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Autoritățile tulcene au luptat
cu vitregiile iernii
Ne-am propus să reînviem în acest colț de pagină atmosfera
urbei noastre, din vremurile uitate, în care Tulcea era un orășel
la Gurile Dunării, unde pescuitul și negoțul reprezentau princi
palele îndeletniciri ale unor oameni harnici, care conviețuiau
în armonie, deși numărul etniilor conlocuitoare era chiar mai
mare decât în zilele noastre.
Construit între anii 1910 și 1914 de inginerii Ștefan Borș și
Robert Flamm, pe baza contractului încheiat pe 10 martie 1910
cu Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Palatul Pescăriilor Statului a fost amplasat în Piața Mircea cel Bătrân (denumită apoi, după 1947, Piața Republicii), în preajma statuii marelui domnitor.
Terenul pe care s-a ridicat Palatul (devenit apoi Tribunal) a
fost proprietatea Primăriei, care l-a cedat Ministerului Agricul
turii și Domeniilor, în schimbul Lacului Ciuperca. Din anul 1948,
atribuțiile Administrației Pescăriilor Statului au fost preluate
de Inspectoratul Regional Piscicol Tulcea și de Societatea de
stat „Compescaria” – pentru comercializarea și industrializarea
peștelui, iar mai târziu – de Centrala Delta Dunării.
Pentru a prezenta cititorilor noștri și alte imagini la fel de
valoroase, îi rugăm pe cei care dețin fotografii sau cărți poștale
(ilustrate), în care apar străzi sau clădiri din Tulcea de altădată,
să le scaneze (eventual cu o aplicație de mobil) sau chiar să le
fotografieze (la o rezoluție optimă) și să ni le trimită pe una
dintre adresele de mail din caseta tehnică.
Vă mulțumim anticipat!

Primarul Ștefan Ilie – vorbitor E.C.I.P.E.S.
Pe 23 ianuarie, la invitația Institutului de Dezvoltare și
Expertiză a Proiectelor Moldova, primarul municipiului Tulcea
– domnul Ștefan Ilie – a participat, în calitate de vorbitor, la
dezbaterea online România – Republica Moldova, ,,Cetățenii
Republicii Moldova merită programul E.C.I.P.E.S.”. Conceptul
acestui program (European Cohesion by Individual, Public
and Entrepreneurs Support) a fost dezvoltat, în urma bunelor
practici dintre autoritățile locale din România și Republica
Moldova, fiind propus Comisiei Europene spre implementare
în Republica Moldova, pentru perioada anilor 2021 – 2033.
De efectele programului E.C.I.P.E.S. vor beneficia – direct
de la Bruxelles, prin parteneriate cu autoritățile locale din România, din fonduri europene
– 17% din populația Republicii Moldova, 50% dintre primării și 2.000 de tineri, viitori
antreprenori.
Importanța evenimentu
lui a fost sporită de desfășu
rarea acestuia în ajunul zilei de 24 ianuarie, o zi im
portantă pentru istoria celor
două țări românești, cu o
istorie, cultură, limbă, mai
nou și economie și destin eu
ropean comune.
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În ultimele zile ale lui 2020,
Primăria municipiului Tulcea a
lansat Tulcea City Report, o apli
caţie pentru telefonul mobil,
achiziţionată de municipalitate,
cu scopul de a primi petiţii de la
cetăţeni, în contextul pandemiei Covid 19, dar și ca un prim
pas către o dorită digitalizare cvasi-generală. Astfel, pe
29 decembrie a fost lansată
aplicația pentru Android, iar
de pe 12 ianuarie, aceasta este
disponibilă și pe iOS, sistemul
de operare pentru telefoanele
mobile iPhone (mica întârziere
a fost cauzată de procesul de
aprobare – mai minuțios – al
celor de la Apple).
„Tulcea City Report este aplicația
pe care o punem la dispoziția tulcenilor,
pentru ca problemele acestora să fie
cunoscute și rezolvate cât mai repede
de autoritățile locale și de serviciile din
subordine”, a postat – pe 29 decembrie
– pe pagina sa de socializare primarul
municipiului Tulcea, domnul Ştefan Ilie.
Conform descrierii edilului-șef, „Tulcea City Report este o aplicaţie pentru
telefonul mobil sau tabletă, gratuită,
simplă şi intuitivă, care permite cetăţenilor cu spirit civic să transmită diverse
sesizări şi incidente către Primăria Tulcea. Problemele punctuale din străzile
orașului, cum ar fi gropi în asfalt, câini
comunitari, resturi menajere sau moloz
aruncate la întâmplare, gunoi în mijloacele de transport, disfuncţionalităţi în
iluminatul public, coşuri de gunoi vandalizate, vehicule abandonate, blocaje din cauza zăpezii, avarii de apă rece
şi caldă, canalizare înfundată etc. pot
fi transmise direct de pe dispozitivul
mobil către dispeceratele operatorilor
de servicii publice, pentru a acţiona cu
promptitudine şi a limita eventualele
pagube”. În momentul instalării aplicaţiei, telefonul mobil trebuie să aibă conexiunea la internet activă, însă pentru
a transmite o sesizare, aplicaţia poate funcţiona chiar şi în absenţa acestei
conexiuni, sesizarea făcută urmând să
fie transmisă efectiv la momentul conectării dispozitivului mobil la internet.
Aplicaţia reprezintă o linie de urgenţă
pentru probleme publice, care va contribui la dezvoltarea spiritului civic al
cetăţenilor şi la creşterea încrederii în
operatorii de servicii publice locale.

TULCEA CITY REPORT:

un prim mic pas spre marea digitalizare

Cum se depune o sesizare?

1. Alegeţi categoria problemei reclamate.
2. Faceţi o poză care să prezinte cât mai

clar problema sau încărcaţi poza făcută anterior (se pot transmite şi sesizări fără poze).
3. 
Descrieţi pe scurt problema (de
exemplu: cămin de vizitare surpat).
4. Completaţi strada şi numărul unde
aţi sesizat problema sau apăsaţi butonul pătrat de culoare albastră de
lângă chenarul adresei, pentru localizarea problemei pe hartă – adresa se
va completa automat (apăsarea butonului albastru va oferi autorităţilor
localizarea GPS exactă a problemei).
5. Dacă aţi completat deja datele de
identificare din secţiunea „Profilul
meu”, ele se vor prelua automat în sesizare. În caz contrar, pentru a transmite sesizarea, trebuie să completaţi
datele de identificare (nume, prenume, număr de telefon).
6. 
Trimiteți sesizarea – butonul din
dreapta sus („bifă”).

Statusurile petitiilor:
Status „Înregistrată” – în acest moment, sesizarea este trimisă departamentului competent.
Status „În lucru” – în acest moment
sesizarea a fost preluată de departamentul competent şi v-a fost comunicat următorul pas în rezolvarea petiţiei
(de exemplu: Echipa va verifica). Acţiunea comunicată se poate modifica (de
exemplu: Groapa va fi asfaltată în cursul
acestei săptămâni), caz în care utilizatorul este notificat.
Status „Rezolvată” – în acest moment
sesizarea dumneavoastră a fost soluţionată sau are un răspuns final care va fi
comunicat utilizatorului.

Status „Respinsă” – sesizarea are conţinut neadecvat sau nu se încadreaza în
tipul de sesizări care fac obiectul acestui
canal de comunicare. Mesajul de respingere va fi însoţit de o explicaţie.
Iar rezultatele nu au întârziat să apară: în perioada în care municipiul a fost
pus la grea încercare de urgiile iernii
(26 – 29 ianuarie), Tulcea City Report
a preluat aproximativ 150 de sesizări.
În lipsa aplicației, cele mai multe dintre probleme ar fi rămas nesemnalate,
pentru că numerele de telefon ale primăriei nu ar fi făcut față, iar messenger-ul este limitat în astfel de situații.
Însă, edilii consideră că Tulcea City
Report este doar un mic pas spre digitalizare, grație tehnologiei putându-se recupera decalajele de care suferă orașul.
Într-o altă postare recentă, domnul Ștefan Ilie, primarul municipiului, afirmă –
cu convingere – căTulcea poate deveni
un „smart city”, adică:
 poți rezolva totul la un singur
ghișeu (ghișeul unic) – verifici online
starea și traseul unei solicitări depuse (în
lucru, rezolvată)
 poți plăti online taxele și impozitele – soliciți și depui documente online – poți face programări online pentru
audiențe, stare civilă, etc. – timpul de
eliberare a documentelor este redus de
la câteva luni, la câteva zile; o aplicație
pentru registratura electronică optimizează circuitul documentelor.
Sigur că toate acestea se realizează doar cu bani (adică, investiții),
însă vestea bună este că, în perioada
2021 – 2027, localitățile urbane din
România pot depune proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea conceptului de „smart city”.
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Zilele de 27, 28 și 29 ianuarie – pentru care a fost valabil un
cod portocaliu de ninsori abun
dente și viscol – au pus la grea
încercare autoritățile și locuitorii municipiului Tulcea. În acest
interval de timp, reprezentanții
factorilor implicați au răspuns la
peste 500 de solicitări de inter
venții (dintre care 150 de sesizări
pe aplicația Tulcea City Report,
aproximativ 50 – la ISU, restul venind pe messenger și prin ape
luri telefonice).

Autoritățile tulcene au luptat cu vitregiile iernii
S-a intervenit permanent, cu toate
utilajele aflate în dotare. Tot personalul
pe care Primăria Tulcea îl are la dispoziție a fost mobilizat, unii dintre angajați
fiind nevoiți să gestioneze situația chiar
din izolare. Dificultatea intervențiilor a
fost sporită de numeroșii arbori doborâți
de greutatea zăpezii, în diferite zone ale
orașului. Coordonate de autoritățile locale, echipajele ISU și cele ale Serviciilor
Publice au eliberat căile de comunicație,
spațiile afectate, în funcție de gravitatea
fiecărui caz.
Domnul Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, le-a mulțumim pentru implicare și profesionalism tuturor celor implicați în lupta cu vitregiile iernii și a ținut
să scrie câteva cuvinte – în aceeași postare, pe pagina sa oficială – despre una dintre cauzele acestor nedorite întâmplări.
„Aceste experiențe neplăcute, care
pun în pericol viața și bunurile, nu tre
buie însă uitate în timpul anului, în cadrul
campaniilor de toaletare. Până acum, toaletarea s-a realizat în oraș la cerere și nu
în urma unui program bine întocmit de
experții în domeniu; și, sub presiunea
unor critici nespecializate, autoritatea locală a cedat, iar copacii au rămas neîngrijiți și foarte periculoși în condițiile unor
rafale puternice de vânt și zăpadă abundentă. Începând din acest an, toaletarea
va fi executată stradă cu stradă și pentru
fiecare arbore, prin programe profesio-
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niste și comunicate anticipat, astfel încât
să reducem la minimum pericolele”.
În paralel, din cauza manifestării fenomenelor meteo prognozate, „cod
portocaliu”, de ninsori viscolite și vizibilitate redusă, ISU Tulcea a fost solicitat să
intervină în următoarele situații:
 Detașamentul de Pompieri Tulcea
a acționat pentru a înlătura trei arbori
căzuți pe trei autoturisme parcate, în
municipiul Tulcea, pe străzile Podgoriilor,
Aleea Cicoarei și Aleea Lanului;
 Detașamentul de Pompieri Tulcea
a acționat în municipiul Tulcea pentru
a îndepărta doi copaci sprijiniți de un
imobil pe strada I.L. Caragiale și un arbore căzut pe carosabil pe strada Gavrilov
Corneliu, care bloca traficul rutier din
zonă. Din fericire, nu s-au înregistrat victime sau persoane rănite;
 Detașamentul de Pompieri Tulcea,
cu un echipaj format din cinci subofițeri
și o autospecială de stingere cu apă și
spumă, a acționat pe DN 22A, între localitățile Cataloi și Nalbant, pentru tractarea și deblocarea a cinci autovehicule înzăpezite, în care se aflau șase persoane.
În plus, în seara zilei de 27 ianuarie,
șase tiruri și un microbuz cu 13 pasageri
au fost blocate la ieșirea din municipiu.
Persoanele afectate au fost sprijinite de
primărie, primind hrană și adăpost. Trei
persoane au fost duse la Centrul „Phoe-

nix”, iar o familie cu un copil de trei luni a
fost cazată la o pensiune.
Despre această acțiune, primarul
Ștefan Ilie a mai adăugat, în postarea
citată anterior: „Le mulțumim tuturor
colegilor care au fost pe teren și tuturor
celor care s-au oferit să ne ajute. Suntem conștienți că se putea mai mult, însă
știm ce avem de făcut pe viitor:
 dotarea cu autospeciale de intervenție
suplimentare, inclusiv a unora de mici
dimensiuni, care să permită accesul pe
străzile mai înguste;
 lucrări de intervenție specializate asupra arborilor și alegerea speciilor de
arbori plantați în funcție de specificul
fiecărui amplasament și de vegetația
existentă în zonă;

toleranță zero față de neregulile care
țin de proiectarea urbană, autorizările abuzive ducând la o dezvoltare
haotică. ABC-ul dezvoltării urbane
pune în prim-plan accesul mașinilor
de intervenție (pompieri, ambulanță,
deszăpezire).
De aceea trebuie să înțelegem cu toții că dezvoltarea lipsită de coerență are
urmări pe termen lung. Regulile de baza
în urbanism au fost bagatelizate, de aceea, pe parcurs, încep să apară consecințe
din ce în ce mai grave, iar orașul și locuitorii au de suferit.
Vă mulțumim pentru înțelegere
și cooperare!”.

