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Cuvint .... . 
lnalnte 

' 

De cite ori m-am apropiat de Dobrogea, de oamenii 
ei, de cîte ori am avu;t Prilejul să cunosc; înnoirile ce se 
săv-î.rşesc aici, întinerindu~i mereu înfăţişarea, de cite 
ori m-am apropiat de l'vlare, a7n fost stăpînit de o adîncă 
emoţie. Şî aceasta nu nu.mai datorită firii mele emotive 
de 1::>oet, ;cî pentru că pe aces.te locuri am văzut lumina 
zilei, aici mi-am JJetrecut copilăria, aici am crescut, a1n 
învăţat, am iubit, aici am intrqt în. mişcarea revoluţio
nară şi am devenit membru devotat al partidului nostru, 
cînd eram foarte tînăr, în anii ilegalit(iţii. I)e altfel, am 
relatat, alături de alţi tovarăşi, o fiarte din întîmplările 
acelor ani, la invitaţia lui' Sfmion Tavitian, î'n cartea 
,,Mărturii peste timpi', apărută la Editur.:i. politică. 

Eu am descoperit lumea privind-o prin fereastra mi
rifică dintre Dunăre şi l'viarea Neagră, ea a pătruns în 
fiinţa mea şi circulă odată cu ,sîngele şi tot ce am scris 
şi tot ce am visat e legat ele orizontul nesfîrşit al acestei' 
nelipsite 'prezenţe. . 

Eu am cunoscut Dobrogea de altădată ca nimeni 
altul, am cunoscut ·Splendoarea ei naturală, dar .şi mi
zeria ei socialii, qm cunoscut co11,diţiile vitrege în care 
trăiau oamenii. Ce 1iutre clţosebire între condiţifl uma-n,ii 
de atunci şi cea de acum! Ce deosebire între peisajul 
vechi şi cel nou, al Dobrogei socialiste de azi ! 

Cu fruntea sus, ridicată demn spre arcul semeţ al 
Ca1:paţilor, clobrogenii au de'venit, odat(i. cu ţara, meşteri 
mari, cnlfe şi1 zidari ai celui mai solid edificiu, peste 
timp, aureolat . de istoria acestor pntru decenii de viaţă 
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nouă, socialistă, prosperă şi înfloritoare. Acest proces 
este cu atît mai edificator aici, cu cît Dobro ge.a de odi· 
nioară pornea de la nivelul celei mai slab dezvoltate re-. . giuni. 

Acu.m, în anii victorioşi ai socialismului, a cunoscut 
Dobrogea adevărata cale a înfloririi sale economice, so
ciale şi spiritu·ale. Pe acest drum al împlinirilor a pornit 
odată cu ţara, ca parte integrantă a ţăriJ, beneficiară a 
aceluiaşi adînc proces revoluţionar conceput şi desăvîr
:şi.t sub înţeleapta conducere a partid11,lui. 

Poporul nostru muncitor a dovedit şi dovedeşte, prin 
faptele sale, prin splendoarea faptelor sale, că înţelege 
şi participă la schimbările care se produc în viaţ,a indi
vidului si a s:ocietătii în care trăieste. Există - aici si , . . , , 

·pretutindeni în ţară - un permanent efort colectiv, lu
cid, conştient, în lupta pentru ceea ce este nou~ înaintat, 
progresist, pentru a r idica România pe cele mai înalte 
trepte i:tle eiv ilizaţiei tnate-riale şi spirituale. 

lntreaga politică a partidului nostru comunist, oglin
dită în Programul adoptat la cel de-al XI-lea Congres, 
în documentele Plenarelor Comitetului Central, ale Con
t erinţelor Naţionale, în iniţiativele strălucite ale secre
tarului general ăl partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
este magistral întruchipata_ îri, înfăptuiri demne de epocq, 
pe care o trăim, de era pe care o pregătim pentru gene
rat.iile comunismului . • 

Măturiile adunate în această carte înfăţişează, cu do
vezi de necontestat, procesul înnoitor prin care trece 
acest străvechi pămînt românesc al Dobrogei. Găsim aici 
faţa nouă a Dobrogei care, în anii socialismului şi mai 
ales în ultimele aproape două decenii a făcut salturi 
ftriaşe - de. nevisat altădată - în domeniul industriei, 
al agriculturii, al urbanizării, al cercetării ştiinţifice, al. 
creşterii 71-ivelului material şi cultural al locuitorilor ei. 

Citindu-le„ parcă simţi clocotu.l necontenit al noului 
care ţîşneşte în zetile de uzine~ în şantierele unde se cons
truiesc uriaşele nave ce străbat miirile şi ocean.ele, în 
eforturile acelora ca:re au deschis un nou drum al Du-. , 

nării spre Mare. Străbătînd ogoarele udate iţe ploaia 
fertilizatoare a păienjenişului irigaţiilor; constaţi că ima
ginea Dobrogei marcată de pecinginea secetei a rămas 
undeva, departe în vreme, pentru că pretutindeni eşti 
intîmpinat azi de ·,întinse şi mîndre lanuri, d-e grădini 
'roditoare, d·e vii în care strugurii parcă adună dulceaţa 
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razelor soarelui ş-i dulceaţa acestui. pămînt ce se t!l'ove-
deşte atît de generos. 

S-a schimbat - pînă a nu o mai recunoaşte - fa.ţa. 
oraşelor şi sa.telor. Iar litoralul ne arată azi o imagine 
pe care n-a avut-o niciodată. Scormonind adîncurile 
pentru a scoate la lumină comorile pămîntului, dobro
genii au descoperit dovezile milenarei dăinuiri pe aces.te: 
locuri a poporului nostru. 

Dobrogea noastră s-a îrttnoit şi dezvoltat şi în toate
celel·alte domenii : al comerţului, al sănătăţii, al artei şi 
culturii. lvlagazine moderne, aşezăminte spitaliceşti în
zestrate cu cea mai modernă tehnică aplicată de specia
lişti vestiţi şi peste hotare, muzee, teatre, şcoli, institute 
de învăţămînt superior îmbogăţesc harta realizărilor mi
nunaţilor oameni de pe a.ceste locuri conduşi de parti
dul n·ostru comunist. 

Ca şi „mărturiile" din celălalt volum, aceste mărturii 
despre faptele mă.repe ale unor ani de strălucite împli
niri reprezintă un capitol nou, luminos, dintr-o cronică 
la. care zi de zi- oamenii muncii adaugă paginile noilor 
înfăptuiri ce vor fi desigur înscrise în alte şi alte capi
tole ale istoriei edificării de către poporul nostru a so
cietăţii socialiste multilateral dezvoltate, ale istoriei 
marşului impetuos spre comunism. 

Virgil Teodorescu 
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Pe drumul 
prefacerilor revoluţionare 

\ 

' 
< 

l 
,, 

- Stimate tov~ăşe Vasile Vîlcu, vă număraţi prin
tre militanţii partidului care din primele zile ale memo
rabilului august fierbinte: 1944 aţi participat la marile 
înfăptuiri r~voluţionare, ale grandioasei epopei de edi
ficare a României socialiste. 

Trimis de partid în regiunea Oltenia, în ~eptembrie 
1944, sînteţi numit secretar al Comitetului judeţean D.olj 
,al Partidului Comunist Român . .. Era perioada afirmării 
viguroase a- maselor ,poptţlare, a forţelor democratice în 
viaţa politică a ţării, au fost ,ani grei de luptă şi de 
muncă care, nu de puţine ori, au cerut sacrificii, priva
ţiuni de tot felul. Dar, aşa cum menţiona .marele arheo
log . român Vasile Pârvan : ,,Fericiţi ce~ ; care nu-şi iro

~s.esc viaţa, căci o alta nu e", Memoria unui soldat al par-
tidului. ce şi-a consacrat o ,viaţă de om; idealului nobil -
·-soGialisrnul şi comunismuţ - ce :i:iei;poate împărtăşi des
pre acele î,nceputuri - simbioză între datorie şi roman
tism ·revoluţionar? • 

- Pârvan a mai spus ceva; ,)SăJ muncim în libertate, 
·să cr~ăm în libertate e să · cîntăm vietii cel mai frumos 

' imn pe care l-ar putea sufletul nostru cuprinde în ' adîn-
·curile lui. Munca e ritmul vieţii. Ea .dă, ca şi · libertatea, 
tărie şi frumuseţe şi caracter · propriu fiinţei noastre". 
Libert~tea am dobîndit-o odată cu inaugurar ea unei 
epoci noi în milenara noastră . istorie„ care a deschis 

.•drumul profundelor 1metamorfoze social-economice şi 
politice. Era începutul U;I).J.l,i imn măreţ pe care îl cream 

,:şi interpretam, prefigurînd dimensiuni noi ,ritmu)ui . şi 
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sensului vieţii. Participam cu dăruire. elan revoluţionar~ 
cu romantism, la edificarea unei lumi noi, a dreptăţii şi 
fericirii, pe care în şirul un0r ant petrecuţi în spatele 
gratiilor am văzut-o mereu şi în care nu am pierdut nici 
o cli:pă speranţa. 

1mpotriva acestei lum~ însă, s-au ridicat, d-e la în
ceput, forţele retrograde ale moşierimii şi burgheziei. 
Interpretînd evenimentele de la 23 August ca avînd me
nirea de a reface poziţiile zdruncinate ale regimului so
cial-politic burghez, de a apăra şi consolida propriile 
poziţii, aceste cercuri grupate în jurul monarhiei şi al 
partidelor aşa-zise „istorice" încercau să limite.ze prefa
cerile politice interne, care să nu afecteze bazele r îndu
ielilor existente . 

Reacţiunea şi monarhia considerau actul de lai 
23 August ca act final al luptei populare, urmînd ca 
treptat, potrivit dorinţelor lor, lucrurile să reintre pe 
făgaş.ul anterior şi totul să rămînă aşa cum fusese în 
trecut. Din:ipotrivă, pentru forţele democratice, revolu
ţionare, pentru masele populare, constituia doar înce
putul luptei pentru înfăptuirea unor adînci prefaceri re
voluţionare, care- să lichideze definitiv vechile stări de 
lucruri şi să ducă la fău'.rirea unei noi orînduiri sociale 
- orînduirea socialistă. " 

ln aceste condiţii şi pe meleagurile doljene s-a trecut 
la constituirea şi consolidarea organizaţiilor de partid 
în ma.ri întreprinderi ca : Fabrica de stofe „Oltenia"' t 
înţreprinderea poligrafică „Scrisul românesc", C.F.R., 
Atelierul metalurgie Brătăşeanu şi altele. Totodată, s-a 
trecut la organizarea sindicatelor şi U.T.C.-ului, organi
zatiei de femei si la înfiin:tarea comitetelor sătesti. S-a 
pu

0

rces la înlăfur·area primarilor antonescieni. Din însăr
cinarea conducerii de partid în pofida împotrivirii gu
vernu.lui Sănătescu, se punea la ordinea zilei înfăptuirea 
reformei agrare. Şedinţa de pregătire a avut loc · 1a se
diul sindicatelor de pe Calea Unirii ~i au ~articipat 
membrii F.U.M. Discuţiile au fost foarte aprinse. Un 
colonel în rezervă, în cuvîntul său s-a opus, avertizîn
du-=ne : ,,Ce vreţi să faceţi, în afara legii, şi fără r leget' 
v:a fi un n0u 1907". 

r Am hotărît şă 'începem bătălia; ln fruntea colectivu
lui F.U.M. a fost · numit Bică Ion, născut şi crescut în 
comuna Cetate. Iubit de oamenii de aici, vechi membru 
de· 1pa1:tid, dornic să' înfăptuiască ref arma · agrară în· 
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această parte a judeţului D0lj. Am ales pentru început 
-comuna Cetate. Aici .activa, încă din ilegalitate, o pu
ternică organizaţie de partid şi aveam iconvingerea 
fermă că vom reuşi. Nu ne-am înşelat. Cei cîţi:va moşieri 
·cunoscuţi, ca Pleşa, şeful P.N.L., Druga, Belizarie Cîncea, 
s-au numărat printre primii expropriaţi. Ecoul acţiunii 
a fost imens. Alarmat, prefectul, colonel Ilie Dumitriu, 
s-a deplasat la faţa locului pentru a împiedica extinde
Tea acestui proces ce insuflase . noi speranţe ţărănimii, 
-care nu mai înţelegea să dea înapoi. 

Informat de acest, lucru am indi"cat săt fie convocaţi 
la primărie toţi locuitorii comunei, urmînd ca imediat 
să vin şi eu acolo. 

Sosit la faţa locului, prefectul a început să profereze 
ameninţări la adr:esa ţăranilor prezenţi, acuzîndu-i de 
îneălcarea ordinii, deoarece1 nu există lege de a se lua 
pămîntul. ,,Legea o face poporul'', j-au răspuns într-un 
;glas cei prezenţi. Freamătul de indignare, de nemulţu-
111 ire pusese stăpînire pe mulţimea care nu înţelegea să 
mai dea înapoi. !n faţa furtunii, prevestitoare de ura
:gan, prefectul şi-a luat tălpăşiţa şi a plecat, · cum se 
spu11e în popor, 1,cu coada între picioare''· 

1n drum spre Cetate, în pădurea Radovan, am dat 
<le colcne1ul Ilie Dumitr iu şi cîţiva jandarmi care ne-au 
făcut semn să oprim maşina sub pretextul că li s-a ter
minat benzina. Apoi încruntat s-a răstit la m ine : ,,O să 
daţi foc judeţului cu reforma agrară pe care o faceţi 

fără 3ege. O să te arestez ! '' Ordinul a fost emis, clar nu 
.a mai apucat să-l ducă la îndeplinire. 

Primele titluri de îrriproprietărire au fost înmînate 
la 9 iunie 1945, la Marea adunare populară de la Cra
iova, de cătr:e dr. Petru Groza, ţăraniler din plasa Bîrca, 
judeţul Dolj. Au fost împroprietăriţi 39 547 ţărani dol
jeni cărora le-au fost atribuite 41 302,50 ha pămînt; 
459 moşii cu o suprafaţă de 90 699 ha au fost expro
priate. 

- Aţi amintit de ordinul de arestare. Din ce motive 
nu a fost executat? 

- Prefectura judeţului Dolj am cucerit-o la 17 fe
bruarie 1945 şi l-am insta1at ca prefect pe inginerul Ce
lac Nicolae ; însă lipsa de ex.perienţă şi-a spus cuvîntul. 
După instalare, l-am lăsati.cu un mic grup de oameni şi 
am plecat. După noi, a venit armata, i-a arestat şi· i-a 
dus la Chestură. Pentru recucerirea acestei citadele a 
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reaetiuniî din Oltenia, la 24 februarie 1945, a trebuit să 
mobilizăm forţe şi din alte jt:1deţe. intre 17-24 februarie 
colonelul Dumitriu Ilie a luat măsur,i de fortificare în 
stil militar a tuturor întrărilor în incinta Prefecturii. -În 
sprijinul nostru au venit forţe din judeţele Rimnicu-Vîl-
cea, Turnu-Severin şi muncitorii din Bucureşti, de la 
Griviţa Roşie. Pus la cur ent cu atmosfera ostilă guver
nului reacţionar şi evoluţia situaţiei la Craiova, genera-
lul Rădescu a emis la 23 febru •. 9rie un ordin către· 
Corpul 7 TerîtoTial Craiova, cu următorul conţinui ::. 
„Corpul 7 T€ritoria1 Craiova, nr. 73 144 din 23 februarie 
1945: Dacă manifestanţii încearcă să ocupe eu forţa ins
tituţiile publice, se vor face somaţiuni legale, după eare 
se va trage o primă salvă în aer ; dacă nu se 1retrag şi 
continuă a încerca să ocupe instituţiile, armata îşi va 
face datoria: va trage;- Preşedintele Consiliului de- Mi- ' .
nîştr,i general de corp de armată, adjutant, sempat. 
N. Rădescu". 

• Desigur, dacă garnizoana ar fi dât ascultare ordine
l or. lui ·Rădeseu, pavajul pîeţiî din faţa Prefecturii şî &1 
străzilor laterale ar fi fost acoperit cu sute şi mii de· 
cadavre de munciteri, tărani, intelectuali. Dar ostasii 
pu·şî să ocupe PrefecturO:-, nu mai erau; ca pe vremu~i, 
o unealtă docilă în mîna reacţiunti. În climatul iurtunos: 
al revoluţiei populare, soldaţii - fii de muncitori şi ţă-· 
r.anî - au văzut mai clar de parţea cui este dreptatea,. 
cine li-e frate si cine dusman. Cînd detasamentul nostru 

' . ' 
de şoc, trecînd la asalt, a urnit din loc obstac0lul â.e-
sîrmă ghimpată de la intrarea principală, comandantul 
grupei de mitraliori, sergentti.1-major Craioveanu, pri
mind ordinul de deschidere a focului în plin, ~ aruncat 
la o pai:-te arma automată şi a strigat tare, să,..J audă toţi 
ostaşii : nDomnule căpitan, nu pot trage în fraţii mei !". 

De fapt, acesta a fost gîndul fiecărui ostaş şi acesta. 
a fost semnalul nesupunerii la ordinul comandanţilor de· 
a trage. Chiar sub ameninţarea trimiterii în faţa pluto
nului de execuţie, ostaşii au trecut de partea poporului. 
Cu forţe unite am reuşit să recucerim prefectura. în 
acest scop a fost organizat un comandament condus de
primul secretar al regiunii de partid Oltenia, Mihai 
Rosîanu. 

' 
Luptele care s-au dat au durat mai multe ore. A curs. 

şi sînge. In subsolul -prefecturii un ofiţer 1-a împuşcat 
mortal pe Tomescu1 muncitor zidar. 
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I n ciuda manevrelor reaGţiunii de a stăvili avîntul 
maselor, revoluţia a continuat să se amplifice. Princt
pala dominantă a confruntări10r cle clasă din perioada 
cuprinsă între sfîrşitul lunii ianuarie şi, 6 martie 1945 
a constituit-o •sporirea combativităţii. 1 

La luptele politice, care literalmente au· zguduit şi 
afectat poziţiile reacţiunii, a parti'cipat un număr mai 
mare de doljeni decît la acţiunile politice anterioare. Se 
realiza astfel mult mai rapid şi mai eficient izolarea 
cercurilor ostile democra,tizării vieţii şi atragerea de pqr
lea Frontului National Democratic a unor mase din ce 

4 • I • 

în ce mai mari. ' 
Consid-erînd refacerea economică drept' veriga princi

pală în dezvoltarea revoluţiei populare, Partidul Comunist 
Român şi guvemt1l democratic instalat la 6 martie 1945 
.au iniţiat o serte de măsuri menite să introducă ordine 
în economia naţională, , să sporească rolul statului, al 
maselor populare în controlul şi dirijarea vieţii econo-. m1ce. J. 

Să nu uităm că starea economică grea a· fost agra
vată, pe lîngă sabotaj\il vîrf~~rilpr reacţionare şi de se
ceta din vara anului 1945. 'In afara consecintelor ~i cte4 

zastruoase, seceta a creat uh cadru propfce. pentru ac
tivitatea elementelor sabotoare, contrarevoluţionare, care 
urmăreau şi expl:oatau 'înrăutăţirea situaţiei economice 
si adîncirea mizeriei si suferintei maselor. 
. In faţa acestei situatii, au fost intensificate eforturile 
pentru mobilizarea tuturor energiilor, a tututdr rezer
velor umane si materiale. Imi stăruie si astăzi în me
morie acele zile, luni 

1şi ani, cînd proletariatul doljean 
s-a avîntât' în luptă pentru a înfrînge reacţiunea şi pe 
terenul luptei economice. Dovedind un eroism fără · sea
măn şi înv'ingînd greutăţi inimaginabile, numeroase co
lective au obţinut importante succese -în producţie. An
gajaţi în întrecerea patriotică, eî au refăcut utilajele 
distruse, au repus în funcţiune fondul de maşini-unelte 
al întreprinderilor. Cum pot fi date uitării acele entu
ziaste bătălii cînd, din proprie iniţiativă, sute, mii de 
muncitori lucrau cîte 10- 12- 14 ore pe zi flămînzi, 
desculţi, în ploaie şi frig. 

Era dovada cea mai grăitoare a înaltei conştiiF.tţe de 
clasă a proletariatu1ui român, a faptului că întărirea pe 
toate planurile a poziţiilor forţelor democratice, a pu
terii populare, era .considerată de ,clasa muncitoare ca 
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o cauză proprie, o cauză a întregului _popor. Iată, ex
presia concludentă a spiritului revoluţionar, a romantis
mului revoluţionar, despre· care îmi amintesc de fiecare- ,. 
dată cu plăcere. 

- Tovarăşe Vîlcu, în a doua jumătate a anului 1946,. 
vă în tîlnim în conducerea regionalei Dobrogea. Eraţi 
membri.t în biroul rregional şi prim-secretar al Comite
tul~i judeţean Tulcea al P.C.R. Este · anul care a pus 
problema alegerilor , parlamentare în discuţia publică, 
oficială, ca o perspectivă şi sarcina politică nemijloci tă. 
Ne aflam, aşadar, în faţa un-µi elocvent mod democratic 
de consultare a voinţei populare, care, în condiţiile unei 
reale democraţii, 1Jrma să ateste încă o dată., qpţiunea 
poporului român 1pentrul regimul politic şi social care să 
corespo.ndă propriilor lcţ1i aspiraţii şi năzuinţe. 

- Da. Societatea românea,scă era chemată să se pro
nunţe prin v0t pentru o 1cale sau alt? de dezvoltare. Pre
gătirea pentru această cnnsultare se va clesfăşura pe 
planuri foarte diverse, iar confruntarea politică dintre
fortele democratice si reactjune se va manifesta chiar , . ' , 
din momentul cînd · hotărîrea .de a ef~ctua alegerile par-
lamentare a devenit de notorietate publică. , 

Elaborindu-şi propria tactică în alegeri, partidul co
munist a ţinµt seama de împrejurările concr.et-istorice, 
de formele specifice de manifestare a luptei de clasă, 
dovedind din nou o mare c~pacitate cl,e înţelegere a im
perativelorl vremii $i 1 de adaptare la cerinţele acesteia. 

Conţin1.,1tu1 progrâmuJui BloC:ului Partidelor Demo
crate ,- platforma B.P.D. - con:5tituia o dovadă gr,ă.i
toare a importanţei pe care forţe]E> componente au acor
dat-o programului ţu care urmau să se prezi~te în faţa 
corpului elec.toral. 1 

]>artidul Comunist R-omân, mobilizator.ul maseJor
populate, al forţelor înaintate, proguesiste ale României. 
şi-a sporit eforturile f)entru a ridica pe noi trepte activi
tatea sa polftică, pentru a contribui Ia creşterea conşti
inţei poporului privind semnifica,ţia momentului 19 no
iembrie 1946. 

Organizaţiile locale ale partiduluj constatau, spre 
sfîrşi tul campaniei elector ale, că masele muncitoare de 
Ia oraşe şi sate făcuseră cotitura hotărîtoare către forţele 
democratice, către P.C.R. In Dobrogea, influenţa parti
dului nostru erc:ţ. mare, întrucît lumea săracă vedea în el 
apărătorul ei. Rapor tul de forţe între· B.P.D. şi reac-
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ţiune era net în favoarea Blocului. Masele populare 
·fiind alături de noi, reacţiunea pierdea mult. Rezultatul 
uriaşei munci politice desfăşurate în campania electora1ă 
se materializa in faptul că masele urmau hotărît parti
<lul comunist şi celelalte partide democratice, că între 
mase şi democraţie se făurise acea legătură de nezdrun
cinat care se va oglindi în victoria hotărîtoare de la 
19 noiembrie 1946. 

Pentru a evita acest deznbdămînt, cercurile reacţio,... 
nare, dînd expresie ultimelor zvîrcoliri din· ziua alege
rilor, au întreprins numeroase acte ter0riste. Au fost 
tăiate firele telefonice între unele comune ; au atacat 
două secţii de votare ; a11 doborît un avion care împrăş
tia manifeste democratice; au fost înjunghiaţi un jan
darm şi un comandant al gărzii militare de la secţiile de 
vot. în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Tulcea, au fost 
folosite brandurile. 

Dar toate manevrele reacţiunii au fost sortite eşecului. 
Măsurile luate de organele de partid şi de stat, vigilenţa 
maselor populare au constituit factori care au zădărnicit 
tentativele reacţiunii, asigurînd ca alegerile de la 1g no
iembrie 1946 să se desfăşoare în deplină libertate. Pen
tru prima dată în istoria noastră milenară, masele cele 
mai largi de la oraşe şi sate şi-au dat libere şi nestin-· 
,gherite votul. Ziua alegerilor s-a transformat într-o -mare 
sărbătoare, iar reznltatele într-o victorie strălucită a for
ţelor democratice. Astfel, în judeţul Constanţa, numărul 
,alegătorilor înscrişi pe listă era de 140 807, numărul vo
turilor exprimate 136 844 pentru candidaţii B.P.D. au 
votat 120 704, iar la Tulcea, din 79 7 44 voturi exprimate, 
pentru cei 6 candidaţi ai B.P:D. au votat 68 756. 

- Adunarea deputaţilor aleşi la 19 noiembrie exprima 
hotărîrea poporului român de a continua lupta pentru 
'făurirea unor noi rînduieli social-economice şi politice 
în interesul celor ce muncesc. între cei 376 de deputaţi, 
:aparţinînd forţelor democratice, vă număraţi şi dum-
11eavoastră, tovarăşe Vîlcu, ca deputat din partea B.P.D. 

- lnsemnătatea istorică a alegerilor parlamentare din 
1946 constă şi în aceea că ele au consacrat înfrîngerea 
zdrobitoare a partidelor · burghezo-moşiereşti, marcînd 
izolarea lor completă de mase. 

- Tovarăşe Vîlcu, despre Dobr.ogea se vorbea în tr€
cut ca despre o provincie, care nu ar. avea prea multe de 
oferit din punct' de vedere economi<\ cultural. Singura ei 
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mîndrie o reprezentau doar reli:evele arheologice, scoase· 
pe par,cursul vremii la lumină, ca cele mai certe semne 
ale u:nei milenare civilizat.ii pe aceste străvechi me1eagJJri 
rom:ânestL 

- liitr-adevăr, tabloul economic, în JDrimel e decenii 
ale secolului XX, atestă acest lucru : o fabrică de ciment 
şi una de şuruburi, la Cernavodă, la Constanţa, una de ~ \ 
textile, unităţi al imentare, care se rezumau la c'iteva 
mori, o fabrică de ulei şi de rahat, ,,Bela gusta", aiteva 
ateliere. Nici o localitate rurală electrificată. Ba da, Co
badin, dppă cum pretindeau statisticile vremii. ln rea
litate, lumina electrică pătrundea numai în casa prima-
i:ului şi în cele două cîreiumi ale sale alimentate de l a 
un generator. 

Trezirea oraselor si satelor la o viată civilizată n-a 
fost posibilă în · Dobr.~gea c;lecît în anii · edifieării ~oci~
lismului, în urma înfăptuirii politicii de industtalizare a 
partidului, ce avea în vedere, între al tele, l ichiq.area îna
poierii în care se găseau unele regiuni. Provineiile Mo:1-
dova, Dobr.ogea şi Olteni~, ip care locuiau 38 la sută din 
p0pu:laţia ţării, deţineau lao1a1tă abia 12 la sută din pCJn
derea producţiei industrial e. 

Dobrogea, pe baza politicii ştiinţifice a partidului cu 
privire l a dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor, a 
cuno~cut profunde înnoiri. l 

- Mulţi ani aţi lucrat în conducerea regiunii, aţi 
participat efectiv la aceste prefaceri, care au ţransfpr
mat-o într-o plllternică, dinamică şi complexă ~conomie,.. 
cu o viaţă creatoare efervescentă, cu cel mai mar'e port 
al ţăi:ii, reşedinţa constructorilor celor mai mari nave, 
întinselor şi mănoaselor cîmpii, brăzdate de fîntîni arti
ficiale, cetatea petrochimlei şi a unui l itoral care figu
rează în toate pliante1e mapamondului. 

- Doresc să subliniez că după 23 August dar, în mod 
deosebit, după Cong.resul al IX-lea,· această străveche,· 
vatră Ctl oameni de omenie, demni urmaşi ai geto-daei
lor imortalizaţi pe m.etopele monumentu.lui triumfal .de 
la ,Adamclisi - mărt,urie a ex.istentei si eontinuitătii: 

• • • 
nQastre, a cunoscut, ca de altfel întreaga ţară, o dezvol-
tare impetuoasă . Se cuvine să amintim cu aleasă preţuire 
şi deosebită recunoştinţă că aceste reali:aări se datoresc 
P.C.R., sprijinului direet, îndrumărilor, indicaţitlor pe 
care le-a primit organizaţia de partid Dobrogea din par
tea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, prilejuite de nume-

16 

www.ziuaconstanta.ro 



roasele vizite de lucru efectuate1pe aceste meleaguri. D~ 
fapt, marile abiectiNe înălţate, cîndva şantiere - • azi 
obiective de imp0rtanţă naţională - au fost a.mplasate 
aici şi au crescut după Congresul al IX-lea al P.C.R. 

Socialismul a devenit definitoriu 1 pe aceste meleaguri 
prin capacitatea de metamorfoză ad încă a materiei, a 
condiţiei profesionale şi m orale a omului. Locuri pustii, 
tîrguri pierdute, aşezări pescăreşti îşi schimb~ miracu-· 
los fizionomia, eăci industria aduce oraşe noi, cultură, 
sănătate şi urbanism. r o· 

Priviţi N!edgidia - edinioară bilei şi tîrg de vite, ._cu 
case în majoritate din chir pici sau paiantă, cu străzi -în
volburate vara de praf şi iarna băJtind în noroa:ie, lipsit 
de apă potabilă, şi · vai,r...Şi aceasta .., adu,să cu saeale trase 
de măgăruşi, cu cîteva ateliere meşteşugăreşti. Maj.ori
tatea locuitorilor se îndeletniceau cu creşter€a oilor, cul
tura orzlillui. 

Medgidia de azi. Pe locul unde s-a ridicatr Intrep:r:in
derea Metalurgică de Utilaj era cîmp pustiu şi mărăeini, 
ca şi dealurile golaşe pe umerii cărora s-au construit .co
şurile înalte ale Combinatului de lianţi şi' azbociment, 
reţele de apă şi electrice; cartiere noi de locuinţ'€, spital 
cu 520 de paturi', policlinică, o bază sportivă> cu care se 
poate mîndri orice capitală de judeţ, un port prin darea 
în f olos.inţă a magistralei albastre ce curge la poalele 
oraşului ; Canalul Dunăre-Marea Neagră. , · t 

De numele aşezării11 rurale Năvodari, un minuscul 
punct pescăresc, se leagă apariţia pe har.ta .economică a 
României a unuia din cele mai1 impdrtante obiectivei de 
început ale industriei chimice socialisţe, ram ură ine :-::i s
ten,tă în trecut în Dobrog€&, Uzina de supe1rfosfaţi şi acid 
su.lfu1:1ic, devenit ulterior Combinatul de îngrăşăminte 
chimice ; s-a construit apoi, inti::-eprin·derea, mec.anică pen~ 
tru agricultuPă şi industria alimentară. Aici, lcJ.. indicaţia.: 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, s-a pus temelia unui 
obiectiv de imporţal}ţ? naţională,, C0mbinatu+ pe_trochimic 
Midia, a unui port la Capul Midia şi legarea acestuia cu 
o arteră s~ctmdară a Canalului Dunăre-l\1Iarea Neagră, 
înscriind astfel vechiul sat de peşcari în constelaţia ce
tătilor chimiei românesti. 1 . ' 

l\1Iangalia, renumita staţiune balneară·, a cunoscut 
mari împliniri. Pe baza hotărîrii partidulu i, s-a trecut la 
constructia unui santier naval destinat să realizeze va-r ' , . 
poare de 55 000- 60 OOO tdw. Cernavodă _ - cunoscută 

17 

www .ziua constanta. ro 



prin fosta fabrică de ciment şi. 'Cea de şurqburi ~ azi 
.centru industrial - poarta de intrare pe magistrala Ca
nalului spre Agige-a,- locul unde se înalţă prima , centrală 
atomolectrică a. ţarii. 

Pe ţărmul mării, în locul unor ateliere insalubre şi al 
unor bară.ci de lemn, s-a înălţat şantierul naval Con
stanţa. De la micile reparaţii de nave care se executau 
.aici, şantierul a trecut la construirea navelor de 55 000--
150 OOO td:w, la realizarea programului privind forajul 
în platforma continentală a Mării Negre, valorificarea 
complexă a zăcămintelor de titan şi zirconiu din Do
brogea. 

Pe platforma industrială Palas, se concentrează uni
tăţi noi ca : întreprinderea de prefabricate şi ,materiale 
de construcţii, întreprinderea integrată cle lînă', Combi
natul de mobilă, întreprinderea de morărit, panificaţie 
şi produse făinoase, Centrala electrică de termoficare 
Palas-Constanţa, întreprinderea mecanică na;vală, Fa
brica de beton celular autoclavizat, Fabrica de ulei şi 
bere ş.a. 

în anii socialismului Tulcea devine' un oFaş mod·ern, 
în continuă înflorire şi dezvoltare, ,asigurînd condiţii de 
viaţă din ce în ce mai bune locuitorilor săi. Tulcea, ora.ş 
metalurgic şi port-bază a flotei de pescuit oeeanie ·; mai 
-dispune de o fabrică de prelucrare a marmorei :şi a pie
tre1 de construcţii~ antrepozite- frigorifice, întreprinderea 
de industrializa·re a peştelui, întreprinderea de prelu
crare şi industrializar~ a legumelor şi fructelor, şantierul 
de reparaţii şi , aonstru.oţii navale; întl:eprinderea de utilaj 
chimic şi metalurgic etc. 

A·u fost puse în valoare străvechile' 'resurse de ma~ 
terie primă, bauxită şi sulfurite complexe de Ia Somova, 
calcarul siderurgic şi dolomita de Ja Mahmudia, cuarţita 
de la Cerna. Alături de aceste exploatări miniere ce se 
întind de la· Măcin la Jurilofca au· fo,st descoperite noi 
valenţe calcar ului marmorean de la Parch.eş şi Agighiol} 
granitului de 'Greci şi Turcoaia, ,caolinului de la Măcin, 
calcaru1uf de la Zebil, Babadag sau Slav-a Rusă. 

Alte două ramuri de activitate car'e dau o• notă a·par'fe 
de originalitate economiei tulcene sînt seetoarele pisci-
cole si stu:fico}e. i:. l ~· , . - -

Simpla enumerare a uzinelor şi fabricilor este, de
gur, sufic.rentă pentru a ne edifica asupra dezvoltării pe 
care a cunoscut-o industria Dobrogei în: anii s0cialis„ 
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muJuL Este vorba înşă în acelaşi timp d~ schim_pări cali
tativet de îmbunătăţirea proceselor tehnologice, · de ex
tinde-rea mecanizării st automatizării, ridicarea nivelului 
de calificare a cadre1o~, creşterea numărul\,lţ muncitorilor. . . , 

O atenţie deosebită au acordat..-o partidul şţ statl?--1 
dezvoltării şi modern~ării portului ,Conşta.nţa. Se cuvine 
să amintim că, prin poaFta maritim~ a ţării, ~stăpinii l?.tă.
p·ăreţi ,ai Româ~iei 1purghezo-moşiereşti exportau cereale, 
cherestea, $îqgele negru al subsolului , şi alte produse. în. 
s'Chimbul l';,unurilol" in.străinate se intorctau în t;ar..ă 
dantele fine, par{um:uri,~ farduri, stofe so0ţiene, şampanie 
franţuze~şcă. Evide~t, nu pentr,u .muncitori şi ţărani. ln. 
cet pri veşţe ~apacitatea vaselor sub pavilion rom.ânesct 
aceasta era in.fimă, transporturile se "'real~au cu nave· 
aparţinînd companiilor străine penti;u'"' care se plăteau. 
sume fabuloase.. , ,, 

Construcţia portului modern,, concesio·nată la început 
unei companii engleze, este apoi răscum-părată r şi încre
dinţată inginer ului român Anghel Saligny - care înalţă 
şi importantul ·pod feroviar peste Dunăre, la ,Cernavodă. 

In 1938, 1portul Constanţa ,avea o < suprafaţă1 de înma
gazinare de 20 380 mp dar· înzestrarea1. tehnic~ cu utilaje
era foarte slabă (4 macarale "'portal electrice, 4 macarale 
semiportal de 3 tone şi o macara plutitoare. cle 40 tone). 

In anii socialismului s-a trecut la organizarea şi mol. 
dernizarea portului. La terminarea· lucrărilor ,norilui port 
Constanţa-Sud Agigea, pe lîngă extinderea"" capaciţăţii 
totale de trafic, va spori rşii tonajul -navelor intrate în 
port de la 25 OOO tdw' la 60 000-90 OOO tdw pentru mine
raliere şi, respectiv, de la 36 OOO la 80 000"'"-:'l50 OOO tdw 
pentru ce1e petroliere. 

Dezvoltarea. deoşebită a ti::&nsportuîui maritim a fost 
determin.ată de extinderea relaţiilor ecpnomice ,;:1le ţării 
noastre. Darea în exploatare a1 unor nav~ de mare tonaj 
a dus la sporirea distantelor de transpor~' ele ancorînd 
în peste 100 de porturi ale lumii. 

Cum ponderea industriei constructo,ar ~. de maşini _în 
comerţul exteriot a ('crescut, este şi firesc ca printre pro
dusele care iau dr1.1inlţl mapamondului să s.e numere la 
loc de cinste cele, aparţhiînd 1aeestei ramuri : cunoscutele 
instalaţii de foraj r ealizate de Uzinele 1 Mai ·Ploieşti, pu
ternice tractoare, autoeamioan.e construite la Braşov, 
stru~gurile mod·erne, material rulant de la Arad, locomo ... 
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' . ' . 
tive de Ia'""C::taiova, , autoturisme „Aro", produsele indus-· 
triei chimice şi altele. < c 

Dobrogea a fost din vechime o regiune a răscrucilor 
de drumuri. Pe Argeş, pe ' Ialomiţa, Pe Buzău, pe Siret 
şi Prut, ca pe tot atîtea drumuri naturaJe, ljlU coborît în 
decursul veac~rilor păstori şi plugari de sub Carpaţi, spre 
acelaşi pămînt al Dobrogei. Majoritatea drumurilo'r' din 
inima Dobrogei erau însă drumuri „negre.", drumuri de 
pămînt. Ele nu cunoşteau o animaţie deosebită decit pe 
distanţele care despărţeau satele de ·moară. Drumuri 
scurte ea qişte pîtjlaşe. în ce priveşte drumurile. de fier, 
Dobrogea nu era cel mai urgisit ţinut din ţară. Prima 
linie de fier' pe· distanţa Cernavodă-Constanţa, apoi con
struiFeâ. podului peste Dunăre; legal.). Dobrogea ~ae restul 
ţă~ii· prin· cale:a ferată. Progresul general care s-a realizat 
în anii soeialismului în Dobrogea, dezvoltarea armonioasă 
a economiei, a creat condiţii şi pentru dezvoltarea trans
porturilor. Drumurile, modernizate., prin in-termed1ui 
cărora se face simţit to·t mai puternic pulsul vieţii eco
nomice, leagă unele de „altele, ca nişte artere, între}Dtin
derile indu.stria.le, din oraşele Dobrpgei.. Toate localităţile 
rurale, cu ~arile ior 1u.nităţ_i agricole socialist e, au intrat 
în circuitul larg al ~conomiei. 

A. dispărut iz0lare_.';l în care vegetau satele şi oraşele 
dobrogene acum patruzeci de ani. Dacă în 1956 existau 
în Dobrogea numai 169 de km drumuri modernizate, în 
'f~ul 1983 ele au ajuns la peste 51~ km. De la 3.28- km 
înainte de eliberare, s-a ajuns la 377 km cale ferată 
în 1~83 din . ca1,e 65 km electrificată. Dezvoltarea turis
m1,1.lui a d:u~~ la ,c,rearea unei Unii ~erien~ internaţionale, 
care leagă litoralul cu zeci de oraşe ale lumii. ln fiecare 
an, mii de iubito:ri ai cur~i heliqmarine sosesc pe aero
portul tn ternaţi,gnal .Mţhail Kogălniceau, poarta aeriană 
spre capitalş. estivală a României. 

O şosea n~ţională leagă Constanţa de capitală, alune
cînd peste arcul de fier şi beton înălţat peste Dunăre, 
la Vadu Oii-Giµrgeni. VE;cl1iul deiiderat privind legarea 
apelor fluviale de cele maritime printr-o cale modernă 
de nc!-vigaţie au prins viaţă prin dane-a în exploata-re a 
Complexului · lndr.o-ener.getic şi de transport ,Dunăre
Marea Neagră. 

Baza materială a a,cestei politici s-a realizat prin vo
lumul fără precedent al investiţiilor. Judeţul Constanţa 
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a beneficiat an de an de impor tc\nte fonduri pe1 investiţţî 
a eăro:r valoare îp perioada 195-1~1983 se· ~ridică l a 185 
miliarde lei, din care 170 mili-arde l~i. în perioada· 1966-
198.3. Volumul i;>roducţiei industriale în 1983t a crescut 
faţă de 1~50 de 52,2 ori şi de 6 p ri faţă d~ anul 1965. 

Pondei:ea industriilor-. constructoare de maşini. şi chi
mică în totalul producţiei industriale a sporit de la 20 la 
sută în 1950 la 27 la sută în 1965 ş i la Ş3,5 .la sută în 
anul 1982. Ritmul de creştere a producţţef industi:ial e în 
perioada 1951-1983 a fost de 12,8 l a sută. 

- Tovarăşe Vîlcu, Congresul partidului care a avut 
loc în 1955, a precizat că sareina fundamentală a celui 
de-al doilea plan cincinal este ca pe baza dezvoltării con
tinue a noii industrii să se asigure î.n i:itm rapid trans
formarea socialţstă a agriculturii, astfel, ca în anu l 
1960, sectorul socialist să fie preponderent, atît ca so- · 
prafaţă cît şi ca producţie marfă . Se atrăgea r atenţia că 
a încer ca să rupi, în mod artificial, lupta pentru creşte
rea producţiei şi productivităţii muncii în agricultură 
de problem~le luptei pentru transformarea socialistă a 
acestei foarte importante ramuri~ nu poate decît să dău
neze economiei naţionale şi construcţiei socialismului. 
Prin urmare, planul de cooperativizare a agriculturii 
adoptat la Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1949, se 
impunea a fi înfăptuit numai pe baza liberului consim
ţămînt şi în Dobrogea, unde, la 24 ianuarie 

1
1956 aţi fost 

instalat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pe atunci mem
bru al Biroului politic, secretar al Comitetului Central 
al Partidului, ca prim-secretar al I regionalei Dobrogea ·c"l 
partid uluî. ' 

Aţi participat implicit la ace st p~oces revoluţio11~r 
care a schimbat din temelii înfăţişarea satelor şi agri
culturii dobrogene. Cum s-a produs această transformare 
la baza căreia a stat munca tenace, convin·gătoare, ca şi 
rezultatele ţăranilor cooperatori, care · au păşit pe un 
drwn nou, al belşugului şi bunăstării ? 

- Am s~ încep prin a evoca condiţiile vitrege de 
muncă şi de viaţă ale ţăranului dobr~gean. La· începutul 
secolului al XX-lea, un sfert din micile gospodării in
dividuale din Dobrog~a erau lipsite d e un petec de pă
m înt, mai mult de două treimi erau lipsite •de boi şi cai. 

Rămasă în faza plugului eu grindei de lemn şi a tre
ieratului în arman cu tăvălugul de piatră şi sania cu cre
mf:tne, fărîmiţată în mii de ogoare mici, lipsite de preo-· 
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,eupare şi „sprijin al statului, în perioada 1934-1933, în 
fostul judeţ 'Constanţa proGlucţia de grîu le hectar a fost 
·1n medie 400~500 kg, iar în fostul judeţ Tulcea - de 
380 kg. ln aceeaşi perioad,ă, producţia m edie de porumb 
a fost cle 700-800 kg şi, respectiv, 770 kg. Niei un ingi
ner m ecanic, u·n ingin-er· agronom la 40 de mii de hec
'tare: Ceea ce însemna că întreaga suprafaţă eultivată ct1 
.griu în fostele judeţe Constanţa şi Tulcea era „supra-
vegheată~' nici rnai m u1t, nici mRi puţin, decît de 1,un in
giner şi ceva(,'. 

Pe ogoarele moşţereşti existau insă 119 tractoar e şi 
124 batoze şi acestea uzate şi insuficiente în comparaţie 
·CU suprafaţa agricolă. Dar era mai r entabil pentru marii 
proprietari de pămînturi să folosească braţe d e muncă 
foarte ieftine, care creşteau pe măsura dijmuirilor şi con
fiscăFilor în dauna ţăranilor săraci. Despre asta vorbeau . 
.Şi versurile rapsodului popular f. 

Frunză veştejită-n ram, 
S" d ' . I arac, .oamne, mai eram . 
N-aveam palmă a e pămint 
Şi nici plug cu ce s-o-mp1înt. 
N-aveam vţ1că, n ici juncan, 
Numai brat de rob sărman . 

• 

în an1,1l 193·5, 6 700 d~ !amili de moşieri şi chiaburi 
itleţineau 3p0 OQO d.e ha teren arabil , în timp ce 54 OCJO de 
familii de ţărani muncitori stăpineau 335 OOO ha, 15 OOO 
de familii aveau sub 0, 50 ha.' In fostul juaeţ Constanţa, 
Tlumărul ţăranilor săraci era cu 20 l a sută mai mare decît 
tnedia pe ţară. 

Peste această realitate s-ali făcut auzite dln nou, după 
·eliberarea patriei, cuvintele partidului : Pămînt ţăranilor! 
Truditorii ogoarelor au văzut din nou în partidul comu
niştilor singurul lor călăuzitor şi apărător. In Dobrogea, 
ca şi pretutindE;ni în ţar~, sătenii din Lanurile, Mangalia. 
~imanu, Cumpăna, Inelepend,ent.a, Negru Vodă şi alte . ' 
·sate au trecut pes te capul moşi~rilor şi jandarmilor la 
'îndeplinirea- îndemnurilor partidului, măs1.1r înd şi îm
pătţipd loturile_. ,)Scînteia" din februarie 1945 scria că în 
ju.deţul Constanţa au iost confiscate 3 OOO hectare şi îm
părţite ţăranilnr indveptăţiţi. In Jinal1 se consfinţea prin 
.lege, în martie 1945, înfăpt-µirea pe calea revC)luţionară a 
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exproprierii moşierilor şi ·împroprietăririi ţăranilor. fără 
pămînt sau cu pămînt puţin. 

Aceasta constituia un pas înaintet în sensul că ţără
nimea _de acum înainte dispunea de mijlocul de bază al 
obţinerii pîinii de toate, zilele - pămîntul. Dar, singuri, 
muncind cu 1 unelte rudimentare, oamenii nu puteall rea
liza prea mult. Se simţea ·nevoia unor :mijloace mai pu
ternice decît plugurile cu grindei de lem n şi · perechile 
de cai costelivi pe care .. le-., aveau sau nu le aveau noii 
stăpîni ai pămîn:tului. Se simţea nevoia practicării .unei 
agriculturi bazate pe cuceririle agrotehnicii moderne. 

Posibilităţile eKistente, în Dobrogea în dezvoltarea 
multilaterală a agriculturii puteau fi dovedite prin f o
losirea unor mijloace moderne. în acest scop, gospodă
riile agricole de stat au f pst înzestrate c.u tnactoaFe şi 
maşini agricole, al că.rar număr a ajuns treptat de la 
595 în 1950, la circa 2500 în 1963„ 

Practicînd o agricultură intensivă, bazată pe mijlGace 
tehnice moderne şi ·reguli înaintate de lucraFe a pămîn
tului, gospodăriile de stat ,obţineau producţii tot mai 
mari de cereale. Realizările unitătilor de stat au avut o . . 
influenţă hotărîtoare asupra ·ţăranilor. Ei :vedeau limpede 
că holdele lor răvăşite pe peticele„ de •pămînt muncite cu 
îndirjire erau mai mărunte şi mai rare în spic decît hol,_ 
dele puternice ale celor de stat Ce miracol, ce întîmplare 
ca între holdele despărţite uneori numai. deJ o palmă, 
pămîntul să se dovedească mai plin de neastîmpăr şi mai 
bogat în seve? 

Oei mai mulţi au găsit repede· explicaţia : cheia mira
colului era agrotehnica. De aceea au privit cu I emoţie 
înfiinţarea primelor staţiuni de :naşini şi tractoare. Deşi 
în anul 1948 nu dispuneau âecît de 271 de tractoare, cele 
30 de S.M.T.-uri s-au dezvoltat treptatt' mărindu-şi zes
trea cu maşini agricole moderne, pe măsura, dezvoltării 
tinerei industrii constructoare de maşini româneşti. 

- Dar pentru ca această bază materială să fie cu 
eficienţă folosită, se impunea ca ţărănimea să pună ca
păt luerârii individuale şi pe parc·ele fărliniţate a pămîn
tului. Care sînt, după . părerea dumneavoastră, cauzele 
principale care au dus la acest rezultat, cu car-acte-~ d-e
cotitură radicală în viaţa ţărănimii muncitoare din ~regi-
unea Constanţa ? 1 , 

- Desigur „ izolată şi -n~putincioasă în faţa 1naturii, 
era în puterea ei de ·a-şh âduna laolaltă păinîntul -şi bra-
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ţele, de a folosi împreună maşinile moderne, agroteh,nica 
înaintată, pentru a smulge prin muncă unită roade bo
gate. 

După exproprierea moşierilor şi împărţirea a 70 OOO de 
ha pămînt ţăranilor fără pămînt sau cu pămînt puţin, par
tidul şi ·guvernul au luat măsuri să înz~streze agric_ul
tura cu maşini şi tractoare pentrQ a s-e putea face lu
crări mecanizate, deci l a un nivel superior, pe suprafeţe 
din ce în ce mai mari:,, :Astfel a~ luat fiinţă în regiune 
S.M.T. care posedau tractoare, semănători, combine de 
cereale şi alte sute de maşini agricole cu care a fqst spri
jinită ţărănimea mu,ncitoare să-şi lucreze mai bine pă
mîntul şî să obţină producţii tot mai mari la hectar. Fap
tul că lucrările agricole se executau în mai bune codiţii 
pe stWrafeţe mari a fost un prim factor deosebit de im
portant care a cont,ribuit la convingerea ţărănimii munci
toare să-şi unească parcelele individuale în gos.podării 
colective. 

O µ doua condiţie a fost faptul că organele şi organi
;zaţiile de par-tid au dus o muncă susţinută de lămurire 
cu ţărănimea muncitoare şi .au reuşit să creeze in aproape 
toate satele, gospodării agricole colective. Acestea au fost 
a,jutate să se dezvolte, marea lor majoritate devenind 
centre de aţracţie pentru tţăranii muncitori individua"li 
prin producţia superioară obţinută şi prin veniturile rea
lizate de cole.ctivistL 1 

• 
A tn~ia Gofldiţie, care a fost hptărîtoare în accel~rct,-

rea ritmului de transformare socialistă a agriculturii în 
Dobrogea, a fost munca politic.ă de masă al cărei centru 
a fost la sate. r 

în Dobrogea, ca şi în celelalte regiuni ale ţărlt, ,pro
cesul de convingere şi de îndrumare a ţărănimii pe calea 
arătată de partid a avut un caracter continuu, s-a bazat 
pe e analiză atentă a condiţiilor concret~ din fiecare sat 
şi a urmărit r espectarea cu stricteţe a liber ului consim-

1 tămînt. · ~· Ţ . ' 

Activitatea de îndrumare si de antrenare a ţ-ărănimii 
' 

,către gospodăriile colective trebuia dusă de activul de 
'partid şi de cei care-l sprijineau, pe baza unei profunde 
şi temeinice cunoaşteri a problemelor cur ente şi a con
diţiilor: s,pecifice fiecărei comune, căci numal o asemene;:i 
muncă putea fi convingătoare. 

Jn fosta regiune Dobrog.ea îşi desfăşurau. activitatea 
&proa:pe 30 OOO. de agitatori. Prin gazete de perete, pa-
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nouri grafice, lozinci, qfişe .se popularizat). p~rmanent 
rezultatele economice obtinute de unitătile fruntase. Zil-. ,· . 
nic, la panourile din sat apăreau numele ţăranilor care 
se înscriau în gospodăria colectii.iă. Aşezămintele cultu
~ş.le au fost transformate in adevărate centre de propa
gandă în favoarea cooperativizării. 

Organizaţiile de partid au iniţiat periodic vizite la 
diferite unităţi agricole frilntaşe, la expoziţii agricole, 
ţăranii erau invitaţi la ,adunările genergle ale cooperati
velor de · producţie. la r epartizarea veniturilor. Mulţi ţă
rani se duceau şi din proprie iniţiativă în comunele în
v'ecinate, unde se constituiseră c.oopţrative, interesîn
du-se la rude şi eunoştinţe despre aspecte ale muncii :şi 
vieţii ţăranilor cooperatori. Cine s-ar fi aflat pe atunci fn 
preajma morilor comunale untle oamenii îşi aşteptau 
rîndul, ori ar fi trecut în zilele de tirg prin comune cum 
sîn,t Cogeala-e~ Independenţa, ·Oltina, Negr.u Vodă, Coba
din, ar fi fost martori ai discuţiilor aprinse purtate pe 
tema cooperativizării agriculturii între ţăranii cooper atori 
deveniţi ad-hoc agitatori şi ţăranii individuali. Acţiunile 
organizate ca şi cele dator ate iniţiativei oamenilor au 
constituit un însemnat factor de accelerare a convingerii 
ţărănimii. 

Una dintre ideile importante €are ne-a:u animat a 
fo-st aceeş că socialismul transformă pe ţărani în ma:ri 
cultivatori şi crescători de animale de rasă, că noua agri
cultură cere întinderi mar· de pămîut, ,u~elte mecaniz;{te, 
seminţe selecţionate, animale din rasă superioară, îngră-
şăminte chimice, ~adre de specialişti. : ~ "" 

Conducerea de partid ne-a recomandat că cel mai 
util şi eficient mijloc de -convingere a ţărănimii m upci
toare asupra :rpultipielor avantaj~ ale . cooperaţîvizării 
este să le arătăm rezultatele practice ale agrfculturii 
socialiste, să organizăm vizite în gospodăriile d~ stat şi 
în unităţile agriaole cooperatiste fruntaşe, existente deja 
în regiune. 

!11. aGelaşi timp, statul democrat-popular a: continuat 
să dez:volte condiţiile care asigu·rau succesul unirii de 
bunăvoie a familiilor de ţărani în întovărăşiri agricole şi 
îh gGspodării agricole colective. 

Pentru a spori mijloacele puse la dispoziţie tinerelor 
unităţi, s-au făcut investiţii importante. Este edificator 
să amintim că numai în perioada 1956.-. 1958, pentru dez
voltarea agriculturii în Dobrogea au fost alocate fonduri 
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în valoare de 1019 milioane lei. Pentru ca în perioada. 
1960-1962, sumele destinate în acelaşi scop să ajungâ 
la peste 1532r milioane 1ei. 

lncet-încet, ca un dezgheţ primăyăratec, de la un ca
păt la altul al Dobrogei, au început să apară., înlăturînd . 
îndoieli şi de}:)rinderi vechi, primele unităţi cooperatiste. 
La 31 iulie 1949, 63 de familii de ţărani difl Ceamurlia 
de ,Jos se unesG ţntr-o singură f am,ilie : gospodăria agri
colă colectiva, intitulată simbolic „Răsăritul<'. La 15 au
gust, a1te 41 de familii din Ion, Corvin s-au unit în cea 
de a doua gospodărie colectivă şi a treia la Făcăieni. La 
un an de la istorica Rezolutie a Plenarei Comitetului . . 
Central al PartiduJui din martie 1949, peste 6 OOO de fa
milii se unesc în mai mult de ~00 gospodării colective. 

La indicaţia partidului, s-a acordat o mare atenţie
întăririi ,econo;mice a gospodăriilor agriqole colective. 
Avînd sprijinu1 statului, lucrînd pămîntul cu mijloace· 
moderne, după toate regulile ştiinţei agrotehnice, ele au 
început să constituie un exemplu, să obţină producţii cu 
mult mai mari decît eele ale ţărani10r îndi:vidu.ali, con
vi!.\gîndu-i de superioritatea muncii unite. 

Un astfel de exemplu a fost gospodăria agricolă co
lectivă Cobadin, care -â' luat fiinţă în 1951. !n trecut· 
se ştia că pe. pămînturile Col:>adinului se real iza la griu 
şi porumb o producţie medie de 800 kg grîu, dar produc
ţiile obţinute în 1952 au fost de 1100 kg, iar în 1953 de· 
l 280 kg la griu şi 1 800 kg la porumb. 

Ţăranii individuali au fost înGlrulllaţi de comuniştii 
din comună să viziteze în g~puri colectiva, pentru a se· 
convinge cu proprili lor oohi de avantajele ei. Rezultgtul 
a fost că în 1954, gospodăria s-a mărit ,eu încă 62 de fa-
milii. 

Edificator era şi traiul îmbelşugat al cooperatorilor .. 
Cînd un grup de ţijrani individtiali din Sîmbăta Nouă, . 
judeţul' Tulcea, sfătuiţi de organizaţia de • partid din co„ 
mună, ·au făcut o vizită' acasă la co~peratorul Ion Drugă,. 
au .avut de ce să se convingă. Ei îl ounoşteau pe Ion 
Drugă încă înainte de a in.tra în colectivă, ca pe un.l. 
om nevoiaş, cu o casă de copii. Şi acum 1i făceau o vizi tă 
într-o casă nouă, mobilată frumos, unde erau invitaţi la . 
un pahar de vin. Se întîmplase un miracol '? Nu. Munca. 
în colectivă, a răspuns Ion Drugă. Întorşi 'în cornuri.a . 
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lor, toţi c::ei care l-au vizitat pe consăteanul lor Ion Drugă 
au depus cereri: de înscriere în eooperativâ. 

