
Anul X – Nr. 99


Ianuarie
2017

Apare lunar
Adresa

redacţiei:

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

Publicaţie editată de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

● Pag. 2● detalii în pag. 4

24 ianuarie: Chestiunea Unirii 
principatelor în viziunea 

contemporanilor europeni

În urmă cu câteva zile, Muzeul  
de Artă Constanţa a găzduit un  

eveniment: lansarea cărţii  
„Viaţa tăcută a naturii”, volum 

semnat de Doina Păuleanu.
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Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

MIHAI EMINESCU

Acad.  
Cristian 
Hera

LANSARE 
DE CARTE
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PLEDOARIE PENTRU CONSERVAREA 
TERENURILOR AGRICOLE

Academicianul Cristian Hera 
(82 de ani), vicepreşedinte al 
Academiei Române şi preşedinte 
al Secţiei de Ştiinţe Agricole a 
acestui for, a ţinut un discurs în 
care a tras un semnal de alarmă cu 
privire la „înstrăinarea pământului 
românesc”. În discursul intitulat 
„Pledoarie pentru sol. Elogiu 
slujitorilor pământului românesc”, 
Cristian Hera a făcut apel către 
Parlament şi către Guvern să 
conserve terenurile agricole ale 
ţării.

„Pământul ţării noastre 
este binecuvântat!”

Datorită activităţii desfăşurate 
în cercetarea ştiinţifică, în general, 
şi a ştiinţei solului, în special, 
îngăduiţi-mi să afirm că pământul 
reprezintă veşnicia omenirii!

Spun acest lucru fără rezerve, 
pentru că solul, de fapt, este o 
arhivă a istoriei planetare, este 
un martor fidel al trecutului şi 
prezentului şi este de fapt o carte 
deschisă pentru viitor! Este, fără 
îndoială, unul dintre principalii 
piloni de susţinere ai agriculturii. 
Solul, de fapt, este baza existenţei 
vieţii terestre. Deşi reprezintă 
numai 29% din suprafaţa planetei 
Pământ, iar apele au 71% din 
această suprafaţă – motiv pentru 
care planeta noastră este numită 
şi Planeta Albastră –, totuşi, 
suprafaţa terestră realizează 95% 
din producţia agroalimentară, iar 
apele, care reprezintă 71%, ne 
oferă numai 5% din necesarul de 
hrană.

Pământul ţării noastre este 
un pământ binecuvântat. Ţara 
noastră dispune de un procent 
de 28% de soluri fertile şi foarte 
fertile, în timp ce, la nivel planetar, 
aceste soluri ocupă ceva mai mult 
de 10%, iar solurile sărace şi 
foarte sărace – 60%. Jumătate 
din solurile României sunt din 
această categorie.

Datoria noastră este să 
îl păstrăm, mai ales că sunt 
o serie de schimbări majore 
asupra solului, iar presiunea 
vine din schimbările climatice 
globale.

În plus, 33% din suprafaţa 

globală a solului este supusă 
deşertificării; eroziunea – care 
este inamicul numărul 1 – duce la 
dispariţia a 5 până la 7 milioane 
de hectare pe an, iar această 
suprafaţă se amplifică datorită 
faptului că anual, la nivel mondial, 
dispar aproximativ 7 milioane de 
hectare de pădure.

Presiunea populaţiei este o 
presiune majoră. Primul miliard de 
locuitori pe Terra a fost înregistrat 
în 1804. Al doilea miliard, după 
123 de ani, în anul 1927, iar 
următorul miliard, în 1960 – s-a 
realizat în numai 33 de ani.

Să nu uităm că, în 2011, 
populaţia Globului a atins 7 
miliarde de locuitori, adică în 
creştere cu 4 miliarde numai în 
51 de ani, ceea ce înseamnă mai 
puţin de 13 ani pentru creşterea cu 
un miliard a populaţiei de pe Terra. 
Şi, iată, ajungem în anul 2050 la 
peste 9 miliarde de locuitori!

Această populaţie trebuie 
hrănită – trebuie produsă mâncare, 
concomitent cu creşterea 
populaţiei la nivel global!

Iată de ce datoria noastră 
este să păstrăm, să conservăm 
pământul, să aibă o capacitate din 
ce în ce mai ridicată de producţie!

„Participăm la un imens 
experiment geopolitic”
În final vreau să vă spun că 

avem datoria să salvăm pământul! 
În pledoaria pe care o fac pentru 
grija pe care trebuie să o avem 
faţă de pământ, apelez la un 
aliat incontestabil, Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti, care susţinea că: 
«Pământul este bogăţia principală 
a României, dar nu este o comoară 
nesecată!».