Ceremonii de trecere în rezervă
la ISU „Delta” Tulcea
În zilele de 29 ianuarie și, respectiv,
1 februarie 2021, la sediul Inspectora
tului pentru Situații de Urgență „Delta”,
al județului Tulcea, au avut loc cere
moniile de trecere în rezervă, cu drept
de pensie, a următoarelor cadre:
colonel Curleancă-Năstase Eugen
locotenent colonel Ciocoiu Florin-Cristian
locotenent Geantă Cornel
plutonier adjutant șef Dumitru Ilie
plutonier adjutant șef Grigore Sandu
plutonier adjutant șef Horinceanu Daniel
plutonier adjutant șef Sualîc Daniel
plutonier adjutant șef Dimcea Vlad Aurel
plutonier adjutant șef Ureche Angheluță
funcționar public inginer Mereuță Gheorghe.

La final de carieră în slujba ISU, în
semn de recunoaștere a calităților profesionale și umane, de apreciere a devotamentului, loialității și a responsabilității

dovedite în întreaga activitate desfășurată, inspectorul șef, colonel Petrov
Daniel, i-a felicitat pe foștii colegi – trecuți acum în rezervă – și le-a înmânat
plachete și diplome de onoare, cu urarea: „Vă dorim sănătate deplină, fericire
alături de cei dragi şi să vă bucuraţi de
pensie cât mai mulţi ani! ”.

3,04% – rata şomajului înregistrat în Tulcea
în luna decembrie a anului 2020
Conform celor mai recente date
oficiale, la sfârșitul lunii decembrie
2020, în evidențele Agenției Jude
țene pentru Ocuparea Forței de
Muncă Tulcea erau înregistrați 2520
de șomeri (din care 1203 femei),
rata șomajului fiind de 3,04%.
Comparativ cu luna precedentă,
când rata șomajului a fost de 3,18%,
în decembrie 2020, acest indicator a
înregistrat o scădere cu 0,14 pp.
Din totalul de 2520 persoane
înregistrate în evidențele A.J.O.F.M.
Tulcea, 992 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1528 erau
șomeri neindemnizați. În ceea ce
privește mediul de rezidență, 1822
șomeri provin din mediul rural, iar
698 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de
vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total
până în 25 de ani
între 25 şi 29 de ani
între 30 şi 39 de ani
între 40 şi 49 de ani
între 50 şi 55 de ani
peste 55 de ani

2520
340
160
408
703
519
390

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare (41,23%) din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Tulcea,
urmați de cei cu studii liceale (25,15%), iar
16,86% au studii primare. Șomerii cu nivel de
studii medii – submedii reprezintă 97,11% din
totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii
superioare sunt 2,89%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel
de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 611 persoane foarte greu ocupabile, 537 greu ocupabile, 970 mediu ocupabile, iar 402 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se
realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele
A.J.O.F.M. Informaţii detaliate despre structura
şomajului la nivelul judeţului Tulcea sunt afişate pe pagina de internet a A.J.O.F.M. Tulcea
la adresa https://www.anofm.ro/details.html?categ=1&subcateg=6&agentie=Tulcea.

5

La nivelul județului Tulcea,
campania de vaccinare anti-Covid a demarat pe 4 ianuarie
2021. Într-o primă fază, până pe
13 ianuarie 2021, s-au vaccinat
un număr de 1101 persoane,
repartizate astfel: 565 la centrele
de vaccinare din cadrul Spitalu
lui Judeţean de Urgenţă Tulcea,
426 la centrele de vaccinare de
la Colegiul Medicilor şi 110 la
centrul de vaccinare din cadrul
Spitalului Orăşenesc Măcin.

Tulcenii se vaccinează împotriva Covid
După această primă decadă, în cursul
zilei de 14 ianuarie 2021, prefectul judeţului Tulcea, Alexandru Cristian Iordan,
alături de primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie, şi de consilierul acestuia, Bogdan Vasilescu, au verificat stadiul
lucrărilor de amenajare la noul centru
de vaccinare, din Sala de sport DanielIulian Pohariu (str. Isaccei nr. 20), cu patru
puncte de injectare, dintre care două au
început să funcționeze de pe 20 ianuarie.
Despre tranziția între etape și stadiul
vaccinării în municipiul Tulcea, Instituția
Prefectului Județului Tulcea a emis următorul comunicat de interes public.
Începând de pe 17 ianuarie 2021, a debutat şi la Tulcea etapa a II-a a campaniei
de vaccinare împotriva Covid 19.
Potrivit procedurilor adoptate la nivel
de nucleu judeţean de vaccinare, în prima
fază vor fi vaccinaţi vârstnicii din centrele
rezidențiale, după care persoanele cu
grad ridicat de risc, astfel: adulții de
peste 65 de ani, adulții care suferă de boli
cronice și persoanele care desfășoară
activități esențiale.
Imunizarea propriu-zisă a persoanelor care se încadrează în această primă
fază din etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva Covid 19 a început pe
17 ianuarie prin vaccinarea beneficiarilor
de la centrele sociale din Babadag şi parţial Zebil (300 de beneficiari), urmând ca
în următoarele două zile să fie imunizaţi
beneficiarii din centrele din Tulcea, Zebil,
Horia şi Tichileşti (165 de beneficiari).
Începând de pe 18 ianuarie 2021, la
nivelul judeţului Tulcea, sunt deschise
pentru programare online (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login)
două din cele patru puncte de vaccinare
din centrul de vaccinare de la Tulcea,
amenajat la Sala Dan Pohariu, str. Isaccei
nr. 20, judeţului nostru fiindu-i alocate doar
două fluxuri de vaccinare (2 x 60 doze de
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vaccin/zi). Activitatea de vaccinare începe
efectiv în acest centru pe 20 ianuarie 2021,
în intervalul orar 8.00 – 20.00.

Informaţii esenţiale
Modalităţile de programare la vac
cinare pentru celelalte categorii de per
soane beneficiare din etapa a II-a sunt
următoarele:
1. Adulţii cu vârsta de peste 65 de ani
se pot programa la vaccinarea împotriva
COVID utilizând oricare dintre următoarele modalități:

Săruturile și îmbrățișările uitate.
Excursiile cu școala. Bunicii la masa
de sărbători. Un film bun la cinema
cu popcorn și suc mare. O seară la
teatru cu sala plină. Un concert cu
mii de spectatori. O cină la restaurant
cu prietenii. O escapadă de weekend
cu avionul, hotărâtă peste noapte. O
petrecere acasă unde fiecare aduce
gustări. Competiții sportive. Strângeri
de mână când faci cunoștință cu
cineva. Vise liniștite și granițe deschise.
Profesori care merg printre rândurile
băncilor. Mulțimea din gară. Libertatea
de a sta acasă când vrei TU. Vaccinul
conține mai mult decât rețeta pentru
anticorpii atât de necesari în lupta cu
COVID-19. Vaccinul ne dă libertate.
Acest text circulă pe internet de câteva
săptămâni și a fost tradus și adaptat de
Sebastian Trenka, din județul Timiș.

a. individual, prin intermediul platformei
(https://programare.vaccinare-covid.gov.
ro/auth/login);
b. prin contul unui aparținător, prin intermediul platformei online (de pe un cont
se pot înscrie până la 10 persoane);
c. prin call center – la 021.4144425;
d. prin intermediul medicilor de familie;
e. prin structurile de asistență socială de
la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale (U.A.T).
2. Persoanele cunoscute cu boli cronice
pot fi persoanele (indiferent de vârstă!) care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli
metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni
cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni
oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down,
afecțiuni hepatice moderate / severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe
(pacienți transplantați, cu consult medical
prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV / SIDA).
Aceste persoane se pot programa
pentru vaccinare, de regulă, prin medicii
de familie pe lista cărora sunt înscriși.
Prin excepţie, în cazul în care nu au
acces la medicul de familie propriu, se pot
programa prin următoarele modalități:
a. prin call center unic: 021.4144425;
b. prin intermediul oricărui alt medic de
familie;
c. prin structurile de asistență socială de
la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale (U.A.T).
3. Persoanele care desfășoară activități
esențiale pot fi programate DOAR în baza
propunerilor făcute de angajator.
Atenţie! Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă
au sau nu asigurare de sănătate.

Proclamarea Anului omagial – comemorativ
2021 în Episcopia Tulcii
Cu prilejul întreitei sărbători: Tăierea
împrejur cea după trup a Domnului,
Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul Nou,
P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârşit
– pe 1 ianuarie a.c. – Sfânta Liturghie
arhierească la paraclisul episcopal Buna
Vestire, inaugurând astfel în Episcopia
Tulcii anul 2021 – Anul omagial al pasto
rației românilor din afara României și
Anul comemorativ al celor adormiți în
Domnul; valoarea liturgică și culturală a
cimitirelor, în cea mai veche biserică din
municipiul Tulcea.
La slujbă, Preasfinţia Sa a fost înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi și
de creștinii din parohie.
În cuvântul de învățătură, Preasfinţia
Sa a vorbit despre semnificația triplei
sărbători: Tăierea împrejur cea după trup
a Domnului, Sf. Ier. Vasile cel Mare, dar
și Anul Nou, adresând tuturor urări de
pace și binecuvântare a vieții și doriri de
spor în viață și în credință.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost pomeniți și ctitorii bisericii, adormiți întru
Domnul acum mai bine de 166 de ani,
precum și binefăcătorii și susținătorii
sfântului lăcaș din zilele noastre.
După Sfânta Liturghie, a urmat slujba
de Te-Deum la începutul noului an, cu
ectenii și rugăciuni de binecuvântare a
noului an.
Din fața Sfântului Altar, P.S. Visarion
a inaugurat Anul omagial-comemorativ
2021 proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, explicând credincioșilor și motivele pentru care Sfântul Sinod
a așezat sub această titulatură anul 2021.
Inaugurarea noului an la paraclisul
episcopal Buna Vestire din Tulcea, ca
de fiecare dată, a fost un moment de
reală comuniune creștină între ierarh,
păstoriți și credincioși, în duh de dragoste, pace și unitate, după cum a crezut
și a propovăduit și marele dascăl al
Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare.

„ROMÂNIA VERITABILĂ”, LA TULCEA
În vremuri bântuite de noul coronavirus, activitățile
culturale și-au rarefiat semnificativ frecvența. Pentru a nu lăsa
cultura tradițională să fie uitată în ungherele pandemicului
an 2020, activitatea artiștilor din folclor s-a mutat – în cea mai
mare parte – în mediul online și în cel televizat.
Astfel, în perioada 20 – 22 octombrie, o echipă a TVR 1
s-a aflat la Tulcea pentru a realiza o ediție specială a emisiunii
„România veritabilă”, cu Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”, Ansamblul Folcloric „Dorulețul” și Școala
de Dans, proiect care pune sub lumina reflectorului oameni,
locuri şi fapte autentice şi valoroase.
Prin intermediul acestei emisiuni, persoane valoroase, cu
potențial uriaș, precum și locuri inedite din întreaga țară sunt
aduse în fața publicului telespectator. În cadrul filmărilor, s-a
realizat o poveste de viață și carieră a celui care este nucleul
celor trei promotori de cultură tradițională, Ansamblul Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”, Ansamblul Folcloric „Dorulețul”

și Școala de Dans, și anume maestrul coregraf Ștefan
Coman. Pe lângă relatările despre viața sa de familie, carieră
și pasiunea nemăsurată pentru jocul românesc, maestrul
Coman a prezentat realizatoarei TV, Cristina Șoloc, și implicit
telespectatorilor emisiunii „România veritabilă”, mai multe
momente artistice susținute de Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”, Ansamblul Folcloric „Dorulețul” și de Școala
de Dans.
Momentele artistice au fost filmate pe malul Lacului
Ciuperca și la Monumentul Independenței din Tulcea, punând
în evidență frumusețile și valorile de peisaj urban locale.
Ediția specială înregistrată la Tulcea a fost difuzată în
cadrul emisiunii „România veritabilă” din 3, respectiv 10 ia
nuarie 2021.
Producător și realizator: Cristina Șoloc.
Director de imagine: Gabriel Borta.
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Jandarmii tulceni – la ceas de bilanţ anual

În ziua de 20 ianuarie a.c., la sediul Inspectoratului, a avut
loc prezentarea Raportului de evaluare a activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea pe anul 2020. Activitatea s-a
desfășurat în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor cu care inspectoratul cooperează şi colaborează.
Dintr-un comunicat al COMPARTIMENTULUI INFORMARE,
RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL al I.J.J. Tulcea, aflăm și vă informăm că activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean
Tulcea a urmărit – și în anul 2020, ca și în anii precedenți – îndeplinirea obiectivelor stabilite prin principalele documente
programatice, creșterea gradului de încredere al cetățenilor
în instituție și în capacitatea de răspuns la solicitările acestora,
consolidarea imaginii pozitive a instituției și dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare interinstituțională.
În anul 2020, jandarmii tulceni au executat 209 misiuni de
asigurare a ordinii publice, 2821 de misiuni de menţinere a
ordinii şi siguranţei publice, materializate în 5953 patrule de
ordine publică prin participarea a 10405 de jandarmi, fiind
sesizate 158 de fapte penale, pe numele a 177 de suspecți şi
320 de fapte penale în cooperare / colaborare cu alte structuri,
pe numele a 367 de suspecți, în creștere faţă de anul 2019.
Au fost constatate peste 2711 contravenții, în valoare totală
de 2.859.100 lei, în creștere față de anul 2019.
În ceea ce privește executarea mandatelor de aducere, în
perioada evaluată, Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea
a înregistrat și executat un număr de 721 mandate de aducere.
De asemenea, au fost executate 7230 misiuni de pază instituțională, cu implicarea a 8046 jandarmi.