- S-au comis şi greşeli ? · 
- Cu toate recomandările făcute organizaţiilor de 

partid de a veghea la respectarea .... cu cea mai mare stric
teţe a liniei politiee a partidului Îll domeniul transfor
mării socialiste a, agricultur.ii, nu am fost feriţi de gre
şeli. Au fost G:azuri în care unele cooperative, după con
stituire, au fost lăsate să se descurce singure, cum or 
JJutea ; elementele duşmănoase au speculat greutăţile în
ceputului, înce:rcînd să oompromită ideea în .sine a coope
rativizării. Pr.ipeala din unele locuri, promisiunile ce 
nu-şi aveau acoperire imediată, în alte locuri, sau chiar 
cazurile de încălcare a liberului c.onsimţămînt au condus 
la situaţii contrare intenţiilor, în cî.teva localităţi : Sinoie, 
Vulturu 1 Tariverde - ritmul de cooperativizare nu nu
mai că nu s-a acc·entuat, ba dimpotrivă, pentru o peri
oadă de timp, a băbat pasul pe loc. Au fost necesare efor
turi susţinute pentru a repara greşelile şi a r-eda ţără
nimii încrederea. Asemenea situaţii au constituit excepţii, 
du.pă 1956 ele nu s-au mai repetat,. r 

Caracteristic~ anilor de cooperativizare o constituie 
munca .făcută cu simţ de răspundere, în spiritul iRdicaţi
ilor partidului. Ce cuvinte pot oglindi toată măreţia mun
cii miilor de agitatori şi. încrederea cu care ţăranii munci
tori au urmat îndemnul partidului, terminînd primii d(n 
ţară aşezarea agriculturii pe baze noi, pe de-a-ntregul 
socialiste. S-a muncit extraordinar de ,muit. Au muncit, 
cu pricepere şi rezulţat~ ţăranii cooperatori. Care dintre 
.ei n-a fost agitator? Dacă am n.umi pe vreunul pe mo
tiv că n-a mers cu echipele pe la casele celor ce ezitau să 
intre în gospodării, am greşi. Da, am greşi, pentru că 
belşugul a fost argumentul principal în munca de lămu
rire. Şi belşugul s-a făuTit din munca tuturor coopera
torilor. 

Intrarea în gospodăria colectivă a ultimelor familii 
din Chilia Veche a -însemnat încheierea, la 19 octorrierie 
1957, a colectivizării agriculturii dobrogene. O sută patru 
mii de familii de ţărani, stăpîne ale celor eirca 500 OOO 
hectare de care dispuneau -tinerele gospodării colective, 
porniseră pline de încredere pe drumul arătat de partid. 
Pe toată întinderea regiunii dintre 'Dunăre şi Marea 
.Neagră, pentru prima oară, în istoria~ ei,, nu mai exista 
nici un .ţăran care să se războiască în m'area lui singu-
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rătate cu ariditatea pămîntului, într-o luptă inegală, fără · 
sorţi de izbîndă. Meleagurile D0br0gei deveniseră melea
.gurile unei singure şi mari f&milii. 

C·u aeest prilej u:nii activişti de partid, pi·eşedinţi 
de cooperative agricole.!,- de .... pr0ducţie s-au remarcat în 
această uriaşă bătălie de sfărîmare a haturilor, pentru 
a face crmoseut în rîndurile zecilor de mii de tărani mun-

• 
citori exemplul unităţilor socialiste fruntaşe şi a-i ajuta 
să · treacă pe calea socialismului: Teodor Coman, Constan
tin Măndreanu, Barbu Popescu, Gheorghe Anghel, Du
mitrescu Mihai„ Pîrvu Chiriac, Filişan Gheorghe, Gheor
ghe Trandafir, Constantin Stoinescu, 1VIircea Lefter, Mus
lim Cherim, Gheorghe ApostGl, Geană Vasile, Nariţă Ga
vrilă, Toma Gheorghe, Nicolae Popovici, Ion Cazacu, 
Nicolae Gai:dagiu, Nicolae Hudiţeanu, Paraschiv Ban
ciu, Constantin Dofin, 1VIarin Purcărea, Dima Dobriţa, 
Sadi Menat, Simion Gheorghiţă, Aurel 1VIoineagu, Vasile 
Ardeleanu, )Gherase Nicolae, Dumitru Dimache, Ion Sto
if;l.n, Ion Bădulescu şi mulţi alţii. 

- Tovarăşe Vîlcu, s-au emis păreri potriv it cărora 
condiţiile specifice locale au avut şi au un rol determi
nant în trans.formarea 'socialistă a agriculturii dob1·ogene ? 
--Dacă ,am accepta acest punct de vedere ar însemna 

să admitem. eă se piJate ajunge la cQOJ?erativizarea. agri-
culturii fără desfă.şurarea unei susţinute munci politice 
şi organizatorice de partid. Noi am .avut mul t de luptat 
cu asemenea păreri care, 'prinzind rădăcini, ne-au priei
nuit 1mult rău. Din păcate tasemenea păreri şi-au făcut 
loc şi în unele publicaţii! De pildă, în articolul „Coope
rativizarea agriculturii în regiunea . Constanţa'\ apărut 
în revista „Probleme economice'"; din 1956, se sus,ţinea 
că una din condiţiile care a ,, ... favorizat în mod deosebit 
ritmul c:le transfO'rmare socialistă .1•a agriculturii'' ar fj 
,,structura prop1·ietăţii'', ,, ... suprafeţe mari pe care le 
deţineau ţăranii muncitori cum şi lipsa braţelor de 
muncă." Faptele infirmă astfel de păreri. Elocvent este 
următorul e;x:emplu. In comur1a I0n Corvin, suprafaţa 
medie de pămînt pe cap de familie era de 6,34 ha,, iar 
procentul de familii co0perat1vizate la acea dată de 
49,6°/o; în comuna Oltina, unde suprafaţa m.edie de pă
mînt pe cap de familie era n umai de 3,64 ha, procentul 
familiilor cooperativizate era de 68,40/o. Nu este lipsit 
de interes nici faptul că în gospodăr.ia colectivă şi înto
vărăşirea agricolă din comuna Oltina s-au înscris în 
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195'6 410 familii, p~ c~nd in comuna Ion Corvin lfJUmai 
18. Situaţii asemănătoare erau şi în alte localităţi. Aceasta 
arată că suprafaţa mai mare deţinută de ţăranii muncitori 
nu este un element determinant. 

Faptele răstoarnă de asemenea şi acea ipăre:re după 
care cooperativizarea agriculturii în regiun:"ea Con~tanţa 
s-a înfăptuit "mai rapid din cauz'ă că ţăranii muncitori ar 
fi mai puţin legaţi 9e pămînt. în fostul raion Negru V odă 
marea majorit,ate a ţăra:nilor sînt băştinaşi, ei au moş
tenit pămîntul din tată în fiu, ceea ce ar fi însemnat 
că aici procesul de cooperativizare a agriculturii "să se fi 
înfăptuit mai greoi, mai lent. Or lucrurile ·<1:1u s~au în
tîmplat aşa. în urma muncii politice desfăşurate de1.orga
nizaţiile de partid în rîndul ţăranilor muncitori, ~oopera
tivizarea agriculturii s-a încheiat în primăvara an.ului 
1956. în schimb, in fostul . raion Istria unde ,JJJ.ajor,itatea 
ţăranilor muncitori era·u de numai 15-16 ani pr.0p;rietari 
de pămînt procentul de familii cooperativizate a ajUIJS 
abia la 69°/o. Car~ este .cauza? Munca politică şi organi
zatorică de partid nu s-a desfăşurat în acest . raiqn la 
nivelul. celei din r~ionuţ Negru , yoctă. . 

Desigur~ nu se poate nega totalme11te ş1 o oarecare 
influenţă a condiţi.ilo~ locale. Ăi~i a in~ r,Venit P,ricşp.erea 
organizaţiilor de pai;tid care ,au ştiut „ P~a;. folP,şeăscă cqres
punză tor ' în munca lor polit\co-organiza tori9~, coi\tliţlilt! 
locale. 

.J 

- Tovarăşe Vasile Vîlcl.l, într-o convorbir~ publicată 
în revista ,,Luceafăi'-'ul~':· în 1959, aţi 'evdcat

1
moctul 1n care 

literatura a ajutat muncii de transformare socia1i~tă a 
agricuî tur ii. . r. ' 

- . Da. lmi amintesc. în lupta pentru transforma,rea so
cialistă a· agriculturii o contributie .de seamă a adus si 
propagarea la sate a 'culturii şi literaturii, a ,operelor d·e 
artă şi literatură care oglindeau efortul oameriiloF muncii 
pe acest tărîm. Lucrări ale scriitorilor români au fost 
. I • • , ., 

citite de mii de ţărani cooperatori, au fost prezentate 
recenzii în cadrul serilor literare organizate în acest 
scop. Nuvele şi 1romane constituiau pe atunci cărţi de 
că.pătîi şi ele pot fi găsite şi azi în casele ţăranilor co
ope.rato:-. Romanul „Setea" de Titus Popovici, ,, Victoria 
de l a Oltina•4 de Paul Anghel, nuvela ca „Desfăşurarea" 
de Marin Preda, reportaje precum „Dobrogea în Marş" de 
Petru Vin'tilă şi multe, multe altele. în ultimul timp a1.,1 
apărut multe şi va1oroase opere cons.aerate fenomenului 
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social-politic al luptei pentru transf9rmarea socialistă a1 

agrieultur.ii, luat dih diferite regiuni ale ţării, nu-i mai 
puţin adevărat că desfăşurarea acestei revoluţii în regi
unea D0brogea nu este oglindită însă. corespunzător în 
literatură. Reflectarea ei sub multiple şi complexe ipos
taze ar fi birre venită. Iată .de ce consider că seri.itorîî 
noştri pot g-ăsi în realităţile agliiculturii scăldate de am
bele ţărmurî d.e Dunăre şi Mare, .. oameni noi care făuresc 
o viaţă nouă„ socialistă1 pe aceste milenare plaiuri româ
neşti. 

- To\.!'arăşe Vîlcti, situaţi.a agriculturii dobrogene s-a 
schimbat comp1et în anii c0nstrucţiei soeia1iste1 cînd pe 
vastele ogoar.e ale unităţilor de stat şi ' cooperatiste s-a 
putut practica o agricultură mulfilaterală şi intensivă, 
bazată pe cele maţ noi cuceriri ale ştiinţei. Aceasta a 
făcut ·ca Dobrogea, unde1 după ·cum spunea poetul ano
nim. ,,bătea vîntul şi creştea piatra" să părăsească defi
nitiv ultimul loc pe care- l ocupa în ' ţară şi să aspire 1~ 
locuri fruntaşe, alături de zone cu condiţii naturale su
perioare. 

- D~sigur, clima Dobrogei nu s.:.a schi~bat. H.azardui 
a cedat locul stiintei si tehnicii. O contributie de seamă 

I , p , 

la răspî.ndirea metodelor agrotehnice 'şi zootehnice îna
intate, aducînd-o staţiunea centrală pentru creşterea ovl
nelor, staţiunea de cercetări viticole Murfatlar, staţiunea 
pentru culturi irigate Valul lui Traian. 

Irigaţiile, chimizarea, mecanizarea au devenit direcţii 
importante ale progresului contemporan. Roadele acti
vităţii organizate se văd şi în amploarea pe care a luat-o 
zootehnia în Dobrogea, în creşterea efectivelor de ani
male şi îmbunătăţirea rasei lor. Dobrogea ocupă un loc 
fru,ntaş în ce priveşte numărul oilor cu lină fină şi semi
fină, deţinînd unul din primele locuri şi în privinţa can
tităţii de lină obtinută. 

I • 

Unităţile agricole socialiste au ogoare şi lanuri imense, 
turme de oi şi cirezi de vaci. Bălţile _ş'i cîmpiile. secetoase 
au fost schimbate în pămînturi roditoare; diguri întinse 
pe zeci de, kilometri, înstµnînd ·mii de hectare, la Gîrli
cil,J, şi Dăi~ni, la Beştepe şi Oltina1 au fpst ridicate în faţa 
revărsă,r1lor pustiitoare ale apelor. O luptă încordată, 
o luptă care nu s-a sfîrşit, s-a pornit împotriva secetei. 
în Dobrogea au apărut aspersoarele, care răspîndesc din 
abundenţă peste ogoare ploaia artificială. 

30 

www.ziuaconstanta.ro 



Dealurile Dobrogei au fost trezite din somnµl lor 
:geologic la o viaţă impresion~ntă. Au fost amenajate· 
terase care se desfăşoară ca adevărate amfiteatre, plantate 
cu vii şi livezi. Dobrogea a devenit regiunea viilor şi a 
livezilor de piersici şi de caişi. 

Aceasta este noua imagine a agriculturii din Dobrogea. 
Trebuie spus că marşul ţărăn1.mii spre socialism n-a 

·fost uşor. Lipsa de experienţă, tributul ce se mai plătea 
'încă mentalităţii generate de proprietatea privată, erau 
greutăţi care au făcut începutul de dr'um anevoios clar 
,oare, în acelaşi timp, au călit' oamenii. Ceea ce s-a do
vedit pînă la urmă esenţial în transformarea socialistă a 
·satului a fost capacitatea ţărănimii de a gospodări in
·comparabil mai bine pămîntul, orientarea agriculturii, 
potrivit concepţiei superioare a P.C.R., ajutorul material 
perrpanent al statului socialist'. 

După 25 de ani de la încheierea cooperativizării nu
mărul tractoarelor ce lucrau per ogoarele· dobrogene cres
cuse la 8600, deci cu mult mai mult decît în întreaga 
Românie antebelică : astfel, urcînd mereu, alcătuiri agri
cole fără coeziunea materială iniţială, cu preşedinţi a că
tor pregătire nu depă~ea cîteva clase şi care au de
venit mari producători de cereale, podgoreni şi crescători 
de animale, cu gospodării rentabile, ferm angajate pe ca
lea înfloririi materiale. Ele au azi în frunte preşedinţi că.:.. 
rora asprimea muncii de pionierat pe ogo'rul de început 
al socialismului, frămîntările: lăuntrice, autoinstruirea în 
orele după ziua-lumină 1 pătrunderea programului parti
dului, au fost academiile vi-eţii, ale practicii, la care şe în
văţa ştiinţa conducerii· şi a gîndirii economice moderne. 

Rezultatele obţinute în agricultura judeţului Con
stanţa în anii socialîsmului re.prezintă o dovadă elocventă 
a preocupării conducerii partidului, a secret.a·rului general 
al partidului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru 
dezvoltarea şi modernizarea agriculturii. 1In perioada-· 
1965- 1983, în agricultura judeţului a fost materializat 
un vast programJ de investiţii. Urmărindu-se mbderni
zarea şi intensif.icarea producţiei agricol~~ în perioada 
amintită au fost realizate investiţii însumînd peste 23 mi
liarde lei„ fapt ce a permis ca în ultimele trei cincinale 
şî jumătate valoarea fondurilor fixe ale unităţilor' agri
cole de stat şi cooperatiste să crească de peste patru ori. 
Elaborat din iniţiativa şi sub directa conducere a, secre
tarului general al partidului, programul naţional cle îm-

31 

www .ziuaconstanta.ro 



bunătăţiri funciare şi-a găsit o puternică şi eficientă 
concretizare in judeţul Constanţa, zonă a ţării bîntuită 
de secetă şi cu terenuri dintre cele mai atide. Suprafaţa 
arabilă amenajată pentru i:r;i,gat a sporit de la 9000 de 
hectar e în 1965 la 380 OOO în anul 1983 . 

• 
Acestui efort deosebit i s-a răspuns de 

crătorii ogoaţelor cu o creşt~re continuă 
agricole. 

I 

către toţi lu
a producţiei 

Aşa gu ajuns oamenii care, în 1945, strînge~au înqure"'.'" 
raţi un sac de boabe dintr-un hectar, să Qbţină pe:;;te 
25 de ani producţii medii )a hectar de 3 730 kg gr1u,,-
4600 kg de orz, aproape -6000 kg de porumb, 1450 de fa-
sole Şi peste 1aooo kg de Struguri. I 

lnsă,- , mai presus de toate au crescut oamenii. Îmi 
amintesc, era prin 1974, apele Dunării au ieşit din 
matcă· - · u:rmare a , ploilor $'i zăpezilor căzute din abun

.denţă - , ameninţînd culturile, vitele. Era noapte. Co
operatorii veniseră cu mic cu. mare. să s.alveze ·casele şi 
avuţia cooperativei. In prima seară J.upta cu apele s-a 
d.~t fără odihnă . Să fi văzut ,,,diguri" alcătuite de corpuri 
omeneşti. Apele învolburat~ le puneau în pericol viaţa, 
dar nimenţ nu se .dădea -înapoi. Apoi, oamenii s-au rîn
d·qit. După cîteva zile surîdgau liniştiţi. Semănăturile, 
animalel e, casele, ntl au mai fost inundate. Dunărea, tul
bure şi fu~ioasă a bătut în retrager e .în faţa hărniciei oa
menilor şi puterii lor de dăruire, puterea lor de a gîndj 
viaţa nu prin pasiunea lui ţ,a l m eu", ci prin cea oare se 
~i.ntetizează în cuvi~tel~ ,,al nostru". 

Bătălia, după cum vedeţi, ' a fost nu numai pentru 
desfiinţarea haturilor - peptru că de acest, lucru ţără
nimea munc~toare ,era convinsă - dar şi pentru a uni 
eforturile şi co·nştiinţele la ·aceeaşi n9bilă idee, izvorîtă din 
tactica şi strategia partidului nostru. Era, de fapt, ofen
siva împotriva vechiului ş.i triumful noului la şeoala 
aspră în care fiecare trebuie învăţat să trăiască şi să 

r_nuncească în corq.9n, să trăiască, r să gîndească şi să mun
cească în spirit com unist. Şi, ceea~ ce s...:.a înfăptuit 
atunci, în Dobrogea, ceea ce se înfăptuieşte astăzi 
în judeţul Constanţa, ca de altfel î-n întreag,a ţară , sînt 
concludente şi grăitoare, fără să mai necesite argu
mente în plus. 

De pildă, în prezent j udeţul Constanţa realizează l Otl 
Ia sută din µ,reducţia naţională de floar ea soar elui, 7,3 
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la Sll.tă din produc;ţia de struguri, 6 la sută din produc
tia de cereale. , 

Agricultura dispune de un puternic sector ;Zootehnic 
care numără 163 mii bovine, peste 1 milion ovine, 500 
mii porcine, 4,2 milioane păsări. 

, 1n spiritul sarcinilor, orientărilor şi indicaţiilor date 
de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Consfătuirea de la 
C.C. al P.C.R. pe probleme de agricultură, oamenii mun
cii de pe ogoarele constănţen~ şi-au ppopus în 1984 să 
realizeze, în condiţii de_ irigare, producţ_ii de 5100, ,kg 
grîu, 6000 kg orz, . 10000 kg porumb boabe, 3000 kg 
floarea soarelui, 40 tone sfeclă de ·zahăr· la ha, iar pe 
loturile record de 20 to.pe de porumb, 8 tone grîu, 60 tone 
sfeclă de zahăr, 40 tone cartgfi, 50 tone tomate la ha. 

Potrivit programelor de. măsuri stabilite de Comite
tul judeţean de p<;trtid, în acest an în sectorul creşterii 
animalelur urmează să se realizeze un efectt.v de peste 
200 mii capete bovine, 530 mii p9rtjne, 1 milion ovine 
şi caprine, 1 800 OOO păsări matcă, precum şi a unor pro
ducţii mari de carne, lapte, ouă şi alte produse ali
mentare. 

Aşezată pe temelia trainică a pr.o@rietăţii socialiste 
şi înzestrată .cu o bază tehnică-materială avansată, 8691 
tractoare, . 5400 combine de recoltat cereale şi furaje, 
peste 7 OOO de alte maşini agricole, dispunînd de ·o puter
nică bază de cercetare ştiinţifică, şi de producţie, de 
mari cantită.ţi de îngrăşăminte chimice şi ovganice, de 
seminţe de calitate , superioară, obţinerea unor producţii 
record este pe deplin realizabilă, ea constituind o înaltă 
îndatorire patriotică a fiecărui lucrător de , pe ogoarele 
dobrogene. 

- Tovarăşe Vîlcu, .o premisă esenţială o constituia, 
în primul rînd, în acea perioadă, dezvoltarea proprie
tăţii socialiste ? 

- Desigur. Progresul întregii agriculturi, atingerea 
unor niveluri superioare de producţie şi eficienţă, în 
măsură să asigure sat1sfacerea cerin~elor întregii socie
tăţi, sînt organic legate şi determinate de dezvoltarea 
şi de structui:-a proprietăţii socialiste de stat şi coope
ratiste. La fel ca şi în orice altă 1:amură a producţiei 
de bunuri materiale şi în agricultură se manifestă cu 
pregnanţă interacţiunea dialectică dintre dezvoltaţea 
forţeldr de producţie şi perfecţionarea relaţiilor socia
liste de producţie, determinînd ritmul şi calitatea evo·w 
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luţiei întregii agriculturi. Ridicarea gradului de meca
·nizare, extinderea chimizării şi a irigaţiilor, îmbunătă
·ţirea tehnologiilor, seminţe de calitate, aclîncirea 
diviziunii sociale a muncii, concomitent cu concentrarea 
şi specializarea producţiei cu \ perfecţionarea sistemului 
de retribuir e,· reprezintă suportul material pe temeiul 
căruia relaţiile socialiste de producţie la sate se întă
resc continuu. 

Evident, dezvoltarea . proprietăţii socialiste în agri
cultură se caracterizează printr-o pr@blematică vastă . In 
acest sens este de subliniat importanţa creşterii produc
ţiei agricole şi a eficienţei acesteia pentru reproducţia 
pe scară lărgită în cadrul proprietăţii socialiste. Cu cît 
se produc~ mai mult şi mai ieftin, cu atît mai mare este 
volumul acumulărilor şi deci posibilitatea de a ridica 
gradul de tehnicizare a producţiei prin înzestrare-a cu 
mijloace mecanice perfecţionate, prin introducerea · teh
nologiilor şi a sistemelor agricole m oderne . 

.. ~şa cum demonstrează viaţa, succesul oricărei acti
vităţi presupune obiective •clare, realiste, stabilite pe 
baza studierii atente a realităţii, a schimbărilor care au. 
loc -în viaţa ' satelor. Mai m ult, pe temeiul unor obiec
tive clare, întreaga aetivitate de par tid şi de stat capătă 
o viziune largă, de perspectivă, măsurile preconizate vi
zînd acţiuni · unitare pe o perioadă mai ·îndelungată. ·se 
elimină astfel practica acţiunilor „pe felii", cu un pr o
nunţat caracter pompieristic ş,i cu o viziune îngustă 
care fragmentează activitatea, reducînd-o de multe ori 
la lucruri mărunte, neesenţiale. Or, procesele agricole 
de producţie sînt organic legate între ele şi se desfă
şoară pe o perioadă de multe luni sau chiar ani, ceea -ce 
presupune ca şi activitatea politică de conducere să fie 
axată pe aceste realităţi, să aibă un caracter unitar şi 
de perspectivă. 

In această ordine de idei ţin să subliniez importanţa 
excepţională a obiectivelor cuprinse în directivele par
tid ului, care, prin natura şi caracterul lor, asigură o 
concepţie unitară d·e 'ansamblu a dezvoltării agricultur ii 
noastre socialiste. Pornind de la aceste linii directoare, 
comitetul judeţean de partid, în concordanţă cu obiecti
vele ce decurgeau din planul naţional unic, a definit, în 
funcţie de condiţiil e locale, căile concrete de creştere a 
producţii agricole. Stabilirea unor obiective clare, concrete 
a fost conjugată cu o susţinută activitate de îndrumare şi 
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control asupra modului în care .se aplică hotărîrile 
luate. După cum este cunoscut, oricît ·de bună ar fi o 
hotărîre, ea nu se p0ate materializa de la sine, ci nu
mai printr-o activitate susţinută şi bine organizată, pă
trunsă de un înalt spirit ,de exigenţă şi responsabilitate. 
Este un .merit deosebit al conducerii partidului nostru, 
al tovarăşului Nicolae Ceauşescu, de a fi introdtts un 
spirit realist în aprecierea realizărilor obţinu te, ·de dez
văluire curajoasă a neajunsurilor , ~anifesta'te şi de mo
biliza1:e a oamenilor muncii la înlăturarea acestora. în 
virtutea, acestei raţiuni, Comitetul judeţean de partid 
şi-a tecorrsirilerat stilul său de muncă, ·astfel încit el să 
permită dinamizarea întregii activităţi prin atragerea 
oamenilor muncii la actul deciziei şi~prin· ridicarea sim
ţului de răspundere în elaborarea hotăririlor , 

Fiind imprimat pină .,,jos", în organizaţiile de partid, 
acest mod de a munci a impulsionat· substanţial întreaga 
activitate, dezvoltînd spiritul de exigenţăr al comuniş
tilor. Evident, nu treGeam cu vederea unele tendinţe 
de :formalism care se mai manifestau, tocm-ai ·-de aceea 
militam cu hotărîre ca munca să fie apreciată nu după 
vorbe şi rapoarte, ci după rezultate concrete, eliminînd 
frazeologia goală, tendinţele de festiv,ism sau de paradă. 

In conducerea activităţii din agricultură, ca de altfel 
în toate domeniile, porneam de la convingereai că legă
tura nemijlocită cu unităţile d~ producţie, • cunoaşterea 
permanentă a realităţii, studierea din timp nu numai ·a 
situaţiei la zi, ci şi a modului în care va . evolua activi
tatea economică reprezintă cea mai eficientă formă, care 
asigură obţinerea unor rezultate tot mai bune. 

- Creşterea competenţei, a răspunderii a impus 
forme superioare de organizare şi conducere a agricul
turii, această ramură importantă a economiei naţionale? 

- Înfiinţarea aseciaţiilor intercooperatiste mar
cheaz~ apariţi~ şi ~ezvoltarea unei forme superioare a 
proprietăţii cooperatiste, şi anume proprietatea intercoope
ratistă - proprietatea comună a cooperativelor agricole 
asociate. Această formă de proprietate reprezintă o nouă 
treaptă în dezvoltarea relaţiilor. de produc.ţie socialiste în 
agricultura cooperatistă, cu toate consecinţele·- pezitive 
care decurg de aici. Deschizind cimp larg progresului şi 
modernizării forţelor de producţie din agricultura coope
r-atistă, relaţiile intercooperatiste determină, în acelaşi 
timp, ridicarea pe o treaptă superioară a organizării :pro-
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• 

ducţiei şi a muncii, procesele de producţie în întreprin
derile intercooperatiste îmbrăcînd tot mai mult caracte
rul produc,ţiei industriale. Au fost înfiinţate complexe 
pentru creşterea vacilor, îngrăşarea tineretului taurin şi 
îngrăşarea porcilor, pentru îngrăşarea berbecuţilor, iar 
altele pentru creşterea păsărilor ouătoare, unităţi pentru 
producerea furajelor şi pentru prestaţii de servicii. Prin 
înfiintarea acestor asociatii se materializează una dintre . . 
cele mai importante prevederi ale programul ui naţional 
de dezvoltare a zootehniei, şi: anume diversificarea for,
melor de cooperare în agricultură prin asocierea între 
oooperati vele agricole, între acestea şi întreprinderile 
agricole de stat sau unităţi ale industriei alimentare. 

- Tovarăşe Vîlcu, cum aţi reuşit să biruiţi obstaco
lele, evident nu uşor de biruit, pentru a realiza aceste 
deziderate? 

- €u riscul de a mă repeta, aş spune : muficind. Da, 
învăţînd şi muncind, militînd activ pentru înfă;ptuirea 
politicii ştiinţifice şi clarvăzătoare a partidului. Este me
ritul partidului, al conducerii sale de a n.e fi înarmat cu 
arma convingerii comuniste·, a faptelor. intregul activ, 
întregul efectiv al organizaţi~i de partid, fiecare comun1st 
în parte este un agitator şi un militant, conştient de înalta 
misiune politică şj istorică ce ne revihe. 

O asemenea forţă care nu cu.noaşte obstacole a de
vansat greutăţile, generînd iniţiative şi fapte de muncă 
pe măsura măreţei opere. pe care am fost chemaţi s-o 
înfăptuim . 

Cum se cîştigă oamenii pentru o bătălie de acest 
gen? 

Cu aceleaşi argumente ale convingerii comuniste, 
cu dovada de mult verificată , că, în politica partidului 
nostru, între vorbe şi fapte nu există nici o contradicţie . 
A-i convinge pe oameni nu trebuie doar s·ă le insufli o 
idee, fie ea şi foarte înălţătoare. Mai trebuie ceva, acea 
artă de a-i antrena la această operă măreaţă, întărindu-le 
convingerea că participă conştient, stimulîndu-le iniţia
tiva şi cointe-resîndu-i în efortul lor creator, acelaşi al 
întregului popor. Alteori o vorbă bună, un îndemn, o cri
tică aspră· şi constructivă, la nevoie, sînt tot atîtea mij
loace care stau la îndemîna activistului politic, învestit 
să lucreze C\rl oamenii, cu aceste minunate colective de 
producători, beneficiari şi proprietari ai patriei noastre 
socialiste. 
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Luptăm cu ei, luptăm cu noi, dovedin<;l şi răbdare şi 
înţelegere, fără a abandona însă exigenţa revoluţionară 
şi principialitatea comunistă . ()mul rămîne acelaşi factor 
de progres dintotdeauna. 

Tot ce s-a înfăptuit în Dobrogea, în judeţu1 Constanţa 
de astăzi, este deopetrivă rodul hărniciei oamenilor 
acestui colţ de ţară . Din rîndul muncitorilor şi al ţărani
lor dobrogeni s-au ridicat cadre de nădejde, devenintl 
specialişti reputaţi sau factori de decizie, la nivelul tu
turor eşaloanelor. Avem aici, în judeţ, Eroi ai Muncii So
cialiste, conducători de mari unităţi, constructori reputaţi, 
navigatori cunoscuţi în întreaga lume, adevăraţi maiştri 
ai recoltelor bogate, oameni devotaţi cauzei scumpe a în
tregului popor, legaţi trup şi suflet de aceste meleaguri. 
Mulţi dintre ei se bucură de înalta apreciere a conducerii 
partidlrlui şi statului nostru, devenind adevărate modele 
pentru generaţiile mai tinere. 

- Ce au specific dobrogenii ? 
- Dobrogenii - ca parte integrantă a acestui popor 

milenar - au fost dintotdeauna însufletiti de idealuri de 
libertate, de progres social, pentru care 'au luptat veacuri 
de-a rîndul generaţii întregi. Mă întrebaţi ce au ei spe
cific ? Au aceleaşi trăsături cu ale întregului nostru po
por. Poate că ceva îi individualizează şi acest „ceva", aşa 
cum l-a1.1 subliniat atîţia mari călători pe aceste melea
guri, constă tocmai în dezvoltarea lor sub imperiul aspru 
al unui pămînt arid, calcaros, în lupta cu seceta şi cu 
imobilismul stării de înapoiere, d·e odinioară, cu vecină
tatea mării şi a neprevăzutului, într-o istorie zbuciumată, 
de atîtea ori potrivnică. Şi n-au fost numai nişte visători, 
chiar dacă eroul lui George Călinescu din „Scrinul ne
gru", acel arhitect Ioanide, visa atunci un litoral inundat 
de fîntîr;i.i ar~eziene, de lumină şi vegetaţie, cînd numai 
pentru flnrile plantate astăzi în staţiunile de · pe litor~l 
se cheltuiesc zeci de milioane de leL Au fost şi au rămas 
militanţi, constructori cu mînecile suflecate, receptivi la 
nou, gata să răspundă prezent la marile comandamente 
politice şi patriotice ale imperativelor epocii noastre 
socialiste, căreia Dobrogea şi oamefnii · săi îi datorează 
prefacerile de astăzi şi cele viitoare. Şi aş mai adăuga 
ceva. In Dobrogea locuiesc şi muncesc alături de români 
şi cetăţeni de alte naţionalităţi. Trebuie însă să sublini.ez 

r 

că frăţia dintre oamenii muncii, dintre exponenţii fideli 
ai năzuinţelor maselor populare, a reprezenfat 0 perma-
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ne~ţ,~ istorică. Ea îşi ~re rădăcinile în lupta comună 
pentr:u înfăptuirea aceloraşi mari idealuri umanitare. Este 
sufîcient să amintim bătăliile de clasă, procesele însce
nate în anii 1936, 1941, 1943 cel9r care se ridicau împo
triva fascismului. În boxă, alături de români întilnim ce
tăţeni de alte naţionalităţi, solidari cu fraţii lor de idei, 
cu care înfruntau deopotrivă acelaşi duşman suportînd 
împreună ani grei de temniţă pentru curajul de a fi lup
tat pentru dr~ptate, pentru o viaţă mai b·ună şi mai 
demnă .. , 

·y:n pofida politicii de dezbinare. promovată în trecut 
de clasele exploatatoare, interesate in semănarea şi men
ţinerea discordiei, oamenii simpli dobrogeni trudeau pe 
ogoare sau în unităţi industriale in deplină înţelegere şi 
tocmai această impresionantă armonie, ce a răzbătut cu 
putere1 a pus pecetea de; neşters asupra legăturilor de 
puternică solidaritate umană între ei. 

Se poate releva ca o trăsătur~ originală a concepţiei 
şi practicii partidului nostru in politica naţională faptul 
că, avînd drept temei revoluţionarea profun~lă a rela
ţiilor economice, politice, sociale şi culturale, relaţiile na
ţionale au fost aşezate pe baze . noi, umaniste, !ichi.din
du-se orice discriminare naţională şi 1;\sigurîndu-se în 
practică drepturi şi îndatoriri egale tuturor cetăţenilor 
ca fii ai aceleiaşi patrii. Deosebit de important este că în 
judeţul Constanţa, la fel ca in întreaga ţară, s-au asigurat 
condiţii' pentru manifestarea egalităţii, înainte de orice, 
pe tărimul vieţii economice, toţi cetăţenii, fără deosebire 
de naţionalitate., bucurîndu-se în mod egal de realizările 
socialismului. De nenumărate ori tovarăşul Nicolae C~atJw 
şescu, secretarul general al partidului, a subliniat că fără 
o egalitate a dezvoltării economice nu poate exista o ade
vărată egalitate naţională. Dobrogenii mai vîrstnici îşi 
amintesc că în perioada premergătoare eliberării patriei, 
meleagurile dintre Dunăre şi 11are se situau cµ mult sub 
nivelul regiunilor industrializate, deţinînd un loc peri
feric în peisajul industrial al ţării. 

Suflul înnoi tor care a cuprins toate domeniile activi
tăţii economico-sociale a Constanţei, ca de altfel a în
tregii ţări , este indisplubil legat de prodigioasa activitate 
desfăşura.tă de Partidul Comunist Român in frunte cu 
to~arăşul Nicolae Ceauşescu. Politica ~tiinţifică de indus
trializare, _de repartizare raţională a forţelor de producţie 
pe înt; eg. t~ri toriul patriei s-a făcut simţită puter11ic şi pe 
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milenara vatră românească Dobrogea. Dincolo de crearea a 
sute şi mii de locuri noi de muncă, sîntem beneficiarii 
morali şi ai unei influenţe directe pe care noua clasă 
muncitoare o exercită asupra adîncirii prieteniei şi fră
tiei dintre cei ce muncesc. Istoria a dovedit că numai 
• 
trăind şi muncind împreună, ca adevăraţi fraţi, oamenii 
muncii români şi de alte naţionalităţi pot asigura înflo
rirea patriei comune, işi pot realiza visurile şi aspiraţiile_ 
Aceste id.ei fundamentale ale partidului nostru le sinte
tiza tovarăsul Nicolae Ceausescu cînd sublinia că 

' ' ,,dezvoltarea continuă şi perfecţionarea democraţiei noas-
tre socialiste, participarea tot mai activă a tuturor cate
goriilor d e cetăţeni la conducerea societăţii vor contribui 
la crearea condiţiilor ca toţi să simtă că nu există nici 
o deosebire, că într-adevăr societatea noastră socialistă 
asigură .pa.rticiparea în fapt a întregului popor la fâu
rirea propriilor sale destine, a viitorului său fericit ! 
Aceasta înseamnă rezolvarea cu adevărat marxist-leni-
nistă a problemei naţionale." . · 

Şi partidul nostru. acţionează în acest spirit cu consec
venţă şi hotărî.re. 

- Tovarăşe Vîlcu, o splendidă salbă de staţiuni bal
neare se întinde astăzi de la Năvodari la Mangalia, riva-:: 
lizînd prin arhitectură, dotări şi calităţi ale plajei cu 
vestitele riviere de pe coastele Mediteranei ~i ale Paci-; 
ficului. Pentrn dumneavoastră, sub privirile căruia au 
f'ost înălţate aceste spler1.dori, ce in1presii produc reve-: 
derile de fiecare dată cu ele, mereu mai frumoase, mai 
atrăgătoare ? • 

- Mai exact pot să spun că le iubesc, că dragostea 
aceasta se împleteşte cu mîndria de a fi lucrat aici, în 
acest judeţ, care cuprinde cea mai mare parte a lito
ralului r0mânesc al Mării Negre. Şi nu e greu de expli
cat de ce. M-am născut pe aceste locuri, le-am cunoscut 
foarte bine înainte şi am deci posibilitatea ca, prin com
paraţie, să c0nstat saltul de proporţii extraordinare p? 
care această zonă l-a făcut sub conducerea partidulu1 
nostru în ultimele decenii. :tifu pot decît să mă bucur 

, văzînd eum, pe zi ce trece, litoralul nostru. devine tot 
mai frumos, tot mai capabil să ofere condiţii minuna te 
de odihnă şi tratament celor ce vin la noi în ospeţie din 
ţară şi din atîtea alte ţări. Ziceam că sînt mîndru de tot 
ceea ce s-a realizat aici. Şi cum oare n-aş fi, cînd ştiu 
că tot ce s-a ridicat pe litoral este· opera oamenilor mun ... 
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cii de pe aceste vechi meleaguri româ·neşti, cărora anii 
socialismului le-au creat, datorită politicii partidult:1.i 
nostru, c0ndiţii minunate de afirmare plenară a talen
tului, a capacităţii lor constructive. 

Sînt multe elemehte care individualizează l itoralul 
românesc faţă de :,;:one similare dih Europa. Iată, de 
exemplu, peisajul natural caracterizat prin bogăţia vege
taţiei, aspect ce nu a ),scăpat'' vizitatorilor. Alberto Mo
ra-via, marele scriitor · italian, ·punea în mare măsură 
atracţia exercitată asupr a'. turiştilor de litoralul românesc 
tocmai pe seama întîlnirii cu un peisaj nu numai „bine 
conservat", dar şi în permanentă ),expansiune". Or, se 
ştie cît de puternică e, pentru omul de azi, tentaţia 

de a se afla, măcar pe perioada vacanţei, în mijlocul unei 
naturi neatinse de prejudiciile inerente desfăşurării ac
tivităţilor industriale: Să nu uităm însă ambianţa arhi
tectonică. Pe litoralul nostru, prin strădania arhitecţilor, 
s-a căutat ca acesta să reflect~ spiritul românesc. Con
strucţiile sînt armonios plasate în spaţiu, ,,aerisite", în 
general de înălţimea medie, necreînd senzaţia de „apă
sare'' specifică marilor aglomeraţii urbane, deşi s-au 
adoptat soluţii moderne, iar unele chiar îndrăzneţe ca 
s_t il arhitectonic. 

Alături de cele arătate mai sus, un soar.e ·generos şi 
dătător de sănătate, care arde în lunile de vară, o plajă 
minunată, al cărei nisip este qe o fineţe inegalabilă, o 
mare liniştită şi - fapt tot mai rar întîlnit în alte pătţi 
şi de aceea foarte apreciat - de o limpezime cristalină. 

Şi, mai presus de orice, lucrul cel mai de preţ cu 
care se întîlnesc vizitatorii litoralului românesc este os
pitalitatea oamenilor locului, însuşire proprie, de altfelJ 
întregului nostru popor. Dacă litoralul nostru a ajuns a 
avea astăzi un renume internaţional, dacă numărul vizi„ 
tatorilor săi cunoaşte de la un an la altul creşteri, faptul 
se datoreste în foar te mare măsură căldurii cu care ro-. . 

mânii ştiu să-şi primească oaspeţii, dorinţei lor de a şti 
pe fiecare dintre aceştia pe deplin mulţumit. 

- Cunoscînd pasiunea şi dragostea pe care o nutriţi 
faţă de cărăuşii 'mărilor şi oceanelor, aş îndrăz11i s-ă vă 
întreb ce fel de oamen i sînt marinarii, prin ce trăsături 
şi însuşiri pot fi caracterizaţi ei ? 

- Desigur, aş putea aminti aici despr e multe îns·u
şiri, ca să le zicem aşa, profesionale. Nu m-aş opri însă 
la ele. Pentru simplul motiv că marea, oricît de încrîn-
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cenată ar fi, nu-i cere omu1ui de la timonă, de la co
mandă sau de la supravegherea motoarelor, mai multă 
dexteritate profesională decît îi cere cerul pilotului sau 
.abatajul minerului. ln schimb, ca însuşiri morale, mari
narul are nevoie de mai multă rezistenţă psihică decît 
,oricare dintre oamenii dedicaţr altor profesii. Riscul ~ 
-care porneşte să-l .înfrunte · marinarul e la fel de mare, 
.dar timpul în care se confruntă cu riscul e infinit mai 
lung ... A"U românii, dobrogenii, acest talent, această apli
·caţie pentru navigaţie? N-aş vrea să-i laud dar au acesţ 
talent şi rt>mânii în general şi dobrogenii în special 

Poate. pentru faptul că de pe prispa caselor în care 
:se nasc, se văd, fără nici un efort, două ape ; Marea şi 
Dunărea. Poate, în plus, faţă de toţi românii, pentru fap
·tul că se tr·cţg din nişte înaintaşi care păzeau Dobrogea 
romană ş,i Dunărea cu acea teribilă, la timpul ei, Claudia 
Flavia Moesia ... Dovadă ... Adăugîrrd la ele faptul că un 
.român, căpitanul de cursă lungă Liviu N.eguţ, oltean din 
Bănia Craiovei, în fruntea unui echipaj de dobrogeni, ol
teni şi transilvăneni, a executat cu o navă cel dintîi în-

•conjur magellanic şi totodată românesc al pămîntului. 
Şi cazul nu este singular. 

Dintre toate reperele noastre geografice, marea ne 
·reprezintă la "'modul cel mai fericit. Ne place să ne con
:siderăm fii ai imensitătii. Cine n-a văzut niciodată o 

' mare despre care ştie că-i aparţine nu-şi poate imagina 
•niciodată nici imensitatea ca spaţiu, nici nemurirea .ca 
,om. Asta fără nici un gînd de a jigni popoarele dăruite 

' ·nt1mai cu stepe sau munţi. Deşi pe uscat nu· se poate, 
·de regulă, naviga, dar se călătoreşte. 

Vorbind despre marinari, despre această categorie 
· distinctă de muncitori , cu particularitatea lor profesio
nală, se cuvine să vorbim şi despre soţiile de marinari 
·care împart cu soţii lor nu numai nostalgia despărţirii 
,dar şi răspunderea pentru unitatea familiei, a creşterii 
şi educării copiilor. 

rmaginaţi-vă că un marinar ambarcat pe o navă co
'mercială de linie este doar oaspete acasă, un rri.usafîr 
,care vine la cîteva săptămîni sau la cîteva luni o dată. 
In această situaţie, e · uşor de presupus că întreaga răs
pundere a familiei. o poartă soţia. Ea trebuie să fie - şi 

·este adesea - deopotr.ivă· şi ,,soţ'\ creînd U:-şi pentru 
. aceasta o dublă răspundere şi o dublă autoritate : de 
părinte-educa tor. 
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Să nu uităm, că multe dintre soţiile bravilor noştri 
1narrnari s:înt muncitoar e în fabr ici şi în întreprinderi. 
tehniciene sau inginere, cadre didactice sau cadre sani
tare, uneJe îndeplinind mun,ci de răspundere, altele efec\
tuînd numeroase activităţi obşteşti, toate însă fiind deo
potrivă mam!:! şi soţii, fiice şi suro1ri, cu toate atribu
ţiile şi răspunderile care aecurg din .această nobilă par
ticularitate. 

l Aşadar1 nu putem vorbi despre faptele •eroice ale ma
rinarilor, fără să ne amintim de existenţa altui eşalon, 
acela al soţiilor de navigatori1 ·eroine prin particularitatea 
şi modul lor de viaţă, membre egale ale marii noastre 
obşti socialiste. 

Doreim ca apele mapa.mondului să ne poarte din ce în 
ce mai multe nave. Asta prevede Programul Congresu
lui a l :XII-lea al P :C.R., ca marea să poarte din ce în ce· 
mai multe nave cu tricolor la catarg. Dar ca oameni ai 
secolului XX vrem infinit mai mult de la mare. Vr em, 
ţiţei pentru uzinele noastre 'în plină geneză şi dezvoltare,.. 
vrem hrană pentru oamenii anului 2000. Fijră să fim mai 
ambiţioşi decît alţii, ci doar 'înseriindu-ne într-un climat 
mondial. 

în ce priveşte figuri marcante de marinari români, aş 
spune, păstrînd proporţiile, nu ne putem lăuda nici ou• 
un '.Bartolomeo Diaz, nici cu un Cristofor Columb ... Dar 
avem foarte mulţi er.oi semianonimi reali pe care se în
temeiază trecutul, prezentul şi vii:torul flotei maritime· 
româneşti. Mă gîndesc la Maican, la căpitanul de cursă: 

' ' . 
lungă Bădescu şi alţii, la cei ce învaţă încă tainele navi-
gaţiei . pe băncile Institut~lui de Marină. ,,1VIir cea ceî 
Bătrîn" . 

- Credeţi în posibilităţile revoluţionare a le oame
nilor, în acei oameni de tip nou? 

- Cred în cap~citatea oamenilor de a înţelege şi de a1 

participa la schimbările care se produc în viaţa lor, Îl1• 
viaţa societăţii în care trăieso. De altfel, a avea simţul 

·noulu i înse.amnă a cu.noaşte legile obiective şi tendinţele· 
lor în mersul evenimentelor, în lupta .pen tru afirmarea a 
ceea ce este nou, înaintat, progresist. întreaga politic~ a 
partidului nostru comunist se desfăşoară în acest spirit,. 
întruchipat în elaborarea strategiei şi tacticii sale, con'."' 
,ch,1dent oglindite de istoricele , documente ale Congre
sului al XII-lea al P. C .R. 
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Se ştie că lupta dintre vechi şi nou este, în ultimă 
instanţă, o lege universală a progresului social. O ase
menea luptă se duce şi pe planul vieţii individului, con
stituind eforthll lui conştient la acţiunea permanentă de 
.autodepăşire. Pe aceşti oameni la care vă referiţi - mii, 
2eci de mii - îi recomand.ă faptele lor de muncă, ati ... 
tudinea faţă de familie şi societate, spiritul colectiv, de 
echipă, înaltele lor sentimente patriotice şi comuniste. 
Am în vedere atitudinea raţională, critică şi lucidă, a 
individului în raport cu interesele generale ale întregului 
popor. ' 

Omul este perfectibil, se înţelege, dar totdeauna in 
,raport ou procesul obiectiv, legic, al transformării socie
tăţii, în general. Fiecare dintre noi am cunoscut un ase
menea proces al propriei noastre deveniri, al continuei 
.perfecţionări. Nici nu este posibil altfel. Obiectivele mari, 
·sarcinile mari pe care le pune partidul, presupun cu ne
cesitate cadre bine pregătite, capabile să găsească re
zolvări şi soluţii î-n spiritul exigenţei şi al competitivi
tăţii, cu care ne confruntăm zilnic. 

- Care este stilul, felul dumneavoastră de muncă? 
- Ac1:da al unui comunist, al unui activist al par-

tidului, supuse permanent perfecţionării continue, la exi
genţele mereu sporite. Aceasta presupune să fii mereu 
receptiv la nou, să priveşti cu încredere în viitor, să ai 
·certitudinea ,competenţei dar şi curajul de a te confrunta 
mereu cu aceste exigenţe. 

Cum îl văd pe conducătorul ideal? Există un aseme
nea model în persoana stimatului nostru conducător al 
·partidului şi statului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Pu
terea de muncă, omenia şi principialitatea revoluţionară, 
înalta grijă pe care o poartă destinelor şi viitorului naJ 
ţiunii române, 1 sînt doar cîteva componente ale condu
,cătorului ideal, care 'constituie un model pentru noi toţi. 

Este o fericire pentru noi, comuniştii, să avem şi în 
această privinţă un strălucit model în exemplul perso
nal al secretarului general al Partidului Comunist Ro
mân, pentru care ţara este masa de lucru, iar modalitatea 
de a rezolva problemele mqri ale edificării orînduirii so
,cialiste dialogul viu . cu oamenii, cu îptregul popor, cu 
intregul partid. 

- Care sînt perspectivele? 
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Ca pretutindeni pe meleagunile patriei, marile îm
pliniri socialiste ale Dobrogei, perspectivele sale înnoi
tC>are îşi au sorgintea în politica $tiinţifică a Partidului 
Comunist Român, de dezvoltare î11 ritm susţinut a indus
triei, de modernizare a agriculturii, de valorifi~are supe
rioară a p0tenţialului material şi uman din această parte 
a ţării. ln ac.eastă direcţie. marile obiective ale dezvol
tării judeţelor Constanţa şi Tulcea constituie tot atîtea 
fertile şi puternice conexiuni în -încrengătura de relee eco
nornfce ale întregii noastre patrii : dezvoltarea construc
ţiilor navale şi a petrochimiei, făurirea unei flote mari
time comerciale şi de pescµit de mare capacitate, moder
nizarea şi extinderea dotărilor şi instalaţiilor portuare 
existente, realizarea altora noi. O puternică dezvoltare 
cunosc agricultura şi ramurile care valorifică materiile 
prime agricole. Din cele 5 milioane hectare care se vor 
iriga pe ansamblul ţării, a zecea parte vor fi ogoarele do
b.rogene, de pe care se vor obţine recolte de p.este-
6 OOO kg griu şi peste 10 OOO kg porumb, la fiecare hectar, 
Va creşte suprafaţa piscicolă ~enajată. ,,Prin acordarea: 
ace.stor înalte decoratii - arăta tovarăsul Nicolae 
Ceauşescu la Adunarea populară co~sacrată .,,Zilei re·· 
coltei" şi împlinirii a 25 de ani de la încheierea coopera
tivizării agriculturii în Dobrogea, cu care prilej judeţele· 
Constanţa şi Tulcea au fost dlstinse cu cel mai înalt or
din al R. S. România, Ordinul .,,Steaua Republicii Socia
liste România1

' clasa I - dorim să cinstim activitatea· 
tuturor activiştilor de partid şi de stat, a întregii ţără
nimi din Dobrogea, din aceste doit.ă judeţe, care, actt.m· 
25 de ani, au încheiat pro<Zesul de cooperativizare - · 
ceea ce a reprezentat ttn moment important şi o contri
buţie însemnată la procesul de coope-rativizare a întregii' 
agriculturi în Rom.ânia. 

ln acelaşi timp, aceasta constituie şi o înaltă apreciere· 
a activităţii depuse pentru sporirea continuă a producţiei· 
agricole, a rezultatelor obţinute şi, desigur, un îndemn· 
de a face totul pentrtt. recolte şi mai bit.ne în viitor''. 

Aprecierilor şi înderru:rurilor secretarului general al' 
partidului, minunaţii cooperatori, oameni ai muncii, uniţi,. 
acţionînd împreună sînt hotărîţi să răsp,Jndă prin obţi
nerea unor mari producţii agricole. 

Dimensiunile dezvoltării impresionante a Dobrogei, 
aidoma întregii ţări, sînt prefigurate în istoricele docu-
mente ale Congresului al XII-lea. Dincolo1 de cifre, cu--

44 

www.ziuaconstanta.ro 



noscătorul realităţilor contemporane poate distinge o stra
tegie ce conturează puternic o dezvoltare impetuoasă pe 
drumul edificării societătii socialiste multilateral dezvol-• 
tate a poporului român, stăpîn pe destinele sale şi care 
priveşte cu încredere în viitor, acolo unde, prin perse
verenţă, abnegaţie şi hărnicie se îutrevede confluenţa 
dintre belşug, înflorirea spiritului şi im.plinirea persona
lităţii umane. 
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Transformări 
revoluţionare pe meleagu1·ile 

tulcene 

- Stimate tovarăşe prim-secretar Ion .lmastasiu, cel 
mai întins judeţ al ţării, Tulcea, a cunbscu t în anii s0cia
lismul ui mari prefaceri revoluţionare. Care sînt dimen
siunile industriale tulcene astăzi ? 

- Este un adevăr axiomatic că, în anii regimului bur
ghezo-moşieresc, meleagurile tulcene, mai mult ca în 
oricare parte a ţării erau caracterizate printr-un pro
nunţat grad de înapoiere economică şi socială, industria 
fiind reprezentată doar de o exploatare minieră, cîteva 
aţeliere meşteşugăreşti ş i mici întreprinderi ale industriei 
uşoare şi alimentare, cariere de piatră şi cherhanale, în 
care trudeau din zori şi pînă noaptea cca. 1 OOO de mun~ 
citori, deoarece în toate la un loc. forţa motrice instalată 
nu depăşea 4000 cp. 

După 23 August 1944, judeţul Tulcea, la fel ca în
tr eaga ţară, a început să-şi trăiască a doua lui tinere"ţe -
cea făurită de mina omului descătuşat de lanţurile care-i 
ferecau puterea şi inteligenţa, cutezanţa şi talentu1. 

Această uriaşă energie umană, a cărei extraordinară 
forţă a fost descătuşată şi potenţată de Partidul Comunist 
Român şi noua orînduire socialistă şi-a pus pecetea şi 
asupra prefacerilor industriale înfăptui te în aceste locurt 

Dezvoltarea industriei tulcene în anii cave au urmat 
actului naţionalizării principalelor mijloace de produc'" 
ţie, de la 11 iunie 1948, s-a cor elat eu prospectar ea şi va
lorificarea resurselor locale de m aterii prime. In primele 
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trei cincinale alături de industria materialelor de con
strucţii, prezentă apFoape în toate locurile din ju_deţ, se 
.dezvoltă industria alimentară, foar:te importantă pentru 
această zonă, reprezentată în principal de Intreprinderea 
pentru industrializarea peştelui în două fabrici : la Tul
cea şi Sulina şi intreprinderea de preluerare şi industria
lizare a legumelor şi fructelor „Dunărea" Tulcea, ambele 
·tmităţi înzestrate cu instalaţii moderne pentru producerea 
.de conserve de peşte şi carne, de legume şi fructe mult 
apreciate în ţară, cît şi pesh~ hotare. 

!n anul 1964, pentru a se da curs satisfacerii cerin
ţelor de consum ale populaţiei, precum şi asigurării unor 
cantităţi mai mari de materie primă necesară industriei 
alimentare a fost înfiinţată intreprinderea de pescuit 
oceanic, dotată în prezent cu o flotă corespunzătoare 
de pescuit în oceane, care asigură transportul peştelui 
şi al produselor fabricate la bordul navelor din zonele 
de peşcuit spre porturile româneşti şi r- cel_e străine. In 
prezent în această unitate economică îşi desfăşoară acti
vitatea ·peste 5 OOO angajaţi şi s-a realizat o producţie 
de 225 OOO tone peşte pescuit (1983). 

Industria tulceană a cunoscu t o dezvoltare accentuată 
în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului 
cînd, datorită grijii deosebite acordate de conducerea 
partidului şi statului nostru, personal de tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, judeţul Tulcea a beneficiat, din plin, 
de mari investiţiL Astfel, în ultimele 4 cincinale au fost 
alocate pentru dezvoltarea industriei peste 30 miliarde 
leL Materializarea acestora în viaţă a permis punerea 
în funcţiune a numeroase obiective, fapt ce a marcat 
crearea de noi ramuri şi subramuri industriale, începerea 
şi dezvoltarea fabricaţiei unor produse de complexitate 
şi importanţă deosebită pentru economia naţională. In 
.această perioadă au fost date în fu.naţiune 90 de noi 
obiective şi capacităţi industriale, printre care menţio
năm: Uzina de alumină Tulcea, Combinatul metalurgic 
Tulcea, Intreprinderea de construcţii nave şi utilaje 
tehnologice, Fabrica de utilaj chimie şi metalurgic Tul
cea, Şantierul naval Sulina, Intreprinderea de pescuit 
-0ceanic, antrepozite frigorifice la Tulcea şi Sulina, dez
voltarea capacităţii la -.întreprinderea de industrializare 
.a peştelui la Tulcea, Fabrica de brînzeturi Tulcea, Ex
ploatarea de cuarţită Gerna, Fabrica de mase plastice, 
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Tipografia Tulcea, Fabrica de oxigen, Intreprinderea de 
confecţii, Filatura de bumbac Isaccea, Fabrica de bere 
Tulcea, Abatorul de păsări Babadag şi altele. Pînă la sfîr
şitul actualului cincinal urmează să fie puse în funcţiune 
alte noi capacităţi indust:riale ~ Fabrica de zahăr Baba'"" 
Glag~ Abatorul Tulcea, Fabrica de pline ş.a. care vor spor~ 
zestrea îndustrială a judeţului nostru. Astfel, alături de 
ramurile industriale tradiţionale, cea alimentară şi uşoară„ 
pe har ta industrială a jud€ţulu.i Tulcea au ,apărut ramuri 
noi; metalurgia feroasă şi ne.fero~să, construcţiile de ma
şini şi preluc1:area materialelor, chimia, ind.ustria tex
tilă etc, Industria tulceană produce astăzi ; alumină, fe
roaliaje~ utilaje tehn0,l0gicer, vapo_are, confecţii, fire sin
tetice şi alte ·produse de mare însemnătate pentru econ o
mia natională . 

• 

Trebu1e remarcat că investitiile efectuate au dus nu: 
• 

num.ai la o creştere cantitativă a fondurilor fixe, ci şi 
la înse:i;nnate îmbunătăţiri calitative, în sensul dotării 
capacităţilor industriale cu.. utilaje şi maşini tot mai per
fecţionate, cu parametri constructivi şi funcţionali supe
riori, cate asigură o productivitate ridicată şi o calitate 
superioară a produselor, la nivelul cerinţelor tot mai 
exigente formulate de consumatori. 