Se multiplică, aşa cum 
arătam la început, ameninţările 

schimbărilor climatice asupra 
pământului românesc. Pe lângă 
pulverizarea proprietăţii, putem să 
adăugăm, fără rezervă: secătuirea 
continuă de elemente nutritive, 
cultivarea neraţională, distrugerea 
proprietăţilor sale fizico-
chimice, biologice, diminuarea 
biodiversităţii şi eroziunea 
amplificată de distrugerea masivă 
a pădurilor.

Acum, ia amploare o nouă 
ameninţare, este vorba despre 
înstrăinarea pământului! 

Au loc achiziţii masive de 
terenuri pentru obţinerea hranei, 
dar nu pentru noi, ci pentru alte 
naţiuni, mascându-se dezechi-
librele provocate în regimul 
elementelor nutritive şi al apei 
din sol, exploatându-se, pe lângă 
hrană, şi elementele şi apa din 
solul românesc, cu efecte negative 
care sunt greu de evaluat pentru 
viitorul României, cât şi al ţărilor 
care cad victime acestui fenomen.

Pământul este o bogăţie 
inestimabilă, un patrimoniu: 
avem datoria să îl muncim, 
să îl protejăm şi să îl păstrăm. 
Diminuarea cantităţilor de pământ, 
concomitent cu diminuarea calităţii 
acestuia, corelată cu intensificarea 
schimbărilor climatice şi încălzirea 
globală, intensificarea decăderii 
mediului, diminuarea resurselor 
de apă, extinderea deşertificării, 
creşterea continuă a populaţiei 
reprezintă, din punctul meu de 
vedere, cel mai mare pericol 
pentru ţara noastră, pentru viitorul 
planetei Pământ.

Îmi îngădui să fac apel la 
partea legislativă şi executivă a 
României şi nu numai, luându-l din 
nou ca aliat pe marele Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti, lipsit de orice 
conotaţie politică, care susţinea 

că grija pentru generaţiile viitoare 
trebuie să o aibă generaţiile de 
astăzi, dar, mai ales, oamenii de 
stat care ar trebui să personifice 
conştiinţa perenităţii românilor pe 
pământul pe care s-au născut, 
pe care l-au muncit, pe care l-au 
apărat de veacuri.

Purtătorii conştiinţei istorice au 
datoria să stabilească cum trebuie 
păstrat pământul românesc ca 
izvor de existenţă al generaţiilor 
de astăzi şi al celor care vin.

Lester Brown, în lucrarea sa 
«Planeta plină, farfuriile goale», 
spunea că pământul este noul 
aur al omenirii, iar hrana este noul 
petrol al omenirii.

Îmi fac datoria să menţionez 
că noi toţi trebuie să contribuim la 
crearea unei lumi a stabilităţii, fără 
jefuirea resurselor naturale pentru 
a obţine profit cu orice preţ, sub 
orice formă.

În memoria iubirii de glie a 
străbunilor noştri, să ne asumăm 
responsabilitatea de a păstra şi 
de a consolida tezaurul naţional: 
pământul!

Guvernul a iniţiat un proiect 
de modificare a Legii 17/2014, 
prin care a introdus o serie de 
condiţii suplimentare pentru 
cetăţenii străini care doresc să 
achiziţioneze terenuri agricole.

De pildă, firmele vor trebui 
să dovedească că au domiciliul 
în România, iar cumpărătorii de 
terenuri, că au activat în domeniu, 
ca fermieri, în ultimii 5 ani.

În plus, persoanelor fizice care 
vor dori să cumpere terenuri li 
se va cere o diplomă de studii în 
domeniul agricol, dar şi păstrarea 
destinaţiei terenului timp de cel 
puţin 10 ani.

Acad. Cristian Hera
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Complexitatea crescândă  
a industriei maritime determină 
o evoluție continuă a procesului 
de pregătire a resursei umane 
din shipping. Educația, instru-
irea, perfecționarea și certifi-
carea personalului navigant 
de la bordul navelor maritime 
comerciale se desfășoară în 
conformitate cu prevederile 
Convenției STCW (Standardele 
de pregătire, brevetare/atestare 
și efectuare a serviciului de 
cart), iar Amendamentele 
aduse la Manila se adresează 
zonelor critice determinate de 
analiza continuă a incidentelor 
din shipping, având în vedere 
că eroarea umană stă la baza 
a 80% din totalitatea acestora.

În aceste condiții, testul 
de limba engleză MARLINS a 
devenit parte vitală a procesului 
de angajare a echipajelor 
multinaționale de la bordul 

navelor. De asemenea, 
autori tăț i le administrat ive 
maritime, sub al căror pavilion 
sunt înregistrate și certificate 
navele comerciale, cer sau 
recunosc testul MARLINS (ISF 
Marlins English Language 
Test for Seafarers) împreună 
cu documentele aferente elibe-
rării certificatelor de pavilion 
pentru personalul navigant.