În baza planurilor de cooperare / colaborare încheiate cu
parteneri la nivel județean, în anul 2020, au fost planificate și
executate un număr de 444 acțiuni în cooperare / colaborare,
cu participarea a 1515 jandarmi, de asemenea în creştere față
de anul precedent.
În cursul anului 2020, au fost executate 49 misiuni de in
tervenţie pentru soluţionarea unor apeluri SNUAU 112 direc
ţionate către unitate, cu un efectiv total de 82 de jandarmi, în
creştere faţă de anul 2019.
Acestea reprezintă câteva dintre datele pe care domnul
colonel Bordei Ion, inspectorul şef al Inspectoratului de Jan
darmi Judeţean Tulcea, le-a prezentat pe 20 ianuarie, în cadrul
activităţii de evaluare a inspectoratului pentru anul 2020.
Domnul colonel Bordei a concluzionat că anul 2020 a
reprezentat o perioadă inedită, din mai multe puncte de vedere:
apariţia unor noi riscuri şi ameninţări la adresa climatului de
ordine şi siguranţă publică (generând noi provocări), angajarea
inspectoratului în misiuni noi şi complexe, adoptarea şi implementarea de măsuri şi activităţi determinate de o nouă
legislaţie primară şi un cadru dispoziţional.
De asemenea, inspectorul șef al I.J.J. Tulcea consideră că
eforturile conjugate ale întregului personal au contribuit la
realizarea unui climat organizaţional optim, orientat spre
obţinerea de rezultate care să statueze rolul de garant al
securităţii sociale şi ordinii şi siguranţei publice, pe care
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea şi l-a asumat
împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în
acest domeniu.

Noi rețele de canalizare și apă pentru Tulcea
Începute pe 18 ianuarie, lucrările din cadrul investiției „Reabilitarea și
extinderea rețelelor de distribuție și a
sistemului de canalizare, inclusiv stații
de pompare în aglomerarea Tulcea –
CL7” au constituit subiectul consfătuirii
dintre primarul municipiului Tulcea,
domnul Ștefan Ilie, reprezentanții constructorilor – Asocierea Termopro Edil
S.R.L. Oradea (Lider) și Europan Prod
S.A. Pitești (Asociat) – și ai beneficiarului
direct, S.C. Aquaserv S.A.
Valoarea
investiției
este
de
24.781.842,13 lei (fără T.V.A.), iar durata de
execuție este de doi ani, perioadă în care:
 se vor realiza lucrări pe străzile
Păcii, Plugarilor, 14 Noiembrie, Grigore
Antipa, Sălciilor, Istria, Narciselor și între
Sălcilor și Păcii;
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 se vor înlocui și extinde 2,2 kilometri de rețea de apă potabilă și 2,2 kilometri de rețea de canalizare;
 se vor construi două bazine intermediare de transfer al apelor uzate;
 se vor reabilita 181 de branșamente și 139 de racorduri existente.

În prima etapă a execuției, lucrările
încep pe strada 14 Noiembrie (tronsonul de la Centrul Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii” – parcarea Hotelului „Egreta”), continuând apoi pe strada Păcii (tronsonul str. Eternității – str.
Agricultorilor).
Edilii le cer scuze tulcenilor pentru
disconfortul care se va crea, asigurându-i pe locuitorii municipiului că este
vorba despre lucrări esențiale, care reprezintă „părți din fundația noii infrastructuri a orașului”, și că vor monitoriza
cu mare atenție calitatea lucrărilor.
Proiectul este finanţat din Fondul
de Coeziune, prin „Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020”,
din bugetul local și bugetul de stat, prin
S.C. Aquaserv S.A.

Ziua Internațională a Zonelor Umede – la jubileu
Anul acesta se împlinesc 50 de ani de
la adoptarea Convenției asupra zonelor
umede de importanță internațională, în
special ca habitat pentru păsările acvatice, cunoscută și sub denumirea de Convenția Ramsar, atribuită după numele
orașului iranian în care a avut loc semnarea acesteia, sub egida UNESCO, la data
de 2 februarie 1971.
În sensul Convenției Ramsar, zonele
umede sunt întinderi de bălţi, mlaştini,
turbării de ape naturale sau artificiale,
permanente sau temporare, unde apa
este stătătoare sau curgătoare, dulce,
salmastră sau sărată, inclusiv întinderile
de apă marină a căror adâncime la reflux
nu depăşeşte 6 metri.
Țara noastră a aderat la Convenția
Ramsar prin adoptarea Legii nr. 5/1991,
recunoscând astfel importanța zonelor
umede care găzduiesc habitate cu floră
și faună caracteristică, având funcții ecologice fundamentale și o mare valoare
ecologică, economică, naturală, științifică și recreativă, dispariția acestora fiind
ireparabilă.
Tema anului 2021 a acestei zile este „Zonele umede și apa”. Deși planeta
noastră ”albastră” pare inundată de apă,
doar 2,5% este apă dulce, depozitată
majoritar în ghețari, calote de zăpadă
sau acvifere subterane, iar mai puțin de
1% din resursa de apă dulce este utilizabilă, 3,3% aflându-se în râuri și lacuri.
Iată întreaga rezervă de apă dulce pe care o avem! – iar zonele umede oferă cea
mai mare parte a acesteia.
Un sfert dintre speciile caracteristice
zonelor umede se confruntă cu dis

În fiecare zi de 2 februarie, se
celebrează – anual – Ziua Inter
națională a Zonelor Umede, o
dată sărbătorită cu scopul sen
sibilizării globale asupra valorii
zonelor umede pentru omenire
și planetă.
pariția din cauza declinului. Dezvoltarea
intensivă a infrastructurii hidrotehnice, între 1970 și 2005, a contribuit esențial la scăderea cu 35% a biodiversității apelor dulci. Zonele umede sunt
vitale pentru existența apei. Acestea
captează și stochează apa de ploaie,
completează acviferele subterane, reglează cantitatea prin eliberarea apei
la momentul potrivit, la locul potrivit,
în cantități corecte, îmbunătățind cali
tatea apei prin îndepărtarea și absorbția
poluanților.
Vom avea suficientă apă doar dacă
prețuim și gestionăm mai bine zonele
umede și apa și le tratăm ca pe o responsabilitate colectivă!
Celebrarea Internațională a Zonelor
Umede este o oportunitate anuală de a
crește gradul de conștientizare globală
cu privire la valoarea și beneficiile zonelor umede.
În această idee, elevii de la Școala
Gimnazială I.L. Caragiale Tulcea, Liceul Tehnologic Brad Segal Tulcea, Liceul
Tehnologic Topolog, Școala Profesională Mahmudia, Școala Gimnazială Jijila – toate din județul Tulcea – au realizat lucrări cu tema Ziua Internațională

a Zonelor Umede, care pot fi văzute pe
https:// www.facebook.com /APMTL
Revenind la cadrul general, vieţile a
peste jumătate de miliard dintre locuitorii planetei depind de pescuit şi acvacultură. De asemenea, spaţiile umede
adăpostesc forme de viaţă foarte diverse, protejează litoralurile şi stochează dioxidul de carbon pentru a regla
schimbările climatice.
În ultimul secol, peste jumătate dintre zonele umede au dispărut, iar restul
sunt adesea degradate.
La ora actuală, peste 2.224 situri din
lume sunt înregistrate în Convenția Ramsar. România deține 19 zone umede, întinse pe 1,16 milioane hectare. Astfel,
Delta Dunării a fost prima înscrisă pe
listă, în anul 1991. Ulterior, au fost înscrise Blahnița, Bistreț, Calafat – Ciuperceni
– Dunăre, Confluența Jiu – Dunăre (toate pe raza județului Dolj), Brațul Borcea
(județele Călărași și Ialomița), Iezerul
Călărași (județul Călărași), Ostroavele
Dunării — Bugeac — Iortmac și Canaralele de la Hârșova (județele Constanța și
Ialomița), Parcul Natural Comana (județul
Giurgiu), Parcul Național Porțile de Fier
(județele Caraș-Severin și Mehedinți),
Complexul piscicol Dumbrăvița (județul Brașov), Confluența Olt – Dunăre (județele Olt și Teleorman), Tinovul Poiana
Stampei (județul Suceava), Lacul Techirghiol (județul Constanța), Parcul Natural
Lunca Mureșului (județele Arad și Timiș),
Dunărea Veche — Brațul Măcin (județele Brăila, Constanța și Tulcea), Insula
Mică a Brăilei (județul Brăila) și Suhaia
(județul Teleorman).
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„Prima împădurire” s-a prelungit până pe 26 februarie 2021
Agenţia de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (APIA) Centrul Județean Tul
cea a anunțat că cea de-a cincea sesiune
de depunere a cererilor de sprijin pentru
Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru
prima împădurire şi crearea de suprafeţe
împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii
în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR
2014 – 2020, se prelungește până la data
de 26 februarie 2021 (inclusiv).
Anunțul de prelungire a sesiunii
de depunere a cererilor de sprijin este
publicat pe site-ul oficial al instituției
www.apia.org.ro.

Cererile, însoțite de documentele
specificate în Ghidul Solicitantului, se
depun la Centrul Județean APIA Tulcea.
„Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în
schema de ajutor de stat și detaliate în
Ghidului Solicitantului pentru schema de
ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
208/2020, ghid publicat pe site-ul APIA,
secțiunea «Măsuri de sprijin și IACS», subsecțiunea «Măsuri delegate din PNDR»”,
a explicat directorul executiv al APIA
Tulcea, Ioan Gosav.
Beneficiarii schemei sunt deţinătorii
publici şi privaţi de teren agricol şi nea-

gricol şi formele asociative ale acestora.
Sprijinul financiar se acordă ca valoare
fixă, reprezentată de costuri standard
pe hectar pentru împădurire şi compensarea pierderilor de venit agricol, după
cum urmează:
– Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu
elaborarea proiectului tehnic de împădurire şi împrejmuire a plantaţiei,
denumită Prima 1;
– Prima anuală acordată pe unitatea de
suprafaţă, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) şi
îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol
ca urmare a împăduririi, pentru o perioadă de 12 ani, denumită Prima 2.
Alocarea financiară pentru sesiunea 5/2020 a schemei de ajutor de stat
„Sprijin pentru prima împădurire şi crea
rea de suprafeţe împădurite”, aferentă
Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor” este de 10.000.000 euro.