' Perioada anilor 1976-1983 a neRrezentat pentru ju-
deţul Tulcea etapa unei puternice de,zvoltări industriale. 
In eadrul acestei clezvoltări, în sc0pul concentrării pro
ducţiei şi folosirii în comun a utilit~ţilor pe teritoriul 
municipiului Tulcea s-au constituit două mari zone in
dustriale : zona industrială-vest - coordonator Ivlinisterul 
Industriei Metalurgice, şi zona industrială-est - coordo
nator Mini,sterul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Astfel, în zona industrială-vest s-au executat lucrări, 
pentru dezvoltarea Uzinei de a1umină, dezvoltarea Uzinei 
de feroaliaje, realizarea instalaţiei de siliciu metalic cu 
o capacitate de 2250 t/an, s-a construit Intreprinderea 
de cgnstrucţii navale şi utilaj tehnologic cu capacitatea 
de 4 nave pe an, 200 milioane lei/an reparaţii nave„ 
3000 t/an utilaj chimie, 3000 ·t/an utilaj metalurgic şi 
2000 t/an piese de schimb, creşterea numărului de nave· 
de pescuit oceanic şi de transport, dezvoltarea poligonu
lui de prefabricaţie etc . . 

in zona industrială-est s-au r~alizat Fabţ·ica de brîn
zeturi, Intreprinderea judeţeană de legume şi fructe, ex-
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tinderea capacităţii de construcţii şi reparaţii nave la 
Intreprinclerea economică de construcţii şi reparaţii nave 
Tulcea, modernizarea liniei de fabricaţie la LP.I.L.F. 
Tulcea, Fabri:ca de conserve de peşte, :(i'âbrica de bere şi 
altele. " 

• C 

Prin concentrarea unităţilor economice în cele do~ă 
platforme inQustriale, se asigură folosir~a raţională, în 
comun, a vtilităţilor existenţe în fiecare zonă, ~ bazei 
social-culturale, concentrarea forţei de muncă, precum şi 
utilizarea eficientă a materiilor prime şi materialelor, 
toate acestea asigurînd sporirea eficienţei economice. 

In următorii ani va avea loc o concentrare puternică 
a industriei în cadrul celor două platforme industriale, 
care in anul 1985 vor realiza peste 70 la sută din pro~ • 
ducţia globală ipdusti;-ială a judeţului. Dezvoltarea, în 
continuare a celor două zone industriale din municipiul 
Tulcea, precum şi constituirea unGr noi platforme indus
triale în oraş~le : Babadag, Sulina, Măcin .şi Isaccea ,va 
determina structuri economic.e- şi s.oc(ale complexe, cu 
largi influenţe asupra. dezvoltării acestor oraşe, cit şi .a 
localităţilor limitrofe. Aceasta impune, din ce în ce mai 
mult, luarea unor măsuri de perfecţionare a organizării 
şi. conducerii activităţilor economice, soci.~l-culturale şi 
edilitare din cadrul platformelor, crearea unor structuri 
organizatori~ corespun,zătoare pentru folosirea cu m,a
ximă eficienţă a potenţialului material şi uman, buna 
gosp9dărîre şi dezvoltare a patrimqniqlui unităţilor din 
cadrul zonelor respective. 

O dezvoltare ascendentă a cunoscut în actualul cin
cinal industria mică şi artizanală, pr.oducţia acesteia 
ajungînd la sfîrşit-µl anului 1983 la peste 960 milioane 
lei, cu o contribuţie însemnată la acoperirea ne"ioilor d~ 
bunuri de larg consum ale populaţiei din Judeţ. 

!n următorii an:i producţia mică şi de artizanat va cu.., 
noaşte noi dimensiuni, ea dezvoltîndu-se cu precădere 
în mediul rµral, în scopul Vc!,lorificării într-o mai mare 
măsură a resurselor locale, folosirii raţionale a forţei de 
muncă şi asigurării nevoilor de consum ale populaţiei 
cit şi unele cerinţe ale economiei naţipnale. 

- Prezenţa în repetate rînduri a tovar-ăş1;1,lui Nicolae 
Ceauşescu, eveniment istoric memorabil, a stat la tem€
lia unor mari ctitorii ce au schimbat şi continuă să 
schimbe viaţa econ.omico-socială a întregii Dobroge. Ce 
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• 

reaHzări s-au obţinut în anii ce au urmat, îndeosebi, de 
la Congre·sul al IX-lea al partidului în judeţul Tulcea? 

- Pentru cel care a cunoscut meleagurile tulcene în 
anii premerg~t:ori eliberării patriei, cu sate colbuite şi 
oraşe adormite., cu ogoare neproductive şi întreprinde,ri 
conturînd o economie subdezvoltată, peisajele înţîlnite azi 
în oraşele şi satele judeţului îi oferă posibilitatea cea 
mai concretă de a înţelege noţiunea de metamorfoză eco
nomico-geografică generată de· ceea· ce numim revoluţie 
socialistă, 

Înainte vreme industria era foarte slab reprezentată 
în aceste locuri. Majoritatea covîrşitoare a întreprinde
rilor existente c.u un an înainte de naţionalizarea prin
cipalelor mijloace de producţie era formată din unităţ,i. 
foarte mici, mai mult de 75 la sută din numărul între
prinderilor av.înd sub 10 muncitori şi sub 20 cp :forţă 
motrică. Agricultu.r~, ramură în care lucra peste 85 la 
sută din populaţle era slab .dezvoltată, )ips-ită de mijloace 
mecanice de ·muncă, lucrările se efectuau cu unelte p--ri
mitive din care cauză se înregistrau producţii dintre cele 
mai scăzute. La acest tablou se adăugau condiţiile inu
mane de muncă ce se întîlneau la tot pasul, starea de 
incultură, lipsa de asistenţă socială, subalimentaţia cro
nică şi alfe elemente definitoriii ale nivelului scăzut de 
viaţă la care erau s·ortiţi oamenii muncii ~ub regimul 
burghezo-moşierese. 

in anii construcţiei socialiste, cu sprijinul neprecu
peţit al conducerii partidului şi statului nostru, s-au pro
dus adînei prefaceri în viaţş econemică şi social-spiri
tuală a acestor meleaguri. Oamenii mun0ii din această 
parte a ţării, sub ce>nducerea înţeleaptă a Partidului 
Comunist Român, muncind cu abnegaţie şi entuziasm 
creator, au schimbat din temelii înfăţişarea industriei şi 
agriculturii, au pus în valoare bogăţiile naturale, trăiesc 
o viaţă liberă şi prosperă, demnă de epoca socialismului. 

Pornind de la o economie predominant agropiscicolă, 
în perioada imediat următoare eliberării patriei, efor
turile oamenilor muncii tulceni au fost concentrate, pe 
lingă dezvoltarea agriculturii, mai ales în direcţia dezvol
tării industriei, pivotul progresului general al societăţii, 
singura în măsură să asigure dinamica şi echilibrul dez
voltării economice, înflorirea oraşelor şi satelor acestor 
locuri şi ridicarea nivelului de trai al maselet. Au fost, 
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astfel, construite şi modernizate capacităţi industriale 
care să asigure o valorificare superioară a resurselor na
turale specifice acestor locuri· : produsele agricole şi ani
maliere1 peştele, stuful, lemnul şi piatra. în acest şens 
se pot da e~emp1u·: Intreprinderea de industrializare a 
peştelui, Intreprinderea de prelucrare a legumelor şi fruc
telor »Dunăreal~, Fabrica de C?berestea şi seoţia de mq
bilă., unităţile de exploatai:e a s,tbl.f:ului din Delta Dunării, 
Ex_ploată:rile miniere Altîn-Tepe şi Somova, numeroasele 
cariere de piatră şi 1altele, care ai~ pus bazele ramurilor 
industriei alimentare, materialelor de construc-ţii, extrac
tive, de prelucrare a lemnului eto. 

In agricultură, după încheierea procesului de coope
rativizare (1957), judeţul Tulcea fiind alăţuri de Con
.stanţa primul judeţ cooperativizat din ţa:ră,; ş-a „ acţi'onat 
pentru întărirea unităţil0r agricol~ de stat şi cooperatiste 
nou create,. pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale1 

în acest sector cl"eîndu-se con di ţii le o bţin,,erii unor pro
ducţii agricole vegetaJe şi animale tGt mai ridiţate. 

Impliriirile cele mai imp0rtante în înflorirea econo
mico-socială a acestor plaiuri se consemnează însă îo pe
rioada de după Congresul al IK-lea al Partidului Comu
nist Român, eînd în fruntea pa~tidului a fost ales ca 
secl;'etar ge,neral tovarăşul Nicolae Geauşescu, eminent 
militant revoluţionar, patriot înflăcărat, personalitatP. 
proeminentă a vieţii politice internaţionale. lnfăptuirea 
în viaţă a obiectivelor ~tabilite de Congresele al IX-lea, 
al X-lea, al XI-lea şi al XII.,.lea, a Programului de edi
ficare a societăţii socialiste multilateral , l dezvoltate şi 
înaintare a României spre comunism a stat la baza trans
formărilor adînci, înnoitoare care c.aracterizează socie
tatea românească şi~ alături de ea, meleagu~ile tulcene. 

In această perioadă, judeţul Tulcea, beneficiind ~ în 
cadrul polLticii partidului de dezvoltare armonioasă şi 
echilibrată a tuturor zonelor ţării - de un volum în
semnat de investiţii (peste 40,5 milia:r:de· lei în ultimele 
4 cincinale), de 20 de ori mai mult faţă de volumul in
vestiţiilor alocate în perioada 19,.51-1965, a asigurat 
construirea şi punerea în funcţiune a unor obiective in
dustriale de mare anvergură printre care menţionăm: 
Uzina de alumină Tulcea, Combinatul metalurgic Tulcea, 
Intreprinderea de construcţii navale şi utilaj tehnologic, 
Intreprinderea de pescuit oceanic, Intreprinderea de con-
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fecţii şi altele care au pus bazele unor noi ramuri şi, sub
ramuri : metalurgia feroasă şi neferoasă, construcţia de 
maşini, industria chimică etc. 

Acumulă.rile • de ordin cantitativ si transformările ca-
• .• I 

litative survenite in baza tehnică a "industriei au deter
minat în perioada ultimilor 1S ani u.n ritm ridicat de 
creştere a :potenţialului productiv. Astfel, producţia in
dustrială a crescut în anul 1982 de 51 de ori faţă de 1950, 
~i de 8,6 ori faţă de 1965, cu un_ ritm mediu anual de 
13,1 la sută în perioada 1951-1980 şi de 16,5 la sută 
in perioada ultimilor 10 ani. · 

ln ciacinalul 1976-1980, ca urmare a hotăr1rii adop
tate de Congresul al XI-lea al partidului, ca în toate 
judeţele să se creeze capacităţi 'industriale care să asi-

• 
gure o producţie de cel puţin 10 miliarde lei. economia 
judeţului Tulcea cunoaşte o impetuoasă dezvo·ltare; S-au 
construit noi unităţi industFiale sau agroindustriale. au 
fost modernizate. reutilate şi lărgite capacităţile de pro
ducţie ale întreprinderilor existente, astfel încît se poate 
aprecia că ·sarcina trasată de Congresul al NI-Iea a fost 
îhdepllnită. 

Odată cu apariţia noilor obiective economice şi dez
voltarea celor existente s-au creat noi locuri de muncă, 
au apăFut Boi profesii, s-a creat un puternic detaşament 
al clasei muncitoare. Numărul personalului muncitor din 
economia judeţulul a ajuns în anul 1982 la 89 197 per·
soane (la o populaţie ocupată, pe total judeţ, de 1.22 500 
persoane) înregistrîndu-se o creştere de 4,1 ori mai mare 
faţă de anul 1950. şi de aproape 2 ori mai mare faţă de 
anul 1965. Din totalul personalului muncitor existent în 
prezent. 39 046 persoane lucrează în sectoarele indilstrie 
şi construcţii, iar restul în celelalte sectoare de aativi
tate. 

O însemnată dezvoltare în anii construcţiei socialis
mului a cunoscut şi agricultura judeţu.lui, ca urmare a 
extinderii şi d·ezvultării tehnice materiale, a mecanizării 
lucrărilor, a acţiunilor d€ îmbunătăţiri funciare şi iri
gaţiilor, a chimizării şi zonării teritoriului. Progresele. 
înregistrate în domeniul agriculturii sînt ilustrate în fap
tul că producţia agricolă globală a crescut în 1982 de 
17,2 ori faţă de 1950 şi de 3 ori faţă de 1965, ritmuri deo
sebtte înregistrînd produeţia animală care ajunge astă.zi 
să dea 38 la sută din producţia agricolă a judeţului. 
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Şi în celelalte ramuri ale activităţii economice s-au 
produs mutaţii calitative. Dîntre acestea subiiniem1 în 
mod deosebit, pe cele , din domeniul comerţuh1i mtern 
şi extern), al construcţiilor, transporturilor, telecomuni
caţiilor şi gospodăririi cemunale cu ·influenţe deosebit 
de pozitive în creşterea nivelului de trai al oameniloP 

\ muncii. 
' ~ 

Astăzi, în cadrul comeFţul ui intern sînt puse la dispo-
ziţia populaţiei de 3,8 ori mai multe mărfuri decît în 
1965. Totodată1 în ultimii zece ani, v9lumul comerţului 
exterior a crescut de 4,6 \ ori cunoscînd un ritm mediu 
anual de creştere de 33,6 la sută, iar volumul încasărilor 
valutare din turismul internaţional a înregistrat un ritm 
mediu de creştere de 11,4 la sută. "I 

G;o ,respunzător I 

nevoilor economico..'..sociale ale jude
ţului s-au dezvoltat 'şi celelalte ramuri dec; activitate ; 
transportul auto, naval şi aerian, prin darea în funcţiune 
a staţiilor C.F.R. de călători .şi mărfuri din municipiul 
Tulcea, a p0rturiior industrial şi comet-cial din Tulcea. 
a portului industrial din Mahmudia, precum şi a aero
portului din Cataloi ; telecomunicaţiile prin darea în 
funcţiune a unor centrale automate în municipiul Tulcea, 
oraşele Măcin, Babadag, Isaccea şi Sulinâ.1 'şi conectarea 
ac.estora la sistemul naţional al serviciului de telec()-
municatii. • 

Se cuvine să menţionăm, în ac,est context, şi schim
bările esenţiale care s-au produs în această perioadă în 
domeniul vieţii culturale şi soc;iale : , generalizarea învă
ţ.ămîntului de 10 ani, construirea a numeroase aşezăminte 
şi instituţii de învăţămînt şi cultură, îmbunătăţirea radi
cală a stării de sănătate a populaţiei, grija permanentă a 
partidului şi statului per1tru creşterea hivelului de tt·ai, a 
bunăstării tuturor locuitorilor de pe aceste frumoase me
leaguri. 

Datele prezentate mai. sus oferă o imagine elocventă 
' asupra ritmurilor economiei judeţului , Tulcea în anii 

construcţiei so9ialismului, dinamisn:i;ul de.p.sebit al qe~
voltării sale, ca şi participarea, activă a oaţitenilor muncii 
tulceni, conduşi de ·partid, la efortul,. întregii n:aţiuni de 
edificare a societăţii socialiste multilat~ral dezv.oltate, 
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în glorioasa epocă inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului nostru - EPOCA CEAUŞESCU. 

- Tovară,şe Ion Anastasiu, oraşul Tulcea a d~venit un 
însemnat centru metalurgic, al construe.ţiilo:r- de maşini, 
al industriei :uşoare şi alimentare, port-bază al flotei de 
pescuit oceanic, care îşi reclădeşte vatra pe măsura 
timpului pe care îl trăJeşte. Care este ponderea acestor 
ramuri în economia naţională şi a judeţului? 

- După cum se ştie, municipiul Tulcea este princi
palul centru politic, administrativ, economic şi cultura1 
al judeţului. Fiind legat organic de reţeaua de localităţi 
a judeţului, printr-un sistem dens de căi de comunica..., 
ţie, Tulcei îi re.vine un impo-r.tant rol de cGordonare şi 
polarizare a potenţialului economic, a celui demegrafic, 
tehnico-edilitar şi ş ocial-cultural. 

Din punct de vedere economic, funcţiunea principală 
a municipiului este cea reprezentată de industrie, aflată 
într-un intens proces de dezvoltare. 

Cea mai spectaculoasă dezvoltare a oraşului s-a înre
gistrat după anul 1968, respectiv după reînfiinţarea ju
deţului, cînd s-âu c,onstruit aici puternice platforme in
dustriale. 1n aceaştă perioadă au intrat în producţie 16 
ebiective industriale n-0i, d in care cele mai importante 
sînt : Ccmbinatul metalurgic, întreprinderea de con
strucţii navale şi utilaj tehnologic, întreprinderea de 
alumină, 1ntreprinderea de pescuit oceanic, cele două por
turi - industrial si comercial s.a. . - . 

Noua dimensiune industrială a Tulcei a transfotmat 
oraşul, aşa cum aţi menţionat, într-un important centru 
metalurg-ic, al construcţiei de maşini, al industriei u.şeare 
şi alimentare, port-bază a1 flotei de pescuit oceanic. Ast
fel, jt1deţul şi municipiul Tulcea deţin în prezent lecul 
în,tîi la producţia de alumină calcin·ată, feroaliaje~ peşte 
oceanic şi conserve de peşte, produce nave de pescuit, 
utilaje tehnelogice, confeeţii, utilaje şi agregate pentru 
recoltarea stufului, conserve de legume şi alte produse 
de bază necesare economiei naţionale, cît şi pentru ex
port. 

Producţj.q globală industrială a m qnicip.iului Tulcea 
în anul 1982 reprezenta 73,5 la sută din producţia indus
trjală · a judeţului din care : 19,40/0 metalurgia feroasij, 
19,2 la 'sută industria chimică, 10,1 la sută construcţiile 
de maşini şi prelucrare·a metalelor, 42,9 la sută industria 
alimentară şi 2,8 la sută industria uşoară. 
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• 

Deplasările care s-au produs în strµotura industriei, 
pe principalele ramuri, evidenţi;iză creşterea ponderii 
metalurgiei fe.roase 9i neferoase, a construcţiilor de ma
şini şi prelucrării metalelor, a.., chimiei şi industriei ali
mentare care contribuie în mod hotărîtor la producţia 
industrială totală a judeţului şi demn de menţionat este 
faptul că aceasta a ,avut loc în conqiţiile creşterii însem
nate a volumului înb:egii producţii industriale, inclusiv 
a producţiei bunurilor de consum. . 

în spiritul orientărilor şi sarcinilor stabilite de Con
gresul al XII-lea şi Conferinţa Naţională ale partidului 
din 1982 s-a acţionat pe linia îmb.unătăţirii laturilor ca
litative ale activităţii e.conomice. întreaga activitate a 
fost orientată spre ridlcarea nivelului tehnic şi calitativ 
al tuturor produselor, realizarea , unor produse cu con
sumuri reduse de materii prime·, şi materiale, combus
tibil şi energie, accelerarea procesului de asimilare şi 
înnoir~ a produselor, promovarea telmologiilor noi care 
s~ duc-ă la reducerea consumurilor specifice. la creşterea 
mai accentuată a productivităţii muncii, a eficienţei fon
durilor fixe ş i re<;lucerea cheltuie,lilor de produc.ţie, pen
tru obţinerea unei eficienţe maxime Jn activitatea eco
nomică ă fjecărei întreprinderi. 

- ,In anii socialismului Tulcea se înscrie ca un im
portant r.ezervor de materii prime. De fapt, pe stema 
judeţului cele două ciocane de miner simbolizează pu
terea şi capacitatea oam~nilor de pe aceste meleaguri de 
a pune în valoare resursele descoperite. Despre ce re
surse este vorba ? 

- •Într-adevăr, subsolul nord-dobrogean constituie o 
importa.ntă sursă de materii prime, fapt ce a permis 
dezvoltarea în această parte a ţării, îndeosebi în anii so
cialismului, a activităţii de minerit pentru exploatarea 
şi valorificar ea cu deosebire a rocilor de construcţii uti
lizate, în principal, la construcţia unor clădiri, drµmuri 
şi viaducte, la pavatul şoselelor, precum si la ornamen-
tarea unor obiective edilitare. ' 

Din c;:lrierele j4deţului Tulcea se extrag numeroase 
varietăţi de granite, porfire, ,calcare de diferite vîrste, 
gr:esii, caolin, cuarţite, calcare marmoreene etc. Grani
tele foarte rezistente se exploatează în carierele de la 
Greci, Măcin, Iacobdeal şi Luncaviţa. Porfirele, mai puţin 
rezistente se gă.sesc la Turcoa,ia, Cîrjelari, Dealul Consul 
şi Camena, iar gresiile şi conglomeratele se extrag la 
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Denis-Tepe (Dealul Mării}, Nalbant şi Teliţa, tiind ioio
site, mai ales, la pavatul şoselelor. 

Calcarele de diferite vîrste prezintă din punot de ve ... 
dere geologic cele mai variate structuri şi sînt exploa
tate ca piatră de construcţie pentru clădiri în carierele 
de la Tulcea, Somova, Zebil, Isaccea, în podişul Babadag, 
la Slava Cercheză etc., iar dolomită se exploatează la 
Mahmudia şi Sarinasuf, fiind utilizată cu succes în ca
drul Combinatului Siderurgic de la Galaţi pentru obţi
nerea oţelurilor. ,in ac,ela~i timp, rezervele de marmoră 
şi calcar ,marmorean de la .ligigh.iol, Parcheş, Somova, 
Nicolae Bălcescu, Dealu Pleşuv-Cerna, sînt valorificate 
superior în cadrul Fabri..cH de marmoră Tulcea. 

Alături de cea mai veche exploatare a piritei cupri
fere şi a calcopiritei de la Altîn~Tepe, în ultimele de
cenii în judeţ s-au pus bazele unei puternice industrii 
miniere, prin darea în exploatare a unor noi rezerve cu 
substanţe minerale utile printre care menţionăm : zăcă
mîntul de barită din zona Somova-:tviinierir dealuri1e Cor
telu şi Marca - folosită în industria chimică şi petro
lieră, zăcămîntul de sulfuri polimetalice· din aceeaşi zonă, 
precum şi cel de cuarţită ,care se gâse.şte din abundenţă 
în zona Cernei si se utilizează în cadrul Com,binatului 

' Metalurgic Tulcea pentru obţinerea de fero-aliaje (fero-
siliciu, fero-mc1ngan etc.) atît pentru economia naţională 
cît şi pentru export. · 

Studiile şi cercetările geologice din ultimii ani au 
evidentiat noi resurse minerale între care mentionăm 
minere.urile de fier de la Iulia, ce urmează a fi 'prelu
crate la Combinatul S'iderurgic Galaţi ; nisipurile cu m1-
neralele grele : titan, zircon, rutil, granaţi de pe litoralu] 
:tviării Negre, între braţele Chilia, Sfîntu Gheorghe şi 
Grindul Chituc, ,cu întrebuinţări în electrotehnică., pre
cum şi ni:sipurile cuarţoase de la Caraorman, folosite în 
metalurgia neferoasă. 

Exploatarea în viitorul apropiat a acestor resurse na-
' turale va conduce la dezvoltarea potenţialului minier 

al judeţului Tulcea, situînâu-1 în rîndul zonelor miniere 
de primă importanţă pentru economia naţională. Astfel, 
murmurul greu al cîntecului „Dobroge ţară săracă, bate 
vînt şi creşte piatră" rămîne să amîntească doar de o 
geografie _sentimentală, pentru împlinirile oamenilor care 
înfruntă şi trezesc la viaţă bogăţiile adîncurilor acestui 
colt de tară. . . 

' ' . 
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- Ce mutaţii revoluţionare a 'Cunoscut agricultura 
socialistă, ramura tradiţională specifică a econ·omiei do-
b ? rogene. 

- Paralel cu dezvoltarea impetuoasă a inctu.striei 
tulcene, agricultura continuă să fie o ramură de produc
ţie imp0rtantă pentru economia judeţului. Ea deţine, faţă 
de totalul pe ţară, 2,2 la sută tl in suprafaţă şi 1,9 la sută 
din producţia agricolă. 1 , 

ln perioada 1966-I985, concomitent cu dezvoltarea 
industriei•, aproape 33 la sută din, fondurile de investiţii 
au fost şi urmează a fi orientate spre modernizarea şi 
diversificarea bazei tehnice a agriculturii, spre intensi
ficarea şi industrializarea proceselor de producţie agri
colă, dezvoltarea zootehniei şi c1,,eşterea producţiei ani
maliere, spre exti11derea lucrărilor de: irigaţii, îndiguiri, 
<leşecări şi combaterea eroziunii solului. 

Ca urmare, în prezent, agricultura judeţului dispune 
<le 4154 tr actoare fizice, 1060 cultivatoare mecanice, 
1162 semănători mecanice, 983 combine pentru păioase, 
467 combine pentru porumb, 317 maşini pentru hnprăş
tiat îngrăşăminte chimice, 28 900 tone îngrăşăminte chi
mice aplicate, precum şi o suprfaţă cle 121 938 ha ame
najate pentru irigaţii. 

Dezvoltarea bazei materiale a agriculturii a condus 
la creşterea gradului de utilizare raţională a pămîntului 
prin sporirea suprafeţei agricole şi ridiearea capacităţii 
de producţie a fiecărei categorii de folosinţă, In acest 
sens, s -a acordat o deosebită atenţie extinderii suprafe
ţelor arabile prin punerea în valoare a terenurilor ne
cultivate, desţelenirea păşunilor şi fîneţelor slab pro
ductive, recuperarea terenurilor nisipoase. De asemenea, 
pentru dezvoltarea patrimoniului viti-pomicol s-au efec
tuat plantări de noi vii şi pomi pe suprafeţe mari de 
teren, concomitent cu defrişarea plantaţiilor J slab pro
ductive şi neeconomicoase şi' efectuarea unor masive 
completări de goluri. J 

Aplicînd în viaţă hotărîrile de partid şi de stat cu 
privire la dezvoltarea agriculturii, ·cu deosebire a Pro
gramului adoptat de Plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român "'din iunie 1983j -organele jude
ţene de partid şi de stati au elaborat un program com
plex ce are în atenţie gospodărirea raţională a resurse
lor de apă, extinderea irigaţiilor, indiguirilorj desecă-
rilor şi combaterea eroziunii solului. J r 
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O atenţie deosebită s-a acordat chimizării agrieulturii 
prin eXEtinderea .fo1osir.ii îngrăşămintel0r organice şi 
anorganice, a insectofungicidelor şi biostimulatorilor, ca 
una din căile importante de creştere a producţiei. Drept 
urmare} în perioada anilor 11 965- 1982 producţia glo
bală agricolă a crescut cu 58,5 la sută, iar în structură 
ponderea pr0ducţiei vegetale s-a redus cu eirea 13,3 la 
sută şi a crescut în mod corespunzător ponderea pro
ducţiei animaliere, aji.lngînd la 38 la sută în totalul pro

·ducţiei agr-icole. Faţă de anul 1950, valoarea producţiei 
agricole vegetale a crescut de 22 ori, iar a celei anfmaliere 
de 13 ori: 

Pentru rezultatele r t:?marcabile obtinute în această 
• 

ramurâ de-a lun~ul c.elot 19 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, organizaţiei jucleţene 
de partid Tulcea i s-au d'ecernat de trei ori înalte dis
tineţiî : ttOrdinul Muncii" ' clasa I (1973), ,,Merit:u1 a_g.ri
col'~ clasa a III-a (1981) şi !,Ordinul Steaua Republicii'' 
clasa I {l 9·82)1 fapt "Ge confirmă marile reierve exis
tente în judeţ pentru dezvoltarea acestei importante ac
ti vită ti economice. 

' ln curs·ul perioadei 1965-1982 şi în special între anii 
1975- 1982 s-a accentuat procesul de concentrare şi spe
cializare a producţiei agricole, măsură care a contribuit. 
la sporirea producţiei totale şi medii de cereale, plante 
tehnice, legume şi cartofi, fructe şi strugu-ri etc. Sint 
unităţi agricole de stat şi cooperatiste care au obţinut 
recolte medii de cereal~ ridi,cate., cu toate condiţiile, cli
matice nefavorabile dtn ultimii 2-3 ani. Asa de exem
plu C.A.P. Agighiol a realizat, în 19~3, 4454 kg orz şi 
4 336 kg grîu la hectar ; C.A.P. Lunca, 5 020, kg orz şi 
4280 kg grîu; C·.A.P. Beştepe 3840 kg/ha griu ; I.A.S. 
Sarinasuf 3670 kg grîu/ha, iar C.A.P. Tu,rcoaia 5080 kg 
orz la hectar. La cultura porumbului C.A.P. Lunca a ob
ţinut 6127 kg la hectar, I.A.S. Sarinasuf 6046 kg/heetar, 
iar C.A.P. Cerna 4985 kg la hectar. 

Creşterea animalelor deţine, de asemenea, un loc 
important în economia judeţului. Prin măsurile luate· 
pentru concentrar:ea animalelor în complexe industriale. 
modernizarea · construcţiilo.r existente; , îmbunătăţirea con
diţiilor de producere şi adminJstrare a furajelor, acor
darea asistenţei sanitar-veterinare, mai buna îngri jire şi 
hrănire, efecti;yele de animale au cunoscut o continuă 
crestere, 1 • 

' 
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Astfel, faţă de anul 1965., numărul bovinel0r a, cres
cut de la 60 800 capete la 72 100 capete, al 1porcirielor de 
la 88 6QO capete la 242 400 capete, al ovinelor d€ la 
561 800 capete, la 595 300 c.apete, iar al păsărilor de la 
555 700 capete la 1 010 700 capete. 1: ) 

Concomjntent cq sporirea efectiv:ţlor . 'de animale a 
crescut producţia animalieră la , princip,alele produse : la 
carne - greutate vie de la 18 600 tonţ în 1965 la 35 800 
tone in 1982, la lapte de la 385 300 111, la 401 500 111, la 
lină de la 1316 tone la 1657 tone, iar fa ouă de la 23 mi
libane bucăţi la 77,8 milioane bd.căţt . 

1 

Ca urmare a spri.jinului primit din partea statului în 
perioada 1965-1982' s-au construit şi ctat în fun·cţiune 
un număr important de complexe tip industrial pentru 
creşterea şi îngrăşarea porcilor la : Nufăru, Babadag, 
Ceamurlia de Jos, Isaccea, -Turcoaia şi Peceneaga; pentru 
îngrăşarea tineretului taurin la Rîndunica, Dăeni şi Ho
ria ; pentru creşterea şi îngrăşarea ovinelor la Măcin şi 
S01no\·a, un complex pentru vaci de lapte la , Beştepe, 
pr..ecum şi două cern plexe de păsări ouătoare la Minieri 
şi pentru carne la Nalbant. 

Pentru asigurarea nutreţurilor combinate necesare 
furajării animalelor s-au construit două fa brici de nu
treţuri combinate la Babadag şi Cat'aloi care au realizat 
la sfîrşit,ul anului 1982 peste 105 mii tone nutreţuri com
binate. 

ln cinci11alul actual în sectorul creşterii a;nimalelor 
'la avea loc o intensificare. a procesului de producţie prin 
specializarea şi modernizarea prod1:1cţiei, prin creşterea 

numărului şi a capac!ităţii complexelor de tip in<;l ustrial. 
Aceste măsuri vor determina creşterea aportului 1inf

tăţilor agricole la fondul de stat, sporirea contribuţiei 
judeţului nostru la asigurarea materiei prime pentru in
dustria alimentară şi export, p entru satisfacerea mereu 
~rescindă a cerinţelor de consum ale populaţiei. 

Infăptuirea neabătută ' în viaţă a· măsurilor stabilite 
·de Congres,ul al XII-lea al Partidului Comunist Român, 
a orientărilor - şi indicaţiilor date de secretarul general al 
partiduluţ, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cu prilejul nu-

,meroaselor vizite făcute îI1 judeţul Tulcea, precum şi a 
propriilor noastre programe icu privire la înfăptuirea noii 
revolµţii agrare va conduce fără îndoială la sp.orirea •pro
,ducţi:ei agricole, ceea e,e va determina creşterea aportu
lui agriculturii tulcene, alături de toate judeţele ţării, la 
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dezvoltarea generală' a ţării, la r idicarea bunăstării în
tregului popor. 

- V-am r uga să ne vorl;>iţi despre bunăstarea şi gra
dul de civiltzaţie, despre peisajul urbanistic, eare se îm
b.ogăţeşte an cle an cu noi blocuri de locuinţe, spaţii co
merciale, edificii so.cial:.culturale care aduc acestui mi
nunat colt de tară 0 notă de modernitate ~.: con:f ort. . . ~-. , 

- Succesele obţinute în anii construcţiei socialiste, 
determinate de îmbµnătăţirea repartizârii pe întreg te
ritoriul ţării a forţelor de producţî~, au atras după sine 
şi în judeţul nostru schimbă,rt, pr,ofunde în modul de 
viaţă material ş,i spi-ritual al populaţiei. 

Dezvoltarea complexă a economiei judeţultli şi a lo
calităţilor, creşterea producţiei industriale şi agricole au 
antrenat spor ir ea generală a veniturilor reale ale întregii , 
po_pulaţii care au crescut într-o măsură tot mai însern
nată. 

La ridicarea nivelului de trai a1:1 contribuit, deopo
trivă, creşterea > retr ibuţiei tarifare înfăptuită · sistematic 
de partidul şi statul nostru, îmbunătăţirea condiţiilor 
d e muncă şi de locuit ale populaţiei, ca şi creşterea gra
dului de instruire corespunzător cerin·ţelor progresului 
tehnico-ştiinţific, econbmico-social şi cu·ltural, apli<2area 
unui sistem de măsuri pentru ocrotirea sănătăţii popu
laţiei etc . 

Corespunzător prevederilor Programului privind apli
carea fermă a princi:piilor autocond·ucerii muncitoreşti f?i 
autogestiunii, perfecţionării mecanismului economico-fi
nanciar, a sistemului de retribuire a muncii şi c·reşterea 
retribuţiei în aotualul cincinal, în anii 1983-1984 în
tregul personal muncitor, alături d8i toţi oamenii muncii 
din ţară, va benef1cia de noua majorare a retribuţiei no
minale de peste 10 la s-ută în m edie pe economie. Prin 
înfăptutrea acestei măsuri retribuţia tarifară minimă va 
creste de la 1 425 lei la 1 500 lei. 

• 

Desigur, creşterea suplimentară a retribuţiei persona
lului mu.ncitor este „ strîn·s legată eu atingerea unor rit
muri superioare de sporire a productivităţii muncii în 
ramurile prodl.llcţiei material~1 folosirea mai eficientă a 
forţei de muncă în toate sectoarele de activitate, în con
diţ,iile reducer ii treptate a săptămînii de 'lucr u, măsură 
car e s-a materializat în judeţul nostru în 'toate ' unităţile 
industriale. ; J 
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Pentru ţăranii cooperatori creşterea veniturilor are 
loc pe seama realizării integrale a producţiilor agricole 
planifie,ate precum şi a unor pPoducţii suplimentare, prin 
creşter-ea mai accentuată a productivităţii muncii şi re
ducerii cheltuielilor de produţţie. 

O contribuţie importantă la ridiGarea nivelului de trai 
o au fondurîle din ce în ce mai subsţanţiale acordate din 

J bugetul de stat pentru acţiuni social-culturale de care 
beneflciază toţi oamenii muncii, ·precum şi majorarea sis
tematică a alocaţiilor pentru copii şi a pensiilor. 

Dezvoltarea şi diversificarea proq.ucţi~i, şi creşterea 
veniturilor băneşti , ale populaţiei al). contrib't.1i t substan
tial la sporirea însemnată a v oluinulhi ăestâcerilor de 
~ărfuri cu arnăn1.lÎltul. A

1
€ea~ta ogTip.a~şte fără indoială 

standardul de viată tot mai riclicat al oamenilor muncii. 
Semnificaţiv în ş.cest sens este faptU,.l .că desfacerile 

de mărfur.:i fu amănuntul în .judeţul nostru au crescut 
în anul 1983 faţă de 1965 de 4,2 ori. în aceeaşi perioadă, 
volumul desfacer~lor de mărfuri pe un locuitor a crescut 
de la 2889 lei la 10 363· lei. !n structura desface,rilor de 
mărfuri se remarcă o crestere simtitoare a desfacerilor • • 
de mărfuri nealimentare care în 1982 s..:.au ridicat la 
12431 7 milioane lei faţă de 366,6 milioane lei în 1965. 

Ca urmare, la unele produse de folosh1ţă îndelungată 
cantităţile desfăcute sînt mai mari în anul 1982 compa
rativ cu 1965 : de 2 ori la televizoare, de 1,6 ori la apa
rate de radio, de 1, 5 ori la maşini d.e cusdt, de .4,5 ori la 
frigidere şi âe·v4,8 ori la maşini de spălat rufe, la auto~ 
turisme de 13 ori etc. 

De asemenea, concomit~nt cu creşterea cantitativă a 
consumului alimentar total, s- a realizat şi îmbunătăţirea 
structurii acestuia. Concludentă în aceast~ privinţă este 
creşterea volumului consumului de lapte, de 2,8 ori, la 
carne, de 3,7 or.i1 la preparate din carne de 7 ,8 ori, la 
ulei comestibil 1,3 ori, la conserve de peşte de 3,8 ori, 
la zahăr de 1,5 ori, la conserve de legume de 4,1 ori etc. 

Desfacerea , unui volum sporit de · mărfuri a impus 
dezvoltarea'" şi organizarea unei reţele comerciale în con
tinuă crestere. !n anul 1982 numărul unitătilor comer
ciale a c~escut cu 264 ,faţă de 1965, însumînd o supra: 
faţă comerqială de 91 245 mp faţă de 32 156 mp. 

In acelaşi timp, s-a acordat o atenţie deosebită şi 
altor aspecte care contribuie la sporirea confortului, la 
asigurarea condiţiilor de viaţă civilizată. Astfel, s-au 
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dezvoltat şî modernizat sute de kilometri de străzi ~i 
drumuri. S-a extins reţeaua de· distribuire a apei pota
bile si de canalizare, este în faza de finalizare termofi.:. 

• 
carea m·unicipiuhli 'Tulcea. 

Realizarea în mai mare măsură a cerintelor materiale 
şi spirituale ale populaţiei r a fost influenţată ş i de di
versificarea şi dezvoltarea prestărilor de servicii 1Jentrtt 
populaţie. .:A.cestea au sporit• în anul 1982 faţă de anul 
19o/Q ' ·de 3,~ ori; revenind pe un locuitor 1 ·723 lei faţă de 
507 lei. < • I ' ' 1 -

ln anii construtţiei socialiste, o amploare., deoseb!tij 
au cunoscut constructii1e de 1ocuînte care au schimpat 
sensipii peisajul urb'afiîstic şi epnfiguraţia ~şezărilo:r, 'cît 
si confortu'! nop· .ufatik11 ~in< J·udet. Astfel, în nerîoacla ~ J:" ( t ~ ' ! I ~ 
1966-.1983 s-au , co.qs„trut_t .J 7 143 apartament~, .. 1608 
locuri în cămine a·e ne!amil,işti, prec1.1m şi numeFoase lq
cwnţe în mediul rural. Im'bu,nătăţirea continuă a struc
turii acesb:>ra, din pun.tt 'de vedere _al spaţiului şi con
fortului, contribuie în tr-o Jmare măsură la satisfacerea 
cer~~ţelor roereu sporite, ale . popula\iei. 

Pent.r).1 instruirea şi edu~area tinerei i generaţii în pe
rioada care a tr;ec.uţ de 1~ ~ongresul al IX-lea al ,partîh 
du1ui au fost oonstruite numeroase obiective social-cul
turale. Avem în judeţ -creşe ce însume~ză 1000 de locuri, 
numărul gr~dinitelor a ajµns la 133 şi cuprind circa 
11 690 copii. In ~ele 280 de şcoli tulcene de toate gradele 
învaţă 52 027 elevi. .De pregătirea loţ· profesională, şi de 
cultură generală se ocupă peste .2 750. cadre didactice. 
Totod~tă, în biblioţecile tulcene existau în 1983. circa 
1 403 OOO volume, ,f am 6 cărţi pentru fiecare locuitQr al 
judeţului, faţă de 551 808 volume în 1965. 

' O deosebită grijă · s-a ·ac6rdat păstrării sănătăţii oa ~ 
menilor. In prezent în judeţ există o puternică reţea me
dico-sanitară şi de ocrotire a sănătăţii care cuprinde : 
4 spitale, 76 dispensare medicale, 19 farmacii, 1911 pa
tu.ri în spitale. Asistenţa medicală este asigurată de 357 
medici, 1 182 c&dre personal-sanitar şi 60 farmacişti: l\Î\l
mărul de loeuitori ce- , r evin la 1; medic a scăzut de la 
1 820 ÎI\ 1965 la 737 în 1982. 

Inf ăptuirea Programului naţional de sistematizare va 
contribui la realizar:ea unuia dintre cele, mai importante 
obiective ale edificării socialiste, dezvoltării şi înaintării 
spre comunism, dispariţia treptată a deosebirilor esen-,. 
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ţiale dintre oraş şi sat, satisfacer e-a tot mai sporită 
a necesităţilor materiale şi spirituale ale cetăţenilor din 
toate localităţile ţării, ridicarea generală a gradului de 
cultură si civilizatie/ ' 

în ju.'deţul Tuicea în viitorul apropiat vor lua fiin.ţă 
noi centre urbane agroindustriale ~ menţio·năm in această 
direcţie localităţile ~ Chilia "\Teche, Mahmudia, Unirea, 
Topolog ş.a: 

Realizarea obiectivelor prevăzute în actualul cincinal 
va conduce la creşterea substanţială a potenţialului eco
nomic al judeţului, va asigur a oamenilor muncii de 1a 
oraşe şi sate condiţii superioare de muncă şi viaţă, con
tribuind la continua înflorire a bunăstării şi civilizaţiei 
socialiste pe aceste străvechi meleaguri rornâneştL 

- Tovarăşe prim-secretar, 1 Delta Dunării, rezervaţie 
naturală unică în Europa, numită şi „împ·ărăţia apelor 
şi a păsărilor", ca urmare a aplicării planului elaborat 
din 1ihitiativa si sub îndrumarea . tov:arăsului Nicolae . ' . 
Ceauşescu, va cunoaşte profunde mutaţii. în următorii 
ani va trebui să devină aşa cum a cerut secretarul ge-
11:-eral al partidului „o cîmpie înfloritoare, cu agricultură, 
cu zootehnie, cu piscicultură, cu ,i'ndustrie modernă, şi cu 
oameni harnici care să ducă o viaţă demnă, tot mai 
bună;._ Cum se acţionează pentru îndeplinirea .acestor 
obiectiv'e 1? 

- Pentru jucleţ11l Tulcea, Delta Dunării - regiune 
.geografică unică prin configuraţia sa în cadrul pămîn
tului românesc - prezintă o importanţă deosebită datc
rită imenselor resurse naturale pe care le posedă şi care 
au permis dezvoltarea unor ramuri de activitate ce oferă 
acestei zone un loc particular în economia naţională. Este 
vorba în primul rînd de activitatea piscicolă care deţine 
un loc impor tant în industria tulceană, precum şi de ac
tivitatea stuficolă, care dă o notă aparte de originali
tate economiei din această parte a ţării. 

A,·înd în vedere importanţa Deltei Dunării pentru 
producţia de peşte, aici s-au. concentrat importante lu
-crăr~ hidrotehnice ş i hidroameliorative. Începute în pra
gul secolului nostru, aceste lucrări s-au redus pînă la 
-eliberare la deschiderea unor canale în ostroavele Dra
nov şi Sfîntu Gheorghe. În ultimele decenii, în schimb. 
s-au săpat numeroase canale pentru asigurarea unei le
gături lesnicioase între zonele de înmulţire, creştere şi 
iernare a peştilor, s-au înfiinţat mai multe pepiniere pis-
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cioole la Sarinasuf, Calica, Obretin, Stipoc, Sarica-Cea„ 
murlia, a luat fiinţă un centru pentru producerea icrelor 
embrionate de şalău la Enis·ala, cîteva centre experi
mentale la Maliuc, Caraorman, crescătorii sistematice 
furajate la Popina II, Independenţa etc., car~ să permită 
o J:)iscicultură dirijată. Numai în perioada anilor 1960-
i982 s-au amenajat în Delta Dunării bazine ,în suprafaţă 
de 46 650 hectare, din care : 5230 hectare pe pepiniere 
piscicole intensive prevăzute a realiza producţii medii 
de 970 kg/ha puiet de o vară, 18 890 ha crescătoru pisci
cole intensive prevăzute a realiza producţii medii de 
1 2·20 kg/ha peşte de consum şi 22 530 ha crescătorii 
piscicole semiintensive de 1pe care se obţin în medte 
357 kg/ha peşte de consum . In anul 1980 a intrat în 
producţie Baza pentru seţecţia şi produc:er ea reprodu
cătorilor de peşti de la Maliuc, în 1suprafaţă de 450 hec
tare, prima amenajare de acest gen din ţara noastră, 
care îşi va aduce o contribuţie importantă la asigu,rarea 
lotului de reprodue~tori de peşti ,de cultură amelioraţi 
necesari unităţilor productive. 

Pentr1,1 valorificarea peşte lui recoltat de unităţile 
piscicole din cadrul Centralei ,)Delta Dunării", la Tulcea 
funcţionează întreprinderea de industrializare a peştelu i 
care dispune de hale de congelare şi sărare a peştelui, 
de două fa brici de conserve de peşte la Tulcea şi Su
lina) o fabrică de făinăc de peşte, precum şi de nume
roase puncte piscicole (cherhanale} care împînzesc delta, 
constituind unul din elementele caracteristice ale peisa
jului local şi un motiv de atracţie turistică. 

Alături de activitatea piscicolă, exploatarea stufului 
constituie, aşa cum am menţionat, o altă ramură impor
tantă a economiei Deltei Dunării. Suprafeţele stuficole 
din Delta Dunării totalizează circa 260 OOO hectare, alcă
tuind cele mai compacte masive stuficole din lume. 

Importanţa economică a stufului este legată în pri
mu.I rînd de posibilitatea folosirii lui ca materie primă 
în industria c.elulozei şi hîrtiei. De aceea prelucrarea sa 
industrială se realizează mai ales la Combinatul cil.e hîr
tie si celuloză de la Chiscani-Brăila. Din stuful Deltei . . 
se mai fabrică panouri de stufit la Tulcea. 

Pentru exploatarea stufului s-a creat o puternică 
bază materială : vase de transport, maşini de recoltat1 
precum şi unităţi specializate pentru repararea şi cons
truirea ct.e nave şi utilaje, destinate acestei activităţi. 
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In ultimii ani in economia deltei a început să se dez
volte tot mai mult o nouă ramură ele activitate - agri
cultura. ln general terenurile cu folosinţă agrieolă sînt 
puţin extinse. Pentru mărirea suprafeţelor agricole au 
fost alocate, îndeosebi clupă Congresul al IX-lea al par
tidului. investiţii importante, realizînclu-se lucrări ele 
îndiguiri şi desecări pe mari suprafeţe ele teren în incin
tele : Tătaru clin nordul Deltei, Tulcea-Nufăru din lunca
Sfîntu Gheorghe. 1 mai (Parclina) ş.a., reclînclu-se astfel 
în circuitul agricol peste 60 OOO hectare. Au fost înfiin~ 
ţate unităţi economice agricole, I.A.S. Chilia Veche şi 
1 Mai (Parclina}1 precum şi C.A.P. Chilia Veche, avînd 
ca obiectiv activitatea ele exploatare a suprafeţelor de 
teren puse în circuitul agricol. 

ln cadrul terenurilor de folosinţă agricolă, ponderea 
cea mai mare revine păşunilor şi fîneţelor. fapt pentru 
care sînt asigurate condiţiile optime dezvoltării zooteh
niei, creşterii cu precădere a ovinelor, bovinelor şi por
cinel0r. Terenurile arabile sînt cultivate în principal cu 
cer eale: griu, orz, porum'ţ) şi legume, în anii 1982-1983 
unităţile agricole obţinîncl producţii între 3500-4500 kg 
griu la hectar şi -:1800-7000 kg porumb la hectar. Pen
tru valorificarea unor terenuri 11is1poase s-au extins, 
mai ales în zona .Sfi'ntt1 Gheorghe, suprafeţele viticole 
şi pomicole care premit să asigure recolte superioai;:e. 

Dat fiind importanţa deosebită pe care o prezintă 
Delta Dunării pentru economia naţională, în ultimii ani 
conducerea partidului şi statului nostru a manifestat 
un deosebit interes pentru mai buna valorificare a im
portantelor sale resurse. A fost elaborat astfel, clin ini
ţiativa şi sub îndrumarea directă a tovarăşului Nicolae 
Ceauşese:u, un vast program ele amenajare şi exploatare 
integrală a Deltei Dunării care prevede extinderea agri
culturii, îndeosebi în delta fluvială, ele la 6,0 050 hectare 
în prezent, la 1-:14 OOO hectare, clin care arabil 93 635 
hectare prin diverse lucrări ameliorative complexe. Pa
ralel cu sporirea producţiei ele cereale, o atenţie deose
bi tă se va acorda amenajării ele orezări i, extinderii po
rnicul turii ş i viticulturii 1 inclusiv organizării plantaţii lor 
de smochini, pentru care există bune condiţii pedocli
matice. Creşteri substanţiale sînt prevăzute în domeniul 
zootehniei, prin sporirea considerabilă, pină în 1990, a 
numărului ele oi, al păsărilor şi, în special. al raţelor ~i 
gîştelor. Piscicultura va cunoaşte o dezvoltare accentttată 
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prin amenajarea şi eXJ)loatarea intensivă şi semiinten
si vă a celor 240 OOO de l1ectare bălţi şi lacuri, astfel incit 
să se o])ţină o J)roclucţie ·de cel puţin 130 000-150 OOO 
tone peşte anual. Se are în· vedere, de asemenea, exploa
tarea mai intensă a biomasei (stuf, J)apură, rogoz, vege-
taţie acvatică), creşterea fondului forestier prin dezvol
tarea plantaţiilor ele specii repede crescătoare şi de mare 
eficacitate economică, atît din soiurile interne, cît şi prin 
aclimatizare, recoltarea fructelor d~ pădw.re şi a plante
lor ·meclici11ale, extinderea vînatuluî. Programul cu
prinde, ele asemenea, măsuri pentru trecerea la exploa
tarea minieră a nisipurilor din deltă şi extinderea cer
cetărilor în aceste domenii, intensificarea, pe baza unor 
măsuri speciale - a activităţii de turism. Se are în. ~e-:
vedere ca, în raport de dezvoltarea producţiei agricole 
şi zootehnice, să se treacă la creaTea dE; noi unităţi ale 
Industriei alimentare, în vederea valo1~ificării c9mplexe, 
eficiente, a tuturor ppsi-bilităţilor oferite de Delta Du
nării. Vor fi efectuate· .lucrări de sistematizare, dotare şi 
apărare a localităţilor; ele dezvoltare cu pricri tate a tra1'.l.s
porturilor pe apă, î:mbur1ătăţirea sistemelor de teleco
municaţii, ele alime11tare CU' energie electrică. 

Această acţiune complexă, ele anvergură naţională, 
va duce la înnoirea structurală a Deltei Du.nării pe toate 
plaJ1urile - economic, social-cultural şi turistic, trans
for-mînd-o, aseinenea întregii ţări, într-o eîmpie înflori
toare. 
~ 

Pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Progra-
mul de amenajare şi exploatare integrală a Del tei Du
nării s-au luat o serie de măsuri. printre care menţio
năm ; 'r eorganizarea unor unităţi din deltă şi înfiinţarea 
întreprinderilor de exploatare complexă a resurselor · na
turale din Delta Dunării : ChiHa Vech,e,· S ulina, Sfîntu 
Gheorghe, Independenţa (:tviurighiol), Unirea (Jurilovca) 
şi 1 Mai (Pardina) ; lntrep·i-inelerea de transporturi na
vale si auto Delta Dunării ; Sectia ele conclitionare si li-

• f f I 

vrare a peştelui Tulcea şi Institutul de cercetare, proiec-
tare şi producţie „Delta Dunării'~ .. 

Prin grija Comitetului Executiv al Consiliului popu
lar judeţean s-a întocmit scl1iţa · de sistematizare a vii to
rului oraş agroi11dustrial Chilia Veche, iar eşalo11at pînă 
la fin.ele anului 1984, se vor realiza schiţele de sistema
tizare pentru toate localităţile mai importante clin Deltă. 
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Corespunzător noii schiţe ele sistematizare a viitoru
lui oras Chilia Vech.e, în această localitate urmează sâ 

• 
se construiască circa 5 200 apartamente, u11 lioeu agro-
industrial cu 16 săli ele clasă,. o creşă şi o grădiniţă pen
iru copii, un internat şi o cantină cu 224 locuri, casă 
de cultură, hotel cu 150 locuri şi alte obiective social
culturale. Se va trece, ele asemenea, la crearea unor ac
tivităţi inclustrî.ale : amenajarea portului, construirea 
unei fabrici ele prelucrare a laptelui şi brinzeturilor şi o 
alta pentru decorticarea orezului, un complex pentru 
creşterea porcilor etc. Prin realizarea acestor obiective, 
Chilia Veche va deveni un frumos oraş agroindustrial, 
o Chilie care - aşa cum sublinia tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu . - ,,să fi e demnă ele anii construcţiei soci
aliste, să asigure locuitorilor condiţii de muncă, ele viaţă, 
de învăţătură echivalente din toate punctele ele vecler~ 
cu tot ceea ce se realizează în întreaga patrie a noastră, 
în România•' . 

Pentru înfăptuirea prevederilor Dec re tulu i 92/1983 
s-au luat ele asemenea unele 1năsuri : au fost nominali
zate obîectiYele agroindustriale ale Centralei „Delta Du
nării" şi Î11treprinclerii economice ele construcţii şi re
paraţii 11ave fŞi s-au amplasat în teritoriu ; s-au incepu1 
studiile ele teren pentru amenajările agricole Sireasa 
(7 300 ha), Carasuhat (3 350 ha), Ba.bina (2 100 ha), Cer
novca (1 580 ha), Rusca (1 -!00 ha) şi modernizările ame
najărilor piscicole : Ceamurlia, Stipoc, Carasuhat, Chilia 
etc. care vor însuma circa 63 OOO hectare ; se va trece la 
amenajarea pentru silvicultură a circa 29 OOO hectare 
plantaţi ă silvice clin specii valoroase, amplasate în zone 
improprii agriculturii : cligmal, zone inundabile, perdele 
de protpcţie şi în sfîrşit amenajarea pentru agricultură 
- în zona 1 lVlai {Pardina) şi alte zone - a peste 93 OOO 
hectare teren arabil pe care se vor cultiva griu, porumb„ 
orz, legume, plante furajere pentru satisfacerea necesa-
rului ele ,hrană a circa 20 OOD capete taurine, 120 OOO 
capete porcine, 350 OOO capete ovine, 350 OOO păsăr i pal
mipede etc. 

l\stfel c1e amenzi.jări se vor reali;,:a în zone care să nu 
infiuenţeze echilibrul ecologic, în Delta Dunării, urmind 
să rămtmă în regim natural circa 200 OOO hectare, care 
vor constitui o adevărată împărăţie a apei şi stufului, un 
veritabil paradis al păsărilor. 
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Desigur, aşa GUm remarcaţi, prin aplicarea şi realiza
rea pînă in anul 1990 a acestui îndrăzneţ Program de va
lorificare superieară a bogăţiilor Deltei Dunărji, delta va 
deve·ni aş.a cum a cert1t secretarul ge.neral al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, un colţ de ţară pe măsura 
so.cietăţii pe care o construim - societatea iSOGialistă 
şi comunistă. 

- Cum sînt valorificate traâitiile si obiceiurile de 
• • 

viaţă şi muncă ale oamenilor în cadrul generosului Fes-
tival naţional ,,Cîntarea României"·. 

- În cei 40 de ani care s-a~ scurs de la măreţul 
eveniment din August 1944, viaţa cultural-artistică tul
ceană ·a înregfstrat realizări remarcabile. Astfel, a fost 
creată şi s-a dezvoltat o puternică bază materială pen
tru promovarea actului culturii : ·zeci de cămine cultu
rale la sate, numeroase cluburi muncitore$ti în între
prinderi şi instituţii, case de cultură-, cinematografe, 
muzee, case memoriale şi biblioteci la activitatea cărora 
sînt atraşi şi participă mii de cetăţeni, tineri şi vîrstnici, 
muncitori, tărani, intelectuali, elevi si militari etc. 

' ' . 
A existat o preocupare .permanentă pentru culegerea, 

valorificarea si introducerea valorilor reale în cir.cuitul • • • 
artistic al folclorului literar, a1 celui muzic;al ,şi co1:eg1:a-
fic, prin înfiinţ;,.rea şi p~rmanentizarea a numeroase for
maţii corale şi instrumentale, grupuri -vocale, formaţii 
de dqnsuri populare şi ,,ctt temă, ansambluri folclorice, 
r-ecitatori, solişti y-0cali. instrumentişti şi rapsozi. Per
manentizarea .unor manifestări floclorice anuale, prile
jui te de sărbătorirea unor obiceiuri ·şi îndeletniciri ale 
oamenilor de pe aceste meleaguri .prec,um ; ,,Sărbătoar@a 
fiilor satului'\ ,,Festivalul olntecului, dansului ş"i ·portului 
popular românesc", ,,Sărbătoarea pescuitului" ş .a. se 
constituie de fiecare dată îri ample acţiuni cultural
artistice menite s'ă pună în valoare tradiţiile de muncă 
şi viaţă ale oamenilor, continuitatea poporului, nostru la 
•Gurile Dunării din cele mai -vechi timpuri. Alături de 
acestea, introducerea în peisajul spirituai al judeţului a 
unor manifestări cultural-educative anuale de masă 
cu conţinut nou, printre care menţionăm : .,,Sărbătoarea 
satului nord-dobrogean", ,,Iarna tulceană'\ ,,Luna Cl.).1-

turii tulcene'\ ,,Zilele culturale ale municipiului Tulcea" 
ş.a. asigură cadrul favorabil participării active a cetă-
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ţenilor judeţului la dezbaterea unor probleme economice~ 
social-politice, ştiinţif1ce şi tehniee, cultural-educative . ş..i: 
artistice caracteristice etapei pe care o parcurgem. Tot
odată, acţiunile politico-educative organizate r.eprezLntă 
o vetitabilă tribună de educare patriotică şi moral-ce
tăţenească a maselor de oameni ai muncii, ele formare şi 
dezvoltare a conştiinţei socialiste,. în lumina Programu
lui ideologic al partidului. 