Universitatea Maritimă din 

Constanța a devenit Centru 
de testare acreditat Marlins în 
România, în conformitate cu 
Standardele MCA (UK Maritime 
and Coastguard Agency), pentru 
candidații interni și externi, în 
urma unei inspecții desfășurate 
de Marlins/SeaTec UK Limited. 
Acreditarea centrului de 
testare este parte importantă 
a credibilității eliberării unui 
certificat Marlins  pentru  anga-

jatori. Testarea se desfășoară 
într-un mediu controlat, astfel 
încât  rezultatele testării să 
reflecte cu acuratețe compe-
tențele și nivelul de cunoaștere 
a limbii engleze/limbii engleze 
maritime ale  candidatului.

Universitatea Maritimă 
din Constanța și-a asumat 
responsabilitatea  înființării unui 
Centru acreditat de testare Marlins 
pentru a ajuta cadeții, personalul 
navigant și alte persoane care 
lucrează în industria maritimă 
să își demonstreze nivelul de 
înțelegere a limbii engleze/limbii 
engleze maritime în mediul 
internațional de lucru, astfel încât 
să asigure asistență în reducerea 
incidentelor și accidentelor pe 
mare.

Universitatea Maritimă din 
Constanța se alătură rețelei 
Centrelor acreditate de testare 
Marlins UK, care se extinde 
acum la peste 180 de Centre la 
nivel global, oferind navigatorilor 
acces la servicii acreditate de 
testare Marlins în peste 40 de 
țări.

Andreea Pascu

■ CARTEA DE VIZITĂ 
A UNIVERSITĂŢII MARITIME 

CONSTANŢA

Enterprise Europe Network  
este o inițiativă a Comisiei 
Europene, fiind cea mai vastă 
rețea la nivel mondial care 
sprijină întreprinderile, prin cele 
peste 600 de centre găzduite în 
organizații care susţin mediul de 
afaceri, institute de cercetare, 
universități, centre tehnologice, 
agenții de dezvoltare etc, din 
60 țări – cele 28 state membre 
ale Uniunii Europene, țări 
candidate, țări membre ale 
Spațiului Economic European.  

În România, Macroregiunea 
2 (Regiunile Nord-Est și 
Sud-Est), reţeaua Enterprise 
Europe Network  este 
reprezentată prin intermediul 
Consorțiului ERBSN (Eastern 
Romanian Business Support 
Network) format din 6 centre 
partenere.

Centrul Enterprise Europe 
Network Constanţa, găzduit de 
Camera de Comerţ, Industrie, 
Navigaţie şi Agricultură 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE  
la Centrul Enterprise Europe Network din cadrul Camerei 
de Comert, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

Constanţa, este liderul acestui 
consorţiu.

Urmând sloganul „sprijin 
pentru IMM-urile ambiţioase 
dornice să inoveze şi să se 
dezvolte internaţional”, oferim o 
gamă largă de servicii gratuite 
pentru clienţi din judeţele 
Constanţa, Tulcea, Brăila şi 
Buzău:

● Internaționalizare – putem 
facilita accesul la baza de date 
Enterprise Europe Network, 
care conține peste 10.000 de 
profiluri (cereri și oferte de 
produse/tehnologii și servicii) ale 
companiilor din aria de acoperire 
a Rețelei Enterprise Europe, prin 
care se pot promova produse şi 
servicii ale companiilor locale şi 
găsi  noi parteneri de afaceri în 
afara ţării;

● Organizare misiuni 
economice și de brokeraje 
(parteneriate de afaceri); 

● Informaţii accesare 
fonduri europene – oferim, 

în regim help-desk, informații 
despre surse de finanțare 
disponibile la nivel regional, 
național sau european, sprijin 
pentru identificarea de parteneri 
pentru proiecte de inovare-
cercetare-dezvoltare;

● Informații despre  legis-
lația și politicile europene, 
condiţii pentru implementarea 
corectă a legislaţiei privind 
Piaţa Unică Europeană, 
implicarea reprezentanţilor 

mediului de afaceri local în 
procesul de policy-making, prin 
transmiterea de feedback către 
Comisia Europeană cu ocazia 
consultărilor publice europene;

● Servicii de informare 
şi sign-posting  în sprijinul  
inovării.

Dorim  să ne cunoaşteti 
mai bine şi serviciile noastre 
să ajute mai mult mediul 
de afaceri local, încura 
jând susţinerea dezvoltării  
IMM-urilor şi a start-up-urilor, 
prin modernizare, inovare şi 
adoptarea  unor măsuri de 
eficientizare a  resurselor.

Dănuţ Jugănaru, 
director CCINA Constanţa
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Consiliul Local al comunei 
Cumpăna, în colaborare cu 
Liceul Tehnologic „Nicolae 
Dumitrescu” din Cumpăna 
şi cu preotul Teofil, un om 
cu suflet mare, care susţine 
ideea culturală în comună,  
au organizat o festivitate 
de omagiere a marelui poet 
naţional Mihai Eminescu.