Prohibiții pentru pescuit în anul 2021

Agenția Națională pentru Pescuit și
Acvacultură a făcut public proiectul unui
ordin privind stabilirea perioadelor și a
zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2021. Cu mici modificări, respectivul proiect va coincide
cu varianta finală a ordinului, care se publică în Monitorul Oficial, această apariție având loc – de obicei – în luna aprilie.
Informații generale despre sezonul de pescuit și perioada de prohibiție 2021
Perioada de prohibiție generală în
2021 pentru pescuitul în scop comer
cial, recreativ / sportiv și familial este
de 60 de zile, între 9 aprilie și 7 iunie
inclusiv.
Perioada de prohibiție în apele care constituie frontieră de stat se instituie în 2021 pe o durată de 45 de zile, în
perioada 24 aprilie – 7 iunie inclusiv,
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cu excepțiile prevăzute în respectivul ordin.
Pentru apele frontieră de stat cu Republica
Bulgaria, se interzice
pescuitul pe o durată de
45 de zile, în aceeași perioadă generală: 24 aprilie – 7 iunie inclusiv. De
asemenea, pentru apele
care constituie frontieră
de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, se interzice pescuitul pe o durată
de 45 de zile, în perioada 24 aprilie și
7 iunie inclusiv.
Restrictii pe specii în sezonul de
pescuit și prohibiție 2021
 Perioada de prohibiție la știucă
este stabilita între 1 februarie 2021 –
15 martie 2021 inclusiv și în perioada
1 februarie 2022 – 15 martie 2022, fără
a aduce atingere prevederilor art.1;
 Perioada de prohibiție la șalău
și biban este stabilita între 28 martie și
7 iunie 2021 inclusiv;
 Perioada de prohibiție la scrumbie: a se vedea ordinul publicat;
 Perioada de prohibiție la coregon și lipan: tot timpul anului;
 Perioada de prohibiție la sturioni: tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

 Perioada de prohibiție la păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu
și păstrăvul fântânel este 1 ianuarie
2021 – 31 martie 2021 și în perioada
1 octombrie 2021 – 31 martie 2022.
 Perioada de prohibiție la calcan
este 15 aprilie – 15 iunie 2021 inclusiv.
Restricții pe zone în sezonul de
pescuit și prohibiție 2021
 în zonele de protecție pentru resursele acvatice vii (detalii în proiectul
de ordin);
 în zonele de refacere biologică
pentru resursele acvatice vii (detalii în
proiectul de ordin);
 în Complexul Razim – Sinoe și lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile,
în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv;
 în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată
de 60 de zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv;
 în râul Prut și în zonele inundate
permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare
Stânca – Costești, pe o durată de 60 de
zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.
Pentru informații complete, vă su
gerăm să lecturați integral proiectul
de Ordin privind prohibiția pe 2021
pe site-ul oficial al Agenției Naționale
pentru Pescuit și Acvacultură.

Zona Parcului Victoria: mai puține garaje

și mai multe locuri de parcare și spații verzi
Situația funciară în care se află Parcul Victoria, din municipiul Tulcea, este una cel puțin confuză: suprafaţa de
teren aferentă parcului nu corespunde
cifrelor din documente, potrivit ultimelor măsurători topo-cadastrale. Astfel,
în acte figurează o suprafaţă de 55.152
metri pătrați, iar în realitate, măsurătorile au relevat o arie de doar 31.565 mp.
Diferenţa dintre aceste valori se regăsește, fizic, şi în terenurile aflate în spatele
blocurilor, pe care de-a lungul timpul au
fost amenajate garaje, despre care nu se
poate spune cu certitudine dacă sunt
legale sau nu (în preajma blocurilor din
perimetrul Liceul „Grigore Moisil” – strada Iuliu Maniu, de-a lungul Parcului Victoria, au fost inventariate 73 de garaje).
De aceea, administraţia locală efectuează o analiză detaliată, pentru a stabili
cu exactitate de unde provine diferenţa
de teren şi care sunt zonele din municipiu unde se impune demolarea garajelor, pentru a fi amenajate locuri de
parcare şi spaţii verzi. În acest sens, consilierii locali au votat două proiecte de
hotărâre privind stabilirea exactă a suprafeţelor de teren, atât în cazul Parcului
Victoria, cât şi al Orăşelului Copiilor.
Despre această problemă, domnul
Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea,

a făcut câteva precizări importante,
într-o declarație pentru ziarul „Delta”.
„Intenţia noastră este de a mări numărul locurilor de parcare, al celor de
joacă şi pe cel al spaţiilor verzi şi prin demolarea garajelor. Acest lucru îl vom face
etapizat şi vom începe cu zonele în care
primăria este proprietară, neavând astfel
probleme pe partea juridică. Am solicitat
celor de la D.I.A.P. ca, începând din acest
an, să nu mai facă închirieri; oamenii să
le folosească, dar să nu mai prelungim
contractele. Demolarea garajelor este o
procedură care se va face în ani. Sperăm

ca din acest an să reuşim în două – trei
locuri să mărim zonele de parcare şi spaţiile verzi, mai ales că marea majoritate a
garajelor sunt folosite pentru cu totul altceva. Nu am nicio temere în a afirma faptul că interesul nostru este ca, acolo unde
proiectanţii spun că este mai bine să nu
mai existe garaje şi că terenul poate fi folosit mai bine în interesul cetăţenilor, acolo le vom demola. Noi am identificat şi
zone unde garajele sunt prin coastele terenurilor şi, dacă s-ar demola, nu ştiu dacă
vom face ceva mai bun în loc. Un oraş
modern nu mai are astfel de garaje”.

2768 de persoane şi-au găsit serviciu
cu sprijinul A.J.O.F.M. Tulcea, în 2020
Pe parcursul celor 12 luni ale anului
2020, ca urmare a implementării Progra
mului Naţional de Ocupare a Forţei
de Muncă, prin intermediul A.J.O.F.M.
Tulcea, au fost încadrate în muncă 2768
de persoane, dintre care 1415 femei.
Din totalul persoanelor ocupate
până la data de referință, 868 au peste
45 de ani, 687 au vârsta cuprinsă între
35 și 45 de ani, 579 au între 25 și 35 de
ani, iar 634 sunt tineri sub 25 de ani (474
tineri NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul
persoanelor încadrate în muncă, 1300
provin din mediul urban, iar 1468 de
persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de
pregătire al persoanelor pentru care s-a
identificat un loc de muncă, cele mai
multe persoane au studii liceale (912),
urmate de cele cu studii gimnaziale

(800). Numărul celor cu studii profesionale este de 684, iar cei cu studii primare sunt în număr de 293.
Persoanele angajate în perioada
menţionată, prin intermediul A.J.O.F.M.
Tulcea, nu au făcut parte din categoria
persoanelor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele A.J.O.F.M.
Pentru integrarea pe piaţa muncii,
persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă înregistrate în baza de date

a agenţiei teritoriale pentru ocuparea
forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de
pachete personalizate de măsuri active
prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, pe parcursul anului 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de
asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6454.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea,
puteți accesa https://www.anofm.ro/
index.html?agentie=Tulcea
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LUCRAREA LUNII IANUARIE 2021
la Muzeul de Artă Tulcea

Considerat cel mai important sculptor român al ultimei jumătăți de secol, Ion
Irimescu este unul dintre acei artiști cu
operă spectaculoasă și biografie lipsită de
evenimente schimbătoare de destin. În
mulții ani pe care i-a trăit (102), a traversat
mai multe epoci și regimuri, a călătorit, a
studiat și a expus în numeroase țări, fără
să obosească vreodată.
Fiul lui Petre şi al Mariei Irimescu (sora scriitorului Alexandru Cazaban), Ion
Irimescu îşi petrece copilăria şi adolescenţa în Fălticeni, în casa părintească de
pe strada Şcoala Domnească. Din 1914,
urmează cursurile liceului „Nicu Gane”,
făcând parte, alături de viitorii actori
Grigore Vasiliu–Birlic şi Jules Cazaban, din
prima promoţie a şcolii.
Încă elev în clasa a Vl-a liceală, deschide prima expoziţie personală. Între 1924
și 1928 este student al Academiei de Arte
Frumoase Bucureşti, clasa sculptorului Dimitrie Paciurea, dar frecventează şi cursurile lui Oscar Han. Obţine o bursă de studii
(1929 – 1931) la Şcoala Română de la Paris
(cu lucrarea Atlas cu pământul pe umeri),
iar în 1937, obține – tot prin concurs – o
nouă bursă, Dimitrie Paciurea. Este profesor de desen la Şcoala Normală din Fălticeni (1928 – 1930), la Gimnaziul „Aurel
Vlaicu” din Paşcani (1934 – 1936) şi la Liceul de băieţi din Slatina (1938 – 1940).
Din 1940 îşi începe cariera universitară,
ca profesor de sculptură la Academia
de Arte Frumoase din laşi (1940 – 1950,
din 1944 fiind chiar rector), la Institutul
de Arte Plastice „Ion Andreescu” din
Cluj (1950 – 1955) şi la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti
(din 1965).
Arta lui Ion Irimescu evoluează de la
neoclasicismul „cu accente patetice, expresioniste” al începuturilor (Tors de femeie, Tors de bărbat în mers, Centaureasă,
Tânără cu struguri în păr), la geometrizarea brâncuşiană a formelor, „un geometrism puternic expresiv” (seria de basoreliefuri şi compoziţii dedicate copilăriei
şi adolescenţei: Rodica, Nicuşor, Dan, Portret de copil), într-o viziune arhaizantă ori
primitivă (Cap, Fata de piatră) şi, în cele
din urmă, la o sculptură „puternic stilizată, cu deosebită atenţie acordată şlefuirii
aproape artizanale a formelor, turnate de
obicei în bronz”.
Ion Irimescu expune la Salonul oficial din Paris (1930 – 1931, distins fiind cu
Menţiunea de onoare) şi la toate Saloanele oficiale din Bucureşti (1923 – 1943)
şi laşi (1940 – 1943), ca şi la expoziţiile
Tinerimii artistice (1937 – 1943).
În 1947, Ion Irimescu deschide o expoziţie personală la sala Dalles, iar după
1948, participă la toate expoziţiile anu-

12

Sculptorul Ion Irimescu

În luna ianuarie a acestui
an, Institutul de Cercetări EcoMuzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
– prin Muzeul de Artă din str.
Grigore Antipa nr. 2 – supune
atenției iubitorilor de artă opera „Maternitate”, a artistului Ion
Irimescu (născut pe 27 februarie
1903, la Arghira, județul Suceava
– decedat în 2005, pe 29 octombrie, la Fălticeni), lucrare aparținând colecției de sculptură.

ale şi bienale de stat. Ion Irimescu este
prezent cu lucrări la expoziţii de artă românească în străinătate: Ankara, Anvers,
Bratislava, Budapesta, Paris, Moscova,
Oslo, Sankt Petersburg, Sofia, Stockholm,
Zurich, Varşovia, Veneţia.
Recunoscut de lumea artistică, de
public şi de oficialităţi, Ion Irimescu primeşte numeroase premii şi distincţii:
Premiul Ministerului Artelor (1934, 1942,
1944); Premiul Fundaţiei A. Simu (1935);
Premiul Hanu-Ancuţei (1938); Premiul Municipiului Bucureşti; Premiul C.
Hamangiu al Academiei (1943); Premiul
de Stat cl. I (1954) şi cl. II (1955); Medalia
Meritul Cultural cl. I (1943); Meritul Cultural în grad de cavaler cl. I (1947); Ordinul Muncii, cl. I (1956) şi cl. II (1963);
Steaua Republicii (1959); Maestru Emerit
al Artei (1954); Artist al Poporului (1963);
Marele Premiu U.A.P. (1983).Membru
de onoare al Academiei Române (1992).
Creator în toate genurile, de la studii
la basoreliefuri (Leda şi Lebăda, Întoarcerea
de la muncă, Odihna) şi la sculptură monumentală (1907, Brâncuşi, Lupeni 1929, Octav Băncilă), Ion Irimescu excelează în portretistică (Autoportret, George Enescu, Dinu
Lipatti, Corneliu Baba), în care artistul „se
preocupă mai puţin de reproducerea unui
model şi mai mult de transpunerea unei
reprezentări, a unei amintiri, a unui ideal”.
În anul 1975, marele sculptor face oraşului Fălticeni o impresionantă donaţie
(lucrări de sculptură, desene, schiţe, studii,
o bibliotecă cu albume de artă românească şi universală), îmbogăţită mereu cu noi
piese – găzduită în casa care fusese cândva a boierului Alecu Botez Forăscu, care
se va constitui în Muzeul Ion Irimescu, cel
mai mare muzeu de autor din ţară. În anul
2001 primește premiul pentru Excelență
în cultura română. Este membru de onoare al Academiei Române. La 27 februarie
2003, Academia Românã îl sărbătorește
cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani.
Ca loc al copilăriei şi adolescenţei, al
primelor căutări artistice, Ion Irimescu
alege Fălticenii ca antecameră a veşniciei.
Artistul îşi doarme somnul de veci, alături
de părinţi şi de soţie, în cimitirul bisericii Oprişeni, biserică pe care o pictase în
1926, în anii studenției sale.
„Sculptura nu mi-a cerut eforturi, mi-a
fost dată ca un dar de la Dumnezeu”.
„Frumosul absolut, spre care de fapt
râvnim, nu ne aparține nouă, oamenilor.
Dacă, prin absurd, am putea ajunge la el,
l-am respinge, fiindcă ne-ar incomoda,
nepotrivindu-se cu limitele noastre pământești. El rămâne un vis, un ideal, care nu
poate fi niciodată concretizat în fapt.”

