Unirii 
de la 1 decembrie 1918. Ziua 
Naţională a României este ziua 
în care sărbătorim Unirea tuturor 
Românilor. Marea Unire din 
1918 a fost şi rămâne pagina 
luminoasă de istorie.

Magdalena Zafiu, 
coordonator al activităţii clasei 

au dat dovadă de implicare şi 
determinare, bucurându-ne la 
sfârşit de aplauzele primite”.

„Copiii au fost emoţionaţi, 
nerăbdători să participe 
la eveniment, încântaţi, în 
acelaşi timp, şi dornici să arate 
părinţilor ceea ce au învăţat”, 
a declarat doamna învăţător 
Ana Cojocaru, coordonator al 

daruri, generozitate, bunătate, 
Școala Gimnazială Costineşti 
desfăşoară campania de 
voluntariat „Suflet pentru 
suflet”, care, cu sprijinul copiilor, 
părinţilor şi al profesorilor, 
are menirea de a colecta 
haine, rechizite, jucării şi de 
a le dona copiilor din localităţi 
defavorizate.
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■ EVENIMENT LA CONSTANŢA

În urmă cu câteva zile, în prezenţa unor personalităţi, a fost dezvelit la Constanţa, bustul 
lui Demostene Tranulis. În această pagină vă prezentăm imagini de la eveniment, fotografii de 
odinioară şi informaţii despre activitatea prodigioasă a lui Demostene Tranulis, ctitorul acestui 
aşezământ de cultură. Precizez că informaţiile şi fotografiile ne-au fost puse la dispoziţie de 
domnul Mihnea Hagiu, vicepreşedintele Comunităţii Elene Elpis Constanţa.

Demostene Tranulis s-a 
născut în casa părintească din 
Constanţa la 22 martie 1883 şi a 
fost al treilea din cei cinci fii al lui 
Anastase şi Elisabeta Tranulis. 
Părinţii au fost amândoi de 
origine greacă, familia tatălui 
provenind din insula Samos 
din Arhipelagul Egee, iar mama 
fiind născută la Anhielo lângă 
portul Burgas din “Rumelia 
Orientală”.

Demostene şi-a făcut studiile 
primare la şcoala greacă şi la 
şcoala nr. 1 românească din 
Constanţa. În armată a făcut 
parte din regimentul Infanterie 
34 Constanţa, contingentul 

Tranulis, a cărei finalizare 
şi dotare completă a durat 
aproximativ 3 ani, înzestrând-
o cu mobilierul corespunzător 
şi toată aparatura necesară, 
ca de pildă instalaţiile tehnice 
de proiecţie, sunet şi lumină, 
foarte moderne pentru acele 
vremuri. Încă din 1926, 
Demostene pornise tratative cu 
Liga Culturală, al cărei director 
de atunci era Nicolae Iorga, 
oferindu-se să construiască 
teatrul pe spezele sale proprii 
şi urmând ca după 15 ani de 
exploatare în proprietatea 
sa, teatrul să fie donat Ligii 
culturale.

principala forţă politică. În acest 
context istoric, Demostene 
Tranulis, fiind de origine elenă, a 
fost destituit din Teatrul al cărui 
ctitor şi proprietar era. La scurt 
timp după aceea, teatrul a fost 
redenumit „Fantasio”.

În anul 1944, când începe 
ocupaţia militară sovietică 
a României, urmează o altă 
perioadă neagră, când Teatrul 
Tranulis şi Liceul Mircea cel 
Bătrân sunt ocupate de către 
trupele sovietice şi folosite în 
scopuri militare.

Pe lângă Teatrul-
Cinematograf Tranulis, 
Demostene, împreună cu cei 
patru fraţi ai săi, au mai patronat 
multe asociaţii şi instituţii de 
interes obştesc, ctitorind şi 

Liceul Mircea cel Bătrân şi 
Biserica Capela Militară, fiind 
cunoscuţi în oraş ca mari 
filantropi.

Demostene a fost căsătorit 
cu văduva Elena Comanici. 
Elena avea deja doi copii dintr-
o căsătorie anterioară: Victoriţa 
şi Traian Comanici, care a fost 
comisar şef al portului şi ulterior 
al oraşului Constanţa..