Activitatea s-a desfăşu-
rat în incinta Campusului 
Şcolar Cumpăna, sub 
titulatura „DOR DE 
EMINESCU “

Scrierile lui Eminescu 
străbat vremurile ances- 
trale şi rămân adevărate 
torţe aprinse la lumina 
cărora, generaţii la rând 
au împletit gândul cu 
fapta, punând în evidenţă 
partea sensibilă, ascunsă, 
responsabilă cu armonia, 
frumosul, blândeţea, 
dreptatea şi aspiraţia către 
perfecţiune, trăsături 
înscrise în spiritualitatea 
umană.

Mihai  Eminescu este Oda 
Patriei, Psalmul Neamului 

■  ZIUA CULTURII NAŢIONALE

POETUL M. EMINESCU SĂRBĂTORIT  
LA CUMPĂNA

şi Doina Naţiunii Daco-
Romane, e cel dintâi român 
al cărui creştet primeşte 
binecuvântarea din cer, dar 
ale cărui picioare sunt înfipte 
până la glezne în pământul 
strămoşesc.

În fiecare an, pe data 
de 15 ianuarie, Mihai 
Eminescu, „Luceafărul 
poeziei româneşti” ajunge 

la inimile celor care îl 
omagiază.

Eminescu este „expresia 
integrală a naţiunii române”. 
Eminescu – ultimul mare 
romantic – este în inima şi în 
conştiinţa fiecăruia dintre noi. 
Eminescu e zămislit din rugi şi 
tina strămoşească. E răspunsul 
la întrebări stăruitoare; e 
zâmbetul de după tristeţe, e 

alinare la fiecare durere, e raza 
de soare într-un abis întunecos, 
e mândria neamului nostru 
românesc.

Fascinaţi de fantezia 
poetică şi epică a marelui 
Eminescu, elevii Liceului 
Tehnologic „Nicolae Dumi-
trescu”, sub îndrumarea 
doamnelor prof.: Corina Alina 
Sîrbu, Alexandru Ecaterina, 
Teodorescu Mioara, Marinescu 
Nicoleta, Nina Rotaru şi 
Luncanu Valentina, l-au 
omagiat pe marele poet naţional 
prin momente literar-artistice 
ce au cuprins recitări de poezii, 
eseuri, prin reconstituirea 
atmosferei basmelor şi poeziilor 
eminesciene, precum şi printr-o 
expoziţie de desene pe teme 
eminesciene, toate acestea 
având ca obiectiv valorizarea 
operei lirice şi epice a lui Mihai 
Eminescu.

Acest eveniment a debutat 
cu dezvelirea bustului 
POETULUI NEPERECHE – 
MIHAI EMINESCU.

Andreea Pascu

În primul număr din acest an, revista TOMISUL CULTURAL (director onorific Ani Merlă,  
director Doina Păuleanu) conţine detalii despre un eveniment găzduit de Muzeul de artă Constanţa, 
e vorba de lansarea cărţii „Viaţa tăcută a naturii”.

Fotografiile din acest colţ de pagină nu fac altceva decât să ilustreze interesul cititorilor pentru 
noua apariţie editorială semnată de Doina Păuleanu, care de aproape 50 de ani – o viaţă de om – se 
află în slujba muzeului amintit.
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Cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Constanța a organizat 

mai multe evenimente care s-au 
desfășurat în acest an cu tema 
„TOȚI EGALI – TOȚI DIFERIȚI”.

În decembrie 2016, în incinta 

TOŢI EGALI – TOŢI DIFERIŢI Centrului Comercial VIVO! (fostul 
Maritimo Shopping Center), a fost 
inaugurată Expoziția de Crăciun. În 
deschidere, copiii de la Centrele de 
Plasament „Antonio” și „Delfinul” 
au prezentat un scurt moment 

artistic.
Expoziția a cuprins peste 

300 de obiecte confecționate în 
tematica sărbătorilor de iarnă, 
realizate de copiii, tinerii și 
adulții protejați în centrele de 
plasament aflate în subordinea 
D.G.A.S.P.C. Constanța. 

Obiectele au fost achizi-
ționate contracost, la sume 
modice.

La Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Constanța a 
avut loc spectacolul susținut de 
copiii, tinerii și adulții protejați în 
centrele de plasament aflate în 
subordinea D.G.A.S.P.C.

Iacob Ioniţă

Căminul Cultural al 
comunei 23 August a găzduit 
a doua ediţie a Festivalului 
„Dobrogea-mozaic etnic”, 
faza locală. Evenimentul face 
parte din proiectul educativ 
cu acelaşi nume, al cărui 
scop este de a promova 
tradiţiile şi obiceiurile etniilor 
conlocuitoare dobrogene.