O ȘANSĂ SUPLIMENTARĂ

pentru reabilitarea și eficientizarea energetică
a trei unități de învățământ din municipiu
Pe 14 ianuarie 2021, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei a emis un ordin în care se prevede
prelungirea perioadei de depunere a
unor proiecte până la data de 14 februarie 2021. Trei proiecte locale care beneficiază de această prelungire a perioadei de depunere vizează reabilitarea şi
eficientizarea energetică a unor unităţi
de învăţământ din municipiul Tulcea
și ar putea fi redepuse printr-un apel
dedicat zonei de Investiţie Teritorială

Integrată (ITI) „Delta Dunării”. Este vorba
despre Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Colegiul Economic „Delta Dunării”
şi Grădiniţa nr. 12 Tulcea.
Despre această nouă șansă de rea
bilitare și eficientizare energetică de
care pot beneficia cele trei unități de
învățământ tulcene, domnul Ștefan Ilie,
primarul municipiului, a făcut câteva
pre
cizări explicative, într-o declarație
pentru ziarul „Delta”, postată și pe contul
său oficial.

„Iniţial, când au fost depuse proiec
tele pentru trei unități, au fost preluate
nişte studii pe care le-a făcut ITI. Studiile
de reabilitare şi eficientizare energetică
ale Liceului «Henri Coandă», Grădiniţei
nr. 12 Tulcea şi Colegiului Economic
«Delta Dunării» erau precare, nu au fost
foarte bine realizate. O lucrare dintr-un
studiu, dacă prindea finanţare, nu putea
fi realizată decât dacă ar fi cuprins şi
documentația completă de eficientizare
energetică. De exemplu, într-un studiu
era prinsă tencuiala, iar în al doilea
studiu – conductele. Proiectele au fost
blocate în toată această perioadă, iar
noi încercăm să le refacem, să le salvăm; dacă nu pe toate trei, măcar două
dintre ele”.

Rutieriștii tulceni și constănțeni colaborează
pentru creșterea siguranței în trafic
Zi de dublă sărbătoare pentru marea majoritate a româ
nilor, duminică și Unirea Principatelor, 24 ianuarie 2021 a fost
data în care polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Tulcea și cei ai Inspectoratului de Poliție Județean
Constanța au desfășurat activități pentru creșterea siguranței
în trafic, pe DN 22, în baza unui plan comun de acțiune.
Scopul acțiunii a fost prevenirea accidentelor rutiere pe
DN 22, segmentele din județele Tulcea și Constanța, precum și
conștientizarea participanților la trafic cu privire la pericolul la
care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație.

Astfel, rutieriștii tulceni au acționat, prin așezarea radarelor
în cascadă, pe DN 22, pe segmentul de drum național aferent
județului Tulcea, pentru depistarea șoferilor care, prin deplasarea cu o viteză excesivă, pun în pericol siguranța participanților la trafic. În urma acțiunii, polițiștii tulceni au aplicat 92 de
sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 84.040
de lei, dintre care 86 pentru nerespectarea regimului legal de
viteză și au reținut 10 permise de conducere.
Rutieriștii dobrogeni îi asigură pe participanții la trafic de faptul că vor continua astfel de acțiuni în perioada următoare.
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Tulcea a spus „prezent!” la întâlnirea anuală CODE Kids
În zilele de 27 și 28 ianuarie 2021, Biblioteca Județeană
„Panait Cerna” Tulcea și bibliotecile locale din județul nostru au
participat, alături de biblioteci din întreaga țară, la întâlnirea
anuală CODE Kids, desfășurată – anul acesta, din motive pandemice – pe platforma HOPIN. Din partea Bibliotecii Județene
„Panait Cerna” Tulcea, doamna Ligia Dima, managerul instituției, a participat la discuția tip panel cu tema „Lecții învățate
în CODE Kids 2020”, alături de Crina Popescu, bibliotecar la
Biblioteca publică Pietrari, Mariana Lucia Marian, bibliotecar la
Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj, Alina Tenie, bibliotecar
la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești, Marian Druncea,
coordonator județean CODE Kids – Tulcea, panel facilitat de
către Camelia Crișan, director executiv al Fundației Progress.
În prima zi a întâlnirii, au fost abordate – pentru dezbateri
– următoarele subiecte: evaluarea activităților din anul 2020,
schimbările din cadrul programului CODE Kids, planul de
activități pentru anul 2021. Evenimentul a reunit și în a doua
zi – în fața monitoarelor – bibliotecari locali, coordonatori
județeni și directori de biblioteci. Pe 28 ianuarie, discuțiile au
gravitat în jurul problemelor cu care se confruntă cluburile de
coding din biblioteci, dar și al lucrurilor care merg bine.

Organizatorii întâlnirii anuale au dat asigurări că proiectul
CODE Kids va continua și anul acesta, urmând ca din luna
martie (2021) să fie deschise noi cluburi de coding în biblioteci.
Întâlnirea anuală CODE Kids 2021 a fost concepută și
realizată ca un bilanț al anului care a trecut și un punct de
plecare pentru un an nou plin de reușite, on-line sau off-line,
în funcție de provocările care vor veni.

„Energoterm”: o gaură neagră în universul tulcean

Viscolul și gerul de la sfârșitul lunii
ianuarie au readus în discuție cazul societății „Energoterm”, pe care domnul
Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea,
o consideră „una dintre găurile negre ale
orașului, societate care consumă sume
enorme din bugetul local, pentru producerea unui agent termic într-o concurență demult pierdută pe piață”.
Într-o detaliată postare pe pagina sa
oficială, edilul tulcean își argumentează
afirmația și prezintă concluziile unei analize care vizează societatea „Energoterm” și
măsurile preconizate pentru eficientizare.
„Resursele financiare imense care îi
sunt alocate anual din contribuția tuturor locuitorilor sau din fondurile guvernamentale de rezervă nu au determinat
creșterea veniturilor, ci, dimpotrivă, încasări aproape nesemnificative în raport cu
vânzările.
Am realizat o primă analiză a veniturilor și a cheltuielilor pentru perioada
2016 – 2019 și am identificat primele
concluzii care vor sta la baza măsurilor
care vor fi adoptate începând chiar din
acest an:
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 «Există incertitudini semnificative
care pot pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să
execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale viitoare.»
(conform ultimului audit independent);
 Realizarea urgentă a unui audit și
pentru anul 2020;
 Acordarea subvenției în funcție de
venit și conform legii (O.U.G. nr. 70/2011),
prin dosare evaluate de D.A.P.S.;
 Debranșarea, în primă fază, a
celor 264 de scări de bloc care au mai
puțin de 4 abonați, conform H.C.L. nr.
84/30.05.2013, Anexa 1;

 Distribuția agentului termic pe
orizontală, după modelul A.N.L., acolo
unde este cel mai eficient;
 Modificarea regulamentului privind debranșarea, conform Legii nr.
325/2006;
 Facturarea individuală pentru toți
abonații;
 Închiderea treptată a CAF-ului, care
generează cele mai mari pierderi, fiind
mult supradimensionat prin raportare la
numărul actual de consumatori;
 Modernizarea centralelor termice,
transformarea unor puncte termice în
centrale și monitorizarea de la distanță a
acestora.
Ne dorim îmbunătățirea condițiilor
de viață a tulcenilor, iar pentru asta, cheltuirea banului public trebuie să se facă
prin investiții de care orașul are nevoie,
și nu pentru activități care merg în mare
pierdere de foarte mulți ani.
Unele măsuri pot fi și nepopulare, însă ne dorim creșterea eficienței
actului administrativ și nu a popularității
noastre.”

Profesorul Constantin Coca este coordonatorul
Centrului Județean de Excelență Tulcea
Prin Ordinul nr. 2480, emis de Ministerul Educației și Cercetării pe 4 noiembrie 2020, s-a decis înființarea câte unui
Centru Judeţean de Excelenţă în fiecare
județ al României. Fiecare dintre aceste
centre funcționează ca unitate conexă
a M.E.C., cu personalitate juridică, fiind
coordonate metodologic – în totalitate – de inspectoratele școlare județene.
La Tulcea, profesorul Constantin Coca a
fost detaşat pe 7 decembrie 2020, în interesul învăţământului, să conducă acest
centru, iar două zile mai târziu, pe 9 decembrie, obţinea pentru acesta personalitatea juridică, inclusiv CIF-ul de la ANAF.
Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență (respectiv a Centrului Municipiului
București de Excelență) fusese aprobat,
tot prin ordin de ministru, încă din septembrie 2020, cu scopul de a elabora și
aplica strategii și politici pentru selecția,
pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe.
Potrivit acestui regulament, respectivele centre de excelenţă organizează,
coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean (sau, respectiv, al municipiului
București), un set de șapte activități și
servicii educaționale:
1) elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe, în vederea
constituirii unor grupe de performanță
pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv
pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale;
2) inițierea acțiunilor de identificare
și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe;
3) asigurarea, anual, a constituirii,
funcționării și pregătirii grupelor de excelență;
4) elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat
cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu
comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare
educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe;
5) dezvoltarea programelor proprii
de cercetare didactică și organizarea
conferințelor care au ca temă activitățile
specifice centrului de excelență;
6) organizarea, anual, a taberelor naționale de pregătire a copiilor și tinerilor
capabili de performanțe, pe discipline;

7) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice județene (sau
al municipiului București).
S-a finalizat selecţia profesorilor.
Urmează testarea elevilor
De selecția profesorilor pentru aceste centre sunt responsabili şeful centrului şi inspectorul şcolar general, în timp
ce selecţia copiilor și a tinerilor capabili
de performanțe se face prin realizarea
și utilizarea următoarelor procedee și
instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și / sau de grupul de prieteni, studii
de caz, chestionare, teste psihologice
de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de
creativitate, teste de aptitudini speciale,
analiza activității școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina
la care doresc să participe la pregătire,
interviuri.
„Împreună cu doamna inspector şcolar general, am realizat o selecţie a celor
11 profesori cu care vom colabora la acest
centru judeţean de excelenţă, respectiv
șase profesori de Limba Română şi cinci
profesori de Matematică. Asta pentru
că am căzut de acord să începem cu șase grupe de Limba Română şi cinci grupe de Matematică, fiecărei grupe fiindu-i
repartizat câte un profesor. În ceea ce
priveşte selecţia elevilor, de gimnaziu şi
de liceu, am primit în această primă fază
circa 150 de dosare, fiecare cu cerere din
partea unuia dintre părinţi, adeverinţa
şcolii şi, foarte important, recomandarea
profesorului de la clasă, însă o testare va
fi cea care va stabili cine va rămâne şi cine
nu la aceste grupe de excelenţă. Ne dorim
ca această testare să o facem înainte de
prima zi de şcoală din semestrul II, astfel
încât activitatea la grupe să înceapă după 8 februarie 2021“, a declarat consilierul judeţean prof. Constantin Coca, şeful
Centrului Judeţean de Excelenţă Tulcea.

Potrivit ordinului, pregătirea copiilor
și tinerilor capabili de performanțe se
organizează în grupe de excelență, pe
ani de studiu și pe discipline. Programele de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe sunt publice.
Activitatea de pregătire a copiilor
și tinerilor capabili de performanțe se
poate desfășura și în filiale ale centrului
de excelență care au dotarea adecvată.
Într-o filială se pot desfășura activități la
una sau mai multe discipline. De asemenea, activitatea de pregătire a copiilor
și tinerilor capabili de performanțe se
poate desfășura și on-line. Numărul orelor pe săptămână se împarte, după caz,
între teorie și practică.
„Ne-am fi dorit să avem grupe pentru fiecare disciplină şcolară pentru care
sunt organizate la nivel naţional olimpiade şcolare. Probabil că, până la sfârşitul
anului şcolar, vom mai reuşi să suplimentăm cele două discipline (Limba română
şi Matematica – n.r.) şi cu altele, în funcţie
de disponibilitatea profesorilor şi cererile
din partea elevilor. Vom analiza, împreună
cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar,
şi mulţumesc cu acest prilej pentru sprijin
doamnei inspector general Viorica Pavel,
acele discipline şcolare la care avem şanse mari să obţinem medalii la olimpiadele
şcolare, astfel încât aceste discipline să fie
acelea pentru care să înfiinţăm noi grupe”,
a mai declarat prof. Constantin Coca.
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PE SCURT