Demostene Tranulis a fost 
deosebit de apropiat şi iubit 
de familie şi prieteni, având un 
caracter blând şi înţelegător şi 
nerefuzând niciodată să ajute 
pe cei aflaţi la nevoie. Deşi un 
simplu cetăţean, Demostene 
a dovedit întotdeauna multă 
dragoste faţă de ţara sa şi 
oraşul în care s-a născut. După 
terminarea războiului, fiind o 
fire sensibilă, a fost deosebit de 
marcat de greutăţile îndurate de 
el şi familia sa. A căpătat în final 
o embolie, murind după lungi 
suferinţe, la 24 iulie 1946, la 
vârsta de numai 63 de ani. Este 
înmormântat la Constanţa, în 
locul de veci al familiei, alături 
de părinţii şi fraţii săi.

Andreea Pascu

OMAGIU CTITORULUI

1905. A făcut campaniile din 
1913 şi 1916, rămânând la Brăila 
prizonier în teritoriu ocupat, fiind 
rănit şi în imposibilitate de a 
se evacua. Toţi cei cinci fraţi 
Tranulis au luptat de altfel şi 
în Bătălia de la Mărăşeşti din 
1917.

După armată, până în 
primul război mondial, s-a 
ocupat cu negoţul de cereale, 
având propriul său magazin de 
cereale şi furaje în  Obor. După 
război deschide Teatrul Cinema 
„Grand” din parcul Arena Grand, 
care funcţionează timp de trei 
ani. În acelaşi timp este director 
şi proprietar al revistei teatrale şi 
cinematografice constănţene.

În 1927, Demostene începe 
construcţia clădirii de faţă, care 
avea să devină Teatrul Ligii 
Culturale, ctitoria Demostene 

Sus, de la 
stânga la 
dreapta:
Andrei,
Anastase, 
Demostene, 
Constantin, 
Spiridon.

Jos, de la 
stânga la 
dreapta:
Elisabeta
şi Anastase 
senior

Mişcarea legionară, luând o 
mare amploare după asasinarea 
în 1938 a lui Codreanu şi 
abdicarea ulterioară a Regelui 
Carol al II-lea, la 4 septembrie 
1940 a fost proclamat „Statul 
Naţional Legionar” în al cărui 
guvern legionarii constituiau 
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– S-a încheiat reorganizarea, 
domnule director? Gata, institutul 
e pregătit să înceapă o altă viaţă? 
Una fără greutăţile de până 
acum?

– După ce a apărut Hotărârea 
de Guvern, am procedat la 
preluarea prin fuziune a celor 
trei unităţi de cercetare: de la 
Reghin, judeţul Mureş, de la 
Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 
şi Ruşeţu, judeţul Buzău, am 
preluat inventarele acestor baze 
experimentale, am întocmit 
regulamentul de organizare 
şi funcţionare, organigrama şi 
statul de funcţii în noua formă de 
organizare pe care am înaintat-o 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice spre aprobare. S-a depus la 
Academia amintită şi la Ministerul 
Agriculturii întreaga documentaţie 
privind cerinţele pentru finanţarea 
activităţii institutului în noua sa 
dimensiune. Acum aşteptăm 
materializarea măsurilor stabilite.

– Care sunt primele măsuri?
– La fiecare bază 

experimentală se va numi şeful 
care administrează patrimoniul: 
terenurile, efectivele de animale.

– Sunteţi la început şi bănuiesc 
că mai sunt probleme, nu-i aşa?

– Probleme sunt tot timpul. 

Avem acum câteva urgenţe 
de rezolvat. Pentru că au fost 
mari probleme în cercetare, 
specialiştii au plecat şi acum 
trebuie să căutăm cercetători 
tineri; trebuie să facem o dotare 
corespunzătoare, avem nevoie 
de aparatură pentru laboratoare, 
avem nevoie de utilaje pentru 
baza furajeră; am solicitat 
fonduri pentru dotare, dar n-am 
primit un răspuns concret. Iată, 
începem să vorbim de probleme. 
Ni s-a alocat o parte din sumele 
necesare pentru  plata salariilor 
restante şi curente. Mai avem, 
să nu uităm, furnizorii. Avem 
probleme cu asigurarea fondurilor 
pentru executarea cadastrului şi 

intabulării. Avem termen 180 de 
zile şi au trecut deja două luni. 
Aşteptăm o decizie a Ministerului 
Agriculturii privind arieratele către 
bugetul de stat. Am întocmit un 
plan tematic de cercetare pe 
care îl vom supune aprobării 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice. E un plan de cercetare 
care cuprinde şi activitatea din 
exploataţiile de ovine pentru 
toate rasele de oi din România. 
Ne pregătim să organizăm 
concursurile pentru ocuparea 
posturilor de cercetători.