Pentru a înţelege mai bine amploarea ele masă a fe
nomenului cultural-artistic ce caracterizef!ză oamenii 
acestor meleaguri, vom sublinia şi faptul că, în etapa 
ele masă a ediţiei a IV-a 'Festivalului naţional „Cîntarea 
României'' - n+anif~star~ politică ele masă concepută şi 
desfăşurată pe scară naţională, din iniţiativa tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, ·- în 
anul 1976', cu prilejul vizitei ele lucr u în. judeţul T ulcea, 
s -au înscr is peste 30 OOO de interpreţi ş'i creatori ama
tori, reprezentînd toat~ categoriile socio-profesionale din 
judeţul nostru : metalurgişti şi constructori, alumini-şti 
şi m.ineri, pescari, piscicultori şi marinari, lucrători din 
cooperaţia meşteşugărească şi comerţ, ţărani cooperatori, 
intelectuali} elevi şi militari, iar după încheierea etapei 
republicane au fost obţinute peste 100 ele titluri de lau
reat. Acest bilant constituie rezultatul eforturilor si aI 

' ' 
preocupărilor tuturor factor ilor cu atribuţii cultural-edu-
cative si artistice în directia valorificării în cadrul fes:. 

' . 
tiv-alului muncii si educatiei socialiste a. tezaurului ar-, . 
tistic _pe care-l constituie trad iţiile şi obiceiurile ele viaţă 
şi muncă. ale tU,,lcenilor, virtuţile lor interpretative şi ca
pacitatea lor de creaţie . 

Îh esenţă, prin întreaga activitate pe care o desfăşu
răm în cadrul Festivalului Naţional „Cîntarea României'' 
urmărim, în primul rînd, depistarea valorilor reale ale 
acestor trad iţii !ji obiceiu.ri, a celor mai talentaţi depG
zitari şi interpreţt ai acestor aqte spirituale, a acelora 
care în spiritul lor le îmbogăţesc şi le înnoiesc prin ac
tul ele cr ea ţie, iar în al el oilea rînd, valorificarea acestui 
tezaur, redînclu-1 ca produs artistic, pe scenă, în ex
poziţii, tipărituri şi în comerţ, celor care l-au creat, pu
blicului larg, înnobilat însă cu o mai mare forţă educa
tivă. Cîteva exemple au menirea să ilustr eze veridicitatea 
acestor procese. De pildă, ţesătu~ile ~i cusăturile popu
lare au o bogată şi valoroasă tradiţie în judeţul nostru. 
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Ele se realizează în tehnici foarte variate, cunosc o ex
cepţiorială diversitate de motive şi o largă paletă cr o
matică . Covoarele, cuverturile, carpetele, ştergarele, di.
versele piese vestimentare ne-au adus în fiecare din ecli
ţiile Festivalului un număr însemnat de premii. Dar mai 
impor tant mi se pare faptul că. din dorinţa de a stimula 
dezvoltarea acestei tradiţii, de a fa.ce ca de virt1,1ţile 
acestei arte să se bucure mase cît mai largi de oameni 
ai muncii, am organizat numeroas,e expoziţi i în municipiu, 
cît şi î1'ţ celelalte localităţi ale judeţulu i, am creat puter
nice centre artizanale - Luncaviţa, Rachelu, Tulcea etc. 
- ~i asemenea produse se găsesc din abundenţă în toate 
magazinele cooperaţiei şi ale c;;omerţuh,li de stat. 

De~a lungul timpului fusese acreditată ideea că Do
brogea şi, în speţă, judeţ1.:ll Tulcea, sînt lipsite de origi
nalitate şi autenticitate în folclor. Nu stăm să analizăm 
cum s-a născut această idee ! Important este că , în ca
drul generosului Festival naţional ,ţCîntarea Romanie:i'i:, 
artistii amatori tulceni au demonstrat netemeil1icia aoes-, 

tei 1dei, s-au afirmat un folclor şi o tradiţie folclorică uni
tară cu cele din celelalte zone folclorice ale ţări i , dar cu 
particularităţi proprii pămîntului nord-dobrogean unde 
au fost create de către oamenii. acestor loc.uri, pe care 
le-au transmis din tată în fiu. 

Astfel, formaţiile de dansuri de la Nufăru , Făgăraşu 

Nou, Flore~ti, Isaccea, Turcoaia, Mahmudia, Babadag şi 
Tulcea, formaţiile de i11str umente populare de la Izvoa
r·ele, Peceneaga, Vasile .t'\lecsandr i, Niăcin, Sabangia, ze
cile de rapsozi, sutele de solişti vocali şi instrumentişti 

din judeţ au făcut cunoscut prin intermediul unor turnee 
şi concursur i artistice, la televiziune saG radio, un re
pertoriu folcloric de excepţională frumuseţe, bogăţie şi 
sensibilitate artistică, u ni tar în toată di:'versitatea sa, con
tribuînd astfel la afirmarea frumusetii si varietătii fol-. . . 
clorului românesc. 

Acel.aşi l'.ucru se poate spune şi despre poezia popu
lară, sau poate, în n1od special, despre spectacolele şi 
trad i ţiile folclorice prilejuite de Anul Nou, în cadrul 
cărora coJindele laice de pe tot l imesul du11ărean al ju
deţului ocupă un loc distinct. 
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Prezentîncl caracterul complex al preocupărilor ele va
lorificare a tradiţiilor şi obiceiurilor~ de viaţă şi muncă 
ale tulcenilor, credem că este bine să subliniem, şi grija 
deosebiţă a factori lor culturali pentru apărarea şi păs
trarea autenticităţii şi originalităţii lor, sau pentru a le 

t smulge ,,_uitării" într-un timp modern, ca acesta pe ca
re-l trăim, cu tentaţiile şi facilităţile lui fireşti, cu in
fluenţe î11cleosebi pentru tînăra generaţie. În acest scop, 
s-a imortalizat pe peliculă nunta tradiţională, s-au rea
lizat c-ulegeri de folclor literar, muzical şi coregrafic edi
tate sub gri ja Comitetului judeţean de cultură şi educa
ţie socialistă. Din acest punct de vedere, cea mai îndrăz .... 
neaţă şi r.oclnică acţiune o constituie redescoperirea c0s
tumuli.1i popular dobrogean. După cum se ştie, la noi 
acesta dispăruse. De fapt, în, multe zone cl in ţară cos
tumul popular nu se, mai poartă, însă noi îl consideram 
pierdut. Specialişti ·din cadrul J\1Iuzeului 1 „Delta Dunării" 
au identificat însă, î n localităţile jucleţtilui, piese dispă
rute ale ac.estuia şi, pornind de la acestea, cu sprijinul 
unor etnografi şi folclorişti ele p:estigiu, a fost reconstL
tuit costumul în integritatea .sa, cu var.iantele sale, iar 
în prezent îl folosesc sute ele artişti amatori şi se găseşte 
la orice magazin cu produse artizanale. 

Preocupările privind valorificarea superioară a tradi
tiilor si obiceiurilor de viată si muncă ale oamenilor-. . ' . / 

acestor locuri nu se rezumă numai 1.a ce a existat în 
trecut. Ele vizează, în aceeaşi măsură -şi prezentul, acti
vitatea cotidiană a maselor. 

în această ordine de idei, îmbogăţirea cadrului te
matic al manifestărilor politico-educative şi. cultural-ar
tistice, organizate în cadrul Festivalului naţi-onal "Cîn
tarea României'' a dinamizat participarea tuturor oame
nilor muncii la activitatea de creaţie şi inovaţie tehnică„ 
la soluţionarea problemelor complexe ce le ridică pro
cesele de producţie. Sub genericul „Cincinalul afirmării 
calităţii şi eficienţei economice", în unităţi economice şi 
:işezăminte culturale sînt organizate expuneri, simpozi
oane, întîlniri cu specialişti, proiecţii ele filme şi diapozi
tive etc., care se ref eră la sarcinile actualului cincinal„ 
la contribuţia concretă pe care fiecare muncitor sau ţă
ran, inginer sau tehnician trebuie s-o aducă în această 
amplă acţiune. Panouri, scheme, grafice, vitrine ale ca
lităţii, expoziţii cu produse nou create în industrie sau 
agroindustriale reflectă sintetic şi concret preocupările 
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oamenilor muncii ·tineri sau vîrstnici pe.ntru creşterea 
producţiei şi productivităţii muncii, reducerea Gheltu
ieli)or de producţie, a consumului de materiî prim·e şi ma
teriale, de combustibil şi energie electrică, asl.milări de 
noi produse, modernizării acestora, precum şi căile con
crete .de realizare a acestor obiective, între care in'venţia, --, 
inovaţia şi creativitatea, în general, deţin un loc principal. 

!n felul acesta, activitatea de valorificare a tradiţi
ilor şi obiceiurilor trecutului din viaţa şJ munca acestor 
meleaguri, îmbinată cu hărnicia şi cr eativitatea prezen-
tului. capătă o adîncă semnificaţie patriotică şi devine un 
important mijloc în mîna . organelor şi organizaţiilor de 
partid, a tuturor factorilor cle educaţie comunistă a ma
selor. 

- Tovarăşe Ion Anastasiu, mulţi scriitori, printre 
care Geo Bogza, Radu Tudoran, Traian Coşovei, Ştefan 
Bănulescu şi alţii 1 impresionaţi de f'ru.museţile mirifice ale 
Deltei, de transformările înfăptuite, i-au consacrat inspi
rate pagini. Ce reprezintă pentru dumneavoastră acest 
.ţinut de legendă, ·pentru du.mneavoastră care alături de 
minunaţii săi locuitori participaţi la r edimensionarea 
acestor meleaguri? 

- Aveţi perfectă dreptate. Într-adevăr, de la clasici 
~i plnă la contem·porani, nu numai frumoasa Deltă a D1.1-
nării, dar şi uscatul Dobrogei, pămîn-ttil ei altăd-ată atît 
de steril, astăzi atît de mănos, a inspirat şi continuă să 
inspire pana multor scriitori români. Puţini ştiu, de pildă, 
că Alecsandri a scris o „Horă a Dobrogei'', puţini ştiu 
că spir itul tu telar al peeziei româneşti, Mihai Eminescu, 
s-a aplecat cu adîncă înţelegere asupra problemelor de 
viaţă ale populaţiei din nordul Dobrogei în preajma Răz
boiuilui de Independenţă . Să mai amintim c.ă pe Hasdeu 
l-au interesat pentru „Magnum etim@logicum'' şi particu
larităţile gr aiului românesc nord-dobrogean şi că între 
.chestionarele de anchetă se p.ăstrează şi cele care dove.:. 
desc receptivitatea înaintaşilor noştri faţă de un atare 
demers ştiinţific? Să mai amintim, de asemenea, despre 
locul pe care îl ocu,pă Dobrogea în periplurile sadove
niene, şi mai ales Delta ? Or, de scrierile atîtor ş.i atîtor 
scriitori dintre care unii sînt si 'astăzi niste nume doar în 

' . ' 
tratatele de istoria literaturi.i? Ceea ce mi se pare im-
portant este faptul că aceste locuri, 0amenii care le popu
lează, sin t depozitarii unor frumuseţi spirituale şi na
t u·rale care au avut darul şî puterea de a atrage de-a lun-
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gul vremii 11u numai imaginaţia scriitori lor dar şi penelul 
artiştilor. Este lui1gă, foarte lungă Usta pictorflor care 
au ţi11ut cu tot dinadinsul să rupă o fărîmă din aceste fru
museţi ale noastre; ale tuturor, pentru a le înfăţişa, în
nobilate de fiorul artei, întregii lumi. 

Cît despre contemporani, ce să vă spun ? Ii conside
răm, aşa ~um şi sînt, nişte truditori care, alături de noi, 
lasă posterităţii valoroase mărturii ale proces.ului despre 
care aminteaţi şi dumneavoastră, de redimensionare a 
acestor meleaguri eare, 111 'viziu11ea secretarului general 
al parti<d.ului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, trebuie 
să-şi merite pe deplin, pe toate planurile, virtuţi le unui 
tărîm de legendă, dar de legendă contemporană, comu -
nistâ. 1' 

M-aţi întrebat ce reprezintă pentru mine acest ţinut 
de legendă. V-aş răspunde succint : ceeâ ce ' reprezintă 
pentru fiecare dintre locuitorii lui. i\.dică : posibiH.tatea 
de a te afirma ca mil itant al partidului în slujba celor 
mai nobile idealuri care au însufleţit vreodată în istorie 
u1nanitatea, posibilitatea de a .dovedi prin m unca ta co
tidiană un adevăr cu caracter de lege, acela conform că
ruia cuteza11ţa comunistă, revoluţionară, are în mecanis
mul ei de afirmare, de împlinire, temeinice şi indubitabile 
principii ştiinţifi ce, printre care acela de a veghea clipă 
de clipă ca nimic să nu rămîi1'ă la voia întîmplării, a 
hazardului. 

Este locul să o spunem, se cuvine să o spunem, a.cest 
ţinut de legendă reprezintă şi pentru mine ca pentru 
fiecare comunist, de altfel, o şansă pentru viitor. Este 
singura noastră posibilitate de a dovedi posterităţii că, la 
sfîrşitul veacului al douăzecilea, nu am stat nici măcar o 
clipă cu braţele încrucişate, că fiecare, la locul pe care 
i l-a încredinţat partidul, a înţeles că, în deplină respon
sabilitate şi cunoaştere a forţelor proprii, în indestructi
bilă conlucrare cu forţele colectivităţii în care trăim şi 
muncim, să facă nu numai posibilul, ci şi imposibilul 
pentru a transmite urma9ilor acest ţinut altfel decît 
l-am primit de la înaintaşi i noştri, altfel decît îl în
făţişează în operele lor, plastice sau literare, co11tempo
ranii noştri. Cum anume '! Mai bogat, mai înzestrat, mai 
mănos si rodito.r, mai frumos. Si, evident, veti fi de acord . ' . 
cu mine, şi cu oameni pe măsura lor . Căci nu este cu ni-
mic mai adevărat decît fa;>tul că munca îl înnobilează pe 
om. Putem fi, este şi firesc să fie aşa, trudiţi, obosiţi, une-
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ori frînţi de muncă, cum şe zice. Dar totdeauna vom ii 
la capătul unei zile de m\lncă mai bogaţi„ mai buni, rnai 
înţelei)ţL Şi este şi aceasta o posibilitate pentru fiecare. 
Aceea pe care ne ... o dăruieşte partid ul nostru„ aceea pe 
care secretarul general aţ partiduhţi, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, o sqcoteşte o claterie a fiecărui ~omunist ro
mâ.n, datoria de a sta cu fruntea sus1 ca un adevărat co
munist, la întîlnirea generaţiei noastre cu viitorul Rromâ* 
niei comuniste. 

Ce reprezintă deci pentru min:e as~st ţinut ele legendă'? 
Locul în care, cu pasiun~, cu dăruire, alături de şutele 
de mii de locuitori ai săi, laolaltă, îmP.ărtăşinclu-ne satis..., 
facţia, bu.curiile, neîmplinirile, greşeli le, ne fac~m da
toria ele comunişti. Reprezintă, dacă vreţi, prin proporţiile 
sarcinilor îhcreclinţate ele partid, prin. amploarea lor, un 
loc ideal ele muncă. Cu conditia sa intrisecă : să stă-

• 
pîneştî temeinic, aşa cum în repetate rincluri secretarul 
general ne-a atras ,atenţia, toate datele idealului căruia 
îţi consacri, pe deplin conştient şi intru totul responsabil, 
munca şi viaţa. 

Reprezintă acest ţinut al .nostru încă ceva, un fel de 
legămînt, clacă pot să mă exprim astfel. Acela că viito
rimea se va declara mulţumită 5 cler c;eea ce facem noi 
acum, aici şi pretutindeni în ţara românească, în aceşti 
atît de intenşi ani ai epocii pe car e oameni-i acestor pâ
mînturi, atît de sensibili la prefaceri şi atît ele sensibili 
la frumos, au numit- o pe drept cuvînt : "EPOCA 
CEAUŞESCU". 

) 
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Începutul 
• • unei epopei 

\. 

t 

l 

Trecuseră zilele şi nopţile furtunoase de după 23 Au
gust, Dobrogea era eliberată, armata hitleristă fusese iz
gonită şi pămîntul patriei dintre Du11ăre şi Mare era 
salvat ele un pîrjol nimicitor. Datorită prezenţe.i parti
dului şi acţiunilor militare, fuseseră salvate ele la dis
trugere Constanţa şi Tulcea, cu toate instalaţiilor lor, 
portul Constanţa, podul de la Cernavodă, precum şi multe 
alte obiective economice şi militare. S-au întors din în
chisori, lagăre şi domicilii obligatorii sute ele comunişti 
şi antifascişti, la care s-au adăugat şi alte sute de sim
patizanţi. în Dobrogea şi-a început activitatea legală 
Partidul Comunist Român. Evocind acele zile fierbint.i 

' . 
ce au urmat actului de la 23. August 1944, \fictor Duşa, 
ne-a relatat : 

- Numeroase erau problemele care se puneau pentru 
muncit0rime, pentru ţărănime, pentru masele largi popu
lare din cele două judeţe, Constanţa şi Tulcea. O econo
mie lovită ele război, intreprincterile J)etroliere, atelierele 
căilor ferate, o parte din porturi distruse ele bombarda
mentele aeriene, flota maritimă şi fluvială comercială 
aproap.e inexistentă, unităţi industriale pustiite, stră
mutate şi lipsite de materiile prime necesare. Grelele 
condiţii ele aprovizionare, lip_sa de combustibil, de piine, 
de alimente, in general aprovizionarea po.pulaţiei era lă
sată la voia întîmplării de autorităţile antonesciene, iar 
patronii şi negustorii fugiseră, pentru a se pune la adă
post de orice pericol. Mult griu, porumb şi alte produse 
agricole rămăseseră pe cîmp, moşierii nemainteresînd u-se 
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de acestea, iar o bună parte din ei fugiseră din judeţ. 
Lucările de toamnă erau sabotate de mosieri. Criminalii 

• 
de război vinovaţi de dezastrul ţării, foşti agenţi ai sigu-
ra11ţei şi Gestapo-ului, unii legionari sabotau democrcţti
zarea tării si ref a cerea acesteia. . . 

Oraşul Constanţa rămînea de multe ori fără lumină 
din lipsă de combustibil, iar de la o zi la alta era tot 
mai greu să asiguri pîinea pentru cetăţeni. 

Moşierii şi uneltele lor, care ocupau toate locurile 
în administraţiile judeţene, orăşăneşti şi comunale, căutau 
să frîneze organizarea ţăranilor, să intimideze. Primarii 
şi şefii posturilor de jandarmi îi ameninţau. Specula şi 
sabotajul erau în floare. Se ducea o luptă neîntreruptă 
contra acestor grele situaţii de către muncitorii şi ţăranii 
~ . 

sarac1. 
Vă dau un exemplu : la o moşieriţă din comuna Ovi

diu s-a prezent~t un grup de muncitori şomeri cu pro
punerea de a-i strînge cîteva zeci de hectare de griu e-x
pus ·putrezirii pe cîm·p din cauza ploilor de toamnă. Mo
şieriţa le-a respins cererea, spunînd : ,,Prefer să-mi pu
trezească grîul pe cîmp decît să-l mă11înce comuniştii, 
muncitorii elf? la or.ase". , 

• 

Războiul era în toi, armata română lupta în Ardeal 
şi mai departe. Frontul antihitlerist trebuia susţinut şi de 
populaţia dobrogeană . Mulţi tineri au cerut şi au plecat 
voluntari pe front, pentru' 1a lupta în rîndurile armatei 
române, pentr1.1 eliberart=a întregii ţăFi şi pînă la victoria 
finală. , 1 

- După cît se ştie; Froi1tul unic mnncitbresc, con
stituit încă înainte de 2;3 August şi în Dobrogea, a asi
gurat ndile condrţii unităţii 'd1e luptă a clasei muncitoare: 

. ' . 
- La puţin ţimp clupă e.liber~re, s-=au constituit co-

misiile local~ sindicale j,udeţene şi la fel în oraşele Med
gidia, Mangalia, Cernavodă, Hîrşova, Sulina, Isaccea, Mă
cin, Babadag, , sinclicate c9r y erau organe de luptă poli~ 
tică şi economică a. muncitorimii dobrogene. Sindicaţele 
apăraµ cu tărie int~resele ~lobrogenilor în (aţa patroniloF 
pe care îi obligau să se îngrijească ele aprovizionarea 
populaţie( şi începuseră p lărgffi. activita.t.e politic~ pentru 
impunerea ra. cîrma ţării a celor care să reprezinte in
teresele poporului. 

1 • 

. · La sate,J încă ,de la 18 septem1brie 1944, ,la i+hemai:r.ea 
partidului către ţărani, aceştia au începat să se orga-
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nizeze 1n comitete săteşti sub lozinca „Locul tuturor ,ţă
l'anilor este în comitetele săt~şti pentru stringerea r în
darilor ţărânilor, pentru lămurirea scopului luf.itei noas
tre, pentru o viaţă mai bună aşa cuni muncitorii se org'a-:.. 
nizează în , sindicate«. • t · 1 

La 30 august 1944 a apărut ziarul ,;Cuget l~ber", or
gan de luptăt patriotică ·al Regionalei Dobroge·a a P.C.R., 

' ' ca,re mai tîrziu, sub numele 'de 1ţDobrogea n-ouă'', a sus-
ţinut cu tărie activitatea acesteia în toate acţiunile sale 
politice, economice, cultur ale etc. 1 

' ·; , 

Treptat, intelectualii, mica burghezie I s-au unit în 
Uniunea patrioţilor ; ţăranii;' împreună cu ît1văţătorii şi 
alţi intelectuali ai sat~lor - în Frontul plugarilor'.., Astfel 
că se constîtu.ie şi în judeţele Constro.1ţa şi Tulcea Frontul 
Naţional Democrat, la 'câte iau parte organizaţiile poli:.. 
tice şi obşteşti : P.C.R'., Partid,ul Social-Democrat; sindi:.. 
eatele, Frontul plt1garilor, Uniunea pafrtotie[ţ . Liberalii 
şi ţărăniştil din cel.e. două judeţe' 'au ref.uzaţ s~ adere la 
Frontul National Democrat. " 

- Dv. · aţi fost primul prefect comunist iristala·t la 
cîrma judeţului. 1n „Scînteia" clin 12 noiembrie 1944 ci
tim : ,,Dobrogenii au1 schimbat primarii şi prefec_ţii: Do
brogea· in frunte cu1 Constanţa · poate 'servi ca e~e~p1u". 

- Faţă de problemele grele cu care n·e conftuntam1 

organizaţiiJe locă.le ale Partidului Comunist Româ11, Par
tidul Social Democrat, Frontul plugarilor au hotâr ît acu

. parea pe cale revoluţionară a' instituţiilof' administrative, 
preţuarea puterii locale de către masel.E: largi poţhila~re. 

lncă clin luna sep.te.mbr ie se constituiseră com itetele 
săteşti în comunel~ Tuzla, Cumpăna, ,Negru Vodă, iar la 
Tuzla şi Topraisar se înlocuiseră : primari i' ântonesc;ieni, 
clupă cum la Ostrov masele populare cereau arestarea ~i 
înlocuirea pretor ului, element fascist şi· abuziv. De' ' re
ţinut că primarul cliri Topraisar se pur ta ca pe vremea 
dictaturii, ameninţînd pe ţăranii care .se organizau şi îşi 
cereau drepturile lor că ,,vor fi ucişi şi aruncaţi în ele
reaua com unei" . 

La Năvodari, pe cinel ţ:ăran ii îşi ţineau o 'consfătuire, 
a sosit o maşină Cbl 36 ele jandarmi sub conducerea unui 
locotenent pentru a interzice adunarea. Dar lucrul acesta 
nu a fost posibil. 

Î. n comunele Basarabi, Cogealac, Vîlcele, Limanu, Mal)
galia, Hîrşova, Ciobany., Medgidia, Ostrov ş'i ~ltele clin 
judeţul Tulcea1 în mari întruniri, masele aprobau Plat-
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forma Frontului Naţional Democrat3 cereau înlocuirea 
primarilor antonescieni, pentru că , aşa cum se spunea 
într-un manifest al F.N.D. din cele două judeţe dobro, 
gene : ,i·· .11oi să ne exprimăm voinţa, pentru că noi, mµ1:1-
citorii şi ţăranii, sîntem stăpînii acestei ţări". 

inclîrjirea ţăranilor nu este pe placul u11eltelor reac
ţiunii şi la 7 octombrie este atacat cu focuri de armă se,.. 
cliul particlului comunist cli11 Constanţa. 

Atîţ pe pla11 local, cit şi il-i întreaga ţară se eviden
ţia pe zi ce trecea incapacitatea guvernului generalului 
Sănătescu, în mare parte format din burghezie şi meşie
rime, din elemente reacţionare, de a face faţă situaţiilor 
grele prin care trecea ţara. 

De aceea, la 15 octombrie 1944, mii de manifestanţi 
clin C0nsta11ţa, dintre care numeroşi ţărani, intelectuali, 
învaţători:r unii militari activi şi ele rezervă, cer formar ea 
unui guvern F.N .D. şi înlocuirea primarului orc1şului şJ 
a prefectului. Dar aceasta 11u e:ra, o problemă uşoară, reac
ţ'iunea rezista. La regimentul 34 1nfa11terie se formase 
o unitate de şoc care primise ordin clin partea guvernului, 
prin comandamentele locale, de a opri orice manifestaţii 
locale şi la nevoie să se fa<;ă uz de arme. 

Organizaţiile de partid locale, împreună eu organi
zaţii P.S.D., cu sindicatele şi celelalte organizaţii politice 
şi obşteşti din F.N.D. au purnit o latgă mobiliiare a mun
citorilor de la Şantierul naval, atelierele căilor fetate~ 
silozuri, Direcţia porturilor maritime, de la societăţile 
petrolie,re, de la unele unităţi administrative şi particu
lare. Acest lucru se făcea şi în oraşul şi judeţul Tulcea 
Li se explic;au maselor :Platforma F.N.D. şi momentele po
litice în care ne găseam. 

Aceste acţiu11i erau susţinute în presă, prin mani
feste, lozinci. Ţăranii săraci, .învăţătorii satelor, la fel, 
erau mobilizaţi în acest scop. Mulţi militart activi şi de 
rezervă, îlîlţelegîncl mersul ist.oriei, s-au alăturat luptei 
noastre. 

Gărzile patriotice, unele existe11te încă clin preajma 
lui 23 August. au fost înarmate, instruite şi pregătit~ în 
veder ea ocupării u,nor instituţii atît de însemnate apa
rate e:u tărie de burghezie şi moşierime. 

Masele muncitoare diri Constanta nu s-au lăsat h1ti-• 
midate de nimic, nici ele telegrama generalului Aldea. 
min.istrul ele interne1 dată autorităţil0r Ioc-ale, care or
dona : ,)Nu fiţi laşi. Nu yă lăsaţi co_nc1u,,.7i de derbedei. 
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Trimiteţi în faţa curţilor marţiale pe toţi provocatorii de 
dezordine". 

Şi1 într -un iureş de•nedeseris1 mii de oameni ai mun
cii1 plini de eroism, de abnegaţie, au ocupat primăria 
oraşului Co11stanţ.a la 2 noiembrie 1944 şi. prefectura la 
4 noiembrie 1944., ·după ce a fost înfrîntă rezistenţa în
dîrjită care apăra aceste instituţii · reacţionare. în aceste 
bătălii au căzut morţi şi ră11iţi. Ostaşii care formau bata
lioanele intr oduse în prefectură şi primărie spre a le 
apăra, ei înşişi fii de muncitori şi de ţărani, au fraterni
zat cu munei:torii care vetieau s.ă le ocupe. 

După cîteva zil.et l a 7 noiei;nbrie şi la 3 decembrie 
1944, în acelaşi m·oa au fost. ocupate primărta oraşului 
si prefectura J'udetului Tulcea. 
' ' )( 

La indicaţia c.01'lsi~-iului F.N.D., î'n noaptea de 4 spre 
5 noiembrie 1944 am dat ordo11a11ţa numărul 4nu, prin. 
care chemam masele la ordine $i linişte, la muncă nepre
cupeţită pe11tru învingerea ' gi~eutăţilor ce stăteau în. faţa 
tuturor. 

Dacă am exemplifica nl}mai prin .faptul c-ă munci'toriî 
a·e la atelierele căilor ferate,'J reparîrid, în afara orelor de 
luctu1 vagoanele distruse de bombardame11te1e aeriene, 
au format ri~vete speciale, eu ca.re a4 adus lemne pentru 
populaţia eonstă1'1ţeană, care în "pragul iernii nu mai avea 
aproape nimic pentru încălzirea caselor; sau mun,ca mi
nunată a populaţiei oraşului Hîrşova, car~ cu mul.tă în
sufletire a scos unele motoare din vasele hitleriste de • 
răzqoi, scufu'nda'te în Dunăre, şi a;u instalat uzinGţ ·elec-· 
trică, dftid lumfna atît ele mult dorită şi pe care 'nu o 
avuseseră 11iciodată ·hîrsove11ii. 

' ',; . 
Administraţia nouă lupta pentrµ 1,1~4rarea situaţiei 

maselor de mun.c:i.tori şi ţăl'ani. Specula, împ0t1~iv~ ,9ăreia 
guverr1ul nu a făcut r1imic efectiv. este comoâtută la 
Constanţa de către muncitori şi cetăţeni prin organizarea 
cooperativelor de aprovizonare şi desfacere. Pămînturile 
mo$ierilor care . au fugit sau sabotează însămî11ţările sî11t 
luate în adm,inîştraţia comitetelor săteşti. Pentru prima 
dată Îl1 istoria RomânĂei jan.darmii sînt puşi l a dispo
zitia consiliilor cornu11aie si i1u invers. . ' 

Sînt numai cîteva exemple, dar edificatoare. 
Printre obiectivele fundamentale care şi-au g~sit re

zolvarea, î11 strînsă corelaţie cu epopeea luptei pentru 
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puterea populară, a fosJ înfşptuirea pe cale reyoJuţio
nară a reformei agrare. 

,,Pămîntul trebuie să fie al celor ce,-l muncesc", arăta 
Platforma Frontului Naţional Democrat, pe lingă cele
lalte probleme pe care le punea o guvernare real demo
cratică. ln mari întruniri de masă se cerea aplicarea pro
gramului propus de partid. Ţăranii îşi clădeau tot mai 
mult seama că, spre a obţine dreptate şi pămînt, trebuif> 
să lupte pentru aplicarea programului propus de partid 
şi de F.NJ). 1n întrunirile din zilele de 16, 18, 20 ele ... 
eem·brie 1944 care se ţin la plasele Mangalia1 Medgidia 
ş~ Negru Vodă ei cer ,,să fie chemat la cîrma ţării ur;i 
guvern F.N,D., să fie înlăturaţi din guv'ern cei care-i apără 
pe moşieri ş i se împotrivesc ca s& se dea ţăranilor pă
mîntu.l pe care-l muncesc". 

După ce se termină aceste întruniri ţăranii nu se 
despart uşor pentru a pleca spre casă . Stau pe rnaida:
nul din faţa primăriei, vîntul care bate pătrunzător n-are 
putere să-i împrăştie. Oamenii îşi înfundă căciulile în 
cap, îşi string sumar1ele, dar fierberea co 11tinuă. 

Parcă ele u,nul singur, nimei1i n-ar fi îndrăznit să 
spună asemenea cuv'inte împotriva moşierilor. Dar cinel 
sînt la un loc? au mai multă inimă , Altădată, dacă vor
bele de minie ajungeau la urechile jandarinului, îi aş
tepta bătaia şi trimiterea din post în post la legiunea 
ele jandarmi. .. 

Ianuarie 1945 trece în această încordare. Cuvin.tul 
de minie, clar şi de nădejde în dreptatea ce va urma să se 
îndeplinească pînă la sfîrşit iese mai uşor sub cerul liber, 
chiar dacă e mai nehotărît. Poate să · tot stea ceru.1 în
tunecat şi aproape sf1 cadă peste sat, se adună ţăranfi 
ei între ei şi mai ales dacă vin şi muncitorii de la oraşe, 
în sufletele lor creşte nădejdea · şi se întăreşte hotărirea 
de luptă. 

Dar, reacţiunea nu. se lasă. Partidul Naţional Liberal 
şi Partidul Naţion.al Ţără11esc au oamenii lor, care pun 
piedici unor asemenea măsuri Tevoluţionare. Unii mo
şieri îi invită pe ţărani la învoieli pentru anul 1945, alţii 
îi momesc c.u bani, pu11înclu-i să semr1eze declaraţii că 
nu au nevoie de pămînt. Agenţii lor duceau campania 
sub cuvîntul de ordine : ),Pămîntul, aşa cum îl iei acu,m, 
fără lege, nu este sigur c[i, atunci ·Ch1d se va întoarce 
roata, îi dai înapoi şi mai ceri iertare şi zici bogdaproste 
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să scapi de el, dar „banii sînt siguri. Cu bani înseamnă că 
te-ai ales într-adevăr cu ceva<'. 

Ţă·ranii resping asemenea mo.mel;i, se consultă zi d·e 
zi ş) oră de oră,1 în eombaterea zv0nu:rîlort cu muncitorii 
veniţi de la ora.ş,e să-i ajute în luptă. 

Solidaritatea muncitorilor cu ţăranii s-a manifestat 
puternic în iar.na şi primăvara lui '45. Printr-o circulară 
a Prefecturii Constanţa, din 25 decembrie 19-t-l, se ordona 
pretorilor ca, prin comitetele săteşti, să rezolve pe loc 
cererile locuitorilor, fără pă:ţnînţ şau eu pămînt puţin. 
~Această problemă trebuie rezolvată - înche.ia circulara 
- indiferent de cadrul legal, chiar fără fonne, nefiind 
uman ca cel ce nu a avut pămînt să nu aibă ni.eiodată". 

La l februarif 1945, la, Constan_ţa, Comitetul Jude
ţean Dobrogea al I P.C.R! organiz~ază o mare fntrunire. 
Muncitorii delegaţi să activeze îe11,, diferite safe daq ra
poarte asupra stărilor de lucruri ct>nstatate de ei, asupra 
une1tir ilor m.oşierilor, asugra greu'tâţi'lor ţărarriior mu.n
citori. Cu acest pr,ilej, ~uncit@rii îşi Jau ·angajamentu) 
de -a sprijiî,:m.i ţărăBimea ,î,t1 r~a-1.i~area reformei agrare. 

Ţăranii ţin seama de Apelul lansat de Partidul Co
rn un ist Român, la 11 februarie, în care aceştia sînt în
druma ţi de a trece c,u de la sine putere şi de îndată la 
înf2\ptuh;-ea _reformei agrare. 1n zii,ia de 15 februarie, , are 
loe la Constanţa o întrunire a orga11izaţiei judeţene a 
Fr.ontului Plugarilor la care participă peste 700 de de
legaţi din t0ate plăşile, comunele şi cătunele, care vo
tează o moţiune : ,,Delegaţii oomitetelor săteşti a le F r on
·tului P lugarilor, vă,zînd c~, pînă astăzi, miniştrii reac
ţionari din guvernele de coaliţie se opun înfăptuirii re
formei agrare, am hotărît să trecem imediat l a acţiune 
şi ~ă rezolvăm această vitală problemă pentru noi". 

ln faţa acestei hotărîri, generalul Rădescu, preşedih
tele Consiliului de 1\iiiniştri, telegrafiază prefectului : 
,,Dacă nu opriţi intrarea ţăranilor pe pămînturile moşie
rilor, voi dispune imediata dumneavoastră arestare". Dar 
tă.ranii, în frunte eu muncitorii comunisti veniti de la 
oraşe, iau lanţurile pentru măsurat pămîntuJ, îşi' fao ţă
ruşi, şi bătrîni şi tineri, văduve şi invalizi de război, 1:0-

mâni., turci şi tătari trec ]a măsurarea moşiilor şi împăr~ 
ţirea pămînturilor boiereşti. Celor care li se opun, avînd 
uneori alături şi pe jandarmi, ţăranii le răspund : ,,Legea 
ne-o facem noi, po,porul'' şi îşi fac, cu cînteee şi joauri, 
e1reptatea socială, jinduită de ei de veacuri : ),Pămîntul 
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să fie al oelor ce muncesc". Şi astfel, se ocupă in fiecare 
zi, noi moşii din comunele Cumpăna, B,asa,.rabi, Mangalia, 
Siminoc, Techirghiol, Albeşti, Topraisar, Peştere, Ţepeş
Vodă, Lanurile, Rjmnic, Grădina etc. Spre sfîrşituJ lu,nii 
februarie 1945, mii de hectare de pămînt ale moşierilor 
sînt împ.ărţite ţărai:i.ilor fără de f)ămînt, cu puţin pămlht. 

ln fiecare săptărnînâ, porneau şpre sate convoaie 
transpbrtlnd echipe, în special metalurgişti, car~ repâray 
gratuit uneltele ţăranilor şi le d~rt1iau numeroase piese 
executate· în afara orelor normale de munc.ă. Pe camioane 
erau montate forje uşoare, , muncit9rii lucrau cu unelte 
personale. Maşina oprea într-un sat: şi sub un şoprop se 
improviza un atelier: Aşa făceau mun9it~rii de ~la .şan
tierel~ navale, mariţiarii1 rÂuncito:rii. din port~ lucrătoriţ 
de la calea ferată, de la staţiiie de petrol, de la silozuri, 
de la .,Direcţia porturil0r mariţime, q,'1 la· întreprinderea 
,,Energia", de la :f.abrica „G~ta~' şi de la alte unităţi. 

Vin şi inginerii agronomi care dau îndrumări tehhice 
ţăraniJor n14neitcri pentr1.1 a lucra J raţional păm.îritul pri
mit prin reforma agrară. 

Dar lupta creşte în inten~itate. P uterea este tleţinută~ 
în mate majoritate, de reacţiune, de burghezie şi moşie
rime. ln Dobrogea, ca şi în toată ţara, UJ1 tumult,. o miş-
care de mare impetuozitate c~re neînc~tat : ~ Totul pentru 
front, ţotul pentru victorie 1~'1 ,iVrem guvern F.N.P.", 
,, Vrem guverri de largă con~entrare demodrati~ă. 1 '' tb. 
coloanele ziarului local „ Cuget liber" s-a intro.d us o ru:
brică permanentă, i:µtit1-1lată 1,Totul pentru 

0

front !'', ,,Toţi 
cetăţenii trebui-e să dea tot sprijinul acţiunii pornite, pen
tru ostaşiî noştri care dau sacrificiul suprem p_e diferit~ 
fronturi pentru a făuri o Românie liberă şi _ .indepen
dentă", Echipe artistice ale sindicatelor, şcolilor . organi
zau. spectacole în scopul strîngerii de fondur.i pe;ntr~· SUS'"' 

ţinerea frontul4i. După instaurarea, la 6 martie, 1945, a 
guvernului democrqt,1 s.prijinul material şi moral al ar
matei a cunoscut noi dimensiuni. La sediul „Apărării pa
triotice" din strada Scarlat Vîrna v nr. 52, pavoazat ou 
lozinci : ,,Totul pentru viteaza noastră armată ! '\ ,, Totul 
pentru victorie ! ", cetăţenii depuneau donaţii. Caravane 
conduse de membrii „Apărării patriotice" d ueeau spre li.,. 
nîile frontului alimente, medicamente, îmbrăcăminte pen
tru, ostaşi. 
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Se cu.vine să amintim frecventele am@ninţări cu răz
boiul civil ale guvernului generalului Rădescu care 11u 

voia să cedeze puterea. Se trage, în Bucµ,reşti, în coloa
nele de sute de mii de demonstrar1ti. Silit Gle valul urias . . 
ele proteste, netnaiputîncl stăpini situaţia interi1ă, Rădescu 
demisionează. 

La 6 martîe 1945 se. cGnsti tuie primul guvern revolu
ţionar democratic din istoria ţării , avîncl in frunte pe 
dr. Petru Groza. Efectul politic imediat al instalării la 
cirma ţării a unui •guvern cu pronunţat caracter munci
toresc-ţărănesc a fost un puternic val ele manifestări 
spontane de satisfacţie ~ i buaurie. 

La Constanţa, Mangalia, Cernavodă, Tulcea, Medgidia 
au avut loc mari adunări la eare au luat cuvintul frun
taşi ai partidelor F .N.D. Declaraţii de adeziune şi tele
grame de felic1tare au fost ad.optate 1n adunări ale tine
retulµi constănţean Şi tulcean, în Congresele judeţene ale 
Frontuluj plugarilor, în adunări ale Uniunii Patrioţilor. 

1n moţiunile adoptate se exprima încrederea maselor 
în noul guvern, ele la care aşteptau înG!eplini re-a grabnică 
a obiectivelor fundamentale, nesocotite ele gu.vernele an
terioare. 

1ncepe bătălia pe un front nou, al C'oi1soliclării re
gimului popµlar clemoeratic şi refacerii ecor1ornice. Faţă 
de situaţia creată, Regionala Dobrogea şi Comitetul j.u
cleţean au stabilit măsuri concrete pentru normalizarea 
âctivită.ţii la fiecare lGc de muncă~ ant,renînd întreaga 
organizaţie ele partid, organizaţiile de masă şi in primul 
rind sindi.catele şi organizaţiil,e de tineret. 

Prima conferinţă a Regionalei Dobrogea a P.C.R., 
după ieşirea clin ilegalitate, a avut loc la 18 august 1945. 
Ea a făcut o profundă analiză a realizării măsurilor sta
bilite pentr\:l normali.zarea vieţii economioe. Rapoartele 
prezentate, precum şi discuţiile delegaţilor au eviden
ţiat efortul susţinut al muncitorilor pentru urgenta:r,ea 
refacerii economice prin repunerea în funcţie a princi
palelor-.intreprinderi şi asigurarea de noi locuri ele mw1.că . 

De asemenea, s-a subliniat necesita t~a imperioasă a re
f ~cerii transporturilor, mal ales a celor maritime şi flu
viale, îndeplinirea ];).lanului ele însămînţări. După Confe
rinţa Naţională a P.C.R. din octombrie 1945, organizaţia 
locală de partid a trecut cu toată l1otărîrea la infăptulrea ., 
programului complex ele tnăsuri adoptat ele conducerea 

' 

83 

www .ziuaconstanta.ro 



superioară a partidului comunist, cu toate greutăţile, 
printre eare aş aminti rezistenţa reacţiunii·, refuzul pro
prietarilor de a folosi · fo11d uri financiare în scopuri pro
ductive şi altele care, la vremea aceea, constituiau frîne 
puternice în oper& de reconstrucţie. 

Răspunzînd chemărilor partidului, mii de munoitori, 
subnutriţi, îndurînd c0-ntliţiile aspre ale vremii, .intr~un 
efort d·e-a dreptul supra@menesc, luni şi luni, au lucrat 
fără cî:utire în schimburi ,prelungite, pentru a învinge 
distrugerile şi greutăţile ce se ridicau la tot pasul. ·ÎL1 
ace} ani de început al re\loluţiei popular-democ:r.atice, · im 
ciuda opreliştilor de tot felul, iţara avea un guver.n şi un 
parlament în care predominau clasa muncitoare şi ţără-
nimea. ~ . . . 

Partidul comuniştilor şi d.e aqeastă dată s-ij dovedit 
la înăltimea misiunii încredin.tate, de natiun.ea română ' . . 
de a conduce complexul proces i;.evoluţiona1~ 1 de edificare 
a unei lumi 11oi, socialiste. 1, 

{,·~ "Vă amintiţi cine a făcut parte din organul regio
nal de partid constituit pefltru a condu.ce direct masele 
populare pentru cueerire-a puterii politice şi refacerea 
economic~? 

- După cîte îmi amintesc, din orga11ul r egional de 
partid· făceau parte, pnintre alţii, Nicolae Cioroiu - prim 
secretar„ Mihai Dumitru, Rada Tănase1 Iordan,J Tănase, 
Panait Vanghele, Mesia Hacerianr Marin Ciocan, Dumi-- . 
triu Dumitru, Ion Zendic, Tucl@r Şerb, 6-beorghe Dincă, 
eu ş.a. 

- N'Iişcarea muncitorească din Dobrogea are adînci 
rătlâcini în trecutul de luptă1 îricepînd ou primele cercuri 
socialiste si culminînd cu înfiin:tatea Partidului Cornu,-. ' 
nist Român, în ·cadrul căruia au,,crescut, au fost educati 

J 

si căliti numerosi militanti. · ' ' 
• • 1 J 

- !ntr-aqevăr în Dobrogea aµ activat cu dăruire cu-
noscuţi socialişti şi cbmunişti; rprintre care aş aminti pe 
Nicolae Gheţu, Andrei Icin'.escu, Gfl. =Panaitescu-Pălă
rieru, "Enciu Atanasov, lV!ihail Ahile, Ilie Ninescu, An
drei Niculescu', Ion Proda:n, Nic;o1ae Rogobete, Dimităr 
Doncev, Vasile Vîlcu, Coliu Dumitru, Nicolae· Oancea, 
Marcu Oohn, Lenuţa Danielescu, legaţi de lupta clasei 
muncitoare, de partidul comunist cu toată fiinţa lor. 

- Ca activist al 1 partidului1 primul prefect comunist, 
deputat ales în primul Parlament al ţării, a·ţi participat 
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în anii de început ai revoluţiei l~ m~rile tra.nsfQt'filări 
ce au avut loc tŞÎ pe rn~leagurile dobrogene. Ce condiţii, 
ce trăsături trebuiau să caracterizeze pe comunişti, p~ 
cei angajaţi la înălţarea unei lumi a libertăţii, indepen
denţ.ei şi dreptăţii sociale ? 

- Am plecat de la ţară, fiu de ţărani, am învăţat de 
Ja părinţii mei, preţul muncii, apoi al cinstei şi, nu în 
ultimul r înd, ca În t.o.ate împrejurările să fiu om qe ome
nie. Intrînd în 1936 în rîndurile, partidului c@munist-, 
atît în anii ilegali tă ţii, , cît şi după eliberare, am menţi
nut un contact strîns cu muncitorii, cu cele mai diverse 
pături so.ciale interesate în înlăturarea fascismului şi do
borî.rea dictaturii antonesciene. Beve·nirrd prefect în Do
brogea, am menţinut strînse legături ' şi cu oamenii sate
lor und'e mergeam foarte des, - aproape zilnic eram pe 
teren. Pentru un conducător .cel mai m_,are pericol îl re.:.. 
prezintă ruperea de viaţă . Niciodată nu m - am împă9at 
cu ideea mersului de la si~e, cunoscând că · sqc;:ces,ul ac
ţiunilor noastre era determinat de transformarea revo-
1u ţionară nu numai a bazei economice; ci şi a conştiinţei 
şi gîndiT1i oamenilor. DeIT~ici lupta cu lîncezeăla, cu obb
seala, ou inerţia, duşmanul de neîmpăcat al progr·esului 
societăţii. Ce poate Ţi mai dăunător muncii de partiq 
decît automulţumirea, birocra'fizaţ.ea 7 . 

1 

1 

Am păşit la edificarea lumii noi avînd în urmă ~xpe
rienta muncii revolutiona"re a Partidului Comunist ' . 
Român 9.e mai bine d,e două decenii, hotărîţi să î,,năl_ţăm 

o pattie socialistă, în cai::e oamenii să f:ie stăpîni deplini 
pe toate bogăţiile acesteia, dar, în acelaşi timp, să for
măm un om nou, superioF, constructor conştient al sooia
iismului şi comunismului. 

-. . ' - . 
Pe atunci unii ne J pri,1eau cu neîn:credere, altii CLI 

j • 

ironie. Eram hotărîţi. ca prin noi şi prfn cei care ne vor 
urma să înălţăm o Românie aşa cum au visat-o înainta~ii 
noştri, liberă. ş;uverană, demnă,, încununare a un.ei lupte 
milenare a u;.pui, dîrz şi. mîndru poppr. "' 

Com:uniştii erau e:onvinşi în victoFia cauzei ler. Am 
să vă r~lg.tez un e.xemg;Iq de ţlăruir,e pentru tnf ăptqirea 
idealului comunist. Am luptat ca. -şi alţi tovarăşi, timp 
îndelungat, împreună cu Mesia Hacerian, -, şi în timpul 
ilegalită~1i, şi după 23 ,August 1944. Legat trup ·Şi suflet 
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de clasa muncitoare, viaţa lui a fost o v:iaţă grea şi nemi
loasă. În aprilie 19-43, el a {ost printre oei clintii care, la 
indicaţiile C.C. al 'P.C.R., cu riscul vieţii, a incend_iat· 
magaziile hitleriste ale armatei germane din Constanţa, 
ceea ce i-a adus co11damnarea la moarte. De atunci ar 
fi fost în mormînt, claca. nu se ·producea istoricul act de 
la 23 August 194J. 

Simplitatea, modestia l-au călăuzit pînă la moarte 
viaţa lui Mesia Hacerian. Zile şi nopţi de-a rinduJ, ne
mîncaţi, prin viscol şi ploi, am eut1•eierat impteună Do
brogea, ca ea să fie ceea ce este ast.ăzi. Pe M~sia t'lu i-au 
interesat nicl salariul, n.ici viaţa comodă, nici g,înclul că 
ar putea fi »ceva'' im ierarhia de partid sau ele stat. 
Lupta şi muncea simplu şi modest. Grija pentru ca pa-r
tidul să fie iubit de masele largi ale poporului l-a stă
pinit neprecupeţit în toată viaţa sa. Poate fi LU1 exem
plu de cum trebuie să fie un comunist, de ceea ce tre
buie să fie c.:ei care fac parte din acest aluat al partidL1lui 
comuniştilor români. 

Sînt fericit să văd astăzi că idealurile, visurile scumpe 
nouă, pentru care au luptat comuniştii, forţele înaintate 
ale societăţii au deven:it o realitate incontestabilă, că au. 
fost obtinu te rezultate însemnate în dezvoltarea vietii . ' ' . 

materiale şi spirituale a poporuJui, în educarea socialistă 
a maselor. Victoriile dobinclite îi1 făurirea noii societăti • 
sînt indisolubil legate de vasta activitate desfăşurată de 
partid ele-a lungul anilor. 

Desigur, apreciind la justa lor valoare realizările ob
ţinute nu pot să nu subliniez şi unele manifestări care, 
după părerea mea, sint străine comuniştilor, eticii rioas
tre socialiste. Cum pot fi calificate i11fluenţa şi mentali
tatea burgheză şi mic burgheză, manifestările individua
Hste, de carierism şi căpătuială, de a sftua mai presus 
interesele personale decit cele generale, ele care mai dau 
dGvadă unii comunişti. cadre ele conducere, cetăţeni ? 
V-aş da încă un exemptu : există la unii opti.ca, după 
mi11e absolut greşită, ,,clacă eu am dus-o greu, de ce fiul 
sau fiica mea să cunoască greutăţj~'? Adică să acceptăm, 
vrii1d nevrîncl, mici boieraşi, privilegiaţi înail'.1te de 
vreme ! Socialismului îi sint străîne egalitarismul mic
burghez, dar şi pr'i vilegiile ele orice fel. 

]ylunca comuni~tilor trebuie apreciată nu du;pă de
claraţU, oricit de sonore ar fi ele, ci după fapte, i.ar fap-
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tele noastre erau luptă, devotament, dăruire revoluţio
nară, într-un cuvînt tot ce aveam mai bun în noi pentru 
înălţarea patriei noastre dragi - România socialistă.· 

Acesta este romantismul revoluţionat, pentru că fără 
a te dărui intereselor clasei muncitoare, fără a avea o 
viziune largăJ a visa despre ce trebuie să devină comu
nismul, nu poţi fi un revol}iţionar., nu poţi fi un comu
nist. 
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Furtătorii stafetei - , . . 

) 

unei glorioase tradiţii 
muncitoreşti 

~Iăreaţa vict0rie din August 1944 a deschis o nouă 
eră în istoria multimilenară a poporului nostru. Răstur
nînd dictatura militaro-fascistă România s-a alăturat cu 
întregul său potenţial economic şi militar Uniuni-i Sovie
tice, celorlalte forţe ale coaliţiei antihît leriste, luptînd 
eu eroism şi dind gr.ele jertfe pentru eliberarea deplină 
a patriei de trupele hitleriste şi, apoi, pentru eliberarea 
Ungariei şi Cefioslovaciei, pî11ă la victoria deplină asupra 
Germaniei fasciste. Acţionînd cu întreaga sa forţă pentru 
nimici.rea maşinii de război hitlerîste, poporul nostru şi-a 
afirmat, încă o dată, cu strălucire, glorioasele sale tra
<;liţii de luptă pentru scuturarea jugului dominaţi-ei 
străine, pentru dezvoltarea liberă şi suverană, împotriva 
forţelor asupritoare, a politicii de înrobire a popoar(:ţl.or. 

Tovarăşe Marin Ciocan v-aţi numărat printre cei care 
s-au o.pus regimului de dictatură militaro-fascistă, fapt 
pentru care aţi fost condamnat la ani grei de temniţă. 
Ce aţi simţit, în· acea memorabilă ~i de 2-3 August, cînd 
aţi părăsi t îm·preună cu tovarăşii de luptă Penitenc.iarul 
,de la Aiud? 

- .Eram liber., mă găseam întocmai în situaţia unui 
om ieşit clintr-un desiş şi care deod ată găseşte capătul 
unui clrum, drum pe care l-a parcurs zile în şir sau poate 
a11i. Dar cum păşeşti în viaţă fără mamă ? Cit de mare 
şi pustie ţi se pare lume.a dacă intri t n -ea fără aceea care 
ţi-a dat viaţă ! Soarta işi .are o ,,logică4ţ de nepătruns. 
Cu puţine zile înainte de eliberarea din închisoare1 inima 
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ei bună a încetat şă mai bată, a murit convinsă că eu 
am fost împuşcat. 

Cinel am ajuns din nou în mijlocul ace-lor oameni 
simpli şi modeşti, de unde lipseam de aproape doi ani, 
ei ne-au primit pe noi, comuniştii, cu dragoste şi prie
tenie sinceră şi dezinteresată, ne-au primit cu attta căl
dură, incit aş putea .~pune că au fost clipe emoţionante, 
de neuitat, omenie pe care nu o întîlneşti la oricine. Se 
confirma, pentru a cita oară, stima şi respectul de oare 
se bucur a: partidu.1 comuniştilor în rîndul muncitorilor. 
Nici o răsplată din .bogăţia lumii nu s-ar putea măsura 
cu reconqştinţa lor. 

Aşa mi-am început munca la şantierul naYal, curînd 
am fost ales ca membru. în primul comitet pe fabrică a] 
F.U·.J\if. şi al celu,i de partid 'în condiţii legale. Contaţtui 
direct cu muncitorii ne ajuta s-ă cunoaştem preocupări.le, 
gîndurile lor. Ne aflam în prima linie pentru reconstruc
ţia ţării şi înfăptuirea reformelor soeia1e care aveau să 
înalţe patria la împlinirile de azi. 

Da, oamenii ne urmau, aveau încredere în noL Şi în
văţau s_ă se or ganizeze, le in.su.flam încrederea în viitor, 
în numele căruia cerea~ nu de puţine ori mari sacrificii. 
Se lucra cite 24 de ore, nu se părăsea şantierul pîn(l 
cinel vasul nu era gata de plecare ,în cursă . 

Se cereau rezolvate multe probleme, care impuneau 
o disciplină fermă de partid, o ·educaţie muncitorească. 

Fără îndoială, sarcina primordială o constit1.iia susţinerea 
frontulu:i, respectarea condiţiilor de armistiţiu. Imi amin
tesc în ce condiţji şi cu ce rapiclita:te trepuia să ando
căm nave de mare tonaj. Se avea\.l, în vedere, 'în primul 
rînd, vasele care alimentau fr,ontul. în acest caz, terme
nul reparaţi ilor de multe ori se. calcula nu în zile ci în 
ore. Starea 1tanc~ilo'r petroliere care. trebuiau rep~rate, 

· t· F. · " s4o. -1·" v 1·" v1" o · l" aş amin 1 ,, 1rus , ,, ~a 1n , ~.1.) • .rem 1n· , ~, o ga , ,, re 
şi altele, era pur şi simplu de nedescris, rupte în două 
din cauza bombardamentelor şi a torpilări l0r la care fu
seseră supuse. 

Se lucra; fără întrerupere. Erau aceiaşi muncitori care 
nu cu mult timp în urmă sabotau ,producţia destinată 
războiului hitlerist, iar acum, însufleţiţi de organizaţiq 
de particl1 făceau clin producţie un_a dintre CtŢ}e mai im
portante sarcini µo.litice, trecînd cu toată h0tărîrea de 
la cuvintu1 de ordine ~,mergi ca melcul<' folosit pînă 
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atunci, la lozinca mobilizatoare ~,Totul pentru front. 
totul pentru victorie ! c, 

Partidul nostru comunist a fost ac.ela care si-a asu-• 
mat cea rpa) mare parte de rijspundere ~i, paralel cu 
susţinerea frontului, a trecut hotărît la luptă pentru 
transformări profunde cu caracter revoiuţionar1 împo
triva sabotajului economic, a speculej, la înlocuite.a ve
chiul~i aparat de stat. N-a ezitat, încă din toamna anu
le.i 1944, să îndemne ţăranii să intre cu. plugurile pe 
ogorul absenteiştilor (elemente reacţionare, deţinători de 
pămîn-t1 colaboratori :ai hitlertştilor care l-au părăsit cu 
scopul ele a înfometa poporul şi de a lovi în economia 
naţională ~i aşa ruinată de războ.i). 

Zeci şi zeci de echipe formate din comunişti, mem.bri 
de sindicat şi oameni fără partid au împînzit satele, c.u 
scule, materiale, ateli-ere mobile pentru repararea atela
jelor, uneltel@r de muncă, desfăşurînd, totodată, o sus
ţi1.1ută activitate de educaţie politică în rîndul ţărănimii. 
Cu multă simpatie îmi a1n.intesc de neobositul dulgher 
Ilie Zamfirescu, preşedintele comitetului sinclicat(.1lui 
S.N.C., care a organizat colective întregi trimiţindu-le la 
sate. La fel se poate vorbi despre lăcătuşul Ion Strai.a, 
om cu o casă de copii, care n-a ezitat o ciipă să mun
cească cu ortacii lui luni de zile la sate. 

Asemenea echipe au fost formate şi trimi-se în aju
torul ţăranilor şi de întreprinderile D.N.IVI., Pe.trol. 
C.F.R. si multe altele. 

' La începutul lunii februarie 1945, am fost instruiţi şi 
trimişi în cadrul unor colective pentru confiscarea pă
minturi'lot1 moşiereşti. Am plecat, pe un timp foarte rece. 
în fosta plasă Cogealac. Acţiunea se- oonstittJ.ie ca µarte 
integrantă a luptei de transfor'mări revoluţionare. Pen
tru acea~ţa, nu era de ajuns să aduni ţărănimea la un 
loc, s-o pui să ducă pancarte sau să strige lozinci. Tre
bui~ mai mult, întîi să-i cunoşti starea de spirit, nevoia„ 
s;p.eranţele 1 visurile, să te apropii de ea, s-o faci să-şi 
capete încrederea în propriile forţe. 1Sarcjna nu e:ca 
uşoară. 