de la Poliţia Tulcea
 Pe 14 ianuarie a.c., lucrători din

cadrul Poliției orașului Babadag
au constatat că într-un imobil era
în desfăşurare un eveniment cu
caracter privat, la domiciliul unui
bărbat de 36 de ani, din localitate. Evenimentul a fost sistat, iar
organizatorul a fost sancţionat
contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 de lei, conform
Legii 55/2020 privind unele măsuri de combatere a pandemiei
de COVID-19. Totodată, polițiștii
au identificat șase participanți la
eveniment, care au fost sanc-ționați contravențional cu amendă
în valoare de 1.000 de lei fiecare.
De asemenea, se continuă activitățile de identificare și sancționare
a celorlalți participanți. Oamenii
legii le reamintesc cetățenilor că
trebuie să respecte interdicțiile
cu privire la organizarea de evenimente private și la deplasările
nejustificate după ora 23.
 În ziua de 21 ianuarie 2020, polițiști
din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Tulcea, în colaborare
cu lucrători din cadrul Postului de
Poliție Niculițel au identificat și reținut un bărbat de 27 de ani, din
comuna Niculițel, urmărit la nivel
național, pe numele căruia Judecătoria Tulcea emisese un mandat de
executare a pedepsei cu închisoarea. Urmăritul fusese condamnat
la 3 ani și 3 luni de închisoare, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul silvic, fiind depus de polițiști la
Penitenciarul Tulcea, pentru executarea pedepsei.
 La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Tulcea au identificat un bărbat de 46
de ani, din municipiul Tulcea, care
conducea un autoturism pe strada
Libertății, fiind sub influența băuturilor alcoolice (concentrație de
0,67 mg/l alcool pur în aerul expi
rat). A doua zi, polițiștii tulceni au
identificat un bărbat de 22 de ani,
din comuna Ciucurova, care a condus un autovehicul pe strada Ciucurovei din localitatea Fântâna Mare,
fiind sub influența băuturilor alcoolice (cu o concentrație de 1.22 mg/l
alcool pur în aerul expirat). În ambele cazuri, polițiștii au întocmit
dosare de cercetare penală.
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Noi prevederi legale în domeniul
protecției animalelor
Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020,
pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor,
precum și pentru stabilirea unor măsuri
organizatorice, au fost instituite noi instrumente legislative, care asigură posibilitatea instituirii de urgență a unui
mecanism de protejare a animalelor
aflate într-o situație de real pericol.
Prin acest act normativ, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului
în adăpost, acesta constituind un instrument administrativ conferit polițistului,
în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva animalelor.
Conform noilor prevederi legale, polițiștii din cadrul Poliției Române care, în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație
de pericol, emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost, pentru o
perioadă de 45 de zile.
Prin animal aflat într-o situație de
pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:
a) animal care a fost rănit sau schingiuit;
b) animal care a fost implicat în lupte
între animale sau cu animale;
c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;
d) 
animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla
agresivitatea altor animale;
e) 
animal domestic expus forțat la
temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
f ) animal din speciile ecvidee, bovine,
ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

Polițiștii constată existența situației
de pericol pe baza evaluării situației de
fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:
a) 
constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris
ori înregistrarea celor constatate cu
mijloace tehnice;
b) 
declarațiile persoanelor implicate
în activitățile desfășurate cu privire
la situațiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință
despre desfășurarea acestora;
c) înregistrări video sau audio, ori fotografii, indiferent de proveniența
acestora;
d) 
înscrisuri, inclusiv cele de natura
mesajelor sau postărilor în mediul
electronic și / sau de telefonie mobilă;
e) fișa de observație clinică întocmită
de un medic veterinar.
Ordinul de plasare a animalului în
adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire
a animalelor care fac obiect al ordinului
de plasare în adăpost, în prezența polițistului care l-a emis.
Legislația privind protecția animalelor reglementează situația tuturor animalelor, inclusiv a celor sălbatice, consfințind o serie de drepturi și obligații
atât în sarcina deținătorilor acestora,
cât și în sarcina autorităților și instituțiilor statului.
Deținătorii de animale au în mod
obligatoriu și responsabilități privind
întreținerea și supravegherea acestora,
tratamentul aplicat animalelor excluzând orice act de cruzime și violență.

Nicolae Bibu, city manager, va reprezenta
Primăria Tulcea în relația cu U.N.P.R.
În perioada 18 – 23 ianuarie, reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român au continuat dialogul
(evident, online) cu noii șefi ai administrațiilor municipale și județene. În zilele
lucrătoare ale săptămânii menționate,
reprezentanții U.N.P.R. au dialogat cu
președintele Consiliului Județean Maramureș, domnul Ionel Bogdan, cu primarul municipiului Tulcea – domnul
Ștefan Ilie și cu viceprimarul municipiului Giurgiu, domnul Silviu Dumitrescu.
Potrivit unui comunicat de presă emis
de Uniunea Națională a Patronatului Român, cei trei parteneri de dialog
și-au manifestat dorința categorică de a
repoziționa modul de colaborare a instituțiilor pe care le conduc cu reprezentanții mediului de afaceri.
O administrație pentru un mediu
de afaceri prietenos – iată ideea comună de relaționare propusă aleșilor
locali invitați la discuții. Biroul unic
deschis în primării pentru autorizarea
documentelor depuse de firmele private, Comisia Economică Consultativă,
înființarea de parcuri științifice și tehnologice avansate, învățământul dual-vocațional folosind realitatea augmentată
și virtuală, digitalizarea, proiecte comune pe fonduri europene au fost principalele teme propuse de către U.N.P.R., în
dialogul cu invitații săi.
„Suntem dispuși să ne aducem contri
buția intelectuală și materială, pentru a
participa la activități și proiecte pe do
meniile propuse, astfel încât economia
județului, respectiv a municipiului dum

neavoastră să cunoască revirimentul aș
teptat, iar investitorii și antreprenorii să-și
desfășoare activitățile într-un mediu economic prietenos”, le-a transmis preșe
dintele Ioan Lucian, domnilor Ionel
Bogdan, Ștefan Ilie și Silviu Dumitrescu.
Bazându-se pe vasta sa experiență în
administrația locală, primarul muni
cipiului Tulcea, Ștefan Ilie, le-a prezentat partenerilor de dialog propria viziune în privința colaborării cu mediul de
afaceri tulcean, acesta înglobând multe elemente care vor dinamiza colaborările viitoare. Mai mult decât atât, edilul tulcean a și nominalizat o persoană
din cadrul primăriei, pe city managerul

Nicolae Bibu, pentru a se va ocupa în
mod special de relația Primăria Tulcea –
Uniunea Națională a Patronatului Român.
„Ne dorim înființarea Comisiei Economice Consultative, ne dorim o strânsă
și eficientă colaborare cu reprezentanții
mediului de afaceri din Tulcea”, le-a transmis primarul Ștefan Ilie reprezentanților U.N.P.R., precizând că vor fi invitați
să facă parte din Comisia Economică
Consultativă și semnatarii Acordului
de Parteneriat, organizațiile patronale și corpurile profesionale din județul
Tulcea: Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România – Filiala Tulcea,
Baroul Tulcea și Asociația de Promovare
și Dezvoltare Locală Tulcea.
Alături de președintele U.N.P.R, domnul Ioan Lucian, la aceste întâlniri au
mai participat – din partea Confederației – Corneliu Pricope, prim-vicepreședinte U.N.P.R. (Bacău), Florin Balint,
vicepreședinte (Bihor), Tiberiu Markos,
președinte Comisie Cercetare – Inovare (Satu Mare), Sorin Andrei, vicepreședinte (Constanța), Tudor Rădăcineanu,
director executiv U.N.P.R. Campania de
promovare la nivel național a Comisiei Economice Consultative, a Biroului
Unic de avizare, precum și a altor inițiative ale reprezentanților mediului
de afaceri va continua și săptămânile
viitoare, astfel încât, la nivelul întregii
țări, instituțiile importante locale, regionale și naționale să realizeze un parteneriat funcțional și eficient cu reprezentanții mediului de afaceri.

Polițiștii tulceni luptă cu evaziunea fiscală și cu comerțul ilicit
În ziua de 15 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Tulcea, împreună cu polițiști
din cadrul Poliției Municipiului Tulcea și reprezentanți ai
Ins
pectoratului Teritorial de Muncă Tulcea au desfășurat
acțiuni pentru verificarea legalității activității comerciale, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și a comercializării mărfurilor contrafăcute.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate controale la 11 agenți
economici din municipiul Tulcea, pentru verificarea modului
în care administratorii respectă legalitatea actelor de comerț.
Pentru neregulile constatate, echipele de control au
aplicat 26 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 4.240
de lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor S.A.S.
Reprezentanții instituțiilor implicate anunță că astfel de
acțiuni vor continua și în perioada următoare.
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„BALADELE DELTEI”: două concursuri provocatoare

„Capra din Berzunți” – Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele
Deltei” la „Festivalul de datini și obiceiuri populare «Leru’i Ler»” 2014

Pentru primul dintre acestea, inițiat pe 6 decembrie 2020 și încheiat pe
7 ianuarie a.c., intitulat „Sărbătorile de
iarnă în nordul Dobrogei”, participanții
au povestit sau au descris datinile, tradițiile și obiceiurile păstrate – în intervalul
cuprins între praznicul Sfântului Ierarh
Nicolae și cel al Sfântului Ioan Botezătorul – în localitatea tulceană în care
locuiesc sau din care provin. În concurs
au intrat doar relatările personale originale, nefiind luate în seamă textele copiate de pe internet. Pentru un plus de
originalitate, au fost punctate suplimentar relatările însoțite de fotografii care îi
înfățișează pe participanți în timpul manifestării unui asemenea obicei de iarnă
(în județul nostru). De asemenea, punctaj mărit au primit și textele la care au
fost adăugate imagini de la evenimentele organizate în fiecare lună decembrie
de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, fie că e vorba despre spectacolele de datini și obiceiuri de iarnă
„La Dalbă Cetate”, fie despre Festivalul-Concurs Județean de Colinde, Datini și
Obiceiuri de Iarnă „Leru’i ler”.
Câștigătorul Premiului I a fost declarat domnul Valeriu Leonov, din municipiul Tulcea.
Al doilea concurs a fost dedicat elevilor tulceni (clasele I – XII), care au fost invitați să încarce pe pagina de Facebook
a ansamblului o scurtă istorie (1 pagină
format A4) despre semnificația zilei de
24 ianuarie 1859, care să fie însoțită de o
fotografie de la spectacolele organizate
anii trecuți de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
Concursul a fost câștigat de Maria-Oxana Ștrail, elevă în clasa a VIII-a B la
Școala Gimnazială „Constantin Găvenea”
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Valeriu Leonov, între managerul Ștefan Coman
și viceprimarul Dragoș Simion

După competițiile-spectacol
dedicate Zilei Dobrogei și Zilei
Na
ționale a României, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea a lansat în ultima
perioadă încă două concursuri.
Tulcea, cu textul pe care îl publicăm – integral – în cele ce urmează.

162 de ani de la UNIREA
PRINCIPATELOR ROMÂNE
Părinții ne-au povestit despre momentele de criză și despre conflictele istorice
care au avut loc în țara noastră.
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE a
avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea,
sub titulatura de Principatele Unite ale
Moldovei și Țării Românești.
Unirea celor două principate a început
practic în anul 1848, atunci când s-a realizat uniunea vamală între Moldova și Țara
Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.
A urmat apoi Războiului Crimeii (1853
– 1856), în urma căruia Franţa, Anglia şi
Imperiul Otoman au ieşit victorioase în
faţa Imperiului Rus. În anul 1858, Marile
Puteri s-au reunit în cadrul Conferinţei
de la Paris, finalizată cu o Convenţie, încheiată la 7/19 august, care s-a referit şi la
problematica românească.
Procesul unirii, bazat pe puternica
apropiere culturală și economică între cele două țări, a cunoscut o etapă decisivă,
care s-a dovedit a fi ireversibilă. Adunarea
electivă, formată din 48 de deputați, l-a
ales pe Alexandru Ioan Cuza ca domnitor

al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859
în Moldova. În Țara Românească, unde
alegerile urmau să se țină pe 24 ianuarie,
locțiitorii domnești erau antiunioniști, iar
Adunarea electivă era dominată de conservatori, astfel că bucureștenii au fost
mobilizați pentru a susține candidatura
lui Cuza.
În ședința din 24 ianuarie 1859, deputatul Vasile Boerescu a propus candidatura lui Alexandru Ioan Cuza, care a fost votat în unanimitate, stârnind mânia Porții
Otomane și a Austriei, care au considerat
alegerea drept o încălcare a Convenției de
la Paris, însă în textul actului nu se prevedea ca domnii aleși în cele două Principate
să fie persoane distincte.
Astfel, Cuza a devenit domnitor al
celor două principate, iar unirea lor a fost
recunoscută de către marile puteri pe
parcursul domniei sale.
În 1862, cu ajutorul unioniștilor din
cele două țări, Cuza a unificat Parlamentul
și Guvernul, realizând unirea politică.
După înlăturarea sa de la putere, în
1866, unirea a fost consolidată de succesorul său, principele Carol de Hohenzollern–
Sigmaringen, iar constituția adoptată la
1 iulie, în același an, consfințește denumirea oficială, România. La 1 decembrie
1918 s-a înfăptuit Marea Unire a Transilvaniei cu România. Știm că această zi este
un prilej de sărbătoare națională, deoarece, în ziua de 24 ianuarie, în fiecare an,
se desfășoară parade militare în aer liber,
făcând spectacol spre încântarea privitorilor. Din moși-strămoși, această tradiție a
fost păstrată cu sfințenie de către românii
de pretutindeni.
Toți cei care participă la sărbătoare se
prind în hora mare, fericiți și demni că sunt
români!