– Sunt multe posturi vacante?
– În jur de zece: şase la 

Constanţa, restul în reţea.
– Efectivele au scăzut?

● În sfârşit
A APĂRUT UN COLAC DE SALVARE
● Existã ºi riscuri pentru cã sunt câteva probleme urgente 

ºi ele trebuie rezolvate 
Interlocutor: Radu Răducu, directorul Institutului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas Constanţa

– Sunt 3.800 de capete, 2.200 
din ele sunt la Constanţa.

– Mai sunt riscuri? Am văzut că 
probleme mai sunt.

– Există şi riscuri. Solicitările 
institutului trebuie să se 
materializeze în această lună.  
Cel mai mare risc  ar putea 
fi executarea silită de către 
asigurator din cauza datoriilor 
la buget; un alt risc: dacă nu ne 
încadrăm în perioada preconizată 
privind cadastrul şi intabularea.

– De acum încolo nu vor mai fi, 
înţelegem, probleme cu salariile...

– De aici înainte, în fiecare 
lună, veniturile pe care le realizăm 
din activitatea de cercetare şi 
dezvoltare vor fi completate cu 
sprijinul Ministerului Agriculturii, 
prin Academia de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice.

Nu suntem siguri că vom 
primi bani şi pentru plata salariilor 
restante. Curtea de Conturi şi 
I.T.M. ne-au impus achitarea 
datoriilor la bugetul de stat şi 
către salariaţii institutului, lucru 
pe care l-am adus la cunoştinţă 
Ministerului Agriculturii şi 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice.

A consemnat
Iulian Talianu

● INFO  ZONA METROPOLITANÃ

Primăria şi Consiliul Local 
Cumpăna în parteneriat cu 
F.I.C.E. România, Direcţia 
Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Constanţa, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Constanţa, 
Colegiul Naţional al Asistenţilor 
Sociali – Sucursala Teritorială 
Constanţa, Centrul Judeţean 
de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Constanţa
 şi Tribuna învăţământului 

„NU! violenţei şi abuzului asupra copiilor, 
DA! respectării drepturilor acestora”

au organizat o dezbatere 
cu tema „NU! violenţei şi 
abuzului asupra copiilor, 
DA! respectării drepturilor 
acestora, aceasta fiind prilejuită 
de ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 
DREPTURILOR COPILULUI 
serbată de curând.

Evenimentul a avut loc la 
Centrul Multifuncţional de 
Asistenţă Socio-Medicală 
Cumpăna, şi au fost prezenţi 
domnul prof. Toma Mareş – 

preşedintele F.I.C.E. România, 
reprezentanţi ai Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Constanţa, ai 
Agenţiei Naţionale Antidrog, ai 
Agenţiei Naţionale împotriva 
Traficului de Persoane, cadre 
didactice, asistenţi sociali, 
psihologi, specialişti din 
domeniul protecţiei copilului.

Tematica abordată în 
cadrul evenimentului a fost 
următoarea:
● Definirea abuzului şi a 

neglijării. Modalităţi şi forme 
de abuz şi neglijare;

● Factori favorizanţi ai 
abuzului;

● Categorii de abuz;
● Semne de recunoaştere a 

copilului abuzat;
● Modele de intervenţie în 

situaţii de abuz;
● Drepturile copiilor conform 

Convenţiei ONU cu privire 
la drepturile copilului şi Legii 
nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor 
copilului.
În acest sens, au fost solicitaţi 

reprezentanţi din diverse 
instituţii în vederea mediatizării 
acestui eveniment.

Iacob Ioniţă
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Echipa Mare Nostrum a 
premiat câştigătorii concursului 
“Şcoala mea de nota 10”, din 
cadrul proiectului “Educaţie (de 
mediu) de nota 10”. Aceştia  au 
fost elevii şi cadrele didactice din 
şcolile şi grădiniţele participante 
la concursul de idei, desfăşurat în 
primăvară.

Evenimentul organizat de 
curând,  în cadrul Bibliotecii 
Colorate, din Tomis Mall, a reunit 
48 de persoane: elevi, preşcolari 
şi cadre didactice  de la cele trei 
unităţi de învăţământ premiate, 
părinţi şi bunici.