Cei care aveau întîigtate să primească pămînt erau 
soţiile, copiii, părinţii celor care luptau pe front. Cintl 
aceştia scriau cel0r de pe fEont, noi îi ajutam ca printre· 
altele să menţioneze (pe cărţi poştale militare pe care· 
le aveam} următoarele : ,,luptaţi voi acolo pen.tru nimici-· 
rea duşmanului:, căci aici avem noi grijă ele el ''· 
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Legătura dintre cei de acasă şi cei de pe front avea 
darul să mobil izeze, să însufleţească în luptă, să schimbe 
felul de gîndire şi de acţiune al ostaşului 

Incercărilor desperate ale moşierilo1\ ale uneltelor 
acestora care căutau să c\escurajeze ţărănimea amenin
ţind-o în fel şi chip - spunind că mai intîi trebuie ~ă 
apară legea etc. - ţărani i le răspundeau prompt şi ho
târit : ,,Legea ne-o facem noi ! " 

Inspirată din realităţile vieţii comuniste, pictoriţa 
Jana Poenaru Du.şa a 'redat pe pî.nză un aspect d,in lupta 
ţăranilor pentru pămint, zugrăvind cit se poate de ÎrLl.
mos şi elocvent acest moment în tabloul intitulat ,,Le
gea ne-o facem noi" şi care este expus la Muzeul de 
artă din Constanţa, 

- Oricine poate să-şi pu.nă întrebarea cum a fost 
posibil ca în Dobrogea, o regiune atît de înapoiată, să 
a ibă loc acţ·iun1 de o asemenea amploare, cu un profund 
caracter revoluţionar. 

- în Dobrogea reforma agrară, pînă la 6 martie 
1945, a fost în linii mari terminată. 1n octombrie 1957, 
s-a încheiat pr9cesul de cooperativizare. Răspunsul la 
întrebarea ce mi-aţi ad.resat îl putem găsi în trecutul 
mai apropiat sau mai îndepărtat al acestei regiuni, în 
viaţa populaţiei muncito,are uitată ăe toţi (de toate par
tidele burgheze), în lupta mişcării muncitoreşti şi co
muniste. 

Se cunoaşte că insurecţia de la 22 August 19.-!4 a 
situat Dobrogea alături de capitală aşi Valea Prahovei, 
ba n1,ai cor-ect ar fi să spunem că le-a ajuns din urn1ă. 
Tot pe cale revoluţionară au fost luate primăria ş,i pre
fectura (2 şi il noiembrie l944). Constanţa a fost primul 
jlldeţ care a sfărîmat din temelii vechiul aparat de stat~ 
insta1i'nd prin foi.·ţa maselor populare primul prefect co
munist din ţară, Victor TI'>uşa. 

Cind în biroul Comitetului judeţean de partid s-a 
pus la vot propunerea de a fi cucerită prin forţă prefec- • 
tura, majoritatea au şova.i.t, Victor Duşa rămîr).înd in mi
noritate. lntr-o :fracţiune d_e seeundă, inspirat de o idee, 
a ieşit la balcon şi .s- a adresat mulţimii adunate, cerin
du- i să hotărască dacă trebuie sau nu să cucerească Pre
fectura. 

Deodată, din mii şi mii de piepturi a izbucnit un 
,,mergem la Prefectură", de s-a cutremu.Fat văzduhul. 
» Vom merge, deci la Prefectură, a continuat Duşa„ cu 
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noi tn frt,tnte1 iar dacă se va trage, primele gloanţe· vor 
trece prin noi. ! " 

S-a tras, dar atît la primărie, cît )?i la prefectură mi-a 
fost dat să_ văd clipe de înaltă ţinută morală1 am· văzut 
înfrăţindl)-se ârmata cu poporul, am văzut năruindu-se 
acel regin.1 al burgheziei şi l!);Oşierimii, am văzut cum 
în armată se naste o nouă morală - · 

' 
rn noapt~,a ele -!/5 noiembrie 19-±4, în: jurul orei 23„ 

noul prefect elaborează Ordonanţa nr. 1 prin c'are 
cheamă masele popul&r~ la. orclii1e P.i linişte, la rnuncă 
neprecupeţită pentru îi::i.vinger.ea Lgreută·ţilor. Şi pentru 
prima dată în istorie ja11cl.armii rurali al,l fost puşi la 
dispoziţia comitetelor săteşti nou alese. 
. Fără îndoială că această acumulare de forţe, acest 
salt calitativ nu s-a produs dintr-u dată, el a fost un i.·e
zultat al un.0r pr ocese şi lupte înclelt,1ngate, grelet această 
descătuşare de forţe aflate pe undeva 1n stare la;tenta, 
in aclîncuri, a izpq,cnit deodată, întocmai unor · erupţii 
vulcanice. Cînd au fost create condiţii, a fost, se p.oate 
sp\::lne„ b deşteptare a speranţelor şi voinţei popor ului. 

Meritul deose·bit vevine partidului nostru c0muni:st , 
care a ştiut să condueă en mină sigu,ră acest proces ne
intr:eru.pt şi complex de refacere a economiei, de edifi
care a socialismMlui. Şi aceasta/ înainte de toate, pentru 
faptul că ac.um exista o forţă care păstrase în memorie 
aceste învăţăminte ale istoriei şi care nu mai puteaQ fi 
uitate. Această forţă ~ra proletaniatul şi cel al cărui rîn
demn mobilizator î l UTinau toate forţ-e1e înaintate naţio
nale -. f?ărtidu.l Comunist Român. Partidul a .rost acela 
care a trimi,s la sate c.a,drelet sale de baiză, oa;meni căliţi 
în lupta ilegală, cărora li s-au alăturat detaşamente no,i 
de tineri luptători~ care împreună au constituit o forţă 
cu ajutort:i.l căreia a fost urnită din loc ţărănimea mqnci-• 
toare. În echipele de agitatori puteai înt îlni la un loc pe 

1 fii.i, ne:p0ţii şi strănepoţii .acelqr bâtrîni care au tot aştep
tat să li: se facă dr·e--ptate, să li se dea pămint. Cei mai 
m.ulţi dintre .a.ci!ştia erau ; soldaţi veniţi d e- pe front şi 
acum, din n0u şi fără întrerupere, neobosiţi, asaltau t:ţ.n. 
no~ şi ho:tărîtor obiectiv de luptă, acela de a schimba felul 
de gîndire şi de acţiune al ţărănimii. 

Cînd oamenii simpli de la sate vedeau cum din rîn
durile muncitorilor se ,desprind elemente care pur,r mai 
presus de o:rice interesele generale, cînd V:ed·eau G\lID 
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membri ai partidului ooml,lnist ş.fl at la pu.tere se consa
crau cu toată fiinţa lor binelui f)bştesc, fără să urm~
rească avantaje legate de situaţia unui partid de gu
vernă,mînt, influenţa şi a,utoritatea P.C.R. nu puteau 
decît ~ă crească în r-îndul populaţiei de la sci.te. Ni~ic 
nu convimgea mai bine, mai temeinic, d.,ecît exemplul 
personal, care de acum încetase să 1m<:1-i fie un fenomen 
izolat. , , 

Referindu-se la această petioadă; tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu spunea; ,~Unii îşi pun întrebarea cum 

1
a putut 

Partidul Comun.1st Român, ea:re a ieşit din ilegalitate cu 
w1 număr relativ mic de. mempri, să conducă lu'pte ' d.e 
aşa amploş.re ? Cei oare îşi pun o asemene.a întrebare 
dovedesc că nu cunosc istoria Partidului Comunist Ro-
mân, că nu-i cunosc pe comuniştii'fr.omâni .. ~ ! '' ·., 1 

- In focul luptei pentru afirmarea voinţei maselor 
şi aplicarea reformei agrare, alianţa dintre clasă munci
toare şi ţărănixp.e s-a întărit, con.s~ituitld chezăşii vîc-
1:oriilor următoare. In această iJerioaaă, la 'condu~erea 
orgdnizaţiei de partid se -afla tavarăşul Nicolae'Ceauşescu„ 
L-ati cunoscut ? :)\ 1 . -

- Atunci, în ianuarie· 1946, la Constanta, ca secretar . . 
al Regionalei de partid Dobrogea a fost trimis· 'tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, cel mai energic şi mai de nădejde 
dintre activiştii partidului n.ostru comunist. Este o mîn
drie deosebită -pentru noi că tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
s-a aflat în pr.imii ani ai vieţii ·noastre libere în condu
cerea organizaţiei de part.id Dobrogea:.i Cei mai in vîrstă 
îşi amintesc eu emoţie de cuvintele înflă<:ărate ale se
cretarului general al partidului prin eare i-a îmdemnat 
pe ţărani, să ia în stăpînire pămînturile .care -în fapt le 
aparţineau dintotdeauna; şi să muncească în forme 1supe
rioare de eooperare pentru sporir~a rodniciei ogoarelor, 
pentru făurirea qnei vieţi noi, îmbelşugate . 

In perioada aceea, lu.eram la Economatul Şantieru-lui 
Naval şi muncitorii veneau cleseori pentru a ctere u nele 
ajutoare. Le dădeam ceva, puţin desigur. lmi amintesc' 
că fiind de faţă, tovarăşul Nicolae 0'eauşescu a v·orbit cu 
un grup de mu.nni tori care primiseră m@destele noastre 
ajutoare. Le-a vorbit clar, ,pe înţeles, fără ocolişuri, de 
la conştiinţă la c0nştiinţă, subliniind că ceea ne avem 
acum e puţin, dar '.{om munci, vom 1u:gta, ·vom consţrui 
şi în final vom avea tot ce ne .trebuie. Aşa: ne îmbăFbăta 
tovarăşul Nicolae ~eauşescu, el însu,şi punînd mina pe 
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sapă, pe lopată şi tîrnăcop, alături de muncitori şi in
demnindu-i : ,,Hai tovarăşi, hai să mu11cim, să înălţăm 
şantierul, să ridicăm oraşul, să înflorim ţaraţ'. 

În acei ani de foc, dormeam pe apucate, mîncam 
puţiri, ieşeam clin schimb şi intram î11 altul, s.chimbatn 
uneltele de m.uncă cu arma, păzind cu străşnicie fiecare 
poziţie ciştigată în luptă. 

Bilanţul dezvoltării rapide a acestei mari unităţi de 
cohstrucţi.i navale, şi nu 11umai al ei, care se întinde pe 
o suprafcţţă de 67 ha, este aşa ele mare incit noi, cei 
aproximativ 350 de muncitoti, îngrămădiţi în. nişte ba
răci ele lemn, învelite cu 'Carton, i11 ·care iâr11a î11:gheţai 

ele frig, iar vara, ei11(l căldurile erau. prea mari, aco.pe
ri şul era stropit cu apă să nu fa foc, nici nu-l întreză
ream în pragul eliberării. 

]?e măşura c.e şantierul a trecl.lt ele la simple repa
raţii la 00nstrucţia primelor nave de 1 920 tdw., iar la in
dicaţia secretarului gerreral al partidului nostru, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, a giganţilor ele 55 OOO, 65 OOO şi 
150 OOO tclw, a trebuit ca cei peste 6000 ele oameni ai 
muncii să-şi însuşească tah1ele unor noi meserii, do,ve
cl i ncl înaltă pregătire profesională, răspund ere -şi exi
genţă p.entru lucrul bine făcut. 

Faptul că şantierul naval realizează peste jumătate 
din volumul construe'l:iei .n.avale a României se dato-. -

reşte, în primul rincl, grijiJ partidului nostru pentru for-
marea unui om 11.ou, capabil să· as,imileze tel111ica ele virf 
în acest domeniu. 

- Tovarăşe Ciocan, se cunoaşte că imediat c:lU,pă 
23, August 1g44, activul partidului comunist, întărit cu 
cadrele eliberate din încl1isori şi lagăre~ a trecut la re
organizarea şi întă-rirea rîndur:ilor partidului eore~pu11-
zăt6r noilor condiţii, ca şi sarcinilor mari şi complexe 
ce-i reve11eau. Cum vă explicaţi faptul că unele cadre,.. 
prh1tre care şi dv., aţ-i fost trimişi în producţie clupă eli~. 
berarea clin detenţie? 

- Da, este adevărat, m-am numărat printre c_ei că~ 
rora li s-a spus ,,înapoi la şantier''. Fapt:ul că am fost 
trimişi în producţie', în mijlocul oamenilor de uncie ple
casem. n-a fost nimic grav, fHnclcă şi acolo era nevoie d_e 
oameni încercaţi, au autoritate, prin care partidul avea 
nevoie să-şi lărgească necontenit lef:{ăturile cu masele de 
muncitori, s-ă cunoască starea de spirit şi ele acolo să pro-
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mQVeze cele mai bune elemente în mu11oi de răspundere. 
S-au făcut şi unele greşeli, şi nedreptăţi ... 

Se cuvine să subliniem cu tot resJ::iectul si recunoş
tinţa, gratitudinea noastră secretarului general al parti
dului, tovarăşului Nicolae Ceauşes<:,'U, care la Congresul 
al !X-lea a repus în drepturi pe ~ei care, pe r1edrep't, au 
fost persecutaţi şi îndepărtaţi din partid. Deşi trebuie 
să vă spun că ei nu s-au înd-epărtat de cauza partidului, 
umiliţi, 'suferind, au rămas totuşi credir1cioşi idealurilor 
,comur1ismului. Este1 un act de justiţie, · de dreptate care 
nu va trebui uitat niciedată. 

- Astăzi, Ia vîrsta se11e.ctuţii, privind retrospectiv 
drumul parcurs, ce r1e puteţi spu1iie ? 

- Cînd am J)ornJt · pe acest qr,um, drum al infegrârii 
n;iorale, treb!.lie s-o spun descb"is, nu a fos't uşo_r, mai 
ales atunci c:înd a fost v.o~ba să mă despvin,d de Veclîile 
concepţii despre lume şi Viaţă. Noul a învins,. este drept 
greu, dar a h1vf ns. Ci11e spune că a foşt uşor- ~ă nu fie 
crezut. Cinel am pprnrt pe aGest drum w-am s6;ăduit sâ 
devin ··un bu11 comunist, nu ştit,1 dacă pînă în cele di.n 
urmă a.ţ:n reuşit, ' dar m-am . st,răduit. Coi1t.actul cu ideile 

' ' . 
comuniste, partLcjparea directă la acţiuni au avut pe11tru 
mine acelaşi efect zguduitor, emqţipnanl, întocmai ca fio-
vul primei iubiri. · 

}\.jt.J,-nşi . aici, un Iuqru aş putea spune că am în„tăţat 
$i ered că l-am învăţat bin.e, şi a 1111s1.me că afîta timp cit 
omul nu-şi pierde cumpătul, nimic nu-l poate învinga ! 
·Cînd m-am angajat ·în ac~astă muncă politiGă, 1~ u11 sin-. 
gur lucr u m-am gînclit : să fiu de folos oamenilor, · să fiu 
un fel de ,,propagandist'1 al propriilor mele convingeri 
Şi tot ca un ,,propaga11dist" nu m-am gindit la, nici un 
fel de răsplată. Şi totuşi am fost răsplătit mai mult (1ecît 
mi-aş fi inci1ipuit. Şi înainte de toate prin respe.ctul pe 
care mi-l poartă oamenii. 
Aşa cum au fost întotdeauna comutiiştii, luaţi ca oar 

n1eni, ca naţie, sint diferiţi, dar ea luptători pentru 0 

idee mărea'i;ă sînt ca unul. Oriunde s-au găsit, ei şi-au 
dat mina, nemăsurînd nici cit au de dat şi nici cit vor 
primi, ci şi-au făcut datoria. 

Satisfacţia cea mai deplină am obţinut-o atunci cînd 
am ajun~ din. nou la Şantierul naval, unitate ce s-a 
încadrat de la început şi efectiv în lupta generală a miş
cării muncitoreşti şi comuniste, constituind de timp.util.I 
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o mică părticică din forţa vie şi de neînvins a parti
dului. 

In această parte a 'ţării, o adevărată pepir~:.eră ele lup
tători revoluţionari, aici ·am făcut primii paşi in direcţia 
muncii ele partid, şi anume cunoaşterea .muncii organi
zate de partid. 

Privesc cu mindrie la Şantierul naval de astăzi, cel 
mai mare leagăn al transoceanicelor care se construiesc 
în ţară, în uria9ele docuri uscate, cu hale de debitare şi 
montaj, eu enormele macarale capabile să ridice in cu
plu poveri de aproape 100 vagoane la o si'ngură sarcină 
şi toate sînt rodul acestor glorioşi ani de construcţie so
cialistă, în care România, aşa cum ~ubl_iniaLă tovarăşul 
Ni'Colae Ceaui;;escu, a cunoscut cele mai înalte ritm·uri 
de dezvoltare. Nu de mult, şantierul a sărbătorit nouă 
decenii ele existenţă şi tot atîtea pagini de istorie bogată 
a mişcării muncitoreşti clin ţara noastră, cu bătălii ele 
e;lasă împotriva asupririi şi ex:ploatării, cu vajniţi şi te
merari activişti ai luptei ilegale a partidului comun.ist. 
eu glorioase victorii încununate de marele act al revo
luţiei ele eliberare naţională de sub jugµl f~scist .şi de 
exploatare burghezo-moşierească. Tradiţie a luptei mun
citoreşti însumind nquă decenii, tinereţe fără bătrîneţe. 
acestea sint simbolurile eare compun emblema senti
mentală a navalistilor constănteni. • • 

Toată această uriaşă de~voltare a şantierului, ca de 
altfel a întregii ţări, constituie rezultatul transpunerii 
în practică a politicii înţelepte a partidului şi poartă am
prenta de naştere a unei concepţ_ii creatoare„ ştiinţifice. 
profund revoluţionare, a cirmaci ului destrnului naţional, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu,, ale cărui gincluri şi fapt:e 
le simţim în tot ceea ce face pentru binele ţării. 

J ' 
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Constructorii 
giganţilor cărăuşi ai mărilor 

Documentele istorice din arhiva naţională atestă că 
~tul de nastere al Santierului naval Constanta datează . ' ' 
înoă din secolul trecut, în anul 1892 înfiinţîndu-se prac-
tic ~tAtelierul de întreţinere şi reparaţii't a bastimentelor 
şi ambarcaţiunilor din portul Constanţa, ca o necesitate 
a dezvoltării economice a României, după cîştigarea in
dependenţei de stat în 1877 şi integrarea organică a Do
brogei în hotarele naturale ale ţării. în paralel cu dez
voltarea şi intensificarea activităţii portuare, an de an 
a sporit volumul lucrărilor de reparaţii, documentele 
vremii arătînd creşterea complex:ită.ţii structurii orgahi
zatorice a atelierelor, preocuparea pentru recrutarea şi 
calificareş. forţei de muncă necesare. Se cuno~;tşte că în 
anul 1916, a.telierele cuprindeau 8 secţii speeializa{e, iar 
în 1935 personalul atinsese cifra de 350 lucrători. ./\nul 
1938 marchează mutarea şantierului pe actualul ampla
sament, instalîndu-se primul doc plutitor de 800 tone şi 
trecerea la construirea hal~lor mecanică, construcţii me
talice şi navale, tî:m,plărie, electrică şi lăcătuşerie şi pa
vilionul administrativ, e~istente şi tn prezent. Avînd în 
vedere valoarea rirlicată a fondurilor fixe, necesităţile 
organizatorice au impus transformarea atelierelor în Di
recţiunea Şantierului naval Constanţa la 1 aprilie 1942. 
Se cunoaşte că în timpul celui de-al doilea războ"i mon
dial, şantierul a suferit puternice avarii, astfel încît 
după 23 August 1944, în paralel cu activităţile de repa
rare a navelor. muncitorii întreprinderii au reconstruit 
halele distruse. Pentru a cunoaste dimensiunile de astăzi 

• 
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ale santieruJui ne-am adresat tov.arăsului Panait Stefan 
• • • 

cu întrebarea. ; 
- Se cunoaşte că pînă în anul 1965 Şantierul naval 

Constanţa construise numai şalupe de 65 C.P., iar în 
1968 începuseră abia proi.ectarea şi pregătirea pentru 
realizarea primelor cargourr .de 1,920 tdw necesare trans
porturilor de cherestea. Cum s-a născut un nou şantier 
naval pe ale cărui docuri au început să se înalţe giganţii 
cărăuşi ai mărilor şi oceanelor mapamondului? 

- Pînă în anul 1956 ~antierul a desf~~urat în ex
clusivitate o activitate de reparaţii nave, colectivul de
rnonstrînd capacitatea sa tehnică în execuţia lucrărilor 
de corp, mecanică, eleot1~ică, lăcătuşerie, amenajări şi 
vopsitorie. Ineepîncl cu acest an, s-a b;ecut la execuţia 
primelor construcţii navale ~ pontoane dormitor, remor
chere, şalupe, şalande, iar în cincinalul 1966-1970 s-au 
construit ·24 complete flt.:rviale pentru export şi s-a tvecut 
la exe·cuţia car.gourilor maritime de 1920 tdw pînă în 
1974, livrindu-se 11 pentru export şi 4 pentru NAVROM. 

Putem considera că aceste realizări au constituit o 
şcoală în f orrharea constr-uctorilor de nave mari tims, 
bază pentru viit.oarea dezvoltare a întreprinderii. 

Ca urmare. a Directivelor Congresului al X-lea aI 
Partic;lului Comunist Român, ziua. de 30 aprilie 1971 
constituie un moment crucial în istoria şantierului, c~ 
mitetul Politic Executiv al Comitetului Central al parti
dulu.i ~i Guvernul Republicii Socialiste România hotă
rînd dezvoltarea şi profilarea Şantierului naval Cons
tanţa pentru construcţia na~elor de mare tonaj. 

Sub directa îndrumare a secretarului general a~ par
tidului, t.0varăşul Nicolae Ceauşescu., ţinîndu-se seama 
de timpul scurt pentru tealizarea acestuJ obiectiv, s-a 
adoptat soluţia construcţiei primelor nave de mare to
naj 'în paralel cu lucrările de clezvoltare a şantierului. 

Pentru acest grandios obiectiv a fost necesar să se 
formeze muncitori cu înaltă calificare, şefi de echipe, 
maişt1ti, autor.i ai navelor de mare tonaj. 

Nu trebuie să· uităm nLc1odată că• işt@ria Şantierului 
naval Constanţa este o istorie vie, a oamenilor, a celor 
care l-au creat, care au muncit cu st?torpicie, abnegaţie, 
au dat dovadă cle eroism cqtidian. De la înfiinţare şi 
pînă în prezent colectivul şantierului a crescut numeric 
de la cîteva zeci în 1892 la peste 6600 în prezent, s-a 
modificat structural şi calitativ. Au dispărut mes,erii ca 
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cele de cazangiu-nituitor şi călăfătuitor, luîndu..;le (locul 
noi specialităţi, precum cele de sudor, laboranţi, -struc
tură macroscopică, electronist, operatori la maşini auto
mate de sudat Şi debitat, trasatoi<i optici. Prin mecaniza
Tea operaţiilor de curăţire, vopsire, sudură, confecţii, mon
taj, transport şi ridica1·e;. efortul fizic a• scăzut, crescînd 
ponderea efortului înţelectual Ca urinare a introducerii 
pr,.,gresului tehnic, crescînd nivelul pregătirii fabricaţiei, 
s-a modificat ponderea personalului cu studii superioare. 
Dacă in anul 1950 revene.a un cadru cu studii superioare 
la 212 muncitori, în prezent raportul este de 1 la 118". 

A crescut nivelul de pregătire şcolară şi profesională 
a personalului muncitor corespunzător cerinţelor im_puse 
de revoluţia tehnico-ştiinţifică, o contribuţie hotăritoare 
în această dÎrecţi~ ad uc~d u-şi-o grupul şcolar al şantie
rului înfiintat în anul 1920. · • 

- Ne amintim cu recunoştinţă de lupta muncitorilor 
di:t:1 Şantierul naval ConştaJ)ţa pentrq llbertate spcial~şi 
naţională, pentru eonstrucţia noii RomâniÎ socialiste. 

-· Afl~ţi ~n primele rîpduri a l e clasei muncitoar·e, de 
la înfii.11.ţare, şi pină în prezent, ,muncitorii din ş~ntier au 
participat la greve}~ din 1920 şi 1933 organizate p1;,1tru 
satisfacerea rev.~ndicărilor socjale, au fost reprezentaţi 
la Congresul de· constituire a ·Partidului Comunist Ro
mân de către strungarul N. Costescu, secretar al celulei 
comuniste din santier, au realizat s·ub conducerea comu.-

1, • .. • • •• 

niştilor, în perioada 1940- 1944, ample acţiuni de sabo-
tare a navelor hitleriste de ră.5boi. 

In şantier s-a format ca activist re.voluţionar eroul 
clasei muncitoare Filimon Sîrbu, care, . condamnat la 
moarte pentru activitate comunistă, a fost executat la 
19 iulie 1941. 

Conduşi de •comunişti, muncitorii din Şantierul na
val Constanţa au participat după 23 August 1944 la re
construcţia oraşului Constanţa, a industriei şi agricul
turii regiunii Dobrogea. 

Puternică şcoală revoluţionară, şan.tierul a constituit 
şi constituie o pepinieră de cadre pentru activul de par
tid, de sindicat şi tle U.T.C. al municipiului şi judeţului. 

Continuînd tradiţia revoluţionară a înaintaşilor, pu
ternicul colectiv de muncitori, tehnicieni şi tnginer.i c-on
tribuie lâ înfăptuirea programului de dotare a flotei 
româneşti cu nave moderne· de mare tonaj. 
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Desigur că nucleul de bază al constructorilor de nave 
moderne de azi l-au constituit cei care după 23 August 
1944 au contribuit la refacerea şantierului de după 
război, la realizarea şalupelor de 65 C.P., a pontoanelor 
dormitor, a celor' 24 complete fluviale pentru egipteni 
şi mai ales a cargourilor de 1920 tdw. Alături de aceştia, 
în şantier, la locul de muncă, în Grupul Şcolar Profe
sional a1 şantierului s-au format mii de tineri· care, în
suşîndu-şi în scurt timp prestigi0asa m.eserie de con
structori navali, minuiesc cu dibăeie, cu responsabilitate 
p@litic~ moderna tehnică ex1stentă în dot9-rea ş-aatlerului 
naval, contribuind la înfăptuirea programului naval 
aprobat de. conducerea partidului nostru. 

Urmare a p0liticil Partidului Comunist .Român de 
ridicare continuă a nivelului de bunăstare materială şi 
spirituală, în strînsă legătură cu dezvoltarea economică 
a tării s-au îmbunătătit an de an conditiile de munc-ă . . . 
şi viaţă ale personalUltlL muncitor din şântier. 

Sintetizînd etapele parcurse de colectivul nostru evi
denţiez locul pe cal'e Şantierul naval Constanţa îl ocupă 
astăzi în economia judeţul,ui şi în industria navală : pro
ducţia industrială a şan·tierU:lui reprezintă 90/o din ~ea 
a judeţului şi 210;0 din industria sa constructoare de ma
şini ; ponderea pereSonalului muncitor din şantier în cea 
a judeţului este de 8,60/0, iar în industria "sa construc
toare de maşini de 24,20/0 ; 

Şantie·ruJ naval Constanţa a produs 48,90;0 din tona
jul tdw al navelor construite de industria navală româ
nească în anul 1962. De la dezvoltare şi pînă în prezent 
tonajul navelor construite în şantier se ridică la 
1 660 OOO tdw ., ceea ce reprezintă mai mult de jumă
tcţte din tonajul tetal al flotel româneşti. 

- ln luna aprilie 1975, în prezenţa tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu a avut loc un eveniment de impor
tanţă naţională, lansarea la ap~ a mineralierului de 55 
mii tdw „Tomis". Cu aeest prilej, secretarul general al 
partidu.lui, exprimîpdu-şi încrederea în capacitatea co
lectivului de muncitori, ingineri şi tehnicieni, a ceFt1.t să 
treceţi la constr uirea unor nave de mare capacitate de 
înaltă tehnicitate. 

- Intr-adevăr, la 29 aprilie 1975, în prezenţa tova
răş.ului Nicolae Ceauşescu, prima navă de 55 OOO tdw, 
mineralierul „Tomis" a fost scos din doc, iar la 30 iu
lie a fost livrat beneficiarului. 
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- Doi ani mai tîrziu, răspunzind încrederii acordate, 
asistăm la o nouă „premieră44 : darea în exploatare a pri
mului petrolier de 150 OOO tdw. Se confirmă astfel ca
pacitatea industriei româneşti de a realiza aseme.nea per
formanţe înscriind, totodată, România în r îndul primelor 
zece state ale lum ii constructoare de nave de mare tonaj . 

- in baza sarcinilor tr asate de conducerea partidu
lui, pentru dubh~rea capacităţii flotei şi diversificarea 
t ipurilor de nave, în 1975 s-a trecut la construcţia petro
lierelor de 150 OOO tdvv~ iar în 1979 a mineFalierelor d'e 
65 OOO tdi:v. 

Este cunoscut bilantul realizărilor noastre în ultimii . . 
7 ani ~ 11 nave de 55 OOO tdvv, dintre care 2 la export 
în Japonia şi Hong-Kor1g, 7 mineraliere de 65 OOO tdw, 
dintre care 1 exportat în Grecia -şi 4 petroliere de 
150 OOO tdw, în paralel realizîndu-s~ nave tehnice şi 
eeh ipament hidromecanic pentru Canalul Dunăre-Marea 
Neagră. 

Iuiagin.ea de astăzi a şantierului ne arată că ne aflăm 
în faţa unei întreprinderi moderne, cu dotări la nivelul 
tehnicii mondiale în domeniu. ln prezent, şantierul, des
făşurîndu-şi activitatea pe o suprafaţă de 67 hectare, cu 
hale spaţioase, platforme şi cheuri de armare, este 1otat 
cu linie automată de sablare şi pasibizare a tablelor, ma
şini automate de debitat, l inie mecanizată de confecţio
nare a secţiilor }E>laner presă de 1000 tone şi valt-abkant 
de 2 OOO t, utilaj~ de sudură automată şi semiautomată, 
instalaţii de ridicat pînă la 480 tone/forţă, docuri uscate 
şi plutitoare, autotranspo:rtoare de mare capacitate ce 
permit aplicarea, în procesul de construcţie şi reparare a 
navelor, a tehnologiilor de vîrf. 

Preocuparea pentru creşterea eficienţei muncii şi 
antrenarea la activitatea de creaţie te:hnico-ştiinţifică a 
eolee:tivelor largi de ingineri, tehnieieni şi muneitori au 
condus la elaborarep ş1 aplicarea în premieră naţiona!ă 
a umor tehnologii ca : debitarea tablelor pe maşJni auto
mate cu control numeric; sudarea în CO a structurilor 
de corp; sudarea automată cu arce muitiple :. execuţia 
secţiilor de corp plane $i profilelor compuse, pe linii me
canizate ; fasonarea mecanizată · a tablelor şi asamblarea 
secţiilor de corp profilate pe dispozitive universale ·rc
losind date stabilite pe calculator·; cu:răţirea şi vopsirea 
în spaţii acoperite a secţiilor şi blocsecţi1lor de corp îna
inte de montajul în doc ; 'mqntajul îh doc al blocsecţiilor 
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de 700-800 tone ; montajul monobloc al motoarelor prin-
cipale. • 

DezV--0ltarea bazei tehnico-materiale si introducerea • 
tehnologiilor . n1oderne au condus· ta creşterea producţiei 
industriale în anul 1982 de 80 de ori faţă de anul 19301 

a productivităţii muncii de 1415 ori. şi a. producţiei marfă 
de 152,3 ori. 

Consumul de manoperă s-a diminuat ]a mineraliere 
de 55 000--65 OOO tdw, de' 1~. nava prototip la cele rea
lizate în anul 19Ş2, cq 4:8,90/Q, iar consumul de metal cu 
circa 1 OOG tone pe navă. Cheltuielile Ia 1 OOO lei produc
ţie marfă s-au redus ,i-n perioada1 1965-1982 cu, 7,30;0 , 

realizindu-se o economie de 65,6 lei pe m(e, iar volumul 
beneficiului a crescut de 34 ori. 

, S-a diminuat ciclul de montaj în qqc al n~velor de 
mare tonaj, realizînd un ciclu mai scurt de 4 luni la 
nava nr, 6 de 6'5 OOO tdw, în doeul de construcţii, con
form indicaţiilor secretarului general al partidului. , 

- Cum aţi reuşit să reduce.ţi sub 4 luni timpul de 
montaj în doc al navelor de ,mare ,tonaj ? r 

- Montajul, în clopu] de constrqcţie, al corpului mi
neralierului nr. 6 a durat 3 luni şi 18 · zile-, fiind lansat 
la apă cu, un grad foarte ayansat de saturare~ .Aceasta 
co!)stituie o adevărată. performanţă realizată . pentru 
prima dată într„un şantier naval din ţară. Ea -s-a reali
zat printr-o bună pr.egătire a fabricaţiei, cunoaşterea 
acesteia de către <;;ei . chemaţi să o realiz~ze, urrr1ă1•irea 
procesului tehnologic de către cadre cu înaltă pregătire 
pt'ofesională . şi politică şt aGor,dar~a unui P.ermanenţ 
sprijin pentru obţinerea .. rezultatului. 

Folosirea tehnologiilor de m9ntaj în bloc secţii de 
700---:-800 tone, . la capaeţtatea :mijloacelor de ridicat exis
tente în dotarea şantiţrUltJi, a foşt hdtăritoare în obţi
nerea acest~i performanţe .şi, nu în ultimul rind, o res
ponsabilij activitate politică şl . orgapizatorică desfăşurată 
de către Cbmitetu1 de Partid $i Consiliul Oamenilor 
M1;1nţ,ii, pentru rl\Obiliz~ea oamenilor muq.cil, fol,osirea 
cu eficienţă maximă a mijloacel.o;r din dotare şi a timpu-
lui ·ae muncă. ' ' 

. - Car.e . sînt ci9iectivele priorit.are care stau îµ, -faţa 
constructorilor navall -constănţeţ'l.ţ, purtători.i ştafetei 
unei glorioase tradiţii muncitoreşti? 
~ Ca.·urr.aare a politicii Partidului Oo,;nunist Român· 

de creştere a capacităţii ·de transport a· flotei aomerciale' 
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româneşti, de dotare a ei cu nave de mare tonaj cons
truite în ţară, în faţa industriei navale în general şi a 
Şantierului naval Constanţa în special este pusă sar
cina J;le sporire a volumuh:lli construcţiei de nave, r~ali
zate în condiţii de eficienţă economică sporită. 

!n contexful exigenţelor :forrpulate de· documentele 
Conferinţei Naţionale a PartiduhJi Comun,ist Român din 
1982, preocuparea noastră trebuie să se materializeze 
în acţiuni hotărî te pentru economisirea materiilor prime~ 
materialelor şi energiei, eliminarea oricărei tendinţe de 
risipă, revoluţionarea gîndil'ii teh nice şi economice pen
tru înnoirea produselor şi te11nologiilpr, crearea unei 
atitudini înaintate faţă de muncă, întărirea ordinii şi 
disciplinei şi creşterea răspun9erfi Îaţă de sarcinile pro
fesionale, ridicarea nivelului de pregătire. 

Avem permanent în vedere. faptul că în sfeta măsu
rilor tehnice, economice, funcţ,ionareâ' mecanismului 
economico-financiar depinde de aplicarea pîrghiilor a1.1-
toconduceril muncitoveşti şi autogestiunii ecotlomico-fi
nanciare, d·e participarea mase1or la actul conducerii co
lective şi la procesul de producţie în tripla lor ca1l.tate 
de producă,tori, prqpr-ietari şi beneficiari. · 

Marile realizări obţinute de oamenii muncii din Şan
tierul naval Constanţa, îndeosebi în ultimul deceniu, se 
dateresc gr ijii permanente p.e care conducerea superi
oară de partid, personal tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
secretar general al partiqului, o acordă dezvoltării con
tinue a tuturor zon,elor ţării, a judeţului Constanţa ş.i in
dustriei navale, sprijinului acordat de Comitetul judeţean 
şi r.nunicipal de p.artid, de conducerea Mi nisterului Con
str1.1cţiilol' de ivlaşini ~i a Centralei Industriale Navaie 
Galaţi, abnegaţiei cu care oamenii muncii din şant1er au 
tradus în viaţă hotărirî1e condueerii de partid şi de stat 
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Citadela 
petrochimiei ro1nâneşti 

• 

Ca pretutindeni pe meleagurile patriei, şi la Midia -
urmare a politicii ştiinţifice elaborate de part1d, străbă
tută de gîndirea clarvăzătoare a secretarului general, 
tovarăşul Nicolae Ceauşesc:u - se cunosc marile împliniri 
socialiste prin construirea combinatului petroch.imie. 

De numele localităţii Năvedari se leagă unul din 
cele mai importante obiective de început ale industriei 
chimice socialiste în Dobrogea, şi anume Uzina de acid 
sulfuric şi superfosfaţi, ale cărei produse sînt cunoscute 
în Franţ~, Anglia, R.F.G ., Braz 'lia, Japonia şi în alte nu
meroase ţări. 

Vă rugăm, tov. Ion :f\1unteanu, să evocai} drumul de 
început şi ce reprezintă astăzi gigantul chimiei româ
neşti - combinatul petrochimic l\1idia ? 

- In ţara aceasta, nespus de f1·umoasă, există un loc 
în care soarele şi apa îşi dispută întîietatea, ctn pămînt 
de piatră şi foc, cu oameni dîrzi, vămuiţi de istorie -
Dobrogea. Mirifică prin aurul boabelor de struguri, pu
rificată de albastrul curat al cerului şi mării, Dobrogea, 
pămîntul unor proverbiale sărăcii, rodeşte azi minuni. 

lntr-un colţ al său, în care se părea că secula:i· vor 
dăinui stuful, nisipul, bălţile şi arareori trecînd curioşii 
în boemia lor, într-o zi prin fantezia creatoare a unui 
ctiter, s-a hotărît înălţarea unei cetăţi fără seamăn, du
rată în veci spre gloria Remâniei souialiste. 

Cetatea de basm eentemporan, de cea mai fantastică 
alchimie, care transformă aurul negru în cai putere şi 
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alte zeci de produse necesare ţării se numeş'te : Combi
natul petrochimic Midia. 

Certificatul de naştere al acestui colos, poartă data 
de 14 august 1975, cînd, cu prilejul vizitei de lucru a 
secretarului general, preşedintele Republicii, tovarăşul 
Nieolae Ceauşescu, locul definitiv ales a fost te~enul cu
prins între: Capul Midia la Nord, Lacu.I Taşaul la Vest, 
Marea Neagră la Est şi Tabăra de copii la Sud. 

ln acest loe şi din acea zi, din raţionamente temeinic 
alese : apropierea de mare, avantajul transportului ma
ritim, teren impracticabil pentru agricultură, posibilitatea 
forajului marin, un vis pe atunci, pre.cum şi justq. politică 
de repartizare uniformă a. marilor centre industriale pe 
tot cuprinsul ţării, combinatul există. 

Existenţa lui ca i,dee însemna materializarea parţială 
a drumului strategic hotărît încă de la Congresul a1 
XI-lea al partidulut, iar amplasarea lui era doar sfîrşitul 
:investigaţiilor prin ţinuturile dobrogene în căutarea op
timului economic. După datele care există se pare că 
Midia este cel de-al 33-lea an:iplasament prospectat şi 
·care, din. fericire, a întrunit sufragiile optimului căutat. 

Dacă amplasarea Combinatului petr<Jchimic Midia a 
înşemnat ani de căută,ri, din raţionamente bine gîndite, 
proiectarea şi realizarea lui au însemnat descătuşarea 
la scară naţională a energiei creatoare şi punerea în va
loare a tot ce are mai de preţ inteligenţa românească în 
toate domeniile de activitate. 

Midia se poate numi pe drept cuvînt .,,copilul minune 
al petrochimiei româneşti'", scăldat .şi răsfăţat în sudoarea 
frunţii celor mai de seamă temerari ai gîndirii şi inte
ligenţei tehnice româ.neşti. 

Pentru maj<Jritaţea celor chemaţi la realizar-ea acestui 
, obiectiv experie.nţa era mică şi fără precedent. Mtdia 
însemna să construieşti: intre lac şi mare pe teren mlăş
tinos, ou smîrcuri şi bălţi, însemna să smulgi mării apro
ximativ 50 de hectare, să torni fundaţii de beton sub ni
velul mării, să înlături pericolul poluării apei, solului şi 
atmosferei, să construieşti instalaţii durabile şi eficiente 
la un înalt nivel calitativ şi, de ce nu, şi cochete. 

Greutăţile ·înoeputu,lui au fost inerente. Trebuia să 
construieşti undeva jn ci<mp, izolat, fără căi de acces, fără 
alte utilităţi, fără o organizare de şantier prealabilă, iar 

„oraşul Năvodari a fost surprins de sosirea intempestivă 
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a constructorilor, montorilor şi instalat0rilor, în număr 
impresionant pentr~ o urbe atît de mic.ă. 

Midia a mai însemnat o luptă fără seamăn între oa
meni şi natură, între inteliger1ţă1 iscusinţă, dăruire ~î 
forţele naturii, ce încercau zadaTnic să menţină ce cîş
tigaseră şi zidiseră milimetru cu milimetru de-a lungul 
veacuri1or. 

Din încleştarea aceasta bărbătească şi inteligentă au 
încept;tt să răsană din nisip şi apa mării instalaţiile ac
tualei cetăţi, a petrochimiei româneşti. 

Este greu de cuprins în oîte;Va rîpd uri zb1s1chp.nµl 
lăuntric a l ziclitorilor acestui edifici-u., din acele vremuri, 
trăir'ile puternice ale fiecărei victorii, amărăciunea in
succeselor sau a neşansei, precum şi starea generală de 
euforie, abnegaţie şi cuteza~ţă ce se făcea simţită la fie
care pas pe platformă. 

Deşi tînăr, Combinatul petrochimic Midia are totuşi 
o istor ie a celor peste 1 O OOO de oameni care gîndesc şi 
muncesc la edificarea lui. Dacă ar fi să schiţăm din 
aceâstă istorie, poate că ar trebui să începem eu primii 
10 oameni Ve.J?li ţi aici ca benefiqiari ai investiţiei, prir1tre 
care era şi direcţorul general al Combinatului - 'Con
stantin Roncea, sati Petre Bunea - director tel:tnic cu 
investiţiile, Trăian Călin, actualul şef de serviciu PIR„ 
Eugen Alexiu, sau poate cu Doru Avram, primul şef de 
şantier al TCCh Midia, car.e împreună cu 0amenii lU-î: 
a avut curajul începutului c:le baladă, declanşînd apriga 
luptă eu inerţia ţinuturilor mlăştinoase uhde avea să se
înalte viitorul combinat. 

A urmat, după ei, sosirea celorlalţi constructori, mon
tori, instalatori,. care au pregătit condiţiile necesare pen
tru că la 14 iulie 1976, ctitorul acestui măret obiectiv 
industrial, s·ecretarul general al partidului, · tovarăşul 
Nieolae Ceauşescu, să poată declara deschise lucrăt1le de· 
eonstrucţii, iar spre măreţia şi trăinicj,a. combinatului a 
implîntat în pămîntul renăseut la vciaţă primul pilon de 
beton. · 

Importanţa deosebită a înă lţării la Midia a Corribina
tul.ui petroch.îmic a făcut ca an de an secretarul general 
al partidului', tovară.şul Nicolae Ceauşeşcu._, să urmărească 
prin vizite de lucru şi indicaţii }:Jteţioase me~sul acestei 
investiţii. 

Ritmul fără precedent, eornplexita.tea lucrărilor de· 
construcţii 1i a instalaţiilor au făcut ca î11 septembrie-
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1978 pe Platforma Combinatu.lui petrochimic Midia lu
crări.le să fie coordonate de un organizator al C.C. al 
P.C.R., sarcină încredinţată de conducerea parţid1:1lui' 

tovarăşului Ion Crţţu, actualmente 'Secreta1· al Comite
tului judeţean de partid C.onsta:nţa. 1 

Perioada anilor 1978-1979, cînd comandamentele erau 
conduse de · tovarăşul Constantin Dăscălescu, prim-mi
nistru al guvernului, pe atunci secretar al C.C. al P .C.R .• 
se însc::.-ie îr:i istoria Coµ1binatului petrochimic Midi,a ca 
cea mai rodnică petioadă de activitate. A fost perioada 
unui examen greu, dar absolvit cu calificativul „fGarte 
bine", datorită implicării totale a organelor şi organiza
ţiilor de partid în r~alizatea obiectivului esenţial de pu
nere în funcţiune a primei instalaţii din rafin.ărla de la 
Midia. 

- Istoria naşterii combiBatului este într-ape.văr grăi
toare. ~1îndria oamenilor de pe acest pămînţ cucerit cu 
atîtea eforturi capriciiler naturii este justif.icată. Pri
mele victorii sînt înregistra-te în anul 1979, prin darea 
ln funcţiune a uner obiective. 

- Da. Răsplata munc.ii noastre de atuhoi a fost apre
•cierea făcută la marea adunare populară de lş Midia din 
29 iunie 1979 de către secretarul general al ·part.idului, cu 
prilejul inaugu.:rării· punerii în funcţiune a primelor ca
paeităţi de producţie de-la Combinatul petrochimic Midia. 
Aceasta constituia doar începutul, deoarece „distilarea 

.atmosferică" reprezintă doar o instalaţie din ce.le peste 
30, cite va avea combinatul în final. An de an, construc
torii, montorii, instalatorii şi .petrochimiştii au raportat 
noi succese, punînd în funcţiune noi capacităţi de pre
ducţie, adîncind gradul de prelucrare' a ţiţ_eiului. 

- Ce .înseamnij 11:idia pentru economia naţională, 
pentru judeţul Constanţa ? 

- Combinatul petrochimic Midiq înseamnă pre lucra
rea a 3 500 OOO tone ţiţei anual, obţinerea de noi sorti
mente petroliere şi petrochimice, sporirea valorii tonei 
de ţiţei. Midia mai reprezintă o investiţie de miliarde de 
lei şi o dublare a producţiei industriale a judeţului . etc. 

Aici se vor realiza profesional peste 7~00 oameni ai 
muncii, îmbogăţind structura socio-pr<;>fesk)nală a forţei 
de muncă cu o nouă categorie - cea de petrochimist. 
Midia la cota finală reprezintă o forţă economiGă fără 
precede,nt în ist.oria judeţului nostru. Prin aşezare, prin 

·natura muncii, prin complexitatea proceselor şi forţa 
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economică determină profunde schimbări sociale in zo
nele adiacente, creînd prin natura existenţei sale un mî
croclimat oaracteristîc şi specific marii industrii moderne 
a României. Midia înseamnă duritate. bărbăţie şi curaj, 
inteligenţă, dăruire şi abnegaţie, înseamnă durabilitate. 
eficienţă şi esteti~ă. Midia, mai presus de toate, inseamnă 
oameni. constructori şi montori„ instalatori. petrochi
mi~ti, îngemănaţi şi solidarizaţi în lupta aprigă pentru 
zidirea unuia dintre cele mai importante edificii ale pe
trochimiei românesti. . . 

- Combinatul petrochimic Midia reprezintă locul cu 
mari posibilităţi de formare şi afirmare a personalităţii 
individului, de realizare profesională. de integrare în 
conîen;iporaneitate. 

- Poate abor:dînd din alt punct de vedere, Combi
natul petrochimic Midia reprezintă, înainte de toate, un 
veritabil act de cultură. cu toate implicaţiile economice„ 
so-ciale şi politice ce le propagă în zona geografică de in
fluenţă. Perenitatea actului de cu.ltuFă ne 0bligă să afir-
măm, şi practica confirmă. că oă tălia de la Midia, n·u s-a 
îneheiat. Efervescenta sau incandescenta muncii s-a mu-. ' 
tat în petrochimie, unde ritmul muncii depăşeşte cu mult. 
imaginaţia cititorul~i. 

Sînt aici montori din toate colţurile ţării. veniţi spre 
a pune umărul la realizarea acestei citadele a petrochi
miei românes ti . • 
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·- ··------------------------

Prima poartă a ţării spre Iun1e 

Construit pe o incintă de 199 ha, d1n care 64 ha ac
vatoriu şi 135 ha platforme, portul Oon·stanţa, dat în ex
ploatare la începutul secolului XX, a fost destinat lniţiaJ 
în principal pentru exportul de cereale şi produse petro
liere. Lucrările po,rtului Constanţa au început de fapt 
sub antrepriza unei firme franceze în 1896, cînd a avut 
loc solemnitatea aşezării primului bloc din digul Qţ larg . 
După începerea lucrărHor pentru construcţia fi)Ort1,1lui, 
planurile au suferit m:odificări chiar în timpul executării 
lucrărilor, aduse de I. D. Cantacuzino şi Gh. Duea, care 
conduceau lucrările în anii 1897-1899, şi de către in
ginerul Anghel Saligny, care le urmează şi după ale 
cărui planuri modificate s-a construit actualul port Con
stanţa. Apoi, luorătile au fost continuate, în limita fon-
durilor puse la dispoziţie, într-un ritm lent. 

Anul ·1944 găseşte portul Constanţa purtînd urmele 
adînci ale celui de al doilea război fl;}ondial. Părcul Gle 
nave comerciale era scufundat sau capturat, cheiuri, ma
gazii, platforme, şosele şi căi ferate distruse de bombar
damentele le aeriene şi prin torpilare de către armatele 
hitleriste în retragere. 

După 23 August 1944, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în portul Constanţa, ca şi pe înţreg t eri
toriul ţ.ării, începe o nouă eră de refacere a economiei, 
de construire a unui stat nou, socialist. 

Muncitorii şi docherii portului Oon.st;;tnţa, sub con
dueerea Partidului Comunist Român, trec hotărîţi la vin
decarea rănilor războiului. Cu mij'loace rudimentare sau 
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improvizate, în port se reogarnizează desfăşurarea activi
tăţii de trafic, folosindu-se, în majoritate, mijloace ma
nuale. 

Datele pe care le deţinem arată . că> în anul 1949 în 
portul Constanţa s- a realizat un trafic portuar de 
2 342 OOO tone, din care 1 37 3 OOO tone mărfuri lichide {ţi
ţei şi derivatele sale), iar în dotarea portului erau 9' 
m&carale de chei, 3 autostivuitoare şi lucrau circa 1 OOO 
de docheri, gradu1 de mecanizare fiind foarte scăzut. în 
anul res,pectiv portul dispunea de 167 OOO mp suprafeţe 
de depozitare, din care 33 OOO mp magazii acoperite. 

- Cum arată poarta maritimă a ţării astăzi1 toval"ăşe 
Andrei Catană, după încheierea celei de a patra etape a 
lucrărilor cle extindere şi modernizare începute în 19$'3. 

- Pentru a răspunde la această în trebare vă rog 
să-mi dati voie să considerăm anul 1960 ca an de refe-• 
rinţă, acesta fiind anul cînd începe dotarea portului Con-
stanţa cu · utilaje noi de mare product ivitate, care vor 
face mai tîrziu uitate cµ desâvîrsire roâba si căruta·· cu 
cai, vor îniocui munca exclusiv manuală d~ . pînă a'tuneJ 
a docneţiJor. Această dotare se ac'centuează foarte mult 
după cţnul 1963, cînd începe -extinderea spre sud a por
tului Constc!.nţa. 

Dacă în apul 1960 porbul era dotat doar cu 17 rp.aca
rale de chei, 12 macarale mobile, 30 autostivuitoare ~i 
114 tractoare1 pe p'arcursul anilor numărul acestora a 
crescut într-un ritm constant de la an la an, ajungi.nd 
în prezent la 154 macarale de chei, 94 macarale m,obile, 
383 autostivuitoare, 316 tractoare si 660 remorc.i de di
fer ite tipuri şi capaeităţi de transport (între 5 şi 40 t}. 
În afară de aceste utilaje, după anul 1970, în portul ex
tins spre sud au fost montate şi puse în fl~ncţiµne 6 po
duri de descărcat minereu, 2 buncăre mobile, 2 poduri 
de descărcat fosfaţi, maşini de stivuit şi un terminal de 
containere. 

Tehnologiil e moderne introduse pentru transportul şi 
manipularea mărfurilor au condus şi la specializarea por
tului pe gen de marfă şi relaţii de transport. 

Trebuie amintită în aeest sens m0ntarea în dana 80 
a instalaţiei complexe de încărcat-descărcat maşini auto 
de diverse tipuri şi capacităţi în nav·e specializate pentru 
transportul acestora. Mai trebuie scoasă în ev(den.ţă me-
canizarea completă a: încărcăti:i şi descărcării cerealelor. 
îh care scop, alături de cele 3 silozuri, acţionează 39 insta-
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laţii pneumatice mobile pe pneuri şi 2 instalaţii pneuma
tice plutitoate, cu o capacitate de lu-cru de 300 t/h fie
·care. Enumer·area ar putea continua şi cu alte dotări din 
alte domenii de activitate portuară, aşa cum ar fi înzes
trarea fl0tei portuare şi te-hnioe ,cu utilaje navale de mare 
J:>utere şi capacitate, atît pentru manevrarea şi r emorcarea 
navelor maritime de tonaje pină la 150 OOO tdw în radă 
şi acvatoriu portuar (rem~rchere1 pilgtine, şalu2e etc.), 
cît şi pentru executarea unor prestaţii port1aare (<lragaje, 
ridicăr:i hidrografi.ce, operaţiuni cu macarale plutitoare 
etc.). 

Ca urmare a ace.stor dotări, cap~ci tatea portului Con
stanţa ţ:t crescut de la 5,.4 milioane tone cit se înregistra 
în anul 196fl la 8,5 milioane tone în 1965 şi la 32,0 mili
oane tone în prezent. Suprafaţa incintei portului extin.s 
.a crescut, de asemenea, la 7,22 ha, lungimea fr0ntlalui de 
acostare aj1ingî.nd la 15120 m, faţă de 2730 m în urmă 
cu 23 ani. Numărul de dane operative la care pot acosta 
nave rn:aritime intre 2 OOO si 150 OOO tdw a crescut de 
la 24 în 1960 la 65 în prezent, c~eea ce înseamnă că în 
co·ndiţiile unui trafic intens pot fi operate simultan tot 
atîtea nave. 

Suprafaţa de depozitare a mărfurilor în tranzit prin 
portul Constanţa e·ste de 481 OOO mp, din care 127 OOO mp 
reprezintă su.prafeţele ocupate cu magazii portuare mo
derne şi de mare capacitate dispuse în cele mai ne\tral
gice puncte ale portului. Concomitent au creşterea dotă
rilor, a crescut într-un ritm conştant şi productivit~tea 
muncii care, daoă in 1949 reprezenta doar 956 t manipu
late p_e muncitor şi an, în }98Ş a ajuns la peste 4 OOO 
tone pe muncitor şi an. Media de operare a nav~lor a 
crescut an de an, parcurgînd valori de la 2 654 t/zi în • anul 1949 la 5 589 t/zi în 1969 şi la peşte 6,8 ono t/zi în 
anul 1981. 

După traficul general, conform statisticilor interna
ţionale, portul Co,nstanţa se situează pe locul 14 în ie
rarhia porturilor lumit, iar după traficul de mărfuri ge
nerale pe lo~ul 7. 

In această perioadă, portul Co.nstanţa, dintr-un port 
profilat în special pe expor tul de cherestea şi cereale -
resp.ectiv importul de mărfuri lucrate ca : stofe, ţesă
tJ.tri, maşini unelte, instalaţii etc. - a de~enit un port 
universal, der.:ulind o gamă foarte variată de mărfuri. 
Astfel, dacă în trecut exportul era axat în special pe 
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materii prime, iar importu l pe produse finite, în prezent 
situaţia s~a inv:ersat, în sensul că importăm materii prime 
ca : minereu de fier, de- mangan, bauxită, fosf~ţi -şl ex
portăm produse finite cu un înalt grad de prelucrare~ 
Printre produsele exportate amintim : instalaţii de fo
raj şi extracţie petrol, utilaje de construcţie, maşini 
unelte, autovehicule, locomotive, vagoane, produse ale 
ind.ustriei uşoare, produse ale industriei chimice şi multe 
alte produse finite. 

In prezent, datorită dezvoltării permanente a activi
tăţii de exploatare portuară şi importanţei sale deose
bi:te pentru realizarea sarcinilor de comerţ exterior ale 
economiei naţionale, se impune din ce în ce mai mult 
abor.darea pe baze noi a conducerii acestei activităţi, în 
contextul complexităţii sale din ce în ce mai mari, gene
rată de existenţa a numeroşi factori perturbatori, a vo
lumului mare şi struGturi:l diversifieate a mărfurilor de-
rulate. 

Pentrll a răspunde cît mai deplin dezideratelor impuse 
de o conducere ştiin.ţifică, au fost elaborate1 începînd 
cu anu1 1974, în colaborare cu Centrul teritorial de caI
cul electronic Constanţa, o serie de lucrări care să asi
gure prelucrarea automată a datelor la un nivel superior 
de organizare, cristalizîndu-se totodată şi concepţia de 
realizare a unui sistem informatic unitar, capabil să 
asigtţre în final optimizarea activităţii de exploatare por
tuară. Au fost stabilite, pe această bază, cerinţele de do
tare cu tehnică de calcul, fiind în faza de execuţie pro
iectul general în care este inclus şi Centrul de calcul al 
platformei portului Constanţa. 

După terminarea ultimei etape a construcţiei portului 
extins - începută în anul 1963 -, portul Constanţa este 
organizat pe principiul specializării pe gen de marfă, 
existînd în acesta întreprinderi care operează numai 
anumite sortimente de mărfuri, ca de exemplu : Intre
prinderea de exploatare portuară a M.T.Tc. profilată pe 
mărfuri generale; întreprinderea de e~ploatare portuară 
a M.I.M. profilată pe produse metalu"&gice şi minereuri ; 
CHIMPEX - cu 0 secţie care derulează numai mărfuri 
chimice, şi altele. In caz; de vîrf de trafic:, există c:ondiţ"fi 
ca toate întreprinderile de exploatare si poată prelua 
şi alte mărfuri care nu sînt în nomenclatorul lor, pentru 
a contribui la menţinerea unui ritm de operare corespun
zător. 
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Pentru mărirea vitezei de opera,re a navelor se aplică 
o serie de tehnologii moderne de transport şi manipulare 
a mărfurilor cuni ar fi: pentru mărfuri generale - pa
letizarea, pachetizarea şi containerizarea mărfurilor, iar 
în ultimul timp (din anul 19·74) şf sistemul LASH cu 
nave port-barje. De asemenea., pentru mătfuri pe roţi se 
aplică tehnologia Roll on-Roll off (încărcare pe roţi
descărcare pe roţi) pentru care portul a fost dotat cu in
stalaţii speciale de mare productivitate ; pentru produse 
de masă În vrac se utilizează cheiuri sp~cial amenajate 
cu instalaţii specifice Gle înaltă tehnicitate şi productivi
tate ridicată (500-1000 t/h) ; pentru mărfuri în saci, şi 
anume pentru ciment şi îngr;ăşăminte chimice există sec
toare speciălizate, dotate· cu instalaţii de predare.' la navă 
a sacilor, cu stivuire sub punte prin benzi extensibile ; 
pentru cereale instalaţiile s-au modernizat, e.xistînd uti
laje pneumatice mo.bile terestre sau n~vale, ce utilizează 
aerul ca mijloc de manipulare. 