La invitaţia lansată de 
Şcoala Gimnazială „George 
Coşbuc” 23 August, au 
răspuns: Şcoala Gimnazială 
nr. 1 Limanu, Şcoala 
Gimnazială nr. 1 Albeşti, 
Liceul Teoretic Negru-Vodă, 
Şcoala Gimnazială „Gala 
Galaction” Mangalia, Şcoala 
Gimnazială nr. 1 Mangalia, 
Colegiul Economic Mangalia, 
Şcoala Gimnazială „Serghei 
Esenin” Ghindăreşti.

Programul a cuprins 
dansuri tradiţionale ruseşti, 
colinde interpretate a 
capella, obiceiuri româneşti 
de Anul Nou (Capra şi 
Dansul măştilor), colinde 
internaţionale, recitare de 
poeme dedicate momentului 

Dobrogea – mozaic etnic
Naşterii lui Iisus, interpretare 
vocală a cântecelor specifice 
românilor, ruşilor, turco-
tătarilor şi rromilor. 

Toţi participanţii au 
primit diplome de participare 
şi au servit o gustare oferită 
de sponsorii generoşi. 
Spectacolul a fost urmărit de 
peste 200 de spectatori, care 
au savurat fiecare moment.

Proiectul se află în al 
doilea an de desfăşurare şi va 
fi propus pentru a fi introdus 
în calendarul activităţilor 
educative judeţene pentru 
anul şcolar 2017-2018. 

Mulţumim tuturor parti- 
cipanţilor care au răspuns 
invitaţiei şi au oferit 
publicului din comuna 
23 August un spectacol 
m in u n a t .  Mu l ţ u m im 
cadrelor didactice, părinţilor 
şi copiiilor care s-au implicat 
activ în buna desfăşurare 
a evenimentului şi, nu în 
ultimul rând, administraţiei 
publice locale care ne este 
mereu alături şi sprijină 
activităţile educative propuse 
de Şcoala Gimnazială 
„George Coşbuc” din 
comuna 23 August.

 Prof. David Valentina

● Proiectul care promovează tradiţiile
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● INFO  ZONA METROPOLITANÃ

Workshop-ul naţional 
„CERCETARE ŞI EXPERTIZĂ 
INGINEREASCĂ LA 
CONSTANŢA” – Ediţia a patra, 
a avut loc la Constanţa, cu 
tema: „Inovarea şi creativitatea 
în societatea cunoaşterii”. 
Organizatorii acestui 
eveniment: Universitatea 
Maritimă Constanţa 
(UMC) şi Asociaţia 
Generală a Inginerilor 
din România (AGIR) – 
Sucursala Constanta, în 
colaborare cu Asociaţia 
Experţilor Extrajudiciari 
şi Consultanţi (SETEC) 
şi cu Asociaţia Corpul 
Experţilor Tehnici din 
România (CET-R).

CERCETARE ŞI EXPERTIZĂ 
INGINEREASCĂ

Scopul urmărit prin realizarea 
workshop-ului a fost acela de 
a crea un context profesional 
necesar identificării de soluţii, prin 
promovarea inovării şi creativităţii, 
care să faciliteze tranziţia la 
societatea cunoaşterii.

23 de lucrări selectate sunt 
din domeniile cercetării (teoretice 
şi practice) şi ale expertizei 
inginereşti. Sunt prezentate 
soluţii concrete pentru o largă 
gamă de domenii (maritim, marin, 
naval, IT, militar, construcţii, 
industrie, economie, învăţământ 
preuniversitar şi universitar, 
conservare patrimoniu, expertiză/
evaluare etc.).

Fiecare lucrare vine cu 
propuneri care, prin conţinutul lor, 
implică creativitate şi/sau inovare. 
Lucrarea prezentată de dl profesor 

Ion Băraru („Centrul de Cercetări 
al Elevilor – strategia STEM”), 
este un exemplu reprezentativ 
referitor la identificarea de 
soluţii pentru pregătirea viitorilor 
cercetători. Soluţia prezentată de 
domnul ing. Miron Procop, un alt 
exemplu, are la bază o invenţie 
proprie brevetată. Alte soluţii se 
bazează pe finanţarea obţinută 
prin accesare Fonduri Europene. 
O altă noutate a acestei ediţii o 
reprezintă lucrările de cercetare 
din domeniul Forţelor Navale.

Un moment literar deosebit, 
similar cu cel de la ediţia 
a doua, a fost asigurat de 
ing. Dan Norea, Preşedinte 
al Clubului Umoriştilor 
Constănţeni şi membru al 
Cercului „Clubul Inginerilor 
Epigramişti” – AGIR.

Acest eveniment a 
fost dedicat sărbătoririi 
„Zilei cercetătorului 
şi proiectantului din 
România”.