Premiul I a fost atribuit 
Şcolii Gimnaziale „Lucian 
Grigorescu”, din Medgidia, care 
şi-a amenajat spaţiul verde din 
curte şi l-a transformat, dându-i 
noi valenţe educaţionale. Acum, 
noul spaţiu, înconjurat de gard 
viu, are în centrul său o tablă de 
şah, care poate servi nu doar la 
organizarea unor cursuri opţionale 
sau concursuri de profil, ci poate 
fi şi o sală de clasă sau scena 
unor activităţi educative, cultural-
artistice în aer liber, mai ales că 
în apropiere a fost amenajată şi o 
tribună pentru publicul spectator. 

● INFO ZONA METROPOLITANÃ
Premianţii concursului „Şcoala mea de nota 10”

În acelaşi spaţiu a fost amplasată, 
pe un postament, o statuetă, 
găsită şi neidentificată în catalogul 
cu piesele din patrimonial oraşului, 
pe care elevii şcolii au numit-o 
ECO INFINIT.

Premiul al II-lea a fost 
decernat Grădiniţei nr. 45, 
„Steluţele mării”  din Constanţa. 
Preşcolarii grupei mari, împreună 
cu bunicii lor, au confecţionat 
căsuţe pentru păsărele, urmând 
ca în timpul iernii să le hrănească 
cu pâine şi grăunţe. Copiii au 
lucrat cu scândurele, cuie, ciocan 

şi cleşte, sub îndrumarea bunicilor, 
dezvoltându-şi abilităţi practice. 
Acţiunea s-a finalizat prin fixarea 
căsuţelor pe copacii din curtea 
grădiniţei.

Pentru premiul III s-au 
calificat tot preşcolarii, de data 
aceasta de la Grădiniţa “Fraţii 
Grimm”, din 2 Mai, care au 
realizat o expoziţie cu lucrările 
create din materiale reciclabile 
(plastic, metal, carton), materiale 
naturale (ghinde, frunze, seminţe, 
scoici, melci, nisip, pietre). Aceste 
lucrări vor înfrumuseţa, de acum 

încolo, holul grădiniţei pentru a fi 
admirate de toţi copiii, părinţii şi de 
toţi vizitatorii.

Premiile primite pentru 
creativitatea şi implicarea lor 
civică, în valoare de aprox 1000 
de euro, au fost ghiozdane cu 
încărcător solar, pentru cei mari, 
lămpi cu încărcător solar, pentru 
cadrele didactice, microscoape, 
minisere, solar kit-uri, puzzel-uri şi 
multe alte jocuri pentru cei mici.

La concurs au fost înscrise 
10 proiecte ale instituţiilor de 
învăţământ din judeţul Constanţa 
(2 Mai, Mangalia, Eforie Nord, 
Medgidia, Valul lui Traian şi 
Constanţa). 

Cu acest prilej, ONG Mare 
Nostrum a lansat şi Ghidul de 
iniţiative eco, realizat în cadrul 
proiectului “Educaţie (de mediu) 
de nota 10”, al cărui rol este de a 
inspira şi ajuta şcolile în realizarea 
propriilor proiecte de dezvoltare 
durabilă.

Evenimentul s-a desfăşurat 
în cadrul proiectului “Educaţie 
(de mediu) de nota 10”, susţinut 
financiar de OMV Petrom.

Andreea Pascu

Urmând tradiţia anilor 
precedenţi, studenţii străini de la 
Facultatea de Medicină din cadrul 
Universităţii Ovidius, împreună 
cu colegii lor medicinişti români 
şi Asociaţia Împreună pentru 
Viitor Constanţa au organizat 
pe 27 noiembrie a.c., Caravana 
Respectului, ediţia a V-a, în satul 
Siminoc. 

Alimente, produse de 
igienă, jucării, îmbrăcăminte şi 
încălţăminte au fost oferite în 
dar de către studenţi, copiilor din 
16 familii nevoiaşe şi părinţilor 
acestora, care se luptă să-i 
menţină la şcoală şi să le ofere o 
educaţie. Familiile din Siminoc au 
fost selectate cu sprijinul doamnei 
Nicoleta Neacşu, director al 
Şcolii cu clasele I-VIII „Adrian 
V.Rădulescu” din Murfatlar, 
criteriul principal fiind ca micuţii să 
meargă la şcoală sau grădiniţă.  
50 de copii l-au primit pe Moş 
Nicolae mai devreme anul acesta, 
cu cadouri utile şi frumoase. Şi a 
mai adus Caravana şi medici 
– dr. Camelia Pană, dr. Loredana 
Pazara, dr. Daniela Gherghe 
  Dusa, dr. Monica Tudorache şi 

CARAVANA RESPECTULUI
conferenţiar Monica Vasile, 
care au oferit consultaţii 
de specialitate tuturor 
beneficiarilor, precum şi 
recomandarea de a face 
investigaţii mai amănunţite 
celor cu probleme de 
sănătate. 