Datorită dotării portului, introducerii tehnologiilor 
moderne de manipulare şi transpo'Ft şi creşterii nivelu
lui profesional al docherilor şi conducătorilor de utilaje, 
gradul de mecanizare a operaţiunilor portuare a crescut 
de la 57,7o;0 în 1960 la 63;30;0 în 1965, pentru ca în mo
mentul de faţă să ajungă la 91,60;0 . 

Concomitent cu dezvoltarea portului, s-a trecut şi 
la aonstruirea unei puternice flote maritime, oare să 
poată asigura economiei naţionale transportul majori
tăţii mărfurilor de import-export . Dacă în anul 19.50, ca
pacitatea de transport a flotei eta de numai 20 OOO td:t.V, 
constituită în exclusivitate din nave vechi, în anul 1983' 
a depăşit S OOO OOO td~r. Se prevede ca pînă în anul 1985 
flo"ta maritimă să participe cu 750/o din traficul maritim 
al ţării noastre la transportul mărfurilor de comerţ ex
terior. 

Portu~ Constanţa este condu.s de un comandament por
tuar avînd în frunte un comandant unic, Acest coman
dament coordonează toate activităţile economice din port: 
transporturi maritime de mărfuri cl:l flota proprie şi în 
cont străin, transporturi de călători, prestări de servicii 
de încăr,cări-descărcări de mărfuri, manipularea şi de
pozitarea acestora, expediţii internaţionale şi alte pres
taţii şi servicii : aprovizionarea cu apă şi combustibil, 
reparaţii, d~atizări de nave, salvare maritimă, stingerea 
incendiilor la nave~ servicii de navigaţie prin pilotare.a 
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şi remorcarea navelor în _port şi -radă·. Celelalte întreprin-
deri care concu1·ă la realizarea traficului portuar sînt di
verse agenţii come~ciale specializate, reprezentanţe ale 
l:lnor întreprinderi exportatoare1 controlul mărfurilor ş.a. 

- Ce importanţă vor dobîndi transporturile fluvio
maritime prin darea în exploatare a noului drum de apă 
ce leagă Dunărea de Niarea Neagră şi care reduce dis
tanţa pe care navele o parcurg astăzi între Cernavodă 
si Constanta ? • • • 

Realizarea Canalului navigabil Dunăre-Marea 
Neagră - de curînd inaugurat - scurtează cu. circa 
400 km distanţa pe care navele o parcurg în prezent între 
Cernavodă şi Constanţa pe Dunăre şi pe mare. Prin ca
nal vor putea circula convoaie de barje* (.şlepuri) în sistem 
,,împins~', cu o cşpacitate n@minală d€ transport de 1 350-
3 OOO lone. 

Principalele relaţii de trasport pe care le va putea 
satisface total sau parţial canalul sînt : traficul de import
exp@rt generat de unităţile amplasate sau care urmează 
a se amplasa în zona de influenţă a canalului, a Dunării 
sau actualelQr şi viitoarelor căi navigabile interioare ; 
traficul int~rn generat de unităţile economice amplasate 
sau care urmează a fi amplasate în zona de iafluenţă a 
c.analului sau a Dunării ; traficul local între porturile am
plasate de-a lungul canalului ; trafic;ul internaţional în 
tranzit, care prin intermediul navelor port-barje anco
rat~ şi descărcate în portul Constanţa-Sud va putea face 
legătura comercială ele mărfuri între Ivfarea Neagră şi 
Marea Nordului. 

Canalul navigabil Dunăre-Ivfarea Neagră va putea 
prelua un trafic de Girca 100 OOO OOO tone pe an, pe o 
structură de mărfuri în care vor predomina mărfurile 
<:le masă în vrac, materialele de construcţii şi produsele 
metalurgic~. Studiul de trafic întreprins arată că în por
turile ce se prevăd a fi amplasate pe canal, şi anume 
Cernavodă, Medgidia şi Basarabi, traficul de mărluri va 
ajunge pînă în anul 2000 .la peste 7 OOO OOO tone/an, 
urmînd a satisface şi alte funcţii ca : formarea conv,oa
ielor de şlepuri pentru parcurgerea într-un sens sau 

,;;c ba,rjă : mijloc de navîgaţfe folosit la tr ansportul mărfu
rilor pe Cal)a]ul Dunăre-Marea Neagră ~i ireprezintă ~~hivalentul 
a circa nouăsprezece trenuri cu marfă, avînd tracţiune e-lectrică, 
-existente în prezent în circulaţie pe magistrala feroviară Bucu
reşti-Constanţa. 
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altul a canalului. bazine de iernat şi girare a navelGJr.,. 
fronturi de aşteptare a navelor- tehn ice pentru asigurarea 
întreţinerii canalului şi ca tfron'turi de re'paraţîi ale na
velor. instalaţiilor de pe canal etc. 

Pe canal vor avea acces toate navele care' circulă ·m 
mod obişnuit pe Dunăre şi pe celelalte căi navigabile 
fluviale europene, însă vor fi întîlnite cu circulaţie mai 
frecventă barjele (şl~puri) ct1 capacitatea de 1 350-
2 OOO tone. Pentrii asigurarea circulaţiei pe canal şi in 
timpul sezonului rece, se vor lua măsuri de prevenire a 
ingheţărji apelor prin asigurarea. pe de o parte, cu spăr
gătoare de gheaţă şi prin folosirea apelor calde deversate 
de la centralele termice de pe eanal··şi a: apelor de răcire 
de la Centrala atomoelectrică de la Cernavodă. 

în cadrul compl.exului hidroenergetic şi . ~e transport 
Dunăr.e-Mare.a Neagră este în plină , construcţie şi noul 
porţ Constanţa-Sud. Construirea acestuia va asigura rea
lizarea a noi capacităţi pentru activitat~a portuară şi va 
perrnf'te accesul navelor inaritim.e de· maFe tonaj, asigu
rîndu-se în acest fel posibilitatea desfăşQrării în bi111e 
condiţiuni a traficului de import-export a l României în 
per.spectivă 1 

Din punctul de vedere al transporturilor, deschiderea 
Cat1alului Dunăre-Marea Neagră va favoriza dezvoltarea 
transporturilor navale interne şi de tranzit internaţional 
şi va conduce la o reducere a cheltuielilor de transport,, 
pe ansamblul economiei naţionale„ prin realizarea unei 
legături navigabile dire.cte între portul Constanţa şi Du
năre, favorizarea dezvoltării reţelei de căi navigabile i11-

terne, crearea u.nor condiţii favorabile pentru amplasarea 
unor obiective industriale eu activităţi de comerţ exte
rior şi asigurarea unor condiţii favorabile de tranzitare 
a mărfurilor din bazinul dunărean, precum şi a celor din 
bazinul Rinului. 

- Vasele sub pavilion românesc duc astăzi pe apele 
Terrei, odată cu mesajul de pace şi prieten ie al poporului 
nostru, şi produsele tinerei industrii, rodul hărniciei şf 
inteligenţei unui legendar popor, stimat pe toate conti
nentele. Care este structura produselor exportate şi im
portate prin portul Constanţa ? 

- Varietatea de mărfur,i ce se derulează prin portuJ 
Constanţa este destul de cuprinzătoare, atît la export„ 
c.ît şi la import. In prezent. prin portul Constanţa sînt 
exportate mărfuri pentru toate statele cu care întreţinem 
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:relaţii comerciale şi au porturi la mare sau posibilităţi 
avantajoase de trahzitare. 

Faţă de anii anteriori, mărfurile derulate prin portul 
Constanţa - care preia circa 800/0 din traficul mari
tim - şi-au schimbat radic~J structura, La import, a 
crescut ponderea materiilor prime siderurgice, ca : mine
reuri, coc~, cărbune, antracit, bauxită, a fosforitelor şi 
materiilor prime şi semii abricate pentru industria uşoară. 
La export scade ponderea trafiţului de cereale, de pro
duse lemnoase brute, materii ptime şi alte produse cu 
grad redus de prelucrare. Creşte în şcbim.b exportul de 
utilaje de înaltă tehnicitate, instalaţii de foraj, maşi11i 
şi utilaje, produse chimice. 

De2Jyoltarea în continuare a portului Constanţa este 
o necesitate obiectivă pentru viitor, ca urmare a dezvol
tării econom.iei nationale si a relatiilor economice cu . ' . 
peste 150 state ale lumii. 

Noul port Constanţa-Sud va fi de 2,3 mai ma:re ca 
întindere faţă de pertul Constanţa în limitele actuale, 
avînd o capacitate de circa 6 ori mai mare faţă de cea 
existentă. Aceasta va asigura în viitor posibilitatea mă
ririi sehimburi1or comerciale cu tot mai multe state . 

• 
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Pe magistrala albastră 
Dunăre Marea Neagră 

f · 

Una din grandioasel,e lucrări ale economiei naţionale 
este construcţia Canalului navigabil Dunăre-Marea Nea
gră. Această monumentală operă de artă inginerească 
- ·expresie elocventă a geniu.lui creator al poporului ro
mân - se inserte drept cea mai reprezentativă între marile 
construcţii ale epocii de puternică înflorire socialistă. Cre
dem că n1:1 este lipsit de semni:ficaţie să amintim că să
parea unei albii pe axa transversală a Dobrogei a fost 
gîndită încă din prima jumătate a secolului trecut, dar 
realizarea ei a început abia 1n a doua jumătate a anului 
194.9 şi îptreruptă în 1953, deoarece întrecea pesibllitatea 
tehnică şi financiară a ţării la vremea respectivă. Tre
cerea la înfăptuirea ~cestui măreţ obiectiv socialist, în 

/ 

1975, eu mijloace tehnice superioare, evid·errţia:ză poten-
ţialul economiei româneşti de astăzi în plină înflorire $i 
dezvoltare. Realizată într-o vreme @înd în întreaga lume 
s-au făcut puternic resimţite efectele recesiunii econo
mice, aceasfă monumentală opepă constituie o nouă şi 
concludentă dovadă a marilor resurse ş i posibilit ăţi ale 
orînduirii noastre s9cialiste. 

- Intr-aclevăr - ne spune tovarăşul Nicolae Vîlsan 
- perioada ce o trăim a_stăzi este puternic marcată de 
efectele unei politiei eeonomice şi sociale care vizef,lză 
dezvoltarea armonioasă şi accelerată a tuturor zonelor 
ţării, punerea în valoar.e a resurselor materiale şi finan
ciare exi.ste.nte în economie, folosirea avantajelor ee de,.. 
curg din amplificarea schimburilor economice interna
ţionale. 
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Dobrogea cunoaşte transformări profunde în dezvol· 
tarea economică şi pe această bază se dezvoltă învăţâ
mîntul, cultura, viaţa oamenilor. Efortul pentru dezvol
tare continuă . . Numai în âeest cincinal sînt alocate fon
.duri pentru 1dezvoltatea econohii.co-socială a judeţului 
·Constanţ&. tot atît cît s-a cheltuit în ultimii treizeci de 

. ' ' 
ani. La obîec;:tive1e econdmice ridica te ' îi:i · tnd ustria oon ~ 
stănţeană, adăugăm un altul, Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, care, prin amploarea lucrărilor de execuţie, evi
denţi~ză capacitatea economiei socialiste române.şti, mî:n
dria acelor oameni care au gîndit şi au lucrat pentru 
finalizarea unei adevărate opere. 

O privire retrospectivă în timp ne aminteşte de vara 
anului 1973, cînd în zilele de 18- 19 iunie, din initiativa 

' secretaru1ui general al partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, la Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, se hotărn, într.:..o viziune mai largă, 
reluarea lucrărilor de construcţie la Corn.plexul hidro
energetic şi ·'de transport Dunăte-Marea· Neagră şi la por
t.ul Constanţa-Sud. 

Fundamentarea tehnico-economică a lucrării; stabili
rea· traseului o·ptim cu implicaţiile ec_onomice şi sociale 
ce le generează, efecfuarea lucrărilor de cerceta.re hidro
geologică, stabilirea tehnologiilor de execuţi,e au nece
sitat un volum mare de lucrări, de analize, în urma că
rora s-a optat pentru varianta „canal :fluvial". Ideea con
strujrii unui canal navigabil între Dunăre şi Mare nu 
este nouă. · Ea datează cu mult înainte de începutul se
colului. In presa vremii, în literatura de specialitate au 
ap2rut opiniJ, motivaţii, , studii cu privire la' necesitatea 
construirii unui ·canal p.entru. navigaţie de la Cernavodă 
la Constanţa. Această idee nu a putut fL materializată 
decît atunci cind poporul rom·ân a devenit stăpîn în ţara 
sa, cînd a putttt să adopte decizii cu · privire la propria 
dezvoltare. · 

Construcţia canalului fluvial de navigaţie va deter..: 
mina ' acc~ierarea, procesului ,de d.ezvoltare .a fiecărei lo
ca1it~ţt, qiferenţi_at, în funcţie de condiţiile naturale, po
tenţialul economic şi demografic, grad·ul echipării teh-

• n1ce. "1 

Se va contura mai clar profilul social economiţ al• 
acestor !qcalităţL Medgidia va· , deveni u·n ;,oraş centru 
industrial", un important nod de transpert de cale ferată, 
pe apă şi rutier ; odată cu acestea şi viaţa spirituală se 
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dezvoltă. Functia industrială a orasului Cernavodă · :va 
conduce la aniplifiearea activităţilo~ portuare, determi
nate şi de cons,trueţia noului port la Duhăre. Pr in inten
sificarea activităţii economice şi comunele din zona ua
nalului navigabil vor cunoaşte mutaţii de ordin calitativ, 
dar mai pregnant vor apărea pentru viitorul oraş Basa
rabi, care. de pe acum îşi dezvoltă activitatea industrială, 
şi în curînd şi ·pe cea portuară: 

Actuala arteră âe navigaţie are lungimea de 64 km 
şi lăţimea de 70- 90 metri liniari Ia partea inferioară. 
1n funcţie de formele de relief prin care traversează, des
chiderea la partea superioară ajunge pînă la cinci ~sute 
de metri, adîncimea apei în canalul de navigaţie fiind 'fe 
şapte metri şi jumătate. Pentru tealizarea acestei lucrări 
a fost necesară dislocarea unui volum de pămînt, argilă 
şi calcare, însumind aproape 300 milioane .metri cubi. 
Pentru luerările de protecţie s.-au folosit 7,2 milioane 
de metri cubi de piatră brută şi alte mater iale de con
strucţii, iar la zidurile de sprijin, poduri, portur i, ecluze 
fi-au turnat peste 4,5 milioane metri ·eubi de betoane. 

Schema hidrotehnică a canalului navigabil este pre
văzută cu două ecluze cu cîte două camere fiecare. Con::
cepţia constructivă, ecl1iparea cu instalaţii de dirijate a 
navigaţiei f'a4!e posibil ca activitatea de exploatare .să 
asigure deplină siguranţă t raficului. Cele două ecluze 
de Ia Cernavodă şi Agigea vor deschide drum c:!OnVoa
ielor de vase în sensul d0rit - către Dunăre sau către 
Marea Neagt-ă. Canalul navigabil are o capacitate de 
transport de cicca 100 de milioane d,e tone de mărfuri 
pe an. Aceasta va contri,bui la creşterea ,.rolumului de 
transport fluvial. In acelaşi tim p, canalul va per1nite un 
intens trafic de pasageri1 scop în care pe malurile sale vor 
fi construi te. două porturî noi, concomitent cu construcţia 
şi dezvoltarea portt_irilor Cernavodă şi Constanţa-Sµd, 

ln aceste condiţii, se creează posibilitatea ca cel puţin 
50 la sută din traficul de mărfuri ce se derulează din 
Constanţa peste Dunăre şi în flux invers să poată fi 
preluat în condiţii de eficienţă cu mijloacele de transport 
specifice pentru noua arteră de circulaţie. 

Legătura dintre cele două maluri ale canalului, atît 
de necesară derulării normale a vietii economice si so-. . 
ciale pentru, cei ce trăiesc şi muncesc în zonele limitrofe, 
se realizează prin construcţia a trei poduri de cale fe
rată şi patru poduri de şosea {rutiere). La construcţia 
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podurilor, a ecluzelor şi a altor luerări, in.dustria româ
nească a pus la dispoziţie aproape 100 de mii de tone de 
ta·bliere, echipamente hidromecanice şi alte construcţii 
metalice. 

- Iniţiator şi ctitor al acestui mare obiectiv, tova
răşul Nicolae Ceauşescu i-a acordat o permanentă atenţie, 
iar vizitele de lucru pe care le-a efectuat an de an, îm
preună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, "au aprins şi menţinut 
vie în inimile constructorilor încrederea tevolutionară în 

• 
forţele proprii, mîndria de făuritori ai unei opere cu pro-
fundă semnificatie istorică . 

• 

- Lucrările de construcţii, de montaj şi instalaţii 
executate la aeest mare obiectiv al economiei naţionale 
au uneori dimensiuni de-a dreptul impresionante. Astfel, 
numai în zona Basarabi, între km 41-45, unde se află 
una din cele mai înalte cote ale terenului, s-au excavat 
peste 35 milioane de metri oupi - de la cota plus şai
zeai şi nouă de metri pină la cota plus zero einci. Odată 
ce acest „munte" a fost îndepărtat, malurile au fost fi
nisate şi consolidate prin puternice ziduri de sprijin, des
chizind în acest fel drum liber apelor şi navigaţiei. Im
presionante şi complexe sint şi lucrările hidrotehnice, ou 
pondere la cele două ecluze, sau podurile ale căror so
luţii şi execuţii vor face să dăini:liască peste timp aceste 
obiective. Dar bunul cel m~i de preţ care s-a cîştigat îl 
constituie formarea unor minunaţi oameni, constructori, 
capabili de prefaceri mari în economie, în lupta cu na„ 
tu~a. Încrederea în posibilităţile economiei româneşti de 
a finanţa şi asigura mijloacele tehnice, materiale şi 
umane necesare, îndemnurile enunţate şi susţinute în nu
meroasele vizite ele lµcru efectuate la punctele de lucru 
ele secretarul general al Partidului Comunist Român, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, au dat ,,adevărate aripi" 
constructorilor consacraţi, căliţi la alte mari obiective 
industriale, energetice sau hidroenergetiee, dar şi celor 
tineri care incă nu văzuseră cum apare un şantier de 
construcţii. in această bătălie cu pămîntul şi apa, cu 
betonul armat ş,au piatra brută· şi-au unit efortu_! meca
niei şi constructori, ingineri şi maiştri, montori şi insta
l ijtori, constructori civili şi militari, tineri şi v-îrstnici, 
elevi şi studen,ţi, sosiţi din întreaga ţară, aonstituiţi în 
brigăzi, pe-ntru a realiza marele obiectiv. Pentru toţi oa
menii, dar mai cu seamă pentru tinerii muncitori' veniţi 
la marea construcţie, şantierul a fost o adevărată şcoală 
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a vieţii şi a muncii. Călăuziţi de ideea politică ~,de for
mare prin muncă. şi pentru muncă", numeroşi tineri au 
învăţat, şi-au însuşit tainele unei meserii, de excava
toris,t, buldozerist, sudor, instalator, sau in liceul indus
trial construit in acest scop, unitate modernă de învă
ţămînt, au- deprins tainele meseriei de mecanic auto şi 
regulile d-e exploatar~ a. mijloacelor de trasport de maFe 
capacitate. 

Pe acest mare obiectiv s-au intilnit numeroase tipuri 
de maşini şi mijloace mecanice de construcţii, unele in 
premieră pentru industria noastră constructoare de ma
şini, altele realizate in uzinele noastre cu experienţă mai 
mare în această l'amură .. Dar pe şantierele canalului am 
întîlnit şi alte tipuri de utJ.1.nje realizate în unele ţări 
socialiste sau nesocialiste, cu care România ÎŞi amplifică 

rel2-ţiile economice şi comerciale. A.iei, de fapt, am înţilnit, 
pe lingă oameni şi utilaje, şi concretizarea relaţiilor ex
terne ale ţării noastre, forme ale coopei:ării, modul eum 
înţelegem noi să folosim av:antajul ce-l oferă diviziunea 
internaţională a muncii.. Pe acest mare şantier au venit 
elevi şi studenţi din liceele şi facultăţile de profil sau 
cu profil apropiat. :Aici au efectuat practica de producţie 
sau mai bine spus au reuşit să realizeze o altă 
cerinţă formulată învăţămîntu1ui romanesc de secretarul 
general al pa.vtidului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
de a ilnbina in,văţămîntul cu practica şi cercetarea. Orga
nizaţi in tabere la Cumpăna, Basarabi, Medgidia sau Cer
navodă, constituiţi in brig·ăzi, aceştia au lucrat in unită
tile si subunitătile Centralei Canalului Dtinăre-~1area 
Neag.-ră, in aeeastă mare acţiune de formare şi educare a 
tineretului 1a şcoala muncii., alături de tinerii constr uc
tori aflaţi în uniformă de ostaş, supravegheaţi şi îndru
maţi de cadre de conducere şi specialişti militari, tinerii 
brigadieri au executat impresionante lucrări pe tron,sonul 
încredintat Uniun ii Tineretului Comunist constituit în 

' Santier national al tineretului. Această formă de îmbi-• • 
nare a invăţămîntului au pr,~ctica, ou munca directă are 
şi o valoare educativă, prin aceea că oferă posibilitatea 
confruntării directe cu realitatea, cu cele învăţate p.e băn
cile şcolii sau in amfiteatre, dar şi convingeri de viaţă, 
ca valorile materiale şi spirituale realizate să fie mai pre4 

ţuite. În şantier, în condiţii r,r:iai grele decît acasă, s-au 
format şi conturat mai bine caracterele, s-au legat prie
tenii. .. 
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Peste vreme vor putea spune cu mindrie ,,~i eu\', l)~i 

noi" am fost brigadieri pe şantierele Canalului Dunăre
l\,1are l~eagră, am luctat pe un excavator de mare' capa
citate sau pe o autobasculahtă de 120 t ... , amintiri din 
realităţile timpului nostru, c~re dau valoare marilor 
creaţii alre poporului român sub conducerea , Înţeleaptă. 
a Partidul111 Comunist Român. 

- După cit se cunoaşte, realizarea ecluzelor de la 
Cernavodă şi Agigea, a celor 6 poduri de cale ferată au 
ridicat nu puţine probleme de inginerie tehnologică pe, 
care constructorii le-au solutionat ,cu succes . 

• 
- Ecluzele, aceste construcţii hidrotehnice, adevă-

rate lucrări de artă, au rolul de a asigura echilibrarea 
nivelului hidrostatic, dar şi de a deschide poarta pentru 
un nou ,}convoi", o nouă barjă care ·transportă marfa la 
destinaţie . . Prin natura lor, col'lstrucţ'iile hidrotehnice se 
execută sub apă şi poate oă şi dJn aceste considerente 
multor oameni li se pare la un moment dat că s-a ajuns 
la un punct al execuţiei peste care nu se mai pioate Îna
inta. Dar aici, la malul mării, constructorii hidrotehni
cieni, al căror colectiv este renumit şi prin execuţia altor 
lucrări, cum ar fi digurile de larg, extinderea portului, 
docurile uscate de la Constanţa şi Mangalia, fo1maţi de 
şcoala tehnică românească de construcţii, sîflt buni spe
cialişti, buni tehnologi, ele fiecare dată găsind solu ţii care 
asigură înaintarea execuţiei. Astăzi producem la Conş
tanţa şi Mangalia, în capacităţile de ptoducţie realizate 
de aceşti oameni, nave de mare tonajJ iar din cel mai 
mate por.t maritim al ţării pornesc în cursă µe mările 
şi oceanele lumii nave sub pavilion rom~nesc, avînd la 
bord mărfuri din producţia internă destinate parteneriler· 
externi, ducînd, odată cu acestea, şi sentimentul de prie
tenie şi pace, cunoscut pe toate meridianele globului: .. 

- Ce importanţă economică rep:rezintă realizare.a 
acestui drum de apă ce leagă Dunărea de Marea N·eagră 
şi care va .scurta cu circa 400 km distanţa pe care na
V'ele o. parcurg astăzi intre Cernavodă, Sulina şi Con
stanţa? 

- Prin deschiderea navigaţiei pe canalul navigabJl 
Dun~re-Marea Neagră ne vom convinge d,e efectele eco
nomice şi soctale ale aeesttii mare obiectiv. Ramu-va care 
Vii beneficia cel mai mult va fi transportul, care va asi
gura o mai bună aprovizionare şi în condiţii de eficienţă 
spori:tă a e,eonomiei naţionale cu mărfuri şi materii' 

. . 
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prime sosite prin portul Constanţa, precum şi a mărfu
rilor destinate exportului~ care pleacă din portul Con
stanţa. 

Prin regularizarea rl\lri.lor interioare este posibil ca 
transportul intern să cunoască noi dimensiuni, clupă cum 
şi comerţul d;e tranzit sau internaţfona-1 , se . va de~olta 
prin canJl - · ştiind că ~pe ·această arteră · de navigaţie 
drumul către mare sau de la mare se reduce cu circa 
400 km. 

Dar de pe urma cc:,nstrucţiei canalului fluvial Du
năre-Marea Neagl"ă va beneficia d in plin şi agricultura. 
Dobrogea, zonă în general deficitară în precipitaţii, va 
beneficia - prin intermediul canalului - de apa nece
sară irigării. Litoralul românesc a l Mării Negre a 
atras din vremuri îndepărtate turişti. Astăzi - graţie 
politicii înţelepte a pa,rtidului şi statului nostru - baza 
1nate1~ială a turismului' s-a dezvoltat..•1si modernizat con
tinuu şi în acest fel a sporit numărul turiştilor româbl şi 
stră•ini, s-a dezvoltat turismul intern şi internaţional. in 
aceste• condiţii, sînt premise .favorabile pentru dezvolta
rea Uhor acţiuni de ,,croazieră" de la Mar ea Neagră, prin 
canal, pe Dunăre spre ,;caz,ane" sau în Delta Dun~rii ori 
din ipteriorul ţării către li toral. Este posibjl, în funcţie 
d~ ~rmţele proceşului de urbanizare ·şi' de sistematizare, 
ca unit~tile teritoria],...administrative să cunoască noi dez-, - . .. 
voltări şi pe această bază noi cerinţe pentru consumul 
de apă potabilă şi industrif;ilă. Prin coqstrucţia aoestei 
magistrale de transport se asigură şi apa nece'sară, fără 
de care nu se concepe viaţa. ' ·. 

Efortul constructorilot ~a fi atuncF răsplătit dii1 plin. 
Marele pavoaz ~l României soeialisţe a fost arborat pe 
cel niai înalt catarg al vasului inailgural, ca G dovadă a 
faptului că oamenii, însufleţiţt de idealurile nobile ale 
mun'cii paşnice, pot realiza lucrări i pe măsura visurilor 
şi îndr ăzrtelilor · 1q:r. "l, 
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O meserie 
a temerarilor şi a temerităţii 

• 

- Stimate tovarăşe Valeriu Nica„ pentru a avea o 
imagine edificatoare asupra dimensiunilor companiei de 
navigaţie maritimă, v-am ruga să arătaţi care este nu
mărul navelor şi capacitatea flotei sub pavilion româ
nesc după 23 August 1944 ? 

- In ziua declanşării revoluţiei de elib_er{lre socială 
şi naţională, din august 1944, pavilionul tricolor flutura 
stingher la eatar.gele a două nave : motona::va de pasageri 
,,TRANSILVANIA« şî cargoul de 7 OOO td,v „ARPEA
LUL.~ 

Tăvălugul distrugător, a) celui de-al doilea răz
boi mondîal, care adusese poporq.luî nostru atîtea pa
g1:1be materiale şi suferin~e omeneşti, fusese resimţit deo
sebit de apăsător de acea punte vie a legăturilor pe ape 
cu lumea ale României - punte eţ1re a fost de-a lungul 
anilor, este şi va fi clin ce în ce mai pregnant flota noastră 
maritimă .. Era pentru marinăria românească o lovitură 
deosebit de grea. Marea majoritate a navelor care ţ)ur
taseră pe mări şi oceane însemnele Servici ului maritim 
român sau ale celor c;îtorva companii de navigaţie par
ticulare, aflate sub pavilionul tricolor, şi prin care se 
împlinise, la dimensiunile -şi eu mijloacele limitate ale 
timpului, nevoia vitală ele com-µnic:are a României mo
derne cu lumea pe ca1ea unor schimburi comerch1lţ_ pe 
Mare, în continuă creştere, zăceau acum ireparabil pier
dute pe stîncile sau n1sîpurile adîncurîlor în care le az
vîrlîse necruţător vitregia războiului. 
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Vechiul vis de a propulsa România în rîndul ţărilor 
cu o activitate de transporturi maritime puternică, pe 
măsura posibilităţilor şi nevoilor reale de dezvoltare, de 
împlinire, părea definitiv spulberat. 

Tot ceea ce se izbutise de-a lungul deceniilor1 al vea
curilor prin străduinţele a numeroşi patrioţi vizionari, 
care văzuseră împlinirea destinului maritim al Româ
niei, se năruise in numai cîţiva ani de crînce:aă încer-· 
care. 

Aceasta era situaţia marinei noastre comerciale în 
cea dintîi zi de libertate a ţă:rii. Dar acelo, la bordul 
„TRANSILVANIEI'\ al „ARDEALULUI", un mănanchi 
de va3nici marinari1 ca-re-şi făcuseră din slujirea pe ape 
a tricolorului o sacră îndatorire, dusă pînă la acele vir
tuţi: care u.rcaseră abnegaţia1 c.urajul şi iscusinţa naviga
torilor noştri pe podiumul unei reale consacrări interna
ţionale, scrutau zările noului timp de istorie deschis de 
armele şi jertfele lui August 19441 cu neşti:rhita încre
dere in destinul de pasăre Pbonix al României, al mari
năriei româneşti, şi visul acela, născut sub două flutu
rări stinghere de flamhlrî tricolore1 şi-a aflat, î"n ahii 
eroici care-au urmat1 o splendidă întrtţpare în realitate ... 

- Dar astăzi? 
- Un răspuns matematic exact la întrebarea dum-

neavoastră ar suna cam aşa , azC la împlinirea a patru 
decenii de neîncetat, de vrednic şi rodnic suiş româ
nesc prin noua istorie inaugurată în august 1944, 
cele două companii r0mâneşti de navigaţie maritimă, 
I.E.F.M. "NAVROM'i şi „NAVLOMA.R" dispun de 216 
nave de cele mai diverse capacităţi1 tipuri cGm-structive 
şi funcţionalităţi1 nave care însumează o capacitate totală 
de peste trei milioane tdw. Acesta ar fi, aşa cum vă 
spuneam1 un răspuns riguros, matematic exact. Dar va
labil doar pentru o singură lqnă1 să,ptămînă sau zi. 
Fiindcă mîine, poimiine sau într-una din zilele care vor 
urma, de pe docurile sau calele şantier,elor navale de la 
Constanţa, Mangalia, Galaţi, Brăi1& 1 Olteniţa, Giurgiu sau 
Turnu Severin va porni1 în cea dintii înfruntare cu apelei 
o nouă navă purtînd gravate pe parietalele de oţ.el ale 
provei un nume de riu1 de plai sau de aşezare ome
nească din Românic:l. O navă construită prin priceperea 
ş.i vrednicia navaliştilor României pentru marinarii 
României. 
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Şi cifrele privind numărul real ,al navelor şi capaci
tatea lor de transpprt se v:or_ schimba, vor d~veni altele„ 
mereu · şi mereu altele. Navigaţia maritim·ă rcmân~ască 
parcurge trept.ele unui timp concentrat, caracterizat prin 
dezvoltarea: într-un ritm rapid, de-a dreptul uluitor~ ex
ploziv;- a capaci-tăţilqt, de transport, a performanţelor lor 

-tehnieo-funcţionale, a dimensiunilor şi sensurilor com
petiţiei 1n .eare, răsţ>u-nzînd necesităţiler, exigenţelor tlez
voltării în ansamblu ale economiei noastre socia
liste, ale amplificării continue a volumului. şi diversităţii 
schimburilor. comerciale ~ale României cu lumea pe'. calea 
apelor1 ea preschimbă visul renaşterii" marinăriei noastre, 
îndrăznit .atunci, în . august 1944, sub pavilioanele 
,.,TRANSILVANIEI" , şi ~)ARDE-~LUL1JI", i-înfr~o preg-
nantă şi- dinamică r~alitate. . 

Noi, marinarii, ·avem aleasa pueurte· de · inimă $1 d e 
.conştiinţă de a fi, pe pareursul a patru decenii de liher
tate în· demnitate şi atotcuprinzătoare înflorire ' a ,p,atriei 
socialiste, cu deosebire în timpul de temerare angaj·ări 
şi înfăptuiri i,naugqrat de eel de-al IX-lea Congres al 
partidului, martorii celei 1 mai fertiie etape din întreaga. 
istorie a dezvoltării flotei ·1naritime românestL 

• 

Anii aceştia aureolaţi de prezenţa în fruntea parti
dului şi a patriei,. la cîrma destinelor prezentului şi ele
venirii naţiunii noastre pe drumul glorios al socialismu
lui ş-i c.omu1;iismu.lui a „tovarăşului Nicolae CeauşesGu, 
omuJ pe ca:re noi, marinarii, îl numim cu îndreptăţire 
creator.ul marinei române~ti moderne, aşa cum poporul 
întreg îl num·eşte, cil egală înduituire, părintele edificiu
lui strălucit al României socialiste moderne, anii aeeştia 
de densă si . lum.,inoasă ascensiune au însemnat, în viata 

• • 
noastră, a flotei cµ pavilion tr icolor~ zdrobitoarea ma-
joritate a săi·îrşirilor trainice care i--au mareat ascensiu
nea pînă la dimensiunile actual~. In spaţiul acestui tim·p 
fertil s-au desfăşurat marile a~te de ctitorie a moderne
lor şantiere de la ţărmul mării şi Dunării şi deopotrivă 
sărbătorile arborării tricolorului la bordul uriasilor de . . 
oţel :plutitor care reprezintă mineralierele · d.e 5,6 OOO şi 
65 OOO tone-capacitate, petrolierele de 150 0'00 tdvv, . mo
dernele cargouri multifuncţionale şi nave cu instalaţii 
mnderne, co.nstruite pentru prima dată în România ele 
meşteri români, pentru marinarii români, pentru Româ
nia şi împlinirea vocaţiei sale maritime. 
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- Desi:gurt dezve,ltarea deosebită a tran~portului ma
ritim ,este determinată de extinderea relaţiilor economice 
ale ţării noastre cu peste 150 state. l,n ·cite porturi ale 
lumii acostează astăzi navele româneşti? 

- Fireşte, dezvoltarea unei flote maritime camerei
.ale într-un 1;tsemenea ritm, de o asemenea anvergură, 
nu poate eonstitui un scop ih sine. Ea este rezultatul 
inţelegerii prin lumina gindirii vizionare a conducăto
rului nostru de partid şi de ţară, a necesităţii împlinirii 
unui destin naţional : creşterea, ridicarea pe culmile la 
care-i dau dreptul înfăptuirile săvîrşite între hotarele 
sale, a participării României la schimbul internaţional 
de b:1.1nuri mate1riale, de valori. · · 

_. Şi deopotrivă rezultatul transpunerii Îor în cea 
mai evidentă, mai înfloritoare realitate. Deci, în cite por
turi ale lumii acostează în prezent n.avele româneşti? 

- Dacă ne mărginim ,la situaţia actuală, situaţie care 
desemnează o realitate iarăsi valabilă pentru u.ri timp 
scurt limitat, ~intern prezer{ţi în peste 500 de porturi 
situate ,pe ţărmurile de oceane şi mări ale tuturor con
tlnenţelor, începînd cu relativ apropiata bătrină Europă 
si sfirsind cu America de Sud si cu Australia. Cu alte . . . 
cuvinte, în toate locurile în care desfşşurarea activităţii 
de import şi export a României, activitate aflată în plin 
proces de amplificare 9i diversificare, reclamă prezenţa 
navelor sub pavili'On tricolor. Fţe pentru . a purta spre 
consacrare definiti'Vă produsele realizate ele tînăra, clar 
viguroasa noastră industrie naţienală, :- maşini, utilaje, 
1nstalaţii, produse ale chimiei şi petrochimiei, ale altor 
ramuri ale industriei şi ale agriculturii, - fie pentru a 
aduce uacasă'' o parte a materiilor prime şi produselor 
nec~sare activităţii prezente, dezvoltării viitoare a ece
'norniei noastre în plin şi impetuos avînt. Şi cum acest 
cuvint conferă mereu şi mereu ~alte dime11siuni legătu
rilor noastre .comerciale, devine · mai mutt decît evident 
că la cele 500 de porturi frecventate astăzi a·e navele 
României se vor adăuga mereu a1tele n0l. Cite vor fi şi 
eare anume vor fi el~ mîine, peste o lună, peste uh an 
este greu, · dacă nu· chiar imposibil ·de precizat q:u exac
titate. Ca to.ate lucrurile marcate de. semnul generos al 
unei ne~ontenite evoluţii ascenderîte, plu1e de dinamism. 

- !n perspectiva anului 1990, capacitatea flotei va 
' atinge 11 milioane tdw,-Ce va însemna aceasta? 
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• 

- Va însemna foarte multe lucruri, toate de o im
portanţă covîrşitoare pentru definirea locului şi rolului 
României deceniului următor în configuraţia mondială 
contemporană. 

1n primul rînd, situarea flotei noastre maritime ee>
merciale, care, cu numai patru decenii în urmă, coborîse 
pînă la pragul inexistenţei, în rîndul primelor 15 ~lote 
din lume, în ceea ce priveşte capacitatea efectivă d.e 
transport. 

Flota unei ţări care ocupa ca suprafaţă doar locul 72 
şi cel de-al 31-lea ca populaţie pe podiumul primelor 
cincisprezece din lume e mai mult de-cît cel mai înalt 
dintre visurile la care am îndrăznit să visăm cîndva. 
Apoi, cuprinderea în aria de navigabilitate a vaselor sub 
pavilion tricolor a unor nqi şi noi spaţii geografice, spr~ 
care le va purta nevoia de împlinire în materialitate a 
creşterii necontenite a participării României la di~iziu
nea internaţională a muncii, la schimbul mondial de va
lori. Aşa4:;)_ar, noi şi noi drumuri de ape în prova navelor, 
în calea miilor de navigatori, vred,nici, hotărîţi şi corn„ 
petenţi slujitori pînă la ab.negaţie ai pavilionului pa-
triei, ai numelui şi renumelui României la ţărmuri în
depărtate. Aşadar, o meserie a temerarilor şi a temerită
ţii, cî.ndv.a de e.xcepţie, va deveni, în cutînd profesia, mo
dalitatea de a sluji intetese]e patriei şi poporului a unui 
număr de oameni egal cu cel al populaţiei unui oraş rle 
mărime mijlocie. Şi peste optzeci la sută din totalul vo
lµmului .c;:0merţului Româ.niei pe cale~ mării, prin inter
mediul celui mai ieftin, mai eficient mijloc de transport 
cunoscut pînă în prezent la noi şi în lumea întreagă, in
trat în sarcina flotei naţionale, în răspunderea naviga„ 
torilor români ai anului 1990 ... 

- S.e spune că marinarii au ttăsăturî şi însuşiri deo
sebite. Ca navigator, care vă este părerea? 

- Intr-adevăr, am crezut, cred şi voi contin1:ta întot
deauna să cred în marinărie ca într-o meserie accesibilă 
doar unor oameni cu vocaţie reală pentru ea, Ce în
seamnă a avea vocatie de marinar adevărat? Cred că • 
în bună măsură înseamnă a întruni acele însuşiri psihi-
co-morale în lipsa cărora nu este de conceput să baţi la 
porţile nici uneia dintre profesiile care reclamă prin ex
celenţă temeritate, dîrzenie, abnegaţie, dăruire de sine : 
cea de miner, de oţelar, de om al ş,antierelor, de scafan
drier, de cosmonaut. 

128 

www.ziuaconstanta.ro 



Cu alte cuvinte, spre a putea deveni un marinar în 
înţelesul deplin al cuvîntului, trebuie să fii mai întîi om 
adevărat. Fiindcă asemenea tuturor meseriilor la care 
m-am referit, marinăria implică infinit mai Jnult dee.ît 
simpla prezenţă la bordul unei nave care înfruntă largul 
mărilor şi oc·eanelor, mai mult chiar decît însuşirea ori
cit de tem.einică a cunoştinţelor necesare unui bun pun
tist, mecanic, radiotelegrafist sau electromecanic naval. 

Marînăria F)resupune în plu~- putinţa, tăria sufletească 
de a înfrunta •apele şi în@ercările legate de trecerea peste 
ele, _spre ţintă. Dorinţa şi voinţa de a birui prevăzutul 
şi neprevăzutul largurilor de ape, în n-umele adeziun.ii 
depline, org.anice, la acel înalt ideal patriotic şi omenesc 
pe care l-am putea numi vocaţia dătu.irii de sine. Pu
terea omului de a se rupe de căldura propriului său că
min, cte siguranţa pe care ţi-o dă vieţuirea pe un anume
petic de uscat stabil, cunoscut, şi de a se -avînta, în imen
sitatea albastră a celui de.-al şaptelea continent. Şi asta 
nu din calc1..I1e negustoreşti, nu din cine ştie ce raţiuni 
meschine, ci din -înţelegerea că· eşti dator rl;ăv.ii, poporului 
tău. Viaţa marinarului României prezentului, deşi se 
desfăsoară în conditii mult deosebite decit cea a înain~ 
taşilor săi ele pe „Mariţa" sau de -p·e bătrînele nave cu 
aburi ale portului S .N.R. - pe nave moderne, robuste, 
cu un grad r idicat de siguranţă, 1d.e confort, cu infinit 
mai bune legături cu lumea ţărmului de la care s-au 
desprins către larg, - e totuşi departe, foatte de,parte 
de ceea ce s-a:r putea numi o simplă, comodă şi foarte 
plăcută escapadă turistică. lzolarea, dureroasa rupere în 
timp şi în spaţiu de familie, de prietent, de ţară nu pot 
fi compensate de nic.i un progres ţehnic. 

Navigatorul trăieşte departe de ai săi pe o insulă de 
oţel plu.titor care înseamnă pentru el, deopotrivă, uzin.a 
rn care lucrează, casa, oraşul în car.e trăieşte. Un orat? 
ciudat, în care nu sînt parcuri cu copaci îniloriţi şi cu 
bănci pentru îndrăg0stiţi, în care a merge la un fi lm 
înseamn.ă a revedea, uneori pînă la supFasaturaţie, ace
leaşi şi aceleaşi pelicule a:mbarcate la bord, la plecare, 
împreună tu la fel de neîndestulătoarele cărţi. Şi care, 
adeseori, trece într-o singură lună, de la însorita primă
vară de-,acas·ă, prin dogorile nesfîrşitelor ver,i trepicale, 
la rn-qşcă-turile gerurilor dinspre veşnica iarnă polară. 
Biciuit de- furtuni cum nu se întîmplă niciodată să şfi
chiuie teamnele Dobrogei, pîndit de furia huricaneler ş1 
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a cicloanelor botezate amăgitor cu nume de fete fru
moase ... ! 

Iar el, marinarul1 să treacă p1rifi toate acestea biruind 
către biruinta lui si a tării .aureolată de aceeasi întoar-• , • ,, • 4 

cere la ţărmul cel mai drag ini:mii lui dint.re cjte ţăr
m-uri sînt pe pămint. Cam asta ar fi p1.1ntea de deosebit, 
de excepţie a meseriei de marinar. -ln afară· de ea, ace
leaşi rigori Ga în toate celelalte profesii terestre : disci
plină, disponibilitate de efort pentru perfecţiunea ca 
meseriaş şi oa om, dorinţă de„ izbutire în tot ce-i util şi 
frumos pentru el însuşi cş om şi Cil om printre şi pentru. 
semeni. Dar car.e, săv.irşite cotidian -în lumea infinitului 
de dincolo de ţărm.uri îşi im.plieă deopotrivă şi rlgorile 
exigenţelor, şi oueuria 'izbutirii .în confruntarea cu ele~ 
lucrul întotdeauna bine şi temeinic făcut. 

Fiindcă una este să te poţi numi un om disciplinat 
şi · sirguincios timp de opt ore., în,tr-o uzină aflată la şase 
staţii de autobuz de propria-ţi casă în care te aşteaptă 
răspilata odihnei, a reconfortărJi în mijlocul celor dragi, 
şi cu totul altceva să taci, să poţi face dovada aceloraşi 
lucruri acolo~ în lungile, nesfîrşitele zile, şi nopţi petre
cute la comanda motoarelor sau a cî:rmei de care nu te 
desparte •<lecit un perete subţire de cabinăt acolo unde 
casa, .familia, prietenii, ţara ta rămin simple semne pe 
harta de navigaţie, d-ar rămase in' tine mereu vii, ase-
menea unui tainic foc- nestins şi neog.oit. ~ 

Trăieşti şi munceşti cu sentimentul că tu eşti pentru 
oam€ni necunoscuţi de pe ţărmuri .î,ndepărtate, prin ges„ 
tu1.rile şi prin faptele tale, însăşi imaginea ţării tale, Toţ 
ce ştiu ei, uneori, frumos şi adev:ărat despre Rornâ.nia ... 

- Odată ou cresterea flotei maritime românesti au 
• • 

,crescut şi temerarii „lupi de mare'\ care. înfruntă imen-
sitatea albastră a apei şi a cerului şi nu de p4ţine ori 
stihiile qezl~nţuite ale n,atQrii. Cu care dintre ei stj rp.în
dreşte marea familie a navigatorilor ? 

- Sigur, dacă răsfoim filele bilanţurilor cu care s-a 
încheiat în antll trecut, în anii care l-au precedat1 com
petiţia ,~pentru cea mai îngrijită şi mai eficientă navă", 
sub semnul căreia· s-a ,aflat statoTinc hotărirea navigato
rilor flotei noastre maritime ,de a-şi îndeplini ih m<;id 
cit mai exemplar cu putinţă 'îndatoririle ce le revin din 
Planul unic, de d:ezvoltare ec@nomico-soeială aJ ţării.., ... dip 
programul de i.ntensificare a schimburilor ~ale comer
ciale şi de participare a navelor româneşti ,.J,a -înfăptuirea 
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lor, am putea cita numeroase nume de marinari, de echi
paje care s-au situat -prin rezultatele muncii lor deasupra 
mediei. Sînt în rîndul celor 7 500 de navigatori care-şi 
fac în prezent datoria sub faldu>rile tricolorului nenumă
raţi lupi de mare în(;!ercaţi şi curajoşi, numeroşi oameni 
care se disting pcin modu) ekefnplar în t care-şi înţeleg, 
îşi trăiesc şi îşi săvîrşesc îndatoririle de comunişti,, de 
oameni, de marinari. Socot însă că oriee evidenţiere a 
cîtotva dintre ei ,ar fi într-o mare măsură o nedreptăţire 
a imensei Il').ajorităţi a tovarăşilor lor de m-uncă şl d.e 
veghe bărbătească pe apele lumii. 

Aşadar, vă voi mărturisi că mă rnîndresc, ne rnîn
drirn cu toţi cei ? 500 de biruitori cotidieni, anonimi, şi 
totuşi vrednici de toată stima semenilor, ai mărilor şi. 
oceanelor, în numele şi spre gloria României. 
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Nu este uşor s,ă măsori măreţia unor înfăptuiri, să 
descrii noile coordonate ale vremii în care trăim l iberi 
şi independenţi, stăpîni pe destinele proprii. Pentru ge
neraţia tînă:ră, însă, este nevoie să fa.cern aeest lucru. 
Tineretul cnnoaşte indirect~ numai din scrieri, realită
ţile de altădată. Tot ce provoacă entuziasmul nostru 
astăzi pare lucru obişnuit :wentru cei ear,e s-au născut 
după eliberarea ţşrii,, fiindcă ce s-a construit, ce s-a rea•w 
lizat la Medgidia, ca şi pretui:inclen'i 1.n ţară , acest mi
racol românesc numit drept ,,Epoca Ceauşescuţt poartă 
pecetea zilelor noastre. Confruntarea realităţilor prezen
tului cu trecutul este tocmai de aceea utilă, edificatoare. 
Edificatoare pentru ce înseamnă orînduirea noastră nouă,. 
pentru ce înseamnă partidul clasei muncitoare - catali:. 
zatorul de energii nebănuite . Tovarăşul Iftimie Ilisei, 
omul care jumătate din viaţă a ~onsacrat, cu modestfe 
şi omenie, ca gospodar şi activist de par:tid, dezvoltării 
şi înfloririi oraşului Medgidia ne spune : 

- Se ştie ce era Medgidia de altădată, o aşezare de 
eîmpte înconjurată numai de mlaştini. ,Între şuieratul 
trenl.lrilor şi orăcă,itul broaştelor, acest tîrg uscşt de ar
şiţă su.ferea cumplit de sete. Oamenii locului, ţ,ărani ex
ploataţi nemilos, er.au veşnic în beznă şi la propriu, şi la 
figurat. Pl~ga neştiinţei de carte e-ra aici izbitoare. De 
industrie, fie ea şi artizanală, nici nu putea fi vorba. Cei 
6 700 loct1itori cîţi erau în 1945 se îneeletniceau cu agri
cultura si cresterea animalelor. 

• • 
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Astă2i, Medgidia, acest oraş din inima cimpi'ei, se. 
preface din mers într-o aşezare citadină~ cu braţele des4-

chise spre toate pupctel-e ca.i,:dinale, dar mai ales cătFe 
polii industriilor sale. Numai întreprinderea mecanică de 
utilaj întruneşte astăzi întreaga pµtere instalată c;le care 
dispunea judeţul Constanţa în 1938. Numai Combihatul 
de · lianţi şi azbociment ouprinde în. prezent un nuŢilăr 
egal cu angajaţii existenţi înainte de răzb0i în industria 
întreguh,ţi judeţ. 

Dobrogea prezentului· nostvu socialist nu poate fi. în
ţeleasă fără această puternică pulsaţie industrială "Şi cita
dină dintre Dunăre si Ma:re., . . 

- Prin oe s.e remarcă lVledgidia din punct de vedere 
economic .în anii ~oGiali,smului, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului ? 

- Privit în timp1 trebuie„ s;ă menţionez cş ·ceea ce 
s-a realizat aiei este, ·de bună, s~amă, un recorcii, De pildă„ 
Combin~tµl de lianti şi aibociment, lntreprinctere.a ·me
canică de utilaj, industria loeală, exploatarea minieră. 
în cadrul căreia functîonează o fabrică- de uscat si însă
cuit ca o lină. O 1dezv~l tare evide.p tă cJ. u cq.noscu t · tra;ns-, 
pot·turile, prin creşterea aetivităţilor în importantul nod 
de cale ferată care este Medgidia. Alte aspecte econo
mice sînt cele din sfera serviciilor. Unităţile comerciale 
de stat, ale cooperaţiei meşteşugăreşti desfac an de an 
q.n volu_m de mărfuri de sute de milioane de lei. Si . ' aceasta, se ştie1 nu înseamnă numai abundenţă de măr-
furi şi o hună seI"Vire, dar şL o creştere a puterii de cum
părare, un indice al modului în care trăiesc oamenii. în 
domeniul economic maL trebuie să evidenţiem preocu
parea pentru sporirea producţiilor (igricole şi zootehnice 
în întreprinderile agricole de stat şi cooperativele de 
prodtţeţie. Şi dacă produsele întreprinderii mecanice de 
utiiaj, Combinatului de, lianţi _ şi azbociment sau a.le 
întreprinderii de industrie locală sînt cunoscute şi ce
rute astăzi nu numai în întreaga ţară, dar şi în multe 
ţări din lume1 purtînd astfel n.umele Medgidiei pe toate 
meridianele, nu mai mic credem că este şi poate să fie 
renumele produselor livrate de unităţile agricole şi zoo
tehnice din zona oraşului. 

Aş dori să subliniez oă şi lVledgidia, ea atîtea alte 
1şezări din patria· noastr.ă., a, cunoscut cele mai .mari şi 
mai semnificative prefaceri după Congresul al !X-lea al 
partid ului, definindu-şi tot mai pregnant. profilul eco-
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nomic în, cursul ultimelor · două decenii şi, desigur, al ac
tualului cincinal. Sub impu1sul directivelor parti~ului, 
al îndemnurilor clarvăzătoare ale secretarului general, 
tovarăşul ·Nie-olae Ceauşescu, şi îndrumaţi îndeaproape 
de Comitetul judeţean de partid, comuniştii, toţi oamenii 
muncii din Medgidia se străduiesc să îndeplinească sar
cinile ae-estui cîncinal mai devreme şi 1a înal'ţi parametri 
tehnico-econon;iici. Aceasta este o realizare cu efecte 
dintre cele mai favorabile dezvoltării noastre în viitor. 

- Aţi amintit 1'1 înGeput despre, realităţile precare 
de la care a pornit dezvO'ltarea edB.it.afă a Medgidiei. Fă
cind o comparaţie, dacă se poate numi aşa - tr-ecut-pre
z~.nt - ce ne puteţi spune ? 

- Corelată cu creşter~a sa economică, corespunză
toare cu creşterea populaţiei _ (astăzi Medgidia numără 
6-Ş 774 de · locuitori) şi a nev:oilor sale, dezvoltarea oraşu
lui a cunoscut, putem sp,une, o serie elocventă de dotări 
edi1itar-gospodăreşti. O paralelă trecut-prezent nu se 
poate face prin asemănări, ci prin d'eosebirt Astfel, în 
1945 gc1ra era înconjurată d.e apă băltită şi stuf, puţinele 
străzi aveau iaspectul unor rîpe, nu erau canalizări, apa 
e'ra adusă cu sacaua. ~stăzi aceste a-specte au dispărut 
De la zero metri de reţele menajere şi ·pluviale, 'în pre
zent dispunem de· 46 km, plus o staţie de epurare cu p 
capacitate de 170 r mo/oră. Veehile străzi acoperite de 
praf sau de noroi r au fost asfaltate salil ptetruite. in ce 
priveşte dezvoltarea reţelelor: electrice, în 1945 erau nu
mai 7 km. Azi sînt peste 100 k,rri şi, practic;, toate locuin
ţele sînt electrificate. Dispunem de peste 4 7 hectare de, 
parcuri şi zone verzi, locuri de agrement_ O adevărată 
eiXplozie de vegetaţie_ 

Cum vedeţi, de la străzile înguste, întunecoase, eu 
ziduri mizere, Medgidia of eră astăzi imaginea unui. oraş 
cu străzi asfaltate, cu bloeuti noi, magazine şi edfficii 
moderne. E un salt n,u numai de la urît la frumos, de la 
sărâeie la demnitate, ci şi o înscriere cert'ă în orizontul 
unei civilizaţii, cea socialistă, cu toate atributele ~ care 
le ar~ acest prezent luminos. 

Dacă in 1945 puţinele şcoli însumau 18 săli de clasă, 
dacă mai era şi un spital cu 50 patuti, astăzi există trei 
licee industriale, 10 şcoli generale, 14 unităţi preşcolare, 
3 creşe, un spital cu 520 paturi, policlinica cu 13 secţii, 
5 circumscripţii medicale, cinemascop, un stadion cu 
32 OOO. locuri, o sală de sport cu 1 0001 de locuri, un bazin 
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de înot olimpic şi un patinoar, ~ ridicate prin munqa 
patriotică a medgidienilor -, muzeu de artă, ·bowli.ng.a.ul 
si o splendidă Casă de cultură a sindicatelor. · Şi ·încă . . 

ceva, Medgidia îşi vede de pe acum ·împlinirea vistiluj 
său- tle a fi port între Dunăre şi M,ate, port d~ tranzit 
dunărean -şi maritiŢO deopotrivă. Darea în exploatare a 
canălului a creat p0sibilitatea dezvoltării în continuare 
a oraşului~ cft şi 'prin realiza1~ea, portului de mărfuri şi 
călători, practic Medgidia, ajungînd nu numai un nod de 
transport ,feroviar, dar Şijunul de navigaţie. 

Paralel eu aceastavva creşte în ·ritm ,swrit l'l,J.lIBărul 
locuinţelor prin construirea de ble1curi cu '5-10r, nivele 
şi magazine la parter. O nouă:3gară C.F ... R., fluvială şi 
auto, un hotel, atelier,e~şcoală, 1cămine; gF-ădJniţe et9 .. ~or 
completaf·zestreaYedilitară a ioraşului. 

r - lCum vedeţi, 1 ... în perspectivă., dezv91tarea economţcă 
a oraşului ? r12. • · ~ , 1 1 J 31 

- Istoricele documente ale Congre~ului al XII-lefl <!ţ 
p~tid uluii 

I 

pri. vina fă uri:1rea so eietăţj.i . !:iOcialiste mul;tila,; 
teral de:ZV-0ltate şi înaintarea ţării1 spre 1-eomunism, cons
tituiei .o ·călăuză' vie ÎB.)Jaoţiune, un îndreptar teoretic şi 
praetic de zi cu zi, ,u-n imbold P'ermanent de a face mai 
tn·ult şi mai bin.e. €uro văd €U p.r.0filul Medgidiei de 
mîine? 1Ca· .ansamblu· urban industrializat în domeniul 
constructiilor de n1asinL si materi~lelor de constru.etii. 