Iacob Ioniţă

În anul 1856, atunci când 
Congresul de la Paris îşi începea 
lucrările, Edmond Texier publica 
un “apel către Congres în 
favoarea românilor”, document 
de mare valoare, din care 
desprindem în continuare câteva 
fragmente ce demonstrează 
faptul că problema unirii celor 
două principate dunărene era 
cunoscută în Europa, iar pe de 
altă parte că idealul de unire 
al românilor avea atunci mulţi 
simpatizanţi în marile capitale 
europene.

Se ştie că Franţa a sprijinit 
lupta partidei unioniste din 
Moldova şi Valahia, iar presa 
franceză a remarcat de fiecare 
dată similitudinile dintre cele 
două popoare; dincolo de 
aceasta oamenii politici vedeau 
şi o modalitate prin care Franţa 
îşi putea asigura poziţiile în 
această parte a Europei. Dar iată 
câteva rânduri din textul amintit 
mai sus: “Cu toate că s-au aflat 
sub dominaţia diferitelor puteri, 
românii sunt, în ciuda acestui 
fapt, unul din popoarele cele 
mai omogene din Europa. Ei 
vorbesc toţi aceeaşi limbă, se 
închină toţi aceluiaşi Dumnezeu, 
au aceleaşi tradiţii, aceleaşi 

24 ianuarie: Chestiunea Unirii Principatelor în 
viziunea contemporanilor europeni

aspiraţii şi inimile lor bat toate 
la unison cu inima Franţei, sora 
lor mai mare care, mergând 
în fruntea rasei latine, este 
considerată de ei protectoarea 
lor naturală”1. 

Iar formarea unui stat 
puternic aducea cu sine o forţă 
militară întărită la gurile Dunării, 
iar Edmond Texier exprimă clar 
acest lucru: “Formarea unui stat 
român independent ar fi astfel 
justificată de interesul european. 
Întinderea acestui stat ar fi de 
mai bine de opt mii de leghe 
pătrate, populaţia sa de şase 
milioane de suflete, şi el ar avea 
ca frontiere Marea Neagră, 
Nistrul, Carpaţii şi Dunărea. 
Acest stat, atât de bine delimitat, 
cu bogăţia solului său, condiţiile 
economice în care se găseşte, 
cu instituţii înţelepte, poate 
întreţine o armată de o sută de 
mii de oameni, cu o rezervă de 
o sută de mii şi cu posibilităţi 
de aprovizionare pentru a primi 
pe teritoriul său o armată aliată 
de două sute de mii de soldaţi. 
Constituirea acestui stat este 
de o necesitate absolută dacă 
vrem ca rezolvarea chestiunii 
Orientului să nu fie efemeră...”.  
Concluzia sa nu accepta ideile 

vehiculate atunci ce doreau o 
ţară cu două guverne ce ar fi 
guvernat sub oblăduirea Porţii, 
iar domnitorul ar fi avut puteri 
reduse. Astfel, autorul afirma 
în încheierea materialului său: 
“Adevărata soluţie, singura care 
să fie realmente politică este 
aceasta: unirea Principatelor 
şi constituirea unui stat 
independent sub patronajul 
puterilor occidentale cu un 
domnitor autohton, ales în mod 
liber de ţară, sau un suveran 
aparţinând uneia din familiile 
domnitoare din Europa”2.

Un alt observator, Elias 
Regnault, autorul lucrării 
“Mistere diplomatice pe malurile  
Dunării”, scria în anul 1858: “în 
ceea ce-i priveşte pe români, 
ceea ce îi interesează în primul 
rând este să fie o naţiune. 
Dacă pentru progresul lor 
trebuie să sacrifice câteva din 
vechile lor clauze, acesta este 
un lucru secundar. Principalul 
pentru ei este să trăiască şi să 
se guverneze prin ei înşişi; şi 
mai târziu, tot prin ei înşişi, vor 
putea să modifice ceea ce nu le 
convine şi să-şi dea ceea ce le 
lipseşte”3.               

La rândul său, Armand Levy  

considera dreptul românilor de 
a se constitui într-un singur stat 
ca o realitate justă şi inevitabilă: 
“Situaţia Principatelor române 
faţă de Imperiul Otoman este 
atât de limpede încât e nevoie 
de o mare ignoranţă  ori de o 
rea-credinţă deosebită pentru a 
îndrăzni măcar s-o conteşti”4. 