«Când am început 
prima dată această 
acţiune am ştiut că nu 
va fi uşor. Nu va fi uşor 
pentru că nu suportăm 
să vedem oamenii suferind atât 
de mult. Nu suportăm să vedem 
atât de mulţi copii care se luptă 
să supravieţuiască. Nu înţelegem 
de ce viaţa le arată faţa urâtă a 
sărăciei de la o vârstă atât de 
fragedă.  Unii cred ca tinerii şi-au 
pierdut valorile, alţii cred că tinerii 
se gândesc numai la distracţie. Nu. 
Nouă ne pasă ! De fiecare dată, 
încercăm mai mult să ajutăm. A 
cincea oară am organizat cea mai 
mare caravană de până acum. Noi, 
viitori doctori, suntem devotaţi să-i 
ajutăm pe cei care au nevoie de 
noi. Asta este ceea ce trebuie să 

facem. Să dăruim! Dăruieşti când 
ai mai mult, dăruieşti când ai mai 
puţin, important este să dăruieşti. 
Aceasta este misiunea noastră. 
Să dăruim şi să educăm noile 
generaţii să o facă şi ele. Investim 
în viitor! Cine ştie, poate cândva, 
lumea va fi mai bună », ne-a 
declarat Spiros Vlachos, student 
grec şi coordonator al Caravenei 
Respectului. 

Deşi a fost frig şi obositor, 
studenţii au fost fericiţi să vadă 
zâmbetele copiilor şi i-au rugat 
să înveţe, să nu abandoneze 
şcoala fiindcă educaţia este foarte 

importantă. Bobocii din anul I au 
participat şi ei la Caravana şi vor 

duce tradiţia mai departe 
când colegii din anul VI 
se vor întoarce acasă, în 
ţările natale. Totul a fost 
emoţionant, au curs lacrimi 
de bucurie şi de tristeţe. 

«M-a impresionat o 
familie cu şapte copii, 
care nu are curent electric 
în casă, dar toţi copiii 
merg la şcoală şi învaţă 
bine. La fel, două mame 
singure, îşi cresc cu greu 

copiii şi îi trimit la şcoală, chiar 
dacă se confruntă cu enorm de 
multe greutăţi. Asemenea oameni 
merită să fie ajutaţi, » a precizat 
Isabela Ştefan-Iorga, manager 
comunicare Asociaţia Împreună 
pentru Viitor Constanţa.

Însă cea mai mare bucurie a 
venit luni, la o zi după activitate, 
când doamna Neacşu, directorul 
şcolii, ne-a transmis un mesaj 
emoţionant : «A fost ceva unic 
pentru ei. Astăzi, la şcoală, copiii 
erau îmbrăcaţi, încălţaţi şi aveau 
pachet. Am avut lacrimi în ochi...»

Iacob Ioniţă
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„Istoria pe un clişeu” este 
titlul unui proiect cultural 
susţinut financiar de către 
Administraţia Fondului Cultural 
Naţional. Expoziţia ISTORIA 
PE UN CLIŞEU vizează 
Dobrogea interbelică în colecţia 
fotografului V. Nicolau, ea a fost 
vernisată în urmă cu câteva zile 
la Muzeul de Istorie Naţională 
şi Arheologie Constanţa şi, fapt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Orizontal: 1) Câine de vânătoare de talie mare, 
care urmăreşte vânatul după miros – Pasăre de pasaj, 
constituind un veritabil vânat. 2) Câine de vânătoare 
cu botul lung şi cu corpul înalt şi subţire – Pasăre 
călătoare acvatică, de culoare neagră, constituind un 
vânat apreciabil. 3) ...de munte, păsări sălbatice, de 
mărimea unui curcan, cu penajul negru şi cu ciocul 
galben – Făgaş (reg.). 4) Ceasuri – Păsări sedentare 

din pădurile de conifere carpatine. 5) Cap de raţă 
– Cântec de pasăre – Coadă de câine. 6) Masculul 
caprei negre carpatine (pl.) – Haltă în judeţul Sălaj. 
7) Coadă de pitulice – Tracasat. 8) Specie de salcie 
– Reproducţie la animale. 9) Plumbi de vânătoare 
– Cap de nagâţ – Mihai Neagoe. 10) Localitate 
în Laos – Compozitor român, căruia îi aparţine 
melodia „Cântecul raţei” (Dumitru). 11) Suprafeţe de 