I • I I 

De ·exem.plu, • J.\tle.dgîdia...:Nord .(pnofi1ată pe cgnstrucţii de 
maşini, industrie locală, transporturi şi UJaităţi d~ ali
mentaţi.e publică) şi 1\[edgidia-~st (mater~ale, de construc
ţii, ciment,::, tuburi şi . plăţi de azboţiment), ~ţie prjn mo
dernizarea întreprinderilor exi:ste;n.te, infrăducţ.rea teh
nicii . şi , tehnologfilor ava1;1sat,e, fie prin înălţarea unor 
obieet.ive .noi. 1 11 

- ·tR{i)etuJ Adr~an P1ăµnes9u -î~ "{Ol'J.m~ i ,;n~ la Bîrca 
la Viena şi ,îna-ipoţ" .scEie ... 1 „la Medg.1,aia e im por
tant „,eă sAAb înd1:~.ar\ea dire.ctă §Î. p)rmcp;\~ntă a judeţului 
de eăţr_.e.., =.wartid, · aiu tori tăţiJe oraşului, ţn fr.unte cu pri
naartll Jftimie llise.i,, au ,..,. făcut minuni, mi.l)uni aa.evă-

t I~~ . ra e . .. . , rr 
- Dacă asanarea mlaştinilor, crearea parcurilor pre

sărate cu su.tel de forme. sculpturale, clădirile decorate 
cu mozaicuri şi fresee, edificiile cultural-sportiv.e pot fi 
considerate 1drept mfnun~ atunci trebuie spus· c,ă autorii 
,,minunilor" sînt harnicii locuiteri ai e1raşului · care, cu 
dăruiFe şi pasiune, î.n timpul lor liber, au schimbat faţa 
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urbei pe care o consideră ca propria lor casă. Ptivind 
piaţa Decebal, deşi oraş cu pregnante ritmuri in . .duştri
ale,' Medgidia de azi oferă, cel puţin în centrul ei civic, 
imaginile unei sta,ţiuni de odihnă: . " 

- Tovarăşe Ilisei, alegerea Medgidiei drept gazdă, 
de mai rpulţi ani, a Simpozionului , naţional de ceramic(ţ„ 
s-a bazat, la înce;put, pe existenţa, aici, a unui ateller de 
prodtaSe ceramice antiacide, dar, mai ale.s, pe marele in
teres arătat artei şi slujitorilor ei de d~. Ca urmare, 
Medgidia se bucură de o dotare eu piese de artă dec.o
rafivă mai amplă şi mai sugestivă decît zestrea unor 
oraşe mari. 

- Ştiţi bine, cum ştie toată lumea, că Medgidia a 
avut o „zestre " edilitară dezastruoasă; trecutul şi-a pus 
amprenta nu numai în sens.ul slabelor dotări- ale oraşu
lui, .dar şi asupra aspectului său s-ăr:ăcăcios, de tirg de 
provin~ie uitat de lume. Desigur ;eă organele ,locale de 
partid şi de stat au avut de luptat cu această stare de 
lucruri. lnfrumuseţarea praş.uiui a fost posibilă numai 
după îndeplinirea unei etape de construcţii, oare a in
-clus şi amenajarea cen,trului în forma de azi, cu havti
Zl.l-ri, statui, pomi, cu blocuri armonios dispuse. Aşa se 
face că oraşul pornit pe calea prefacerilor esenţiale are 
acum, pe lingâ p~ofilul noilor repere industriale, şi un 
mare muzeu în aer liber, unic în ţară, muzeu alcătuit în 
întregime din luc:rările ceramiştilor participanţi la edi
ţiile de pină ac;.um. 

Simp.ozionul de ceramică. inaugurat ,în 1970 a consti
tuit o modalitate de a împodobi oraşul cu opere de artă, 
un chip de a oferi oamenilor hrana spirituală, de a le 
trezi .gustul pentru artă, de a-i educa estetic, In h\n1ă 
parte am reuşit, căci oamenii, care la inceput afirma~ că 
nu înţeleg nimic, sînt azi încîntaţi de grupurile cer-amice 
•care dau farmec a:,;n,bianţei oraşului. De.ci, s-au restruc
tur,at an4me concepţii, anume mentalităţi. Un fapt, p.oate 
n.eînsem,nat, dar eare pledează în sprijinul acestei afir
maţii : pămîntul, fie şi a:rs, e mult mai vulnerabil deeît 
piatra, şi, toţuşi, nu găseşti o ştirbitură pe piesele de 
ceramică, nici pe cele vechi ! Lumea le iubeşte şi le pro
tejează, a început să vadă în ele un simbol al oraşului. 

Ediţiile Simpo.zionului de ceramică de pînă acum de 
la Medgidia şi-au propus, rînd pe rîhd, verificarea şi, în 
acelaşi timp, valorificarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a unor concepte devenite generale. 
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Scopul ! Lucrările sînt aşezate pe faleza Canalului, 
urmînd apei o dispunere radială, marcînd zone de ih
teres edilitar : piaţete, scuq.ruri, Poşta centrală, Clubul 
tineretului, Spitalul oi'ăşenesc, interioarele unor uzine, 

.instituţii de stat şi obşteşti, şcoli. 
Dragostea cu care locuitorii pri ves·c cbiectele de artă, 

mîndrip că un oraş ca l\.jredgidia, altădată sărac şi şters, 
beneficiază de o bogată coleeţie de ceramică sint o do
vadă a înaltei utilităţi sociale a muncii plasticienilor. 
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Cercetările marine .., 
j • l în raport ou jnteresele 

economiei nationale , 

- Stimate tQvarăşe Mihnea Radu, cercetările româ
neşti în domeniul oceanologiei. concretizate în prezent 
prin Institutul român de cercetări marine Constanţa, atţ 
o bogată tradiţie. Printre întemeietorii şi înaintaşii 
acestui institut se numără ,savanţi de renume -
pr of. I. Borcea. dr. Gr. Antipa) pr of. C„ l\1Iotaş. Vă ru
găm să faceţi o scurtă incursiune în istoricul aces.ţei ins- · 
tituţii, al preocupărilor sale în timp. 

- locă din anii •60 ai secolului trecut, întreţinerea 
navigaţiei la gurile Dunării şi amenajar ea portul ui Con
stanţa clt. impus studiul influenţ.ei su-spensiilor· dunărene 
şi al curenţilor marini asupr a zonei litoral e. La începu
tul secolului nostru dr. Gr. Antipa a r ealizat o expediţie 
în jur ul coastelor l\1Iării Negre şi ulterior a întreprins 
cercetări minuţioase asupra biologiei sturionilor şi clu
peidelor. 

Unul dintre marii întemeietori ai oceanologiei româ
neşti a fost savantul Emil Racoviţă, ale cărui e;er:cetări 
efectuate pe nava „Belgica" sînt deja cunoscute şi în 
tara noastră si în străinătate. 
• • 

Un moment marcant în istoricul cercetărilor marine· 
a fost înfiinţarea în an·ul 1926., de către prof. I. Borcea,. 
a Staţiunii zoologi'ce Agigea, aparţinînd Universităţii 
},Al I. Cuza" <lin Iaşi, prima unitate de cercetare în zona 
litoralului româ.neşc . Consideram astă-zi că din acel an a, 
început un cadru organizat, cu caracter permanent,,. 
în oceanologia românească . 
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Personalitatea p1~of. I. Boi.ceş. a impresionat profund 
în acea vreme, atît cerour.ile ştiinţifiGe din România,, cît 
şi p:e cele diin ţării cu bogate tradiţii. A fost un orgami
:za:tor energic şi pasionat cercetă.tor ştiinţifi~~ eminent 
pFofesor universitar ,l animator1 al tinerilor dotaţi. Aceste 

,calităţi au făcut din prof. Borcea un creator de şcoală 
ştiinţifică ; sub îndrumarea< sa s-au format acad. Eugen 
Poi·a, p1ibf. S. Cărăuşu, prof. M. Băeescu - membru 
corespondent al .Academiei R. S- România ş.a:, .cel ce l'a 
rîndul lor au fo,5t dasc-ălii aotualei 'generaţii qe cercetă
tori oceanologici. 

Pentru poporal român, care timp d.,e secole a fost 
11.evoit să î~i apere in condiţii grele existenţa şi inde
pendenţa, activitatea ştiinţifică începea tîrziu, producînd 
un decalaj de un secol faţ'ă de ţările occidentale. Activi
tatea prof . . Borcea, înfiinţarea staţiunii Agige,a ,au avut 
-0 contributie es,entială ·în modificarea - în favoarea 

• • 
·ţării noastre - a geogr_afiei cercetării ştiinţifice. 

Reuşita înfiinţării staţiunii Agigea a fost grea. înte
meietorul său a avut de înfruntat concepţia conducăto
ri.lor din aeea vreme, conform căreia românii nu au stiut 

''Şi nu vor şti niciodată să facă ştiinţă~ aeeasta era pre
ocuparea şi monopolul ţărilor cu tradiţie şi bogate. 
Timpu:l, în~ă, cercetările de azi ale ştiinţei româneşti 
,au demonstrat justeţea gîndi1·ii prof. I. Borcea. 

Staţiunea Agigea a fost înfiinţată conform scopului 
·definitivat de fondatorul său pentru »cercetarea ştilnţi
·fică a faunei Mării Negre, care trăieş .te în faţa litoralului 
nostru". 

Un număr de ani mai tîrziu, în anul 1932, dr. G-r.,An
tipa a înfiinţaţ la Constanţa, în punctul Tăbăcărie, Insti
tutul biooceanografîc, a1 cărui ţel primordial 1,-a repre
·zerttat cercetarea biologiei peştilor industriali şi a pes-
cuitului acestor&. illterior, denumirea institutului a fost 
s@himbată în „Staţiunea de cercetări marine dr. ,Gv. An

-tipa"'' şi a aparţinut Ministerului Agriculturii şi Indus
triei Alimentare. 

Aceste două instih1ţii au funcţionat pînă în ani1 '50 
ru şecolului nostru numai cu cîte 3-4 cercetăteri per-

' manenţi, iar singurele mijloace d_e deplasare pe mare 
le-au constlturt bărcile eu rame. Cu toate acestea, ele au 
·constituit nucleele de b~ă în care şi-au desfăşurat ac
· tivitatea oameni de stiintă din centrele universitare sau • • 
.alt€ instituţii de cercetate, au asigurat practica pentru 
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un număr mare de studenti si au av:J.lt un rol hotărîtor 
în viitorul @ceanologiei român.eşti. ln acelaşi timR, aceste 
mici staţiuni„ au fundamentat actualele relaţii de cola
borare externă în domeniul oceanologiei. În 1953 a iost 
semnat la Moscova primul protocol de colaborare ştiin
ţifică Cl.l ţările riverane Mării Negre - U.R.S.S. şi 
R. P. Bulgaria . .în baza acestui protocol, Academia de 
stiinte a ·R. S. România si U.R.S.S. au constituit un co-. . . 
lectiv pentru realizarea unui program de cercetări care 
cuprindea studi1. .hidrobiologice, hidrochimice, producti
vitatea piscicolă şi mijloacele de pescuit. 

Personalul de cercetare existent nu putea acoperi vo
lumul de lucru "Şi diversitatea tematicilor abordate. Ace.st 
fapt a impus crea:vea în 1954, în ead1tul Academiei 
R: S. România, a Comisiei de hidrologie, hidrobiologie 
şi ihtiologie, care şi-a c,onstituit în acel~şi an un col.ec
tiv propriu de cereetare pentru studiul florei şi faunei 
Ivlării Negre., ce a funcţionat iniţial în clădirea Staţiunii 
Gr. Antipa. 

ln anul 1960, Comitetul de Stat al Apelor a înfiinţat 
la Constanţa 0 Staţiune d.e cercetări oceanografice pen
tru cercetări hidrologice marine referitoare la amenajă
rile litorale şi navigaţia la gurile Dunârii. 

Cele patru unităţi de cercetare menţionate au repre
zentat pentru Constanţa centre de activitate ştiinţifică 
ce înglobau specialişti deja eonsaeraţi sau în formare, 
personal ce a c0ntribuit pozitiv la viaţa spirituală a ora
şului. Funcţie de aparten-enţa administrativă şi temati
cile de lucru1 rezultatele obţinute au constituit tre19te de 
cunoaştere a mediului marin, aeumu.larea unei expe
rienţe valoroase care a stat la baza progreselor ulte
rioare. in acest mod Constanta s-a afirmat nu numai oa 

• 
oraş port, nu numai ca centru administrativ al grînaru-
lui dobrogean~ nu numai ca punct turistic şi balnear,. 
dar şi ca sediu al unor preocupări ştiinţifice, cu nimic 
mai prejos decît celelalte oraşe din ţară. 

in anul 1970, Îh vederea creşterii eficienţei cercetă
rilor marine, conducerea superioară de partid şi de stat 
a hotărit înfiinţarea actua1 u1ui Institut rnmân de cerce
tări marine. S-au avut în vedere concentrarea f0rţel0r 
ce încadrau cele patru unităţi de cercetare existente1 eli
minarea: inevitabilelor paralelisme în activ itate, utiliza
rea mai bună a bazei materiale, punerea lor suB o con
ducere în subordine-a Consiliului Naţiq,nal pentru Ştiinţă. 
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şi Tehnologie. La luarea acestei hotărîri s-a cons.idet'at 
că un institut puternic la nivel naţional, unic pe ran1ură, 
va permite o colaborare mai bună întFe cerretător-i şi co
lectivele de specialişti, va uşura dotarea cu aparatură 
şi mijloacele necesa:i:·e, va ,facilita o concepţie unitară 
privind coordonarea ~ctivităţii şi valorificarea rezulta
telor. ·În acest cadru, în anul 1976, cu aprobarea Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a sărbătorit 
aniversarea a '50 de ani de oceanologie româ.nească insti
tutionali.zată. 

· Înfiinţat pr-i-n fuziunea celor patru unităţi de cerce
tare mehţionate, pe baz~ personalului şi a ba.zei mate~ 
riale existente, Institutul ron1ân de cercetă~i marine 
(I.R.C.M.) a cunoscut o dezvoltare rapiclă, ajungînd o 
unitate de cercetare puternică, cu un personal valoros, 
o dotare în aontinuă completare. Beneficiem astăzi ae 
un sediu ce înglobează toate laboratoarele şi utîlită.ţile 
necesare, plus amenajări exterioare - bazfne - pentru 
experimente de acvacultură. O bază de maricultură est~ 
în curs qe realizare la Istria, în care vor fi b;anşferate 
tehnologiile obţinute la scară de laborator. Pentru cer1 

cetări pe mare, institutul exploatează trei nave şi o şa
lupă. Dintre cele trei nave, u.na este modernă, fiind uti
lizată pentru cercetare şi pescuit experimental. 

Prin actul normativ de înfiinţare, I.R.C.M. a primit 
atribuţii de coordona1·e a tuturor cercetărilor ce s.e fac 
în mediul ·marin, precum şi sarcini cQncrete de organi
zare pe principii noi a activităţilor specifice. 

- Aţl putea să vă referiţi la unele rezultate obţi
J'lute? 

- Cadrul organizatoric creat prin înfiinţarea I.R.C.M. 
a peFmis abord,~reş complexă şi eficientă a unei game 
largi de pteocupări privind cunoaşterea şi exploatare~ 
mediului marin si a resurselor sale. Dată fiind această ,, . 
complexitate, voi încerca să sistematizez rezultatele obţi-
nut(;., grupîndu-le pe. dqn1enii mari. 

Va]orificarea resurselor biologice din Marea Neagră 
şi ocean. Activitatea este orîentată pe două direcţii dis
tincte - Mare.a Neagră şi zonele oceanice, unde acţio
nează flota de pescuit oceanic. 

La Marea Neagră s-a pornit prin efectuarea de cer
cetări care să permită va1orificatea m.ai eficientă a re
surselor natu'rale piscicole. S-a început cu pescuitul pa
siv de coastă, realizîndu-se îmbunătăţiri ale sculelor 
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sesiza influentele - dacă acestea vor exista - centralei 
' nuclearo;;i..electrice de la Cernavodă atunci _cînd va intra 

în functiune . • 

O amploare din ce în ce mai mare o au fenomenele 
de „înflorire" a âpei, produse de dezvoltarea masivă şi 
exp).ozivă a. ~lgelor unicelulare. Aceste fenomene apar 
pe fundalul îmbogăţirii e:,c:cesive a apelor litorale cu sui 
stanţe nutritive ~i substanţă organică. Deoarece prin pre
zenţa lor cantităţile mari de specii fitoplanctonice îm
prumută apei o culoare caracteristică şi Qneori înfloririle 
sînt însnţite de mortalităţi prin asfixie a1e faunei, acor
dăm atenţie deosebită atît elucidArii şi stabilirii de mă
suri preventive, cît şi popularizării prin mijloacele de 
in(ormare în masă a cauzelor reale. 

In domeniu.l combaterii poluării cu petrol, colectivul 
institutului a realizat; pe bază de concepţie proprie, şi 
brevetat o serie de substanţe şi utilaje folosite în de
poluare. Unele din acestea le producem la scară pilot 
sub .forma de microproducţie, altele au fost p_rell.,lat~ de 
unităţi interesate. Cele cîteva intervenţii pe care 1e-am 
e/ectuat în situaţii reale a'u demonstrat eficacitatea rea
lizărilor noastre, punînd în acre1aşi timp bazele unei pro
ducţii care poate elimina total importlJri foarte costisi
toar~. 

Ne preocupă cunoaşterea fenomenelo:c blologice, hidro.-
logice şi hidrochimice ce au loc în apele noastre litorale. 
Pe baza tradiţiei cercetărilor de biologie şi oceanografie 
fizică şi chimică, LR .. C.M. întreprinde studii de cunoaş
tere a evoluţiei factorilor .fizico-chimici a circulaţiei ape
l@r, a fenomeneler biologice din apel~ litoralului româ~ 
nesc. Dacă la prima vedete aceste preocupări au un 
ca'ţacter fundamenta}. datele ob.ţinute au servit la proiec
tarea şi realizarea tţnui număr mare de ob iective-pe litoral„ 
Canalul Dunăre-Marea Neagră, Platforma de foraj marin 
,,GloFia", Combinatul Petroch.imic Midia. Datele acumu
late pe mulţi ani .folosesc la întocmirea operativă de ma~ 
teriale informative pentru toţi cei interesaţi în dezvoltarea 
industriei litoralului. Un l@q aparte în activitat~a noastră 
îl ocupă studiul evoluţiei liniei ţărmului, al modificărilor 
spectaculoase concretizate prin erodarea malului apărute 
în ulfi:inii ani. Atenţia este îndreptată spre stabilirea 
cauzelor şi a măsurilor hidrotehnice de împiedicare a 
acestui fenomen. 
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Ingineria marină şi valorificarea surselor de energie 
neconvenţională. Deşi un domeniu mai nou, a cărui ac
tivitate a în-ceput după tnfiinţarea I.R.C.M,, rez\lltatele
sînt bune, certe. In prim-ul rînd trebuie menţionată ·rea
_lizarea şi omologarea în anul 1982 a primului submersibil 
românes@ de cercetare care poate1 lucra independeri.t, la 
adîncimi de pînă la 200 m, avînd la bord doi oameni_ 
Acelaşi ob>iectiv a tealiz·at o ga.mă largă de aparatură 
de cercetare cu aplicabilitate specifică oceanologiei. 
Trebuie menţionat că această aparatură se procura 
din import şi datorită producţiei în serie mică era deo
s,ebit de costisitoare. Sînt rezultate bune si în domeniul . ~ 

pătrunderii şi lucrului sub apă, îri.cepînd de la echipa
mentul de scufund.are pînă la reâlizarea unui aparat 
prototip de tăîere şi sudare sub apă. Pentru valorificarea 
surselor ener,getice neconvenţionale .s-ă realizat şi bre
vetat, la cererea Minister,uJui Energiei Electrice, o in
stalaţie pentru determinarea potenţialului energetic eo~ 
lian, care în prezent este în omologare în vederea pr,o
ducerii în serie. 

Corelat cu activitatea ele cereetare, institutu) întretine 
< • 

şi reprezintă ţara noastră într-o varietate mare .de re-
Jaţii in·ţ~rnaţionale. Avem ~egătl,lri de 

1
scbimouri de pu

blicaţii şi specialişti cu 131 unităţi de cercetare din 52 
state. 

VZţstitatea şi comp1e?{:itatea prqb]emelor 'oceanologice
au impus o cooperare din ce în ce mai strînsă în cadrul 
unor or;ganisme internaţionale, dintre care unele au un 
caracter guţternamental Tara noastră s-a afiliat la o 
parte clip. acestea, în funcţie de interesul şi posibilităţile
de participare. ln .momentul acttlal, R.S. România cola::
borează prin I:R.'C.M. la urm·ătoarele organisme interna
ţionale : Convenţia C.A .E.R. ăe o·ceanologie ; acordul de· 
colaborare în domeniul pescuitului matin de la '\Ta·rşovia 
între U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, R. D. Ger
mană, R~ S. România : comisiile, internaţionale pentru 
pescuit în Atlanticul de Nord (N.A.F.0.)., de Sud-Est' 
(I.C;S:E.A.F.) şi Atlanticul Est-Central (C.E.C.A.F.) ; acor
dul tripartit (U.R.S.:S., R. P. Bulgaria şi R. ,:,)S. România) 
de pescuit la Marea 'Neagră ; comisia internaţională pen
t:ru explorarea ştiin_ţifioă a Mării Mediţerane (C.I.E.S.M.~; 
comisia oceanografică interguvernamentală (C.0.I.) din: 
eadrul U.N.E.S.C.0.; corisiliu1 general pentru , pescuit în 
Mediterana (C.G.P.M.) din cadrul F.A.0. 
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.. Tot în cadrul acestor schimburi internationale, în pe-
< . • ~ 

,rjoada 1974-1976, I.R.C.fy,I. a exe~uta t, cu plata în va-
lută, un studiu complex1hig.robiologic, hidrochimic şi p>es
,c~Fe';c jn apele Jamahiriei Arabe Libiene, caţe la acea 
vreme a fost considerat în literatura de specialitate int~r
naţională unul din cele mai complete studii realizate în 
Mediterana·. 

~~este relaţii cont:r}buie la îmbogăţire,a experienţei 
•cadr~lqr proprii, la obţinerea de ţtoi date, dar în primul 
'rînd contribuie la afirmare~. prestigioasă a ştiinţei · rom~

.neşti în mar~a asociaţie a ştii,nţei mo,ndiale. Este o dovadă 
în· p,l~s a justeţei unei p0Jitici sănătoase, deschise, ţ Care 
id.~schide 0r.izon):uri largi afirmării: ,m_~ncii creatoare. 
1 - Ca:re sînt preocupările ~e viitot ale Institutului 
roomân d'e cercetări marine ? 
- r - -Sîntem foarte eonştienţi că avem foarte multe•· lu-
1cruri de făcut, că aportul nostru la b1.1nul m~rs al eco
nomiei, al ţări~ 19oate şi trebuie să fie mai mare, mai 
toncDet. r · 

La „fup.d.amentarea pr0gramelor de cerce,tare pornim 
de la „Programul-directivă de cercetare ştiinţifică, dez
voltare tehnologică şi de introducere a progresului teh
n ic'', aproqat de.~Congresul ··~al XII-lea al partidului: 

,,Este necesar să se intensifice în mod deosebit cerce
tăl·i1e în Mareac Neagră, asigur,îndu-se cunoaşter.ea şir va
.lorificarea potenţialului său geologic şi piscicol, e1a~o:ta
xea ele , tehnelogii de extragere a substanţelor utile din 
.apa ·mw·ină, t~aliz~rea de culturi intensive de organisme 
·marine autohtone si aclimatizate. Vor fi aboi.·date ma\ 
larg probl~ele pr0tecţiei mediului marin împotriva po
luării şi ale coriservă:rii re.surselor biologice al e Mării 
Negre. 1n cercetarea !Yiării Negre, ţara noastră va dez
volta _colaborarea cu st~t~le riyerane [.' .. ] 

Va 1 creşte, totodată, par.ticiparea. ce~ce'tării qceanolo
gice „ româneşti la cunoaşterea ş i utilizarea r.esurselor 
oceanului mondial, la cooperare.a ştiinţifică şi tehnicş ce 
se desfăşoară pe plan interrraţional în acest domenh,14

'. 

Faptul că în documentele celui mai înalt forum co~ 
munist - Congresul partidului - se menţionează distinct 
activitatea institutului a: constituit o justificată mîndrie 
pentru întregul colectiv-, d~ ,oameni ai mu·ncii. 1n ace
laşi timp, am privit cu toată seriozitatea .sarcinile primite, 
luind mă.suri de aducere la ·Îndeplini:re exemplară. , 
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Cu Qyazia unor întîlniri prilejulte de expoziţii, con
sfătuiri , secretar.ul general al partidului, tovarăşul 
Nieolae Ceauşescu,, s.-a , inte1:esat îndeaproape? de· aeti:vl-;-· 
tatea noastră, dind indicaţii deosebit de valor oase _pentru: 
orientarea eforturiloF, pentru obţineL'e,a unor rezultate: 
cor:icrete~ 

J 

Institutul s-a bucurat şi,•se ·bucură de atenţia ş.i spri
jinul organelor locale de paFtid şi de ·stat, am simţ1t 
mereu grija şi am pr:imit 1 ajutorul atunci cînd l-am , so.:. 
licitaţ. ~ 

Iată de ce sarcinile6naastre sînt mati şi foarte. impor
tante. Este greu ca în cîteva cu?vinte să redau toate 1·preo-' 
eupărilţ de viitor, dar în principal .acestea îşi propun:· 
contribuţii concrete la creşterea producţiei de peşte în 
l\larea Neagră prin sprijin acor dat Intreprinder ii pisei-· 
cole Constanţa în privinţ,a dirijării operative a navelor r 

asistenţă tehnică în producţie, realizări de unelte efi
ciente pentr\l pescuit, specializarea cadrelor. Realizarea 
cu forţe proprii a unei produ,cţii ce va creşte de la an la 
an prin reintroducerea unor tipuri de scule de pescuit, 
activitate produGtivă cu n'.av.ele instit1,1tului ; sporirea pro
ducţiei obţinute în lacurile litorale prin acţiuni de popu
lări cu pQ.iet din producţie proprie, stabilirea unor me
tode şi mijloace optim e de ~escuit; urmărirea calităţii 
apei în vederea luării măsurilor necesare pentru asigu
rarea condiţiilor optime de valorificare ; finalizarea cer
c;;etărilor de culturi şi şclimatizări de organisme marine şi 
darea î.n consum a un0r cantităţi din ce în ce mai mari; 
creşterea subs-tanţi<'llă a sprijinului acordat flotei de pes
cuit 0ceanie prin introducerea în pescuit a noi specii,. 
identificarea de zone noi. îmbunătăţirea uneltelor, sta
bilirea de tehnologii de prelucrare superioară la bordul' 
navelor a capturilor ; cunoaşterea aprofundată a evolu""· 
ţiei calităţii a·pei marine şi stabilirea de măs,uri în vede
rea combaterii degradării mediului; identificarea cau
zelor ce produc er·octarea ţărmului pentru a putea trece
la acţiuni de protejare ; realizarea de noi mijloace pentru. 
combaterea poluării cu petrol. 

Acestea sînt cîteva din. sa'rcinile pie care şi le propune 
colectivul Institutului român de cercetări marine din 
Constanţa. Majoritatea lor figurează încă din acest an 
in programele noastre şi s-,a trecut cti toată seriozitatea 
la îndeplinireş lor. 
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Avem probleme importante 1de rezolvat şi sîntem pe 
deplin eonştienţi că activitatea noastră reprezintă o mică 
parte din efortul pe care· ţara ' noastră îl face pentru a 
ne făuri un viitor lwni110s, socialist. Această mică parte 
re.prezintă contribuţia ' pe care cercetarea oceanologică o 
.aduce la dezvoltarea economiei naţionale, la bunul mers 
.al societătii României socialiste. Cu ,de\:!otameht s'î dra-. ' 
goste faţă ~<;le meseria pe care ne-a:m ales-o, putem realiza 
aceste sarcini, beneficiem de un •eoleetiv bun, o or.gani
zaţie de partid puternică care va putea antrena toţi da
m enii m uncii într- un efort ce se va finaliza cu satfsfactia 

~ . 
·obţinerii rezultatelor pe care ţara, partidul le aşteaptă 
i!le la noi. 
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,h 
Pre-ocupări constante 

pentru nou, pentru eficient 
' 

l 

Deşi prim~U~ cercetări în domeniul ag,rieultul'ii î9 Do
brogea au fost iniţia te începînd din anii 1924....:... 1925 la 
ferma de stat Hamangia şi la şcoala khferioară _de agri
cultură de la Basaral;>Î, acestea au avu t inai mult 'rol di
dactic şi au apordat 1tumai µnele aspecte ~ e agricultuţii 
~celor. ani. Tovară'şe dr. ing. Mihlli1 Ene:iu, cînd au fbst 
iniţiate primele cercetă:ri în agricultura Dobrogei ~i c.e 
au urmărit ? 

:),t 1 , 

- Primele cercetări riguroase, executa,.te d.upă un 
plan tematic unitar, au ,început să fie executate ctin anul 
1933, odată cu ·înfiinţar_ea Ştaţiunii Experiment~le Agri
cole a Dobrogei. Deşi a dispus de o bază materială mai 
mult <lecit modestă, reprezentată printr-un cîmp expe
rbneptal în suprafaţă de 15 ba şi înc;:a.di:~ţă cu numai 
un cercetător, noua unitate de cercetare a -abordat încă 
de la început unele aspecte importante ale agriculturii 
din Dobrogea. Am menţion,;1,, printre acestea, înfiinţarea 
primelor culturi comparative de gJ:îU, orz, ovăz„ porumb 
şi fasole în v~ederea stabilirii G~lor 'mai valoroase soiuri .. 
potrivite condiţiilor pedoclimatice ;;.\le D,obrQgei. 'Ţot atunci 
au fost iniţiate primele experienţe riguroase de fertili
zare a eul turilor cu îngrăşăminte organice şi minerale. 
t\r merita-sublinîat faptul c:ă în perioada .1933-1936 au 
fost obţinute primele r ezultai:e cu vaţoare deosebită pen
tru agricultura din' aeeastă zonă. S-a demonst1·at rolul 
gunoiului de grajd , în sporirea producţiei la aproape 
toate plantele de cultură. S-a reuşit să ~e combată unele 
teorii existente în agricultura qin -acea vreme, după eare 
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~pliearea gunoiului de grajd în condiţii de secetă ar con
duce chiar la o scă dere a producţiei. S-a dovedit, de ase
menea, importanţa îngrăşămintelor minerale cu azot şi 
,fG1sfor în creşterea .producţiei d~cereale. In legătură cu 
acest u ltim aspect trebuie să arătăm însă că valoarea 
,acestor cercetări era mai mult teoretică. România nu 
,producea la acea vreme nici un fel de îngrăşăminte m i
nerale, iar acestea nu erau pr actic cunoscute în agricul
tura D0b1~ogei. 

- Ce· alte rezultate s-au mai obtinut în statiune 
pînă ·1a 23 August 1944? 

• • 

- În general, în perioada 1937-1944 se poate vorbi 
,de al doilea ciclu exJDerimental. în această etapă, noua 
unitate de cercetare continuă să se dezvolte, însă destul 
,de modest. A~a se face că _ la sfîrşitul anului 1944, Sţa
,ţiunea de Cercetări Agricole de la Valu lui Traian dis
;pune~ de 26'5 ha b~ren şi era încadrată cti trei cercetă
tori.. Pentru prima oară 'în • această perioaqă unitatea ~ a 
fost dotată cu două tr~ctoare, do1Jă batoz~, o cositoare 
.cu tr~cţbine. animală şi... cam atit. Ca urmare a creşterii 
ir),:umărului de ce1~cetăţpţ'~, a •sporit şţ I1UTB,ăr1,1l ten:ţelor 
,de cercetare. Au fost luate în studiu şi unele aspecte ale 
lucrărilor solului şi combaterii buruienilor (pirul consti
tuia în ~cea perioadă buruia:pa cea mai păgubitoare din 
,culturile prăşitoare). Deşi ' cercetările au arătat că pirul 
se putea combate relativ uşor prin folosirea arăturiJor 
adînci1 aceste cercetări nu aveau practic aplicabilitate. 
Şi aceaşta din cauză că în Dobrogea nt1. existau în această 
perioad=ă decît 11 i · tractoare, păm-întul fiind lacrat 
aproape în totalitate cu ut ilaje cu tracţiune animală. ·tn 
asemenea con'diţii nu s·e puteau deci realiza arături adinci 
care să ducă la combaterea pirului. Trebuie însă menţio
nat un rezuitat de valoare obţinut de cercetătorii staţi
unii din aceQ.stă etapă. Este vorba de ·c,·ea.Fec,t soiului de 
porumb dobrogean obţinut prin încrucişarea unui soi 
lo~l de :po-vurrib de tip românesc cu ~roiu'l italian Pigno-
letto. 

Prin încrucîşşrţ şi selecţii repetate, care au continuat 
pînă în -anul 1945- 1946, s-a obţinut soiul românesc do
brogean, care a fost r~ionat începînd din anul 194'8 în 
toată Dob1•ogea. Acest soi, cu însuşiri -valoroase pentru 
·etapa respectivă, s-a menţinut în cultură pînă la intro
ducerea hibrizilor de porumb, etapă care, aşa curh se va 
vede~ a însemnat o adevărată ~evo·luţie. 
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Ca o caracterizare generală a activităţii 'staţiunii agri
cole de la Valu lui Traian, de, la înfiinţare -şi pînă la sfîr
şitul ce1uf de-al doilea' război mondial~:? se poate spun~ 
că cea mai1 mare p?,l'te a rezultatelor obţinute au co-nsti
tuit adevăr.ate ,tpiese de ·dosar". eu ·ex~epţia i celor ciît~v~ 
soiuri de plante inttoduse în cultură, star ea înapoiată îh . 
care ' se găsea agrioultu.r a acestei zone nu permitea ·pU\.. 
nerea în practică a rezultatelor- cercetăriior l stiintifice. . . , 

- Lipsa ? e preocupare • ~ clasE;ţl?,r c9nducă_t:opre„ ţl~n 
acea perioada pentru v~lor1f1car ea r ezultatelor cercet'a
~ilor ştiioţifice s-a 'repercutat' î,n: produ<;ţi~ ? 

- Oac~ analizăm ni~elurJJe rrie~il i~ ~rî~
1 b1?ţinutJ:Î 

în pe:iqada 1934-193~, ~om .consţa,.ta că . a,cestea se, SJ.
tuau 111tre 380 kg/h~ 1n· Judeţul Tulcea ş1 500~ kg/ha lfl 
Con.stanţa, iar la porum-b de 860 .~g/ba în j\;ldeţut:Tulcea 
şi 77,Q kg/~a în judeţul 1Cor.istânţa . .t}c~ste 1:>ro4u~ii Ş;-cp.1 
dat9rat slabei calitJ.iţi a lucI,'ărilo~ solului, n,eîngrăş~rii pă
ip.întulut , semăpatul':ll: aproi3pş în ex~lusivitate manţtal„ 
precum şi eultivărfi unor soi4ri eu ·-prodi+ctivitat e· seă,-

' •• ,· • J • I l I 

zută . 
. -) .. '" 

Ca r să -ne facem 0 idee si mai clară a canacterului ex-. - ~,,. 

tens'iv al agriculturii Dobrogei ,e}in a.cea~tă etap,ă , Pre1 
cum şi a:l ,mod-ului neraţional >de valorificar e a potenţia.;.. 
lui natural al acestor solur i, , este s-ufLcient să amintim ~ă 
orzl.ll de primăvară era cet'eala preponderentă .Jn agri
cl.llltură. Dar se· ştie că orzul de primăvară are un poten
ţial productiv mai scăzut chiar în condiţiile actu~le, c-înd. 
dispunem de s0it1ri cu însl.tşiri net ,super iocWe eelor ex is
ter1te·Ia acea dată in cultură. in plus, orzul de p1;imş,vară ,. 
avînd o perioadă de vegetaţie mai lungă-, este surprins. 
de arşiţele şi •secetele d in vară, care-ii r educ sµ'Qstanţial 
producţia. Orzul de toamnă n u se pi;tea extinde Jo. pr i~ 
ro.ul r ind din lips& semăn:ătoril9r m ecanice J(;are qr fi 
putut încorpora sămîn.ţa• la 6.~ 7 cm, ca )astfel să rezişte, 
la g~rurile iernii. 1 

Q nouă etapă c'le dezvoltare a staţiunii noasti.-e începe· 
odată eu apariţia Hotărîrii Plenarei Comitetului Central 
al P ,C.R. 1 din 3- 5 martie 1.9.49 privind tr,ansformarea. 
socialistă a agriculturii. Ac.eastă etapă du1."e·ază pîn~ în 
anul 1957, cînd se îo:cheie det fapt procesu-I de colecti
vizare a întregii agricu:1:lturi dobrogene! Apariţia pnim elor· 
mlădiţe ·ale socialismului în sa1i-ele ·dobrogene a pus în 
faţa staţiunii sarcina de a contr ibui la lăi-gml'ea şl dezvol-~ 
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tarea continµă fi sectorulµi agricol socitillist, la întărirea 
luî ec:.o,nomieo-organizat.orică. 

Activitatea experimentală din această perioadă eu
n@aşte o oezvoltare fără precedent. qe dezvoltă., în pri
mul rînd, baza materială a µni:tăţiL Suprafaţa ajunge la 
7.07 ţi~, 0.umărul tractoarelor la şapte şi apare în dotare 
pentru prima oară utilaj sp·eclfic sectorului de cercetare 
(semăn~tori şi batoze experimentale etc.). Număr,ul cer
cetătorilor ştiinţifici ajunge la 15, iar al tehnicienilor şi 
labo,.ranţil9:r la f~ . Activitatea„de cercetare se organizează 
în cadrul unor laboratoare cu plan tematic bine stabilit. 
Laboratoarele organizate în această etapă s-au dezvoltat 
continuu, cea mai mare parte dintre ele existin.d şi as
tăzi. Aceste labqratoare ~u fost : laboratorul d·e agroteh
nică generală (asolamente, lucrările solului, îngrăşăminte), 
laboratorul de agrotehnică specială (fitotehnie), labora
totul de ameli0ra:.rea plantelot, laboratorul de păşllni ş,i 
fîneţe, laboratorul de amelioraţii agrosilvice şi irig~ţii, 
laboratorul de legumicultură, laborat@rul de combat-ere 
ehimică a buruienilor, laboratorul de plante medicinale 
si aromatice. 
· Activitatea de cercetare s-a dezvoltat continuu. De 
la 21 ex:perienţe executate în anul 1944 s-a ajuns în anul 
1U57 la un număr- d,e 122 experienţe, iar suprşfaţa cîm
puriior experimenta1e în această perioadă a crescut de 
peste şase ori. 

- Ce rezultate mai impo:rtante s-au obţinut în această 
perioadă? 

- Î n p:rimul rînd, în această etapă s-au pus bazele 
unei colaborări mai strînse între unitatea noastră si ma-

• 
rea producţie agricolă. Această colaborare a pornit de la 
înf.iinţarea Consiliului Ştiinţific, organism care cuprindea 
atît cercetătorii unităţii, aît şi cadre de conducere pe li
nie de partid şi de stat, conducători de unităţi agricole, 
specialişti, muncitori fruntaşi. Consiliul Ştiinţific avea 
sarcina de a dezbate anual dările de seamă ale statiunii • 
şi de a întocmi, în , funcţie de cerinţele agr:icultµrii zonei, 
planul tematic. 

Activitatea ştiinţifică a staţiunii în această per-ioadă 
se caracterizează prin aprofundarea unor aspecte recla
mate de agricultura so<rial1stă a acestei zone. Se defini
tivează' lucrările solului pentru. griu şi porumb, se în
cheie primul ciclu experimental la temele privind fertilf
zarea principalelor .cult'µri, se extinde studiul asolamen-
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telor. Din anul 1955 au început b1 serie de cercetări care 
urmau să ştabilea.scâ cele , mai importante elemente· din· 
tehnologia principalelor culturi privind : epoci cle semă
nat, distanţe, densităţi eţc. Laboratorul de. ameliorarea 
plantelor s-a remarcat' tn această perloadă prin naşterea 
unui hibrid de porumb provenit clin, S,ncrucişarea soiulUJ 
clobrogean cu I.C.A.R.-54, raionat îfl> toată Dobrogea. Au 
început primele exp.erime~tăt1 cu hibrizil dubli americani 
din seria Pioneer,. care ş-e -yor clovedi de.osebit. d~ produc
tivi. in paralel, acest labol:!'ator 'a trecut la ·creai.ea uno-v 
noi hîbri~i dubli de poru,m~, ma,i bine adapta·ţi zonei, şi 
in acelaşi timp s-au extins' r cercetări.le ,privind apariţia 
a noi soiuri de griu. Merită a fi s1ibliniată şi activitatea 
laboratoruh,1.i de plante de nutreţ,, o.are ar demonstrat cu 
date experimentale că introducerea ierbii de Sudan·">' şi 
a sorgtţlui sporE:şte de două-t:cei ori cantitatea de: fura j 
obţinută, la he·ctar, faţa de v.e'ch:ile culturl care se prac
t_icau pe scară la1:gă. (dughia ' şi tmeiul). Este meritul aces-. 
tui laborator de a fi iniţiat primele experienţe cu po
rumbul siloz şi a demost'Fa astfel valoarea ftirajeră deo
sebită a acestuia. Trebuie arătat eă, ptnă la această dată, 
însilozauea nu era practic cunoscută în această 'regiune. 
Or, se1 ştie @ă astăzi porumbul sil@z ·reprezintă;, cel mai 
răspîndit furaj. r 

. Laboratorul de amelioraţii i.-~grosilv:ice şi irigaţii a 
.aboraat ehiar de la înceRutul înfiinţării sale una din 
problemele ·c11 care se confrunţă cie multă :vreme agri
-Cll]tura don;rogeană - eroziunea solNluJ. Relieful fră
mîntat, cu pante ce depăşesc de ·multe ori 14-l~O./o, a 
fost supus decenii 'Ele-a rîndul acţiunii de eroziune, pro

·vocată în special de ploile tore.nţiale. în agricultura tra
diţional~, practicată pe suprafeţele ~ mici, par:celate, nici 
nu putea fi vorba de organizarea şi aplicarea unui ·com
plex de lucrări menite s.ă protejeze solul împotriva ţro
.ziunii. Apli"'carea unui complex de mă~uri antierozionale 
a puttit fi pusă în practică .nu.mai pe ·suprafeţe mari, în 
urma încheierii procesului ' de co0peratlvizare a agricul
turii. Au· fost organizate asolamente. speciale antierozio
nale prevăzu te la plante mai mari, cu benzi înferbate 
·sau chiar cu cul turi în iîsii. In cadrul acestor asolamente, 

• 
solele au fost organizate paralel cu curba de nivel, cum 
cle ..,altfel sa.a treol!lt si la executarea tuturor lucrărilor 
agricole. Au .f'ost iniţiate şi primele experienţe de irigare 
.a culturilor, dar lipsa unor ech.ipămente speciaie pentru 
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a<lmînistrarea apei la plante, a făcut ca rezultatele ob-
tinute să fie destul 1de; m.oderate. J 

· In sfîrşit, ~ trebuie remarcat şi faptul că în această 
etapă se· organizează primele cercetări sistematice de 1c:om
batere chimică a buruienilor. Desi so:rtimentul de erbî
cide er~ extrem cl.e redus, e}dimit{n.du-se practic la cîteva 
produse pe bază de 2,4-D, cercetările . întreprinse au ară
tat că se i,.pot obţiLne ,efecte deosebite în c0Ihbaterea .unor 
specii de.:! buruieni ucu largă ,răspîndire, aşa cum a fost· 
11apiţa . Ca ~urmare a oomba teri1 ~cestei bur-uieni, din cul
turile de cereale păioasei s-aî.I ,obţinut sporuri de pro
ducţie cuprinse între '40· şi 1 OOO/o. Acestea ati fost; încer
cări de adevărat ·pj.onier(3t în 1U.pta1 chimică{ CJJntna buru, 
ienilor, dar rrroă de pe atunci se întrezăreau perspeetivele 
acestei arme. r "'\r i· 

Rezultatele acest0r , cercetări' s-au regăsit în' pr.imui 
rînd în sectorul de. prodti.eţie al staţiunii. Astfel, în ,pe
rioada 1953-:-:-1957., se realizează~ în \ staţiune o i producţie 
medie de aproape 2300 kg/h~ JaPgFîu, peste, ·2000 k,g/ha 
la 19ort1mbv .aproape 1800 kg/ha la o'lăz, etc. Aceste pi•o
ducţii, apreciate r câ,1 foarte bune · pentru acea etapă, tau 
permis · staţiunii Valu lui , Traian Jsă~ ·livreze în intervalul 
amintit> seminţe ,le elită şi (înmulţirea unităţilor agricole 
din DobFogea. Pe lingă faptul că aceste seminţe aveau o 
valoare biologi~ ridieaţă, ele. aparţineau , şi un9-r } soiuri 
It).?Î produet~ve :şi mai binej apaptate condiţiilor, ~do.cli
matice. ş;le DoJor~gei, permiţînc;k jnlocuire~ treptată ~ so
iurilor şi a ~POPI\M~ţi.ilor q,iai vechi cu pote~ţial productiv 
limitat. _ r 1 .,. , ,, 

In această perioa<;Iă, ;:,e organizează şi. pr,imel.e loturi 
demonstraţiv~ în unîtăţile de produc;ţief · Acestea yizau 
1n special in.t.r qducerea în producţie. a noilor soiuri şj 
hibrizi la pi-il1cipalele pla_nte de , cultură· , Merit@,,, ,subl i..
niat faptul că. jnt:rof;ţucer,ea în _

1
aceste :locuri -demonstrative 

a h{brizilor dubli de porumb' a făqut poşabilij generali
zarea .foarte rţlP,1c;lă a ac.estora jn producţ~, , iar prezenţa 
în a~eşti hibrizi .a 1,inui,. pronupţat procent de ·fy!~terozţs 
a însemnat un .s alt de aproapf!. 1000 kg/hap~ î.ntreaga sv-
prafaţă de porumb cultivată în Dobrq~ea~. . , ~:1 1 

Dar cel mai important• aspeG:t ·care1Tmetită reliefat 
este saltul făcut ,de, agricultura Dobrogei in această etapă 
Introclucerea·.în ,marea p:codueţiel a noilor soiuri şi hibrizi„ 
mai bine adaptaţi condiţiilor locale, aplicarea la scară tot 
mai ma1·e a ;rezµ ltatelor·i cercetă:rilGr întreprinse înt sta-
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ţiunef precum şi creşterea continuă a bazei materiale a 
agriculturii au făcut posibilă obţinerea unor producţii din 
·ce in ce mai mari. Şi. daoă facem apel la da tele statis
ticej vom constata oă producţia obţinută în intervalul 
1953-1957 a fost mai mare cul 59 la S\11:ă la griu, cu 164 
la sută la porumb $i cu pesee 800 la sută la floarea soa
relui, fată de productia medie realizată în anul 1952. • • • 

Dublarea producţiei agricole într-o peri@adă atit de scurtă 
rămtne un fapt fără precedent în istoria agriculturii ro-

• r 
mânest1. ~ . . "' 

- G:>dată . cu încheierea procesului'. de c0operati,.,i-
zare, se poate vorbi de o etapă nouă în d'ezvoltarea cer-. . . 
eetărilor în agricultura Dobrogei ? ' , 

- După cooperativizarea' agriculturii,~ s-aq des.chis 
perspective şi s-au creat posfbţlităţi reale ~de 1dezvolt~rt 
a cercetărilor ştii11tifice în ·agrţcultura Dobrogei. Cerce
tarea a fost chemată să rezolve multiplele şi ţomplexele 
propleme ridicate de organizarea şi speciaji:zare~ p:roduc
ţieh de tl'ecerea la o agricultură intensi vă„ modernă., 1,2e 
măsura bazei tehnice materiale mereu fn crestere a aces
tei~. In deceniul abilor . •1JQ, cerdetarea agricolă, ?.' treeut 
la elijbor:area unor tehnol9gii_ moderne de cultivare ·a 
plantelor în condiţiile creşterii oe\n'tinue a gradului · de 
mecani1:are a ' agriculturii, ca urmare a sprijinului tot 
mai puternic pe care agricultura l-a primit .din partea 
partidului şi statuluî nostru. Congresele al IX-lea ş.i a1 
X-lea al P.C.R. 1 prin Directivele e1aborate, de o excep· 
ţîonală irnportanţă1 au jalonat progresul rapid al agri.
cult1,1rii româneşti, asigurînd mersul ascedent al acesteia. 
Secretarul general al partidului, tevarăşul Nicolae 
Ceauşescu, ar-ăta cft ufără o agricuJtură intensivă, mo
dernă, de înaltă product1vitate1 organizată pe baza celor 
mai mari cuceriri ale ştiinţei, nu se poate asigura făuri
rea societătîi multilateral dezvoltate, nici edificarea so-• < 
oialismului în patria noastră:"'. 

Pentru. a răspunde acestej înalte meniri 1 conducerea 
de partid şi de stat a aşez~t pe baze n.oi ~ctivitatea de 
cercetare agricolă, integrîncl-o 'Într-un amplu proe·es ele 
organizare1 modernizare şi înzestrare tehnică. "' Staţiunea 
de cercetări agricole de la Vaiu lui Traian a beneficiat 
din· plin de aceste m.ăs-uti de organizate şi modernizare. 
A crescut ş1,1bstanţial baza materială a unităţii, prin do
tarea acesteia cu maşini1 utilaje şi aparatură modernă 

155 

www.ziuaconstanta.ro 



de cercetare. Şuprafaţa unităţii a crescut 1~ peste 
l 500 ha tereh, iar numărul de cercetători a ajuns1,la 20. 

Paralel cu ·c17eşterea. numărului de cadre cu pregă
tire superioară, s-au diversificat şi preocupările staţiunii, 
care au cuprins practic toate sectoarele de activitate ale 
agriculturii. În ace·st deceniu .s- au înfiinţat noi l~bora
toare de cercetare p~ntru a rezolva o serie de probleme 
n.oi ale marii producţii agricole. Printre acestea se nu
mără laboratorul de mecanizare, laboratorul de economie 
agrară şi laboratorul de protecţia plantelor, ale căror 
planuri tematice au fost orientate pe linia rezolvării 
unor prop1emt;, legate cte extinderea mecanizăr;ii Jn agri
cultură, de îmbunătăţirea activ'i'tăţ1i de organizare şi spe
cializare a procl~~ţiei ; şi de combaterea mai eficientă a 
bolilor si dăunătorilor. 1 

- Extinderea ' Lrtgaţiilor îi:t Dobrogea. ,odată cu pa
rea în eţCploatare a marilor siste~e de irig_are ,,Carasu". 
,,Razelm-Sinoe" ş.,i altele, ,.a Jnsemnat o nouă' etapă în. 
dezvoltarea cerc~ţătilor diri agricultură ? . 

- Asa cum se cunoastet Plenara C.C. al P .C.R. din 
martie 1970 a adoptat un' amplu pr:ograz:ri ,~e rdez'{oltare 
a lucrărilor de Jmbµn.ătăţiri funciate. Ac.e~t progi:am 9-
stabilit pentru prima dâtă, pe) Baka U!}ei concepţii Aqi, un 
ansamblu de măsuri şi acţiuni de mare anvergurş_ şi de 
largă p~rspee.tivă pentru dezvoltarea agriculturii,. în con
fbrmitate cu progresµ} neţntrerupt al .., economie.i noastre· 
nationale . 

• 
Pentru a răspunµe mai bi ne noilor realitâţi ale agri

culturii dob.rogene~ din toamna anului 1~69 .Staţiunea 
Valu lui Traian a fost profilată pe culturi irigate. Odată 
cu aceasta, StaţiU;n.ea a început o nouă etapă de dezvol
tare a oercetărilor ştiinţifice legate de noile condiţii cre
ate în agricultură. Planurile temaţice de cerce.ţare au 
fost îmbunătătite si orientate în vederea rezolvării mul-. ' 
tiplelor aspecte ridicate de tre~erea la o agriqultură iri-
gată. La întocmirea noilor planuri tematice de cercetare 
am colaborat cu organele agricole şi cu speciali.ştii din 
agricultură. pentru a ·realiza o legătură cît mai stl;însă 
a .acestora cu cerintele dezvoltării intensive si m1.:1ltila-. . 
terale a agriculturii d.in această parte a ţării. Trebuie 
să arătăm îns·ă că Statiunea de la Valu lui Traian si-a . . 
orientat o parte din tematica de cereetoce pe linia sta
bilirii tehnologiilor de cultivare a plantelor .în condiţii 

de irigare încă din anul 1966. Am reuşit astfel ca într-1.1~ 
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termen ~curt $ă stabilim principalii parametri tehnolo
gici pentru eondiţH de irigare la- culturile de bază. 
Aoeasta a făcut ca în momentul în -ccare au intrat în ex
ploatare1f marile sisteme der ir-igare :la nivelul anilor 
1969-1970 staţiunea să poată pune la dispoziţia unită.: 
ţilor de producţie noile tehnologii pentru culturi irigate. 
Mai mult, în momentul în care irigaţiile au început să 
fie aplicate pe suprafeţe tot mai m ari, staţiunea a reuşit, 
pe baza rezultatelor cercetărilo'r executate în ~erioada 
i966-1969, să recomande unitătilc-ir cele mai valoroase . . . 

soiuri şi hibrizi care s-au dovedit corespunzători noilor 
condiţii dih ag,ricultură: 

în deceniul anilor '70, îh programele de cercetare 
ne-am fix:at ca obiectiv prfncipal elaborarea t.111or teh
nologii· moderne de folosire intensivă a suprafeţelor iri
ga te, 1în vederea obţinerm unor producţii de 10 000-
12 OOO kg porumb la hectar, 6 000-"l OOO kg/ha la g,ri.u, 
3 000-3 500 kg/ha· soia, 3 500-4 000 kg/ha la floarea 
soarelui ţ· iO OOO kg/ha la cartefil ~ . 

I.ntrotlucerea ,irigaţiilor în 1 Dobrogea a făcut posibilă 
realizarea acestor o·biecti~e. Se cunoaşte că Dobrogea 
~ste zona cea mai aridă din~ ţară. ' PFecipitaţiile care cad 
în această parte a ţări:i Jnu reuşesc să satisfacă decît- în 
proporţie âe 40-600/o" ·necesarul de apă' al culturilor 
agricole. Din aeeastă ca.uză, apa constituia aici fa-eterul 
limitativ al produoţiilo~ Odata cCl în1ătutarea efect~lGF 
secetei, prin introduce.rea frigaţiilot, ~e creează în Do
brogea con'diţi:i :-din aele mai bune pentr1,1 c'reşterea con-
tinuă, a pr0duoţiil@'.r agricole) r 

Baza ·materială a continuat să -se îmbunătăţească şi 
odată c~ ea a spor it şi numărul _ce.rcetăt0ti1or, ajungînt'.f 
în prezent la 26. Aceasta a per-mis ca. la realizarea obiec.: 
tivelor propuse„ să ~se treacă ,rtot mai mult la~ cer eetarea 
în echipe complexe de spe'cialişti care să rezolve prin 
studii minuţioasei şi aprofundate folosirea măi eficientă 
a apei de irigaţie şi a îngrăşămintelor, a >energiei solare 
Şi a mijloacelor meeaniCef pentru reducerea consHmului 
de carburanţi şi energie/ b 

!11"'cepind din 'an:uJ 1971, statiurrea noastră a av·ut ·cin
stea să fie vizitată def; trei ori ' de secretarul ge.neral al 
partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Cu- ocazia aces::. 
tor vizite de lu@ru; am primit numeroase"" indicc;tţii pre
ţioase din partea secretarului geti1eral al partidului, în . . 
vederea îmbunătăţirii muncii de 'cer cetare, ridicării 
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acesteia la no,i cote. Am1 fost îndemnaţi să fim mai in-· 
drăzneţi în munca de cetcetare, să. că:u,tăm necontenit. 
noi căi şi mijloace de sporire a produqţieii să creăm 
soiuri şi hibrizi cu pQtenţial productiv mai i:idicaţ, mai 
bine r adaptaţi condiţiilor noa~tre. Vizitele secretarului 
general al partidului, a:pvecierile pe. ca1te le-a făcut cu 
aceste ocazii au constituit p.entrll noi sent-imen~ de m1n
drie şi _satisfacţie. în ac~J.ş,şi timp, aceste vizjte au prile
juit de fiecare dată şi adevăra,te momente de bilanţ ale 
activităţii noastre, relieJi.ndi în ae,elaşi.-1timp lipsurile şi ne,a
junsur,ile d.in activitatea noastră. 

- Ce rezultate mai importante ş ... au qbţini.;it îh 
ultima1 etapă dei dezvoltare ,a staţiunii ? I:> , ._ 

- Cercetările întreprinse, de noi începînd -din anul 
1971 au conda.s. la elaborarea · unor tehnologii moderne 
pentr11 toate plantele de1 cultură din agricultura Dobro
gei-. Obiectivele propuse Q~~tru ~deceniul ~pilor '70 fJ au 
fost substanţial depăşiţe. Arn ·ajuns,.. să rţalizăm în cîrfi
purile experimentale producţii de peşte 16 OOO ,kg.J po
rcrmb boabe la ha, ·peste 8 0.00 kg/ha griu, .peste .9 OOO kg 
orz la hectar, peste 4 .... 000 kg floarea-so~elul. Cum po
tenţialul clfanatie al Dobrqg~i este pel mai :ridie..a,t din 
ţară, am trecut la elabor.~tea unort teJ;in.ologii de eajti
vare a unCJr plante în c-µltu1•ă succesivă în veâ_erea 1reali
zării a două recolte pe W'ţ,, ~e aeeaşţă linie tr.epµie „evi
denţiate preocupijrile staţiwiii 1noastre de erea:re a urror 
Hibrizi de porumb cap~bili să reşlizeze r~coltei de 
6-8 ţjha, atunci cînd sînt cultivaţi în· tmiriştea orz,µlui 
sau a soiurilor mai timpurii de g.rîu. 1n anul 1981 a fost 
omelogc;tt hibridul H.S. 94 Dobl!ogea, creat la Staţiunea 
Valu, lui Traian, :Pi:brid ,cu cea mai sc1;1,z;tij> perigadă de 
v;egetaţie dintre toţi hi bnizit , româ.aeşti. Alţi d_oi hibrizi 
creaţi aici au fost predaţi Comisi~i de iStat pentru om.o„ 
l@gare. 