Consulul Belgiei de la 
Bucureşti J. Poumay raporta 
la 16 februarie 1859, despre 
convorbirea pe care o avusese 
cu principele ales Alexandru 
Ioan Cuza şi imaginea bună pe 
care acesta i-o lăsase: “este 
un om al ordinii şi energiei; 
antecedentele sale ca prefect 
de Galaţi, ca şef al miliţiei şi ca 
funcţionar public sunt din cele 
mai bune şi toată lumea îi dă 
dreptate; ordinea şi fermitatea 
sunt mobilurile sale”5.
_______________________

1 “Românii la 1859”, crestomaţie 
publicată de Biblioteca Centrală de 
Stat a României şi Direcţia generală 
a Arhivelor Statului, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984,  
vol. II, p. 74.

2 Ibidem, p. 84.
3 Ibidem, p. 129.
4 Ibidem, p. 91.             
5 “Românii la 1859”, vol I, Bucureşti, 

1984, p. 423.

 Constantin Cheramidoglu
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Doamna Mariana Gâju, 
prim-vicepreședintele A.Co.R., 
primarul comunei Cumpăna, 
a fost aleasă vicepreședinte 
al Consiliului Comunelor și 
Regiunilor din Europa

La sediul administrativ 
al provinciei Limburg din 
Maastricht a avut loc întâlnirea 
Comitetului de conducere 
a Consiliului Comunelor 
și Regiunilor din Europa – 
CCRE/CEMR, în cadrul căreia 
Asociația europeană și-a ales 
organele de conducere. 

Astfel, ca semn al aprecierii 
de care se bucură Asociația 
Comunelor din România la 
   nivel european și al activității 
depuse în cadrul CCRE/ 
 CEMR, doamna Mariana 

Gâju, prim-vicepreședinte 
al Asociației Comunelor din 
România și primarul comunei 
Cumpăna, județul Constanța, 
a fost aleasă vicepreședinte 
al Consiliului Comunelor și 
Regiunilor din Europa pentru 
regiunea Europa de sud-est. 

Președinte al CEMR a 

fost ales domnul Stefano 
Bonaccini, președintele re-
giunii Emilie-Romagne, Italia,  
co-președinți sunt domnul 
Rainer Haas, președintele 
regiunii Ludwigsburg, 
Germania și doamnna 
Gunn-Marit Helgesen, 
președintele Asociației 
Norvegiene a Autorităților 
Locale și Regionale. 

De asemenea, CEMR are 
și 13 vice-președinți, fiecare 
reprezentând o regiune a 
Europei, fiind practic res-
ponsabili pentru legătura cu 
asociațiile de autorități locale 
și regionale și cu membrii 
acestora.

Cu această ocazie s-au 
celebrat 25 de ani de la 

semnarea tratatului de la 
Maastricht printr-o dezbatere 
despre viitorul Europei. 

Discutând despre situația 
în Europa în acest moment și 
despre ce viitor ar putea avea 
Uniunea Europeană,  punând 
accent pe rolul autorităților 
locale și regionale în Europa 
2030, participanții au 
concluzionat că diversitatea 
este practic ceea ce va duce 
la întărirea Europei în ciuda 
tuturor problemelor ivite în 
ultimii ani și că Uniunea 
Europeană trebuie să facă 
tot ce este necesar pentru a 
nu-și dezamăgi cetățenii, în 
special pe cei tineri care văd în 
Uniunea Europeană speranța 
pentru un viitor bun.

De legaț ia  Românie i 
la acest eveniment a fost 
compusă din d-na Mariana 
Gâju,  primarul comunei 
Cumpăna, județul Constanța 
și de dl. Ovidiu Teodor Crețu, 
primarul municipiului Bistrița.

Andreea Pascu

►	CUMPĂNA

Având în vedere avertizările 
meteorologice şi codurile insti-
tuite pe raza judeţului Constanţa, 
din perioada 06.01.2017 şi 
până în prezent,  precum şi 
fenomenele meteorologice 
extreme ce au afectat activitatea 
multor agenţi economici, le 
reamintim firmelor constănţene 
că există posibilitatea solicitării 
unui aviz de forţă majoră, menit 
să exonereze de răspundere 
contractuală, partea care 
invocă evenimentul de forţă 
majoră şi care nu şi-a îndeplinit 
sau nu-şi poate îndeplini, total 
sau parţial, obligaţiile asumate 
prin contract, faţă de partenerul 
contractual.

Camera de Comerţ , 
Industr ie ,  Navigaţ ie  ş i 
Agricultură Constanţa  are 
atribuţia exclusivă de a aviza 
cazurile de forţă majoră, în 
raza judeţului Constanţa. Până 

ELIBERAREA AVIZULUI 
DE FORŢĂ MAJORĂ

la acest moment,  s-au înregistrat 
numeroase solicitări primite din 
partea agenţilor economici.

Deosebit de important este 
ca agenţii economici, afectaţi de 
evenimentul de forţă majoră, să 
notifice partenerilor contractuali, 
existenţa forţei majore, ce 
împiedică executarea totală sau 
parţială a obligaţiilor contractuale, 
în termenul stipulat în contract 
sau, în absenţa unei astfel 
de prevederi, într-un termen 
rezonabil de la declanşarea 
forţei majore, urmând ca ulterior 
să prezinte avizul de forţă majoră 
eliberat de CCINA Constanţa. 