Eveniment cultural-bisericesc în Episcopia Tulcii
Pe 26 ianuarie 2021, în Biblioteca
Mihai Eminescu a Seminarului Teologic
Sf. Ioan Casian din Tulcea, a avut loc
lansarea volumului Bisericile ortodoxe
române din satele dobrogene la începutul secolului XX, autor Dr. Sorin
Geacu, cercetător în cadrul Institutului
de Geografie al Academiei Române.
Autorul se află la cel de-al doilea volum care are ca subiect viața bisericească
din Tulcea și din Dobrogea, după apariția cărții Bisericile din Dobrogea de Nord la
anul 1921, publicată în 2018.
Volumul de față este tipărit în Editura
Andreiana de la Sibiu în luna decembrie
a anului 2020 și apare cu binecuvântarea
P.S. Visarion și cu susținerea financiară a
Episcopiei Tulcii.
Cartea Bisericile ortodoxe române din
satele dobrogene la începutul secolului XX
este un rezumat al cercetărilor efectuate în cadrul Arhivelor Naționale Centrale
de la București, pe baza inventarelor din
anul 1902 ale averilor mobile și imobile
ale bisericilor din aproape toată Dobrogea (80 de așezări rurale din județul Tulcea și 55 din județul Constanța).
Volumul reflectă fidel starea bisericilor și bunurile cu care locașurile de cult
erau înzestrate la începutul secolului XX
(cărți de cult, odăjdii, icoane, odoare sfinte etc.), mare parte dintre acestea dispărând în timpul Primului Război Mondial.

Evenimentul s-a desfășurat într-un
cadru restrâns, din cauza contextului sanitar național, la acesta luând parte Preasfințitul Părinte Episcop Visarion, personalul administrativ al Centrului Eparhial, reprezentanți ai instituțiilor de cultură din Municipiul Tulcea, membri ai Asociației ,,Aegyssus” a Scriitorilor Tulceni.
În alocuțiunile rostite s-a vorbit despre valoarea documentară a cărții, importanța momentului și despre faptul
că ea devine pentru viitor un instrument
de lucru util cercetătorilor.
Volumul Bisericile ortodoxe române
din satele dobrogene la începutul secolului
XX poate fi considerat un act de recunoștință pentru înaintașii noștri și o formă
de testament și angajament pentru generațiile următoare, care trebuie să iu-

bească și să se îngrijească permanent de
binele Bisericii străbune și al țării.
La finalul întâlnirii, în semn de apreciere pentru contribuția adusă Episcopiei
Tulcii în domeniul cultural, Preasfințitul
Visarion i-a acordat autorului distincția
eparhială Crucea Sf. Iachint pentru mireni.
Acțiunea din 26 ianuarie 2021 încheie programul manifestărilor culturale organizate de către Episcopia Tulcii
pentru Anul omagial – comemorativ
2020, un gând pios fiind îndreptat către
slujitorii bisericești din satele dobrogene adormiți întru Domnul de-a lungul
vremurilor.

Slujire arhierească la Penitenciarul Tulcea

Cu prilejul ,,Cinstirii lanţului Sfântului Apostol Petru”,
sărbătorită – ca în fiecare an – pe 16 ianuarie de Biserica
Ortodoxă, Preasfinţitul Părinte Visarion Episcopul Tulcii
a oficiat Sfânta Liturghie arhierească la capela ,,Sfinților
Apostoli Petru şi Pavel” din incinta Penitenciarului de Maximă
Siguranţă Tulcea.
Slujba de pe 16 ianuarie este motivul uneia dintre numeroasele vizite pastoral-misionare întreprinse de către Preasfinţia Sa în mijlocul deţinuţilor de aici, ca parte a Protocolului de
parteneriat încheiat între Episcopia Tulcii şi Penitenciarul de
Maximă Siguranţă Tulcea, în urmă cu treisprezece ani.
În felul acesta, Episcopia Tulcii a întocmit un program de
vizite pastoral-misionare şi acţiuni sociale pentru deţinuţii de

aici, pentru care s-au oficiat în mai multe rânduri slujbe însoţite şi de cuvinte de zidire morală şi sufletească.
La Sfânta Liturghie, Preasfinţia Sa a fost înconjurat de un
sobor de slujitori şi de persoane aflate în detenție.
În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a vorbit despre
istoria cinstirii lanţului Sfântului Apostol Petru, despre credinţă şi pocăinţă şi mai ales despre încrederea omului în
Dumnezeu, care iartă păcatele şi îndreaptă viaţa omului.
La final, în semn de compasiune şi filantropie creştină,
au fost împărţite participanţilor la slujbă iconiţe şi alte daruri
alimentare, iar conducerea Penitenciarului i-a oferit Preasfințitului Visarion o icoană pictată de una dintre persoanele
aflate în detenție în Penitenciarul Tulcea.
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GASTRONOMIE
LA GURILE DUNĂRII

Cu dr. ing. Gabriela Berechet

Consultant gastrotehnică
şi tehnologii alimentare

Absolventă a Facultăţii de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi Tehnică
Piscicolă (actualmente, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor) a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (1990), după un parcurs de şapte ani în industria alimentară
în controlul calităţii şi procesare, a intrat în lumea gastronomiei ca expert consultant
gastrotehnică în cadrul şcolii de turism a Ministerului Turismului. Doctor în inginerie
industrială din 2007, cu tema „INFLUENŢA TEHNOLOGIILOR NECONVENŢIONALE
ASUPRA POTENŢIALULUI NUTRITIV AL ALIMENTELOR”, Gabriela Berechet este autor
a peste 70 de articole ştiinţifice destinate alimentelor, tehnologiilor şi amenajărilor
tehnologice ale bucătăriilor profesionale.
Începând din anul 1998, a făcut parte din echipa de organizare a examenului
naţional de Maestru în Artă Culinară, iar din 2005 a coordonat toate echipele naţionale
sau regionale româneşti care au participat la competiţiile gastronomice internaţionale.
De asemenea, Gabriela Berechet a coordonat diverse competiţii gastronomice
naţionale (Trofeul Balada Nej – toate cele cinci ediții, 2007 – 2012) şi a iniţiat primul
concurs destinat promovării gastro
nomiei naţionale tradiţionale în stil modern
„Bucătarul de Aur al Bucureştiului”, derulat din 2009 până în 2012.
Experienţa practică dobândită în bucătăriile restaurantelor din Franţa, Belgia, Cipru
şi România i-a consolidat competenţele profesionale, fiind şi autor / coordonator al
standardelor ocupaţionale Bucătar-şef, Bucătar specialist / vegetarian / dietetician,
Tehnolog de alimentaţie şi Inspector de calitate producţie culinară, autor al Manualului
practic al bucătarului (2007) şi coautor al Manualului directorului de restaurant, respectiv
al broşurii destinate producţiei culinare în pensiuni turistice, din Pachetul educaţional
pentru pensiuni turistice. În 2016, la Editura IMPRIMA din Bucureşti, vede lumina
tiparului lucrarea Cartea bucătarului profesionist, semnată Gabriela Berechet, iar în
anul 2018, autoarea lansează – la aceeaşi editură – Cartea cofetarului-patiser.
Master trainer la Fitness Scandinavia School, Gabriela Berechet predă încă de la
deschiderea programului de calificare Tehnician nutriţionist modulul de Gastrotehnie
– alimentaţie sănătoasă şi savuroasă.

Rădăcini culinare din „Epoca de aur”
Dintre amintirile mele culinare, nu pot să nu le menționez pe cele legate de rația lunară de alimente, stabilită prin
programul de alimentație științifică, derulat în comunism, între 1981 și decembrie 1989. Cum se face că din ianuarie 1990
au reapărut în alimentară produsele pe care aproape zece ani
le-am avut pe cartelă, este o altă mare dilemă pentru mine.
La Galați, ca și în alte orașe ale țării, cu excepția Bucureștiului, primeam cele mai multe alimente de bază pe cartelă, de
persoană: o jumătate de pâine pe zi, respectiv o jumătate de
litru de ulei, o jumătate de kilogram de zahăr, 1,5 kg carne și
preparate din carne, 50 g unt și 5 ouă – toate, pe lună. Lapte, iaurt, brânză, smântână se cumpărau după cozi care începeau la ora 4 dimineața, fără să ai certitudinea că și apuci ceva.
Se făceau liste de prezență. La fel și pentru fructele exotice,
banane și portocale, fiind și acestea raționalizate „ca să ajungă la toată lumea”. Frișcă bătută se găsea doar la cofetărie, pe
prăjituri, uneori și în pahare de carton.
Pentru 8 porți:
0,750 kg carne de porc, 0,050 kg orez,
2 kg varză murată, 0,250 kg ceapă.
0,050 g slănină afumată, 0,025 kg pastă de roșii (bulion), 0,150 l ulei de floarea-soarelui, sare, piper măcinat, boia de ardei dulce – după gust, 0,150 kg
smântână și aromele mele moldovenești:
o crenguță de cimbru, una – două foi de
dafin, 3 – 4 boabe de ienibahar.
Colegelor mele de-asta nu le plăcea,

pentru că le lipsea chimenul cu care
erau familiarizate.
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Așadar, orice familie făcea sacrificii enorme pentru a
pune pe masă ceva comestibil – din ceea ce primeau la rație. Și întreținea o relație caldă cu vânzătorii din magazinele
alimentare, cu bucătarii din restaurante, cu măcelarii din abatoare și cu rudele rămase la țară.
În tot acest context socio-economic, s-au creat cele mai
fanteziste rețete culinare, mâncăruri cu putere mare de sațietate, uneori un fel de furaj cu care să-ți umpli stomacul și
să-i dai „material” să nu roadă în gol.
Carnea tocată era preferata mamei. Cu ea făcea mâncare „înmulțită”: ciorbă de perișoare, sarmale, ardei umpluți,
chifteluțe cu sos... deși recomandările de asociere a preparatelor interzic repetarea materiei prime. Masa principală a zilei
era ... seara, când ne strângeam cu toții acasă.
Mai apoi, la cantina studențească am descoperit „Varză à
la Cluj”, iar la „mama Flori”, mama prietenei mele Simona
Șerban, am mâncat prima oară „Musaca de cartofi”.

Varză à la Cluj,
în stilul meu
Conform denumirii, preparatul
își are originea în Transilvania, fiind o
„sarma împrăștiată”, gătit când n-aveai
când / cum să împăturești sute de
sarmale pentru cei aproape 3000 de
studenți care mâncau la cantină, în
două serii.
Bine, colegelor și colegilor mei din
Transilvania nu le plăcea, că ei gustaseră preparatul autentic în familiile lor,

dar mie, care mă mai lipeam de câte o
colegă căministă cu cartelă de masă,
mi s-a părut genială. La fel și ciorba de
burtă, pe care tot la cantina studențească am descoperit-o și căreia i-am
jurat credință până la moarte.

Cum procedăm:

Ceapa curățată și spălată se taie
felii și se sotează într-o cratiță cu ulei
încins. Se lasă să se răcească. Carnea
de porc se taie bucăți și se mărunțește în mașina de tocat împreună cu
ceapa sotată.

Orezul se spală și se fierbe în circa
200 ml apă, se răcește sub jet de apă
într-o strecurătoare și se adaugă peste
carnea tocată. Se adaugă sarea și piperul
și se frământă bine.
Varza (evenutual desărată, sau chiar
dulce) se taie fideluță și se scurge într-o
strecurătoare.
În cratița în care s-a sotat ceapa se
adaugă slănina afumată tăiată cubulețe
și se prăjește până se topește. Se adaugă
boiaua de ardei, pasta de tomate
dizolvată în apă și apoi varza tăiată. Se
Pentru 8 porții:
 ,750 carne de vacă (cubulețe de
0
carne)
1 kg cartofi
0,400 g roșii
o legătură de mărar
o legătură de pătrunjel verde
1 ardei gras
2 căței de usturoi
0,200 l ulei de floarea-soarelui, sare
piper măcinat – după gust
cimbru uscat – 1 linguriță rasă
2 ouă
 entru gratinat:
P
0,100 kg smântână fermentată
0,050 kg cașcaval ras
1 ou, 1 praf de sare
Îi spuneam „mama Flori” pentru că
Simona îi spunea mamei mele „mama
Geta”. Tanti Flori era mama Simonei, prietena mea cea mai bună din liceu, bucureșteancă get-beget, ajunsă pe plaiurile
dunărene prin măritiș. Vorbesc despre
ea la trecut, pentru că un cancer la sân,
diagnosticat pe la 65 – 66 de ani, a răpus-o câțiva ani mai târziu, cu toate tratamentele citostatice și chimioterapeutice făcute...
Oricum, mama Flori a trăit o viață
foarte frumoasă și foarte activă și a fost
printre primele femei cu mașină și permis auto pe care le-am cunoscut, era
activă și cu un foarte dezvoltat simț al
umorului. Și acum îmi sună în urechi râsul ei...
Am mâncat odată la Simona această
musaca și mi-a plăcut atât de mult, încât
am scris rețeta dânsei, deși aveam acasă
și cartea de bucate a Sandei Marin, și a
Didei Balmez și a Silviei Jurcovan. Într-un
fel, fiecare gospodină pune și altceva decât în rețeta clasică, iar acel „altceva” mi-a
plăcut mie la rețeta mamei Flori.
Musacaua se poate face cu vinete, cartofi, vinete și cartofi ... cum ne place mai
mult. Eu le-am testat pe toate și m-am

adaugă apă și se fierbe puțin pentru a se
uniformiza gusturile. Se pun și cimbrul,

foile de dafin și boabele de ienibahar. Se
dă vasul de pe foc și se lasă puțin să se
răcorească.
Într-o tavă cu pereți înalți, se așază
un strat de varză înăbușită, un strat
de carne, apoi iar un strat de varză
tocată. Se fierbe la cuptor circa două
ore la 160 grade Celsius (flacără medie),
cu o folie de aluminiu deasupra, ca să
nu se ardă varza.
Se servește cu smântână fermentată,
merge chiar și cu un ardei iute, că doar
am spus că-i „sarma împrăștiată”.