răspândire a unor specii de animale – Ori.
Vertical: 1) Pasăre călătoare cu gâtul şi 

picioarele lungi, constituind un excelent vânat 
– Zeiţa romană a vânătorii. 2) Desţelenit, 
desfundat – Meşter al lutului. 3) Linişte (fig.) 
– Păsări răpitoare de zi, din familia acvilelor, 
cu ciocul drept la bază şi încovoiat la vârf. 4) 
Inimă de coroi – Numele egiptean al Tebei – 
Acea (pop.). 5) A face salturi – Cap de pelican! 
6) Diminutiv de la Liliana – Suprafaţă – Kiril 
Egorov. 7) Cap de sitar! – Pasăre răpitoare 
din familia şoimilor, de culoare ruginie şi care 
hrăneşte cu reptile. 8) Hang – Vertebrate cu 
corpul acoperit cu pene şi cu aripi pentru zbor. 
9) Păsări de baltă, a căror carne este căutată 
de vânători – Floare albastră. 10) Asemenea 
– Scriitor român contemporan, autorul 
volumului „Vânătoarea lui Dragoş” (Dumitru). 
11) Feline carpatine, vânate pentru blana 
lor – Capra de..., animal sălbatic, urmărit de 
vânători pentru carnea sa.

Dicţionar: OGAŞ, IPU, IOV, NALE, TPE

remarcabil, a stârnit un viu 
interes.

Mai multe detalii despre 
această expoziţie insolită am 
aflat de la muzeograful Delia 

Roxana Cornea, managerul 
spiritual care a gândit şi a iniţiat 
acest proiect asupra căruia 
se cuvine să insistăm. Să o 
ascultăm: „Proiectul e structurat 
pe trei componente, el a vizat, 
în primul rând, restaurarea 
suportului de sticlă al clişeelor 
din colecţia MINAC, precum şi 
asigurarea condiţiilor optime 
de conservare. O a doua 

c o m p o n e n t ă 
a constat într-
un amplu şi 
laborios proces 
de scanare a 
clişeelor, fapt ce 
a permis crearea 
unei baze digitale 
de imagini, 
multe dintre ele 
inedite. În al 
treilea rând, s-

a urmărit verificarea acestui 
valoros fond fotografic, prin 
realizarea unui album dedicat 
Dobrogei şi a unei expoziţii 
itinerante. Ca urmare a trecerii 
timpului şi a acţiunii altor factori 
externi, o parte din clişeele pe 
sticlă din colecţia MINAC au 
necesitat intervenţii imediate 
de conservare şi restaurare. 
Din cele 499 de clişee, 153 de 
piese au fost supuse procesului 
de restaurare, iar mai apoi, 
întreaga colecţie a fost supusă  
unui îndelungat şi laborios 
proces de scanare şi prelucrare 

digitală. Imaginile preluate de 
pe clişeele deteriorate, multe 
dintre ele crăpate, a necesitat 
o muncă migăloasă. Colecţia 
însumează nu doar fotografii 
din 1928, ci şi fotografii realizate 
de Virgil Nicolau în anii ’30, în 
urma primirii din partea primăriei 
Constanţa a unui contract de 
„fotografiat public şi Bulevardul 
Cazinoului”.

Tematica clişeelor pe 
sticlă este foarte variată: 
regăsim imagini de epocă ale 
monumentelor istorice din 
spaţiul dobrogean, ruinele 
cetăţilor Histria, Callatis, 
Adamclisi, Hârşova, Enisala, 
Silistra. Alte clişee au imortalizat 
figuri umane, case şi interioare 
tradiţionale. Prin peregrinările 
sale în Constanţa şi Dobrogea 
de altădată, Virgil Nicolau 
a imortalizat şi clădirile sau 
monumentele de epocă, unele 
dintre ele binecunoscute: 
primăria, muzeul de istorie şi 
arheologie, Casa Manissalian, 
care a fost distrusă în timpul 
bombardamentelor celui de-al 
doilea război mondial.

Expoziţia e fascinantă şi 
ea merită să fie văzută de 
cât mai mulţi constănţeni. 
Cu aceste cuvinte şi cu toate 
gândurile bune ne grăbim să vă 
recomandăm această expoziţie 
inedită.

Adrian Crăciun
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HAI LA VÂNÃTOARE!