1n ultimii,doi-trei ani ne-am ,îndreptat atepţia pentru 
găsirea unor soluţi1 noi în vederea .lfolosirii cu randa
mente sporite a .apei de: , irig~ţif!! şi a îngră$.ămintelor, 
pentru a putea reduce şi pe ac,eastă cale consumul de 
energie. Primele rezultate qpţinute -ne--:au arătat el pu
tem !mbµ1:ă~ăţi 1~ ~~ptinuare. '11aţametri; en,ergetici~ A~t
fel, 1ncercar1le ,facut~ de noi 1n experienţele cu Jr<i?gun. 
de irigare · şi consum. Gle, ap~. nefau, pei:m{s, printr-o . ap_!i.
care , mai raţională .a irig.aţiilor, să , reducem normele de 
irigare cu pînă la 250/0 lar porumb, soia. şţ ,iloarea-soa:celut, 
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fără ca producţia săr fieJ; ~fectată. In scnimb, -reducerea 
normelor de irigare înseamnă o economie de 300-
400 kw/h pe hectar. ,,. 1 1..-1 

S-au introdus, tn ultimii ani, în .a~icultura Dobrogei, 
noi soiuri şi hibrizi, mult mai bine adaptaţi condiţiilor 
noastre şi mai productivi. ·ln acelaşi timp1 am stabilit 
tehnologia de caltivare pentru tot materialul biologic 
nou în.tradus 1în 1culţură~ ,; . 

Am I trecut la te-laborarea unor tehnologii a~aptate 
condiţiilor microzonelor din Dobrogea. Pentru aceasta, 
am trec11t la înfiinţarea unor centre experimentale în 
cele mai caracteristice tni<n'ozone, în care am ;iniţiat pro
grame tematice specifice. Astfel, am înfiinţat centrele 
experimentale Mihail Kogălniceanu şi C~simeea în ju
deţul Tulcea şi centrele experimentale Stupina şi Bă
neasa în judeţul Con.stanţa. Centrul Băneasa este p;rofilat 
în exclusivitate pe agrotehnica 1 culturilor neirigate, el 
urmînd să. elabereze tehnologii pentru zona neirigabilă 
a judeţului Constanţa. eu sprijinul speeialilştilor din 
staţiune, s-au organizat în ultimii ani loturi demonstra
tive î1a multe unităţi agxicole de stat şi cooperatiste, ade
vărate cîmpuri, e~perimentale, ale căror rez.1.:1ltate se re
găsesc' in1 tehnologiile elaborate de noi. 

Pentru' integrarea mai orgânic·ă · a cercetării cu pro
ducţia,, în ultimii ani, o parte ~in specialiştii stăţiunii au 
fost repartizaţi: în cdnsilii agroindu.sţriale sau unităţi de 
producţi~, pentru a acorda un ajutor concret la aplicarea 
tehno:logiilor elaborate d~ noi. 

In u1t~ti .ani, s~a îmbunătăţit activitatea df~ publf
care SÎ difU'zare a rezu1 ta te lor CeI c'etăl'ilor Sti.in tifice. 

' ~. \ p f ' " 

In sectorul. ,de producţie al Staţiunii, ca'l;~e ~re sar
-cina de a produce seminţe cu valoare biologică ridicată, 
s-au obtinut în ultimii ani succese remarcabile. Produe
ţiile qbţiţiute tn fermele de pr~ucer~ cr}:ie ·sămînţă ~1.1 

,crescqt_ an de, an. A.ce.ste prqducţii a11- permi.ş unităţii 
.noastre s~ li~reze uniţăţjlor de produ.cţie din z:9nă, în 
·ultimii anC peste 3 OOO t sâmînţă cu valoare biologică 
-ridic'ată. Amintim, de . asemenea, . că nu de m t11t)' la sta
ţiune a intrat În exploatare 'Un complex· modern de CQn
diţionare şi tratare a seminţelor care ne permite să îm-
bunătăţim calitatea acestora.. ' . 'î 

Pentru actiyitatea desfăşurată pe linia creşterii con
tinue a producţiei agrieole, unitatea noastr,ă a fost tlis-
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tinsă î11 u ltimii 1.5 ani, de două ori cu Ordinul Muncii 
clasa I si o dată cu Ordinul Muncii clasa a II-a . • 

Ne mîndrim şi noi, alături de toţi lucrătorii ogoarelor 
dobrogenet cu succesele obţinute în u ltimii ani de agri
cultura acestei zone. Şi ar fi suficient să amintim că în 
anul 1.982 s-au obţinut, în judeţul Constanţa, producţii 
medii de 6 OOO kg porurpb la ha, peste 3 7QO kg grîu la 
ha, peste 4 500 kg/ha o-rz şi aproape 1 500 kg/ha fas@le, 
?Cestea constituinq. cele mai, mari producţii din istoria 
judeţului nostru. in acelaşi timp, ne faeem pă.rt~qşi şi la 
unele neîmplţniri din agri<;ultura acţsţei zone. Sîntem 
.conştienţi că mai avem, încă. multe de făcut., eă agricul
tura dobrogeană aşteaptă. de la 11oi sojuri ,şi hibrizi mai 
valoroşi, tehnologii CJ;I. parametri energetici şi economic) 
superiori, o asistenţă tehnică tot mai competen.tă şi sub
stantială . • 

- Ce vă propuneţi pentru viitor? 
- Aşa cum se cunoaşte, Consfătuirea de lucru de la 

C.C. al P :C.R. pe pr obleme de agricultuFă, organizată din 
iniţiativa secretarului general al par:tid1:1lui, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, a trasat sarcini de o deosebită în
semnătate şi ·pentru lucrătorii clin domeniul cercetării 
agricole. Am trecut, as·tfel la realizarea unui amplu pro
gram de creare a uno,r soluri ~noi de griu, orz, fasole, 
mai bine adaptate c.ondiţ1ilor pedoc1fma-tice aJe- zonei 
noastre. De asemenea,, 1 prin preluar~a unei sqprafeţe de 
1 500 ha teren arţ1bil1 vom , şpori sul;>stanţial cantitatea 
de sămînţă cu valoare biologică ridicată pe.1 care o vom 
pune la dispoziţia~ unităi;ilor de proq.ucţie. V9ro ind~plini 
astfel sarcina trasată de se.cretarul general al partidulpi, 
ea peste 70«/0 din întreaga <?anti ta te de sămînţ.ă să fie 
din categoriile biologice de elită şi înmulţirea I. 

incă din acest an, vom extîncle..) cereetările de meca„ 
nizare, chimizare şi irigare a culturilor, în vederea sta
bilirii unui comple-x de măsuri care să ducă la ro redu
c,ere substanţiali\ a consumului de carburanţi şi energie., 
precum şi stabilirea unoi: tehnologii de vîrf, eare să ne 
permită să realiză1'lţ în ~j tc~

1
tare 

1
20-22 t de p,or\lmb la 

ha; 8- 1 Q t · de griu la ha, peste 10 t/ha orz, 5 t/ha floa-
rea-soarelui. - i:; • 

Ne propune;m să îmbunătăţim în contimuare integra
rea cercetării cu producţia . 1 Pe ac.ea.stă linie,; vom: sprijini 
mai eficiept unităţiţe de producţie în aplicarea t~hnolo-
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Vizita de lucru a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, îns0ţit de tovară~a 
Elena Ceauşescu, la Şantierul naval din Mangalia, în 16 septembrie 1976. 

Tovarăşul Nicolae Ceau~eu în anul 1946, în calitate de secretar al 
Comitetului regional P.C.R. Dobrogea, conducind lucrările unei şedinţe 

a activului d~.ziuaconstanta.ro 
-



Vizita de lucru a ,tovară!'iului 'Nicolae Ceauşescu 1.a Consiliul unic 
agroindnsttia l Cobadin. 
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ViZita de lucra a tovarăşului Nicolae Ceau.şescu, !nsoţ1t de tovarăşa 
Elena Ceauş.eseu, La Muzeul TrO'paeum Tr-aiani de loa Adamclisi, iii 
28 mai 1(177 . 

·vizita de lucru a tovarş.ş_ului Nicolae Ceauşescu la Şantierul naval 

Tulcea, în 26 a"w~ziU3COnStanta.rO -
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Vizita de lucru .a tov.an'işului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşe! Elena 
c;eauşesc11 la Chilia Veche, Judeţul Tulcea, !n 3 septembrie 1983. 
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giilor elaborate de noi. Vom acorda un sprijin mai sub
stq.nţial unităţilor produeătoare de sămţnţă, prin repar
tizarea a cîte unui cercetător în fiecare unitate speciali
zată, care să răspundă împreună cu cadrele de speciali
tate de calitatea semintei. 

Ăşa cum se cunoaş.te, nu peste, multă vreroe, Staţiu
nea Valu lui Traian va sărbători 50 de ani de activitate. 
Dorirn. ca la această aniYersare să ne prezentăm cu noi 
rezultate de prestigiu, care să contribuie mai substanţial 
la creşterea continuă a prodt1cţiei agricole a Dobl'ogei. 

I 

•• 

C 

• 
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La Palas, pe urmele 
căutătorilor ,,Lînii de aur'' 

• 

- Stimate tovarăşe dr. Moise Ştefan, Institutul de 
cercetări şi producţie pentru cre,Şterea ovinelor şi ca,pr.î
nelor Palas-Constanţa aduce o contribuţie importantă la 
ameliorarea rflseî oilor cu lînă fină şi semifină . Înfiinţat 
în octombrîe 1897, sub denumirea de „Oieria sistema
tîcăt4, urmărind ameliorarea rasei oilor locale, crearea 
unor rase noi şi experimentarea unor metode moderne 
de creştere şi exploatare a oilor, pe parcursul a peste 
opt deeenti, aici s-a creat şi perfecţionat rasa „merî,nos 
de Palas«, ale cărei rnslişîrî de producţie o situează între 
cele mai bune rase din lume. Care au fost etapele ee 
au condus la aceste rezultate ?' 

- Aşezarea geografică a Dobrogei, suprafeţele mari 
de păşuni şi condiţiile climatice favorabile au făcut ca 
în decursul vremurilor creşterea oilor să fie cel mai 
sigur mijloc de existenţă a locuitorilor din ac-eastă zonă 
a tărîî. 

• 

In Dobrogea veneau mulţi oieri transhumanţi d,in 
Muntenia, Moldova şî Transilvania. In secolu l trecut, 
Ion Ionescu de la Brad întîlneşte în Dobrogea peste ju
mătate de milion de ovine. ln prezent, pe meleagurile do
brogene cresc peste 1, 7 milioane ovine, iar în anul 1985 
trebuie să ajungem la 2 milioane, adică aproximativ 
9-1 Oll/0 din efectivele de ovine ale ţării şi oare consti
tuie densitatea cea mai mare, raportată la terenul agri
col, în comparaţie ou celelalte judeţe. 

lnfiinţarea în anul 1897 a „Oierfei Palas4
', precum 

si activitatea stiîntifîcă desfăsurată în cei 85 ani au în-, ' . . 
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fluentat hotărîtor nivelul cresterii ovinelor din Dobro-. . 
gea. Dacă ar fi să etapizăm acest drum mă·reţ parcurs 
de ştiinţă în domeniul dezvoltării oieritului în ţara 
noastră, putem .să distingem trei etape, şi anume ; 

• odată cu înfiinţarea Oieriei în 1897 şi pînâ la 
23 August 1944 - etapă ce se car.acterizează prin cău
tări, incer titudini ale unor înaintaşi, oameni de ştiinţă 
care în condiţiile regimului burghezo-moşieresc au reu
şit să pună bazele creării ras~i „merinos de Palas~, în
cepînd din anul 1924. 

• etapa a II-a, după 1944 şi pînă în 1981 la înfiin
ţarea Institutului de cercetare şi producţie pentru creş
terea ovinelor şi caprinelor, care răspunde de întreaga 
activitatt de cercetare în creşterea c:r:vinelor din ţară 
etapă care a culminat cu omologar ea rasei ,,mer inos de 
Palas" - 1962. 

• etapa de după 1981, de cînd funcţi.onează ca Insti
tut cu cele nouă staţiuni zona1e din ţară, et~pă cînd 
~i-a propus, şi a reuşit în mare măsu.ră, să treacă la 
o revoluţie $i în tlomeniul cercetării, să spri jine în profun
zime şi să ajute concret, eficace, unităţile crescătoare de 
ovine, pe practicieni şi pe toţi eei care se ocupă de creş
terea ovinelor şi caprinelo:i:. 

Obiecttvele cereetării ~tiinţifice vizează îndepl.ihit'ea 
şi depăşirea prevederilor planului cincinal 1981-1985 
de realizare a efectivelor de ovine şi a unor producţii 
sporite de produse agroalimentare şi materii prime. Re
alizarea unor producţii mari de lînă, carne, lapte şi pie
licele a determinat intensificarea cercetărilor privind 
ameliorar ea raselor loca,le şi crearea unor tipuri noi de 
ovine. 

In ceea ce priveşte rasa ,,merihos de Palas" va trebui 
creat un trp masiv de oaie ·cu greutate corporală mare, 
cu aptitudini pronunţate pentru îngrăşare intensivă şi 
un potenţial prod uotiv d€ peste 20 kg lînă ; 

- tipul de ovine Ruşeţu I, ; tipul de ovine prolific ; 
tipul de ovine de carne ; tipul de ovine d~ iapte. 

Pentru cr~şterea efectivelor de ovine s-au dezvoltat 
cercetările privind intensivizarea reproducţiei şi anume : 
inducerea şi sincronizarea estrusului, obţin·erea d.e fătă,r-i 
dese, folosirea însămînţărilor artificiale, congelarea ma
terialului seminal ş,.a. 

Dezvoltarea cresferii ovinelor a d.eterminat elabora-, 

rea şi aplicarea unor tehhologii noi de creştere şi ex-
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ploatare. în acest scop, cercetarea ştiinţifică a stabilit noi 
sisteme d"e într·eţinere, elaborîndu-se mai multe tehno
logii printre care : îngrăşarea indust1~ială a tineretului 
ovin pentru lină-carne, creşterea industrială a ovinelor 
de teproducţiej alăptarea artificială a mieilor, folosirea 
pajiştilor cultivate-irigate, tehnologii care deschid noi 
perspective de creştere şi exploatare a ovinelor din ţara 
noastră. 

Rezultatele obtinute de către I.C.P.C.O.C. în dome-• 
niul cercetării ştiinţifice constituie .o premisă trainică 
a posibilităţilor de mobilizare a tuturor forţelor mate
riale şi ,u·mane pentru îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor 
trasate. de conducerea de partid şi de stat. 

- Cu prilejul vizitelor de lucru în judeţul Constanţa, 
tovară~ul Nicolae Ceauşescu împreună cu tovarăşa aca
demicia;n rloctor inginer Elena Ceauşescu s-au îni.ilnit 
cu cercetătorii institutului, cu lucrătorii fermelor de 
produ~ţie. V-am ruga să ne vorbiţi despre mă5urile în· 
treprinse vizîncl înfăptuirea indicaţii101· secretarului ge
neral al partidului pentru îmbunătăţirea producţiei de 
lină, sporirea şi irnbunătăţirea producţiei de pielicele, 
sporirea şi îmbunătăţirea, producţiei de carne la ovine. 

- Pentru oamenii muncii din instftut vizita efectuată 
de către tovarăsul Nicolae Ceausescu cu ocazia Zilei re-. . 
coltei (23 octombrie 1982) a reprezentat un puternic sti-
mulent, moment de referinţă în activitatea de cercetare. 
Ca u.rmare a indi:caţîilor date s-a trecut la realizarea pto
gramu lui de obţinere pînă în an,ul 1990 a unei producţii 
tnedii de lină pe ovină de 20 kg în institut şi 10 kg la 
toate oviRele din judeţ. 

Aceste deziderate putem să le în9eplinÎ111 ·ţinînd cont 
de experienţa cîştigată de-a lungul anilo~, de oondi:ţiile 
asigu-vate de conducerea partid,ilui, de organele locale 
de partid şi de stat, cit şi de potenţialul productiv ac
tual al ovinelor în continuă ameliorare şi perfecţionare. 

Cuvintele de apreciere adresate colectivului de cer
cetători de către tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu privire 
la amenajarea şi exploatarea păşunilor i:vigate ca1'e asi
gură peste 100 tone masă-verde la ha, la performanţele 
obţinute la producţia de lînă d,e peste 12,5 kg pe o ovină 
în u1timi1 ani, cu privire la producţia de peste 200 t 
sfeclă furajeră şi 14 t porumb ştiuleţi la ha şi care, în 
t0talitate, asigură peste 15 mii unităţi nutritive la ha cit 
şi aprecierile pozitive la adresa loturilor de ovine şi ca-
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prine prezentate în expoziţiet a raselor indigene, şi 
a celor importate, despre prezentarea programel0r şi obi
ectivelor în domeniul eetcetării pînă 1985 ne-au mo
bilizat şi activizat mai mult pentru ca rezultatele eerce
tării să pătrundă cit mai r apid şi adînc în marea pro
ductie . 

• 

- Tovarăşe Moi.s~ Ştefan, sînteţi ini:ţiaterul un1,ţi 
program care vizează crearea unor energii neconvenţio
nale. Se poate sp~n.e că asiştăm la o »premieră mon
dială<' cîndt în afară de lapte·t lînă, carne şi alte produse, 
oaia este folosită şi pentru hidrocarburi. Ce rezultate 
preconizaţi să obţineţi de pe urma producerii bioga
zului? 

- Din qercetările . efectuate cu privire la obţinerea de 
energii neconvenţionale în eaclrul in,stitutului de cercetare 
şi producţie pentry creşter.ea ovinelor şi caprinelor Pa
las-Constanţa au fost obţi.J1ute unele rezultate de seamă, 
in functie de care am elaborat si lucrări la realizarea unui . . 
program de adaptare a unei ferme de ovine la consu-
mul de energii convenţionale în condiţiile mecanizării 
complete a proceselor · de muncă.t astfel ; 

a. Preducerea de biegaz din dejecţiiJe oe ovine şi di
ferite produse secundare din cadrul sectorului zootehnic 
şi al celui vegetal. 

Experimentarea s-a efectuat într-o microstaţie cu o 
capacitate de fermentare de cîte 2,4 m3 fiecaret adop
tîndu.-se principiu l de fermentare în f lux orizontal. Au 
fost trase următoarele concluzii ~ 

• diferitele categorii de ovine elimină în dejecţii cîte 
35-750/0 din cantitatea de substanţă uscată ingerată prin 
hrană; 

• din cant~ăţiie de substanţă uscată (S.U.) elimi
nată prin dejecţii, substanţa orgai1ică (S.0.) reprezintă 
850/o ; 

• dintr-un kg de S.0. se obţin î11tre 0,3-0t5 m3 bio
gazt media obţinută la Palas Îiind de Ot36 m3/kg S.0. ; 

• o ovină în vîrstă de peste trei luni consumă în 
medie 2-2t5 kg S.15., din care elimir1ă în dejecţii 
1- 1,.25 kg, care conţine circa 1 kg S.U., din care se 
J)oate obţine în medie cite 0,4 m3 biogaz. Rezultă o me
die anuală de citea 150 ms biQgaz/oaie. La un efectiv 
mediu de 10 mii ovine se pot r eali-za anual cirea 1,3-1,5 
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milioane m3 biogaz1 care se pot transforma în energie 
obtinindu-se circa 2 milioane kwh . 

• 
Pe baza rezultatelor obţinute pînă în prezent, la 

I.C.P.C.0.C.-Palas a fost realizată şi pusă în funcţiune o 
staţie cu producţie zilnică de 25D m3 biogazf şi sîntem în 
curs de execuţie a unei staţii de 4 OOO m3 biogaz/zi eare 
va fi pusă în funcţiune în acest an. 

Din staţia de 250 m3, care va f i extinsă la 400 m3 

biogaz pe zi, vom încălzi 1aboratoare1e de eercetare, o 
hală cu ovine, două blocuri cu cite 40 apartam,ente şi 
apa tehnologică necesară, asigurînd şi consumul cu-rent 
de biogaz în laboratoare. Cu biogazul produs de staţia 
cu capacitatea de 4 OOO m3/zi se vor desl1idrata anual 
cîte 6-8 m.ii tone furaje, vom încălzi o seră de 3 mii mp, 
o maternitate, creşe de miei şi locuinţele muncitorilor 
din fermă. 

Eventualul excedent se va transforma în energie 
electrică, obţinîndu-se u·n kwh din n,7 m,3 biogai. 

b. Folosirea energiei vînturilor pentru extragerea 
apei de la mari adînchni. împreună cu I .N.C.R.E.S.'f. 
Bucureşti, sub conducerea C.N.Ş.T ., la Palas am realizat 
o turbină eoliană cu o putere de 10 kwh, care extrage 
apă de la 100 m, avJnd un debit orar de cite 10 m3 

apă/ha, asigurînd astfel apa necesară pentru o .fermă de 
15 mii oviBe, fără consum de- energie convenţională. 

c. Captarea energiei solare. in mod e1c'perimental, am 
realizat o suprataţă de 48 m2 panoui;i care captează ener
gi,a solară şi încălzeşte apa menajeră la 60-806C. ln 
perspectivă urmărim extinderea capacităţii de captare 
a energiei solare cu care să în·călzim apa menajeră în 
tot institutul, urmărind să folosim energia solară şi 
pentru deshi c:!.ratarea furajelor. 

- Credem că nu este lipsit de importanţă să ne vor
b.iţi de unele noutăţi în tehnologiile de creştere a ovi
nelor .şi, poate, despre rezultatele obţin'ute pînă în pre"
zent. 

- Avînd în vedere faptul că procesul de intensifi
care a prod ucţieî agricole cuprinde majoritatea sectoa
relor de activitpte, am iniţiat şi e·xecutat cercetări pen
tru intensificarea proceselor de muncă şi în creşterea 
ovinelor. 

În realizarea acestor actiuni am avut în vedere evo-. ,. . . ~ 

luţia forţei de muncă angajate în agricultură, a mijloa
celor materiale, necesitatea elaborării de căi şi metode 
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pentru folosirea integrală a potenţialului productiv al 
ovi;nelor, sporirea productivităţii muncii şi a eficienţei 
economiei fn aces-t sector de activitate. 

Pe baza acesto,r considerente am elaborat tehnologii 
de creştere şi exploatare pentru toate categoriile d.e ovine, 
caracterizate prin mecanizarea t1J.turor proceselor de 

~ 

munca. 
Dintre tehnologiile elaborate p"f;ezentăm pe cele ·maf 

importante: o tehnologie de tip indusJrial pentru creş
terea şi ex;ploatarea ovinelor de reproducţie concretizată 
prin întreţinerea oilor în adăposturi de mare capacitate 
cu pardoseală din grătare,. care ,se caracterizează prin 
mecanizarea preparatului şi distribuitului hranei, a adă
patului, a evacuării dejecţiilor, a tunsului, mulsului, de
zinfecţiilor şi dezinsecţiilor. 

Prin aplicarea noilor tehnologii productivitatea mun
cii creşte de 5- 10 ori faţă de tehnologia tradiţî:onalâ: 

• Tehnologia de tip industrial pentru creşter.ea tine
retului femel de reproduc;ţie. 

• Tehnologia !il'e tip industt·îal pentru <;reşterea şi 
îngrăşarea tineretului c:>vin pentru lînă-carnţ. 

• Tehnologia evacuării şi valorificării dejecţiilor din 
fermele de ovine. 

• Tehn ologia înfiinţăldi şi exploatării pajiştilor cul
t ivate în zonele cu terenuri irigate: 

Aplicarea acestei tehnol9gii asigură produc.ţii de 
100-120 t/ha masă verde, iat păşunatul se realizează 
făr-ă consum de fortă de muncă. . . 

- Cu p1·ivire la trecut, prezent şi viitor la această 
şcoală românească de zootehnie, care au fost ipreocupă..., 
rile î11aintaşilor, ale oamenilor de ştiinţă care au avut o 
contrio1Jtie de seamă la dezvoltarea in·stitutului si mai 

' . 
ales la CFearea rasei ,,merinos de Palas<' cunoscută astăzi 
în întreaga lume? 

- Nicolae Filip, întemeietorul zootehniei româneşti, 
a militat pentru înfiinţarea Oieriei Palas. Împreună cu 
A~ Locusteanu au convins Ministerul Agrţculturii, In
dustriei, Comerţului şi D0meniil0r de necesitatea creării 
unei şcoli româneşti pentru creşterea ovinelo-t. Opei·a 
acestor ctitori a fost continuată si dezvoltată de către • . I -

prof. Nicolae Te0doreanu, care în perioada de după 1925 
creea.~ă rasa ,,merinos de Palas". 

Acestui minunat om de stiintă i se alătură dr. Savu 
' ' Timariu şi împreună îşi văd opera încununată de succes 
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prin omologarea în anul 1962 a rasei „merinos de Pa.las", 
prilej cu care li se acordă titlul de laureaţi ai Premiului 
de Stat. 

- Ati amintit cu emotie si veneratie de înaintasii 
l I • O • 

dv. Arh dori să cunoaştem mai îndeaproape preocupările 
actuale ale cercetătorilor inştitutuh.J.i ? 

- Rezultatele cercetării stiintifice obtinute de către . . . 
colectivul de oameni ai muncii din cadrul laboratorului 
de genetică şi ameliorarea rasei ovinelor, într-o perioada 
de peste 50 ani de activitate, s-au concretizat în forma
rea unor noi rase şi tipuri. Dintre acestea, rasa ,ţmerinos 
de Palas" s-a impus atît în ţara noastră, prin potenţialul 
înalt de producţie, cit şi pe plan mondi~l, fiind cunos
cută în prezent ca una dintre cele mai productive rase 
de ovine cu lînffi fină din lume·. Aşa cum am amintit, 
la baza experimentală de la Palas sînt în curs de for
mare şi consolidare ~ tipuri noi de ovine; tipul' de lapte 
(:pes.te 150 1 lapte pe oaie mulsă) ; tipul de carne (spor 
de creştere de peste 320 g/cap şi zi) ; tipul cu prolifi
citate ridicată (peste 200 n;iiei la 100 oi fătate). 

Aceste rezultate bune 0bţinute în munca de cerce
tar e, mai ales în domeniul ameliorării rG,sei ovinelor, au 
fost a:preciate de eondueerea superioară de partid şi de 
stat, prin acordarea unităţii noastre a celor mai înalte 
ordine şi distincţii ale Republicii Socialiste România. 

Dintre succesele n otabile, menţionăm crearea în ca
dru1 rasei ,,,me:cinos de Palas" a unor noi llnii, cu o 
înaltă valoare de ameliorare, putînd să dea, la desoen
de_nţi, o p,roducţle de peşte 12-13 kg lină în medie pe 
cap de ovină tunsă. 

Populaţia de ovine specializată pentru producţia de 
lapte, obţinută prin încrucişarea eilor Spancă şi Ţigaie 
cu berbeci din rasele importate : Avvassi şi Ostfriză, rea
lizează în me,die peste 150 1 lapte muls pe cap şi 200 l 
pe total l actaţie. De asemenea, se obţin peste 4 kg lir:i F' 
pe cap de oaie, iar la metisele cu Ostfriză de la 100 ol 
fătate se obţin 160-170 capete miei. 

Ovinele din noul t ip de carne au o greutate corpo
rală mare, de peste 65 kg la oi şi 110 kg la berb.eci, 
mie.ii îngrăşaţi cons:umîncl sub 4,5 U .N. pe kg spor şi 
avînd un randament la sacrificate de peste 550/0 şi peste 
650/o carne în carcasă. 

Tipu1 nou de ovine prolific~, obţinut prin încrucişa
rea oilor ,merinos de Palas" şi spancă cu berbeci din 
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rasele importate, are un sezon lung de repr.opucţie în 
tot timpul anului. 1n condiţii i:ntensive de creştere se 
pot obţine 2,8- 3,2 capete miei pe fiecare oaie matcă. De 
.asemenea, prin încrucişarea cu berbeci din rasele specia
lizate pentru caTne, se obţin miei cu. carcase de calitate 

.superioară, competitivi la export şi µe piaţa internă. Me
toda biotehnică preconizată constituie o cale principală de 
:ridicare a natalităţii turmelor de ovine prin aplicarea .Yn 
·.sectorul de prod·ueţie. 

Noile tipuri de ovine, ca rezultat al creaţiei ştiinţi
fic:e r,0mâneşti., vor sta la baza ameliorării ·efectivelor de 
ovine din ţara noastiă1 penttu sporirea şi îmbunătăţirea 
producţiilor de lînă, carne şi lapte. 

- Rog să fiu scuzat că vă întrerup, dar am do:ri să 
·cunoaştem cîteva preocupări în domeniul geneticii bio
,chimice, domeniu de mare actualitate în pre.zent. 

- Cît priveşte problemele complexe ale geneticii-bio
,chimiee, dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale 
,din institutul nostru a avut ca rezultat elaborarea unor noi 
·metode de selecţie pe baza ma1·kerilor genetici, cu o tnare 
,eficienţă prin aplicarea în producţie. Astfe,l, ·s-au deter
minat frecvenţele genice şi ale genotipurîlor, ale unor 
fracţiµni proteice din sînge şi lapte la popµlaţiile princi
pale de ovine autohtone şi din import. Dintre acestea, 
menţionăm tipurile de transferine .serice, albumine, beta
Iact0-globuline, caz.eime, h emoglobine, principalii anioni 
·şi cationi serici. În ultimii ani se impune tot mai mult 
pentru munca de selecţie, stabilirea factorilor de g:r-upă 
sanguină Ia specia ovină, pentru cunoaşterea paternităţii 
liniilor si familiilor din oadrul raselor de ovine. Pentru 
practica 'ameli@răril., a rezultat că există corelaţii între sis
temele biochimice şi î.nsuşirile morfo-productîve si de re
productie ale ovinelor, acestea putînd să fie folr,site în 
selectie, 

• 

Prin aplicarea ultimelor cuceriri ale geneticii canti
tative, rasele se pot cunoaşte maf bine, pînă la nivelul 
fîecărui individ, favorizînd dezvoltarea numerică a ge
notipurilor celor mai valoroase şi care transmit la descen
denţi în mod constant, la un nivel superior, cele mai 
utile însuşîri de pro.ducţie. ~Ietodele noi de biotehnie 
a reproducţiei, prin pr~eticarea însămînţării artificiale, 
crearea băncilor de sînge şi transplantul de zigoţi, con
stituie verigi care în mîna practicienilor conduc la ridl-
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carea producţiilor la nivele nemaiîntîlnite p1nă î:n P.re
zent. !'-stfel, are loc un fenomen de mutageneză conti
nuă prin transferul rezultatelor cercetării în unităţile· 
crescătoare de ovine, cale principală. de integrij·re a şti
inţei ev producţia, de sporire şi -îmbunătăţire calitativă 
a principalelor produse ce se obţin de la specia ovină. 

- Pentru perpetuarea speciilor ovine şi caprine re
producţia este funcţia principală. !n acest domeniu, ce 
noutăţi ne puteţi prezenta? 

- Noutatea eonstă în faptul că vizavi de studtile 
efectuate pentru cunoaşterea fiziologiei normale a pro
ceselor reproductive ne ocupăm şi de studiul unei re
producţii intensive la specia ovine şi caprine. Reproduc
ţia intensi'vă presupune utilizarea unor procedee bio
tehnice cu ajutorul cărora procesul de reproducţie est~ 
scos din mersul său autonom, aqeseori neregulat şi ne
sigur, ajută la desfăşurarea reproducţiei după un pro
gram propriu care să ducă în final la sporirea cantita
tivă şi cali:tati vă a produşilor:. Principalele obiective ale 
reproduoţiei intensive sir:i,t obţinerea "unui număr sporit 
de produşi, obţinerea ritmică a lor şi asigurarea unei 
efi'cienţe economice sporite. 

1n vederea obţinerii unui număr sporit de produşi,. 
cercetările noastre au demonstrat·' că aeest deziderat ma
jor se obţine prin îmbunăt~ţirea n~talităţii şi prolifici
tăţii, prin folosirea precoce a mieluţ~ior la reproducţie. 
prin aplicarea fătărilor · de'se şi prin aplicat-ea de mij
loace genetice. De exemplu, prin folosirea precoce a 
mieluţelor la reproducţie se scurtează perioada de creş
tere cu 40-5(')0/o, mieluţele intrînd în circuitul repro
ductiv cu 9-10 luni mai ·devreme, fără să aibă efecte· 
negative ulterio&re asupra performanţelor reproduc·
tive ; prin scurtarea intervalului dintre fătări s-au ob
ţinut, într-un interval de 5 ani , cite 11 43 miei pe an şi pe· 
cap de oaie. 

Un alt obiectiv maj.or, nou ca aspect de eercetare, 
atît pe plan naţional1 cit şi pe plan mondial, este îmb1J:
nătăţirea calitativă a produşilor prin aplicarea însămîn,... 
ţărilor artificiale cu material congelat de la cei mai va~ 
loroşi masculi, cu potenţial .genetic ridicat. 

Se ştie că, în ultimii ani, importul masiv de ovine· 
din Australia si Noua Zeelandă s-a făcut în ideea de a. 
ameliora rapid efectivele locale de ovine, Din acest 
punct. de vedere congelarea materialului seminal repre- .. 
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zintă o metodă biotehnică Cl,l mari perspective de a fi 
utilizată în practică datorită avantajelor economice şi 
mai ale~ zoov-eterinare. S-au.: efectuat cţrcetăti pentru a 
îmbunătăţi tehnologia de di1uare, congelare şi însărnî'n
ţare care să asigure în producţie o fecunditate la fătare 
mai mare de 50 la sută. Cercetările izo11tinuă pentru îm
bunătăţirea capacităţii fecundante a materialului semi
nal, rezultatele 0bţinute fiind incoostâhte sub as,pectul 
fecundităţii. Cercetările noastre trebuie- aprofundate şti
inţific, astfel ca şi co.ngelarea materialului seminal de 
berbec să poată fi folosttă în practică cu acelaşi succes 
.cu care este utilizată la specia taurine. 

Ritmicitatea produşilor este un alt obiectiv al pro
-ducţiei intensive, care se obţine prin inducerea şi sincro
nizarea estrusului cu diferite prepar ate hormonale în se
zon normal sau eontrasezon. 

S-au obţinut rezultate 'h>une prin folosirea unor pre
parate hormonale pe bază d·e progestine, pr ogesteron 
:natural sau, prostaglandine. Un aspect mai nou îl consti
tuie inducerea estrusului cu ajutorul colastrului de vacă. 

Şi în reprod~cţie ·se urmăresc aspectele econ,omice, 
pe care le o'bţinem printr-o serie de cercetări cum ar fi : 
-stabilirea diagnosticului timpuriu al gestaţiei prin dife
rite metode, găsirea de noi mijloace pentru depistarea 
estrusului la ovine şi prin recuperarea femelelor infe
,cunde. Alături de metodele mai cunoscute privind diag
nosticul timpuriu, al gestaţîei la oaie, cum sînt- cel cu 
ultrasunete, dozarea chimică a progesteronului seric sau 
·meţoda radiologică, sînt abor date metode noi, cum ar fi 
depistarea imunologică a gestaţiei sau dozarea pi::ogeste-

TonulqJ plasm<;Ltic cu ajutorul izotopilor radioactivi. 
Aceste două metode permit depistarea stării cle ge·staţie 
între 10 şi 30 zile după montă. · 

Laboraţorul de reproducţie din cadrul institq tului 
nostru posedă o puternică bază materială, prin eare se 
realizează lucrări de microscopie optică şi electronică, 
:spectrofotometrie, unde cer,cetările fundamentale reali
zate constituie suportul ştiinţific al cercetărilor aplica
tive în domeniul reproducţiei. 

Ne gîndim să abol'dăm în viitor şi alte aspecte de 
noutat~, cum ar fi : t-ransplantul de ovul e, zigoţi şi ~m
brioni, sincronizarea ,prin metode neho'rrnonale sau diri
jarea sexului şi altele. 
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- Exprimarea întregului potenţial biologic al ovi
nelor implică asigur.area unei alimentaţii ştiinţifice, ca1:·e 
să satisfacă în totalitate necesităţile fiziologice şi de 
producţie. Ce ne puteţi spune în le.gătură cu aceasta? 

- Preocupările în domeniul · nutriţiei ovinelor sînt 
axate pe găsirea un.or metode eficiente de valorificare 
superioară a tuturor resurselor fura3ere, p1·in diferite 
metode de preparare şi corn bina ţii de, sortimente, ca şi 
prin stabilirea unor structuri de raţii caFe s-ă asigure 
producţii de carne, lapte şi lină la un nivel superior. 
Pentru realizaret;l acestor deziderate majore, orientarea 
cercetărilor noastre. este axată pe optimizarea tehnolo
giilor de hrănire a tineretului şi ovinelor de reproducţi~. 

In contextul Qptimizării tehnologiei de îngrăşare a 
tineretului ovin mascul au fost elaborate şi puse la clis
poziţia fabricilor de nutreţuri combinate reţete cu di
ferite nivele de energie şi pFoteină, diferenţiate pe rase 
şi nivele productive. 

Pleoînd de la necesitatea valorificării superioare a 
pro·d.ucţiei secundare, cu pondere mare în balanţa fura
jeră a animalelor rumegătoare, se studiaz.ă posibilitatea 
u,tilizării în complexele de îngrăşare a unor reţete cu 
cantită,ţi reduse de concentrate şi cu o pondere mare a 
furajelor grosiere (paie, coce-ni, ciocălăi) . 

In ultimii ani, în preocuparea institutului a stat. 
tectclarea nutritivă a rezidurilor zootehnice, acotdîn
du-se o atenţie d~osebită dejecţiilor obţinute de la ani
male. Rezultate deosebite au fost obţinute în u:rrna fo
losirii în raţiile de îngrăşare a tineretului ovin a dejec
ţiilor de păsări provenite din aşternut permanent. 
această metodă frind folosită în prezent în multe com
plexe de 1ngrăşare. 

S-a studiat utilizarea ureei in raţiile de îngrăşare. a 
mieilor şi în hrana oilor afla:te în gestaţie şi lactaţie, ca 
înlocuitor al protetnei, substanţă nutritivă ce este defici
tară. In urma rezultatelor obţinute s-a relevat posibili
tatea substituirii parţiale a azot.ului proteic din raţiile 
ovirrelo1\ :fără să fie influenţaţi negativ indicii mor
io-prod uctivi şi de reproducţie ai animalelor. 

Orientarea cercetărilor de nutriţie pentru ovinele de 
reproducţie este axată pe găsirea unor soluţii tehnolo
gice capabile să ducă la valorificarea superioară a tutu
ror resurselor furajere. A fost studiat 'raportul între fu-
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·rajele fibroase şi grosiere, astfel încît să fle realizate 
raţii echilibrate care să nu influenţeze negativ produc
ţia de lină şi lapte a oilor. Datele obţinute conduc la 
recomahdarea că în hrana administrată in perioada de 
stabulaţie la ovinele cu lină fin-ă nutreţurile grosiere nu 
trebuie să depăşească 50(),/0 din totalul nutreţurilor fi
broase. 

Folosirea n1J,treţurilor suculente în cantitate mare în 
1'irana ovinelor de reproducţie constituie o preocupare 
permanentă a nutriţioniştilor din î,ntreaga lume. in acest 
,context, s-a experimentat utilizarea porumbului însilo
zat, a sfeclei furajere şi a silozului de graminee şi le
gµminoase în cantităţi de 30-600/o din sub:stanţa us
cată a raţiei, cu rezultate bune sub aspectul sănătăţii 
:Şi productivităţii ovinelor. 

Preoc:upările actuale şi de perspectivă ale nutriţio
niştilor sînt orientate spre creşterea eficienţei utilizării 
pajiştilor naturale şi cultiv:ate în hrana ovinel0r, mărirea 
gradului de valorificare a furajelor gr0siere, prin dife
rite tratamente chimice realizîntlu-se mărirea digestibi
lităţii furajelo1~ şi sporirea indicilor morfo-productivi ai 
animalelor, identificarea şi experimentarea de noi re
.,5urse furajere. 

- Cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la coopera
tivizarea agrtcul turii în Dobrogea şi „Zilei recoltei ({, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu a vizitat institutul, apre
ciind, pe lîngă rezultatele bune obţinute, pajiştea cul
tivată irigată de la fermele de producţie, indicînd tot
odată extinderea acesteia in toată Dobrogea. Care este 
~isecretul" obţinerii unor producţii mari de pe <;1ce.ste 
pajişti? 

- Cu prilejul vizitei de lucra,, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu a indicat extinderea în toate unităţile de pro~ 
ducţie a păşunilor cultivate irigate dµpă modelul de la 
Palas. in judeţele Constanţa şi Tulcea t1·ebuie să se 
scurteze stşblJ,laţia la ovine, să s~ păşuneze o perioadă 
de cel puţin 220-240 zile pe an. 

Mulţi specia1işti în producerea furajelor şi în creş
terea ovinelor au văzut la faţa loeului, în apropierea 
fermei „€5 Martie" •a institutului, cele 160 ha de pajişti 
,cultivate irigate unde peste 15 OOO o:vine pasc ad-libitu:tn 
(la discreţie) 210- 240 zile pe an. Amplasarea, întreţi-
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nere_? şi exploatare~ pajiştilQr şi mai ales înfiinţarea lor 
constituie de mai multă vreme o preocupare a cercetă
to1·ilor. 

In anul 19a2 d.e pe aceste pajişti am re~lizat o pr~ 
duetie medie de 112 t de -iarbă la hectar . • 

,,Secretul"? - teren foarte bine pregătit, semănat 
cu sămînţă qe elită (amestec tle graminee şi legumi
noase), îngrăşăminte organice (dejecţii de ovine) şi ch1-
mice, multă, multă apă (prin irigat) şi un păşunat ra
ţional. De altfel, păşunatul fără om se practică de cîţiva 
ani la no.i prin asigurarea unei parcelări a solelor ştiin
ţific organizată. Cele 15 OOO ovine, în loturi de 2 OOO ca
pete co-respun.zător parcelelor cile păşunat, sînt întreţi

nute în exehasivitate pe păşuni, unde li se asigi1ră în 
permanenţă apa. La 4-6 zile parcelele se şchim,bă ur
mînd să revină acelaşi lot pe aceeaşi parcelă după 
26-28 zile, timp în care păşunea se fertilizează şi se 
irigă conform unui program judicios întocmit. 

Relaţia trivalentă ovine, păşune, adăpost î)i. găseşte, 
în nota de eficienţă economică, aplicarea ca o metodă 
nouă de creştere intensivă a ovinelor, corespunzător in
dicaţiilor date de conducerea superioară de partid şi de 
stat în contextul noii revoluţii agra1:e. 

- Din âialQgul cu dv. reiese faptul că tn existenţa 
institutului aproape seculară s-au obţinut rezultate re
marcabile. O contributie însemnată si-au adus-o înain-. . 
taşii despre care aţi amintit, obiectivele de realizat sînt 
măreţe. Pentru aceasta se cer cadte de cercetare de 
înaltă tinută stiintifică. Cu cine continaati această mi-. . . , 

nunată tradiţie ? 
- Aşa este. Fără oameni, începîn'd de la ciobanul de 

odinioară eare se mai numea şi ,,doftorul cîrdului«, la 
laboranţi, tehnicteni1 specialişti şi cercetători, nu ne-am 
putea mîndri cu rezultatele pe care noi le consici'erăm 
totuşi modeste. FăFă aceşti oameni care _sînt înscrişi în 
1,eartea ae aur" a institutului cu litere mari, nu am fi 
fost cunoscuţi în ţara noastră şi peste graniţele ei. Am 
primit nenumărate delegaţii din ţară şi din străinătate~ 
oameni de prestigiu, oameni de ştiinţă de' pe toate meri
dianele globului, care au plecat cu impresii frumoase 
de la noi. Unii din acesti vizitatori ne-au întrebat unde 

• 
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sînt oam-enii care au „şlefuit" aceste fiinţe necuvîntă
toare ? Acestora le-am răspuns că sînt peste tot şi în tot 
ce am realizat mai frumos. 

Şi aşa m-am despăJiit de harnicul colectiv de cerce
tători şi nu după multă vreme am reflectat cu emoţie 
şi recunoştinţă la „lîna de aur", care se pare că există 
şi nu numai aici, în Dobrogea ... 

.. ., 

! 
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Verticala urbanităţii 

Ansamblul activitătilor de sistematizare desfăsurate 
• • 

în teritoriul judeţului Constanţa s-a integrat cu perma-
nenţă grandiosului proees de transformar e revoluţionară 
a vieţii economice şi sociale a ţării noastre, partieipînd 
astfel dir:ect la materializarea concepţiilor, strategiei şi 
etapelor construirii societăţii socialiste multilateral dez
voltate. Sistematizarea ter itoriului _şi localităţilor a ac
ţionat ca o componentă majoră a planului unic de dez
voltare e.conomică şi socială a ţării noastre, avînd ca 
principal obiectiv determinarea, coordonarea şi planifi
carea pe etape distincte a dezvoltării armonioase a prin
cipalelor relaţii economice şi sociale, precum şi soluţio
narea implicaţiilor obiective ce decurg din acest proces 
si se manifestă la diferite nivele functionale. Tovarăse . - - - . . . 
arhitect Gheorghe Dumitraşcu, ca director al Institu
tului judeţean de pr.oiectări, laureat al Premiului de 
Stat, ce rol atributţi sistematizării ? 

- Desi este o activitate relativ nouă - a cărei sferă • 
de acţiune şi metodologie a început s·ă se precizeze .în 
ultimii 25 de ani -, rolul sistematizării în activitatea 
ovganizatorico-administrativă a statului a devenit din ce 
în ce mai important, datorită ponderii cu care această 
disciplină participă la rezolvarea problemei de oii·gani
zar e teritorială. Sistematizarea a devenit, in strînsă co-
relare cu planificarea, unul din prineipgilele mijloace fo
losite de organismele statale şi de aparatele administra
ţiilor locale pentru promovarea unei politici unitare de
dezvoltare economică si socială . • 
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Pentru regiunea Dobtag~a) începutul intensificării 
activităţii de sistematizare şi m ai ales perm;lnentizarea. 
acesteia poate fi situat îh anul 1957 cînd a fost înfiinţat 
în oraşul Constanţa un institut de proiectare. 

Această mă-sură este consecinţa directă a politicii 
promovate de conducerea partidu lui şi statuli;i nes,tru. 
pevitru desc'entr alizarea unor funcţiuni de coordonare„ 
în scopul realizării unui grad mai ridicat de eficienţă 
şi o·perativitate în dezvoltarea omogenă a tuturor regiu
nilor. Evoluţia activităţii de sistematiza1·e a urmat curba, 
ascende-n.tă a tuturor realităţilor social-economice româ
neşti, remarcîndu-se în special ultimii 15-20 ani, cînd 
întregul program de sistematizare s- a situa t pe lin1a 
unei continue eteşte:ri calitative în cadrul procesului de· 
armonizare a $tructurii e_conomi~e, a ştructurii forţei de· 
muncă şi dezvolţ13.Fii lecalităţilor. 

Aşa cum arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu la în
eheierea lucrărilor Conferinţei pe ţară, a preşedinţilor· 
consiliil0r populate din 17~2'0 februarie 1983, "o impor
tanţă deosebită a avl.'1t în această reo;-ganizare şi noua 
împărţire administrativă, realizată în 1968, care a dus la 
formarea judeţelor, creînd condiţiile îr1tăririi legăturilor
directe î1utre organele cent1?ale şi unităţile administrativ
teritoriale de bază«. 

Ac:est moment deosebi:t1 pe care- l constituie împăr
ţirea teritorial-administrativă, s-a con.turat şi ca o con
secinţă a acti'v;ităţii de sistematizare desfăşurată pînă la 
acea dată, dar importanţa lu'i constă mai ales în noua 
delimitate teritorială a ariei de activitate a institutului 
de proiectare, permiţînd realizatea unui no1,1 nivel de
aprofundare a analizei relaţiilor funcţionale'; atît la ni
velul teritoriului judeţului, oî t şi al noilor unităţi ad
ministrativ e ale orasel@r' si comunelor. . . 

Astfel, judeţul Gohstanţa, înfiinţat prin pr evederile 
Legii nt. 2/1968, va cuprinde în limitele sale o supra
faţă· totală de 7055 kmp r.şi o reţea de localităţi consti
tuită d ln opt oraşe, din care un municipiu, patru comune
suburbane şi 45 comune rurale, definitivÎ'ndu-se para
metrii teritorial-administrati>Ji în ca1·e se va desfăsura 

• 
activitatea de sistematizare. 

Lărgirea orizontu.lui conceptual în activitatea de sis
tematizare va fi puternic stimulată de d ocumentele ce
lui de-al XII-lea Congres al Partid,u luî Comunist Ro
mân, care marchează . un m'ome.nt evolutiv cu influenţe 
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,determinante în toate domeniile vieţii economice, sociale 
:şi culturale. Referitor la etapa 1981-1985, se „pre
·vede continuarea politicii de amplasare raţională a for
ţelor de producţie pe te'.i:itoriu, asigurîndu-se dezvolta
rea tuturor zopelor, apropierea judeţelor şi în ce 
priveşte nivelul producţiei globale pe locuitor şi folo
sirea resurselOT de muncă, sistematizarea şi moderniza
rea reţelei de localităţi urbane şi rutale, ridicarea gra
dului general de c;ivilizaţie a .tuturor regiuniloF ţării". 

Pentru deceniul 1981-199'0 un deosebit accent se 
va pune pe încheierea proce·sului de 01~ganizare şi sis
tematizare a teritoriului, a oraşelor şi comunelor, · de 
apropiere tot mai mare a condiţiilor de muncă şi viaţă 
de la oras si· sat. 

' . . 
Ceea ce individualizează şî detaşeaz·ă, totodată, ju-

<leţul Constanţa de restul judeţelor ţării este rezultatul 
însumării concordante a acţiunii celor două categorii ma
jore de factori obiectivi şi şuoiectivi determin.anţi în dez
voltarea teritoriului şi localităţilor : condiţiile specifi.c.e 

:ale cadrului natural; parti.cularttăţile evoluţiei istorice 
•ev. o gamă larg:ă şi valoroasă de moşteniri materiale şi 
:spî1:ituale ; volumul şi ritmu.I de .creştere economică şi 
:socială, ~uperior m~diei pe ·ţară, datorită volumului mare 
si diversificat de investitii realizat mai ales în ultimele 
• • 
trei etape (1965-1980.) 

Relieful, caracterizat prin aspectul său unitar, mai 
ales prin două din c;omponentele majore ale acestuia -
Marea Neagră şi Dunărea -, a imprimat un profil deo
·sebit, în primul rind, pentru activitatea de transporturi, 
·ducînd la 0 pondere însemnată a navigaţiei maritime şi 
fluviale şi la o influenţă puternică a acestor dmi factori 
şi asupra celorlalte activităţi economiee, generînd profile 
-economice noi, cum este de e:x:emplu turismul de litoral. 

Bogăţiile subsolului, mai puţin diversificate faţă de 
alte regiuni ale ţăriiJ prezintă totuşi o abundenţă în cate
:goria materialelor de cortstrucţie, ceea ce ia condus la dez
-volta:vea unor puternice activităţi e*trae,tive de suprafaţă, 
·precum şi la unele cu caracter industrial, pentru prelu-
crarea acestora (studii şi cerce·tări recente au fundamentat 

~extinderea activităţilor extractive· pe noi profile : mine
reuri de fier de la Palazu Mal'e şi hidrocarburi c;lin plat
forma continentală a Mării Negre). 

' Tot în specificul condiţiilor cadrului natural se îh-
·scri~ şi existenţi;'. unor valoroşi factori terapeutici, p-ar-
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ţial valorificaţi în momentul de faţă (lacul TechirghiolY, 
şi cu perspectiva dezvoltării în etapele viitoar e a unor· 
importante activităţi balneare (lacul Nuntaşi, nămolul de
turbă şi apele minerale mezotermale de la Mangalia~. 
apele termominer ale di n zona .Hîrş.eva-Topc;du) . 

Condiţiile climatice, doar parţial favorabile' activită
ţiJor economice ce se desfăşoară pe teritoriul judeţului, 
au determinat realizarea unor impertante luerări cu ca
racter ameliorativ în domeniul agricllllturii, ceea ce · a 
condus~ în prezent în j1.1deţul Constaaţa, la deţinerea ce
lor mai mari suprafeţe amenajate pentru irigaţii din 
toată tara . • 

Potenţialul energetic al teritoriului, mai puţin evi:... 
denţiat pînă în prezent în vederea unei valoriiicări ilne
diate, prezintă totuşi resurse semnificative, din care men
ţionăm în primul rînd potenţialul hidroener.getic al Du
nării, care î n prezent face e.,bieetul unni proiect complex· 
de amenajare pe toată l1.1ngimea dintre Călăraşi şi Mă...., 
cin, energia valurilor Mării NegFe, pentru captarea că
reia se fac în prezent studii experimentale, energia eoli
ană care prezintă valori mai ri.dicat~ în zona litoralului 
şi a malului Dunării şi energia solară, care înregistrează 
în special rn zona litoralului şi sudul teritoriului unele 
din cele mai :ridicate valGri din toată ţara. 

- Tovarăşe Dumitraşcu, perioada îndelungată de lo
cuire continuă a teritoriului dobrogean este IQ.arcată de 
existenţa a numeroase :vestigii arheologice, - ide-ntifi
cate pînă în prezent - din care numai un mic număr 
au fost cercetate şi amenajate în scopul valorificării lor
complexe. Numărul" mare, varietatea de categorii şi va
loarea calitativă a monumentelor arl1eologice, în afara 
funcţiei documentar-ştinţifice, constituie un important 
potenţial turistic care; presupunem., a fost analizat în co
relare cu ceilalţi factori funeţion-aH, în majoritatea docu-
mentaţiilor de sistematizare elaborate pînă în prezent. 

- Aceste panticularităţi ale evoluţiei istorice a teri
toriului au imprimat o anumită structur~ în repartiţia 
localităţilor şi populaţiei, care s-a menţinut pînă în zi
lele noastre .şi care au solicita.t în activitatea de sistema-
tizare o atenţie deosebită, atît în procesul de analiză 
critică a structurilor funcţionale, cit mai ales, în alegerea 
şi definirea soluţiilor Gie dezvoltare şi sistematizare. 11a
joritatea localităţilor s-au dezvoltat în funcţie de caracte
risticile terenurilor agricole, ale reliefului, ocupaţiilor-
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·tradiţionale. Astfel, în zonele de sud şi sud vest ale teri
toriului judeţului, unde relieful este mai accidentat, cu 
:suprafeţe mai mari d·e pădure şi păşune, păstoritul a 
constituit mult timp o dominantă economică, localităţile 
sînt. mai mici şi mai numeroase, condiţionate direct de 
suprafeţele arabile şi de păşune existente. De-a lungul 
D,unănii, datorită profilului economie complex - agricul
tură, păstorit, pescuit - localităţile s'.int mai mari şi re
Jativ destul de dese. în z9n,a centrală a teritoriului, cu un 
profil cerealier dominant, localităţile ·sînt mai rare şi ele 
mărime m€die. 

Tîrgurile şi orl:lşele s-au dezvoltat cu preponderenţf1 
de-a lungul principalelor artere de circulaţie, şi mai ales 
în punctele de intersecţie a acestora, şi în cele de activi
tăţi portuare. 

Factorul demografic prezintă, de asemenea, anumite 
particularităţi, din care menţionăm în primul rînd fap
tul că la sfîrşitul secqlului trecut se înregistra o densi
tate a populaţiei în teritoriu foarte redusă, iar creşterile 
-consemnate pînă în prezent s--au datorat atît sporului 
natural, cit şi celui migrator, care a înregistrat însă anu
mite momente de fluctuaţie, în funcţie de etapele de 
dezvoltare econ.0mică a teritoriului şi localităţilor. O 
primă etapă cuprinde perioada de la s:fîrşitul secolului 
trecut şi începutul secolului nostru, legată direct de dez
voltarea activităţilor agri~ole, iar a doua etapă distinctă 
începe în urmă cu circa 20 de ani şi est.e determinată de 
:puternica dezvoltare a industriei, transporturilor, agri
-culturii şi turismului. Această ultimă etapă înregistrează 
şi un puternic fenomen migrator interior, generat de vo
lumul mal"e de investitii din zona litoralului si a Văii . - , . . "' 

·Carasu si mai ales din marile eent:re .urbane. . - .. 

In c0ndiţiile specifice judeţului Constanţa, localităţile 
:prezintă următoarele caracteristiei importante pentru sis
iematizare : populaţia înregistrează un indice mare de 
mobilitate, materializat prin permanenţa fenomenului 
migratGr ş1 valorile ridicate ale acestuia ; tendinţa popu
laţiei de a părăsi localităţile rurale miei şi izolate şi de 
fixare în zonele puter·nic ind1.:1.strializabile, care s-a mani
festat în ultimii ani prin înregistrarea fenomenului de 
autodesfiinţare a mai multor localităţi rurale mici. 

Evoluţia reţeJei "de loc;:alităţi, mai ales în ultima pe
rioadă, a fost puternic influenţată de volumul şi direc
ţiile de dezvoltare a activităţi.lor economice de bază, i:n-

• 
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dustria, agricultur a1 turismul1 transporturile şi implicit: 
ramura construcţiilor, indisolubil legată de materializarea( 
volumului de in-vestitii ce a determinat dezvoltarea aces-• 
tora. 

Creşterea volumului de investiţii înregistrată în ulti
mele patru etape ilustrează cel mai bine evIDluţia jude
tului si locul lui în ansamblul economiei natienale. 111i. 
• • • 
etapa 1961-1965 volumul total al investiţii.lor re--
aliza't în judeţul Constanţa a teprezentat a şasea valoare· 
pe ţară, iar po·nderea pe ramuri au deţinut-o : agricul
tura - - 29,2 la sută, transporturile -19,9 la sută, in
dustria - 19,0 la sută şi gospodă1~ia comunală - 10,8 la 
sută. în etapa 1966-1970, velumul total al investiţiilor a 
fost de 1 e 22'8 mii lei, reprezentînd a treia valoare pe· 
ţară, ponderea pe r-amuri deţinînd-o : agricultura - 26, 1 
la sută, l'ransportur,ile - 21,4 la sută, industria - 2118" 
la sută şi circulaţia mărfurilor - 12„ 2 la sută. in etapa 
19':'1-1975 volumul total al investiţiilor a fost de 25 562 
milioane lei, reprez.ent1nd a 1 doua valoare . pe ţară, pe I:'a
muri, ponderea deţinînd-o ~ transporturile - 27,6 la 
sută, industria - 22, 7· la sută, agricultura - 20, 7 la sută 
şi circulaţia mărfurilor - 14,8 la sută. In etapa 1976-
1980, voltunul total al investiţiilor ,a fost de 69 347 ,mili
oane lei, reprezentînd, de as~menea, a doua vale.are pe
ţară, iar ponderea pe ramuri e deţin : tu,ansporturile -
38,7 la sută, industria - 21,6 la sută, construcţiile - 14,4·. 