Musacaua „mamei Flori”

felicitat de fiecare dată pentru reușită.
Musacaua de cartofi se poate face cu:
cartofi tăiați rondele și prăjiți în ulei încins, cu piure de cartofi, cu cartofi fierți /
copți în coajă și apoi tăiați rondele... totul
este raportat la gust, disponibilitatea de
materii prime, aspectele dietetice.
Deși mulți condamnă combinarea
cartofului cu carnea, o ieșire din peisajul
plin de interdicții cu această musaca e o
binecuvântare pentru papilele gustative
și o desfătare pentru stomac.
Cum procedăm: Cartofii se spală, se
curăță de coajă și se taie felii. Într-o tigaie, se încălzește uleiul și se rumenesc
ușor feliile de cartofi, scoțându-i, când
sunt gata, pe o hârtie absorbantă.
Carnea de vacă se mărunțește la mașina de tocat. Ceapa se curăță, se spală
și se taie mărunt. Într-o cratiță, se înăbușă ceapa, când a devenit sticloasă se
adaugă carnea de vacă tocată, amestecând să se desfacă și să nu facă „ghemuri”. Când s-a albit carnea, se adaugă
ardeiul gras curățat de cotor și semințe
și tăiat mărunt, usturoiul tocat mărunt,
se toarnă circa 400 ml (o cană mare) de
apă fiartă, apoi sare, piper, cimbru și se
amestecă. Se fierbe totul circa 20 de minute, cu vasul descoperit, ca să se evapore apa, apoi se lasă la răcorit. Când
amestecul s-a răcit, se adaugă verdeața
tocată mărunt și ouăle bătute.
Într-un vas de sticlă termorezistentă se așază primul strat de rondele de
cartofi prăjite în ulei, inclusiv pe pere-

ții vasului, apoi un strat de amestec de
carne, din nou un strat de rondele de
cartofi, iarăși un strat de amestec de carne, ultimul strat de rondele de cartofi.
Roșiile se spală și se crestează la vârf,
se opăresc în apă clocotită, se scot în
apă rece cu gheață și se curăță de pieliță. Se taie rondele, cu care se îmbracă
toată forma de musaca. Se introduce
vasul în cuptorul încălzit la 150 – 160
grade Celsius (flacără potrivită), unde se
lasă pentru circa 30 de minute.
Între timp, se pregătește un amestec
din smântână fermentată, cașcaval ras și
ou, care se va turna peste musaca, după
ce au trecut cele 30 de minute, lăsând să
se gratineze la 180 – 200 grade Celsius
(flacără mare) pentru 10 minute.
Se lasă musacaua să se odihnească
aproximativ 30 de minute, apoi se porționează pe farfurii. Se poate decora
cu verdeață tocată și se poate servi cu
smântână fermentată.
Nu-i așa că, dintr-o mână de carne
tocată, mamele noastre reușeau, cumva, să facă o mâncare sățioasă pentru
două zile?
Am făcut și cu vinete, care mi-a plăcut la fel de mult!
Dr. ing. Gabriela Berechet
www.gabrielaberechetconsulting.ro
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1,766 MILIARDE DE EURO

alocate prin Programul Operațional Tranziție Justă
Viziunea strategică a P.O.T.J. (Programul Operațional Tranziție Justă) se bazează pe obiective care vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună
cu măsuri de recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sprijinind
totodată transformarea proceselor industriale necesară pentru o tranziție spre o economie neutră, concomitent cu menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste
sectoare. Prin acțiunile care vor fi selectate, P.O.T.J. vrea să asigure o trecere către o economie neutră din punct de vedere
climatic care să aibă loc în mod echitabil, respectându-se principiul „nimeni nu este lăsat în urmă”.
În acest context, domnul Ștefan Ilie, primarul municipiului
Tulcea, a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Euro
pene, Direcției Generale Programe și Coordonare Sistem, includerea județului Tulcea în Anexa D a Raportului de Țară
2020 și implicit declararea acestuia ca județ eligibil în Programul Operațional Tranziție Justă, alături de celelalte șase
județe, deja incluse în program: Hunedoara, Gorj, Mureș,
Prahova, Galați și Dolj.
P.O.T.J. este un program de finanțare pentru mediul privat,
foarte important pentru activitatea economică a mediului de
afaceri al municipiului și al județului Tulcea și poate fi esențial
pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea tulcenilor.
„Am prezentat ministerului un istoric al indicatorilor economici de producție industrială, de la închiderea celor două
mari platforme, Est și Vest, a unităților importante metalurgice, alimentare, pentru prelucrarea marmurei etc., și până
la restrângerea unor activități economice importante, care
au avut ca rezultat diminuarea semnificativă a volumelor de
mărfuri tranzitate și manipulate.
Închiderea multor operatori economici importanți a influențat negativ segmentul de servicii complementare activităților lor, iar faptul că nu au fost dezvoltate alte ramuri industriale la nivel local, care să suplinească aceste dispariții, a avut
repercusiuni dramatice asupra componentelor pieței muncii
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și a mediului antreprenorial, atât din municipiul Tulcea, cât
și din județul nostru: lipsa locurilor de muncă, falimente,
migrația masivă etc.
Concluzionând, pentru revitalizarea mediului economic și
social al municipiului Tulcea, se impune, cu celeritate, diversi
ficarea economică și socială a orașului, prin implementarea
de măsuri de recalificare și / sau reconversie profesională
și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă.
În acest scop, este primordială sprijinirea apariției de noi
activități care să pună în valoare întregul potențial economic
al județului, respectiv al municipiului, precum și sprijinirea
transformării proceselor industriale existente, transformare
necesară pentru o tranziție spre o economie neutră, concomitent cu creșterea numărului locurilor de muncă din aceste
sectoare.
Pentru respectarea principiului «nimeni nu este lăsat în
urmă» și ținând cont de faptul că, din analiza indicatorilor
statistici cuprinși în studiul «Evoluția dezvoltării economice
în Regiunea Sud-Est», municipiul Tulcea se încadrează în
categoria celor mai afectate teritorii, făcând parte dintr-un
județ defavorizat, județul Tulcea, cu dezvoltare întârziată, am
solicitat să fim incluși în Anexa D a Raportului de Țară 2020 și,
implicit, declararea județului Tulcea ca județ eligibil, alături de
celelalte șase județe, în Programul Operațional Tranziție Justă.
Vom beneficia în acest sens de suportul mediului de
afaceri, al entităților publice și private și, mai ales, al tulcenilor.
Mulțumesc pentru sprijin Echipei de proiecte a primăriei și
colaboratorilor noștri!
Ca activități eligibile din Programul Operațional
Tranziție Justă, menționez:
 Investiții în înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea
incubatoarelor de afaceri;
 Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin
servicii de consultanță;
 Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la
creșterea competitivității întreprinderilor;
 Dezvoltare economică prin promovarea transferului de
tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și
cercetători;
 Investiții productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la diversificare și reconversie
economică;
 Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare
și competențe digitale avansate;
 Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce sarcina administrativă pentru mediul de afaceri.”

Atelierul de voie bună
Vițelul este apostrofat de vacă pentru
anturajul său:
— Gata, să nu te mai prind hoinărind
cu Ghiță! Îmi imaginez ce educație a
primit de la o mamă care e o scroafă și
de la un tată care e un porc.
— Dar, mamă, așa s-ar putea spune și
despre tine că ești vacă.
— Da, dar tatăl tău este veterinar.






Șoferița oprește în dreptul semafo
rului – pe culoarea roșie. Se face galben;
doamna rămâne pe loc. E verde! – șoferița nu se mișcă nici măcar un centimetru. Când se face din nou roșu, șoferii
mașinilor din spate încep să claxoneze
în cor. Din intersecție, apare un polițist,
care îi cere să coboare geamul și o întreabă politicos:
— Doamna dorește o altă nuanță?






— Pentru că aţi lucrat anul acesta
foarte bine, profitul firmei a crescut substanţial. Drept recunoştinţă, fiecare dintre voi va primi câte un cec de douăzeci
de lire – le spune angajaților patronul
scoțian. Bucurie generală. Patronul continuă:
— Dacă şi la anul veţi lucra la fel de
bine, atunci vi le voi și semna.











Dialog la finalul concursului pentru
ocuparea unui post:
— Așadar, amândoi ați obținut același punctaj final. Totuși, am decis să îl
angajăm pe Popescu.
— Dar nu e corect! – exclamă Ionescu. De ce pe el? – dacă punctajele sunt
egale.
— Pentru că, la ultima întrebare, Popescu a scris „Nu știu”, iar dumneata ai
scris „Nici eu”.






Într-un bloc de cartier se aud ciocănituri în ușa unei garsoniere:
— Cine e? – întreabă arțăgos, dinăuntru, proprietarul.
— Jean-Claude Van Damme!
— Hai să terminăm cu glumele
astea, că, dacă ies pe palier, vă bat pe toți
patru.





Cei 12 apostoli se opresc, pe înserat,
la un han și cer o masă de 26 de locuri,
pentru Cina cea de Taină.
— Bine, dar câți sunteți voi? – întreabă hangiul.
— 12 și cu Învățătorul nostru, Iisus, 13.
— Păi, și atunci, de ce vă trebuie o
masă pentru 26 de persoane?!
— Pentru că, noi stăm – toți – pe aceeași parte.




Un tip intră într-un bar și cere cinci
pahare cu câte 200 ml de vodcă fiecare –
pe care începe să le bea unul după altul.
— Omule, ce-i cu tine? – întreabă barmanul. Nu le poți bea ușurel, pe rând? De
ce le dai peste cap unul după altul?
— Exact așa ai face și tu, dacă ai avea
ce am eu, îi răspunde clientul.
— Dar ce ai, de este atât de grav?
— O singură bancnotă de 10 lei.






— Nevastă, mă disperă căutările
astea ale tale, prin toate magazinele,
după noi modele de chiloți. Dar cei
vechi, pe care ți i-ai luat astă primăvară,
ce cusur au?
— Nu mai sunt la modă, bărbate, și –
din acest motiv – mă ironizează toți amicii tăi.










— Am angajat un profesionist, care
se va ocupa de toate problemele în locul
meu. Și mă costă doar 1000 de euro pe
săptămână.
— Cât? 1000 de euro pe săptămână?
De unde naiba îi vei da atâți bani?!
— Nu-mi pasă! Asta e problema lui...






Majordomul aleargă pe peluză, către
lordul care privea concentrat bila pe care
urma să o lovească.
— Sir, BBC tocmai a anunțat furtuni
puternice pe Canalul Mânecii! Se pare că
dezastrul stă să înceapă!
— Of, John, îi răspunde lordul impa
sibil, continuând să țină crosa deasupra
capului, iar va rămâne biata Europa
izolată.






Un bărbat îi povestește amicului său
de pahar:
— În privința cheltuielilor zilnice, am
ajuns, în sfârșit, la o înțelegere cu soția
mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o zi
se duce ea.
— Și acum sunteți amândoi mulțumiți?
— Bineînțeles: o zi bem, o zi mâncăm.



Un bărbat își sună, din mers, fostul
instructor de la școala de șoferi:
— Omule, scoate-mă dintr-o mare încurcătură! Am un camion în față, o
mașină de pompieri, cu girofarul pornit
– în spate, în stânga un unicorn roz, iar
în dreapta doi delfini albaștri. Ce să fac?
— Nu mai bea atât de mult și dă-te
jos din carusel!
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