Pentru consultanţă, în 
ceea ce priveşte documentaţia 
necesară, puteţi contacta 
Direcţia Juridică şi Arbitraj, din 
cadrul CCINA Constanţa, tel: 
0241.619854, fax: 0241.619454, 
e-mail: office@ccina.ro.

Iacob Ioniţă

18 cercetători din 
domeniul biodiversităţii 
marine din ţările riverane 
Mării Negre (Georgia, 
Turcia, Ucraina, Bulgaria 
şi Turcia) au venit în 
Constanţa, la invitaţia 
ONG Mare Nostrum.

Ei au fost instruiţi şi 
susţinuţi de o echipă de 
traineri britanici, formată 
din prof. Philip Hammond 
şi dr. Lidsay Porter de la 
Universitatea St. Andrew 
din Scoţia, pentru a stabili 
o metodologie comună 
pentru studiile de estimare 
a abundenţei şi distribuţiei 
cetaceelor şi demararea 
unor proiecte comune 
în direcţia cunoaşterii 
stării de conservare a 

Eveniment la Constanța
acestora în  Marea Neagră.   
Lucrările acestui workshop 
s-au desfăşurat în luna 
decembrie 2016 la Hotelul 
Oxford, din Constanţa.

Evenimentul face parte 
dintr-un proiect derulat de 
Mare Nostrum şi finanţat de 
Secretariatul ACCOBAMS 
(Acordul pentru conservarea 
cetaceelor din Marea 
Neagră, Marea Mediterană şi 
zona contiguă a Oceanului 
Atlantic), la care organizaţia 
noastră este parteneră încă 
din anul 2013.

Prezenţa invitaţilor la 
Conferinţa de presă dedicată 
acestui eveniment ne-a 
onorat, în mod deosebit. 

Cecilia Pătrăhău

 
 

Mariana Gâju a fost aleasă 
vicepreședinte al consiliului 

coMunelor și reGiunilor din europa

● Credem că vă interesează ● INFO
ZONA METROPOLITANÃ
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Școala Gimnazială ”George Coşbuc” 
23 August este beneficiara unui proiect 
ERASMUS+ (2015-2017), cu titlul Se 
déplacer au quotidien en Europe, réalités 
et perspectives. Școlile partenere sunt 
College d’Isle din Vienne (Franţa) şi 
Gesamtschule Hüllhorst din localitatea 
Hüllhorst (Germania).

În cadrul proiectului au avut loc trei 
mobilităţi ale elevilor, în fiecare dintre 
localităţile în care se află instituţiile 
partenere şi două întâlniri transnaţionale 
ale membrilor echipei de coordonare a 
activităţilor. În perioada 5-16 iunie 2017 
va avea loc ultima mobilitate, cu toţi copiii 

implicaţi (48) şi nouă cadre didactice în 
Germania, unde se vor deplasa peste 200 
km cu bicicletele pe ruta EuroVelo 6 (între 
Ulm şi Resenburg). 

În vederea pregătirii acestei ultime 
acţiuni comune de anvergură, cei 16 elevi 
implicaţi activ în proiect sunt pregătiţi 
săptămânal teoretic (realizarea unei rute 
de bicicletă în zonă, exerciţii de citire a 
unei hărţi, documentare privind rutele de 
ciclism din Europa şi, în special EuroVelo 6, 

legislaţie rutieră, comunicare în limba germană şi engleză), dar 
şi practic (pregătire fizică, orientare în natură, ciclism, lecţii de 
mici reparaţii ale bicicletei).

Cum marţea era ziua rezervată pregătirii fizice, zăpada nu a 
împiedicat desfăşurarea orelor planificate. Convocarea a avut 
loc la ora 12.00, iar la chemarea cadrului didactic organizator, 
prof. David Valentina, au răspuns şi alţi elevi ai Școlii 
Gimnaziale ”George Coşbuc” 23 August. Pregătirea a constat în 
îndrăgitele jocuri de iarnă: ”bulgăreala”, ”cel mai frumos om de 
zăpadă” şi ”săniuţa cea mai iute”. 

Mulţumim părinţilor care au înlesnit participarea copiiilor, 
dar şi copiiilor care nu ne-au dezamăgit şi au participat în număr 

atât de mare! Vă mulţumim 
că ne-am simţit din nou copii 
alături de voi şi că ne-am pregătit 
împreună prin joc pentru un 
proiect atât de important pentru 
şcoală şi comunitate!

Prof. Iacob Magdalena

>

,EDUCATIE NONFORMALA CU… ZAPADA

>● Proiect educaţional
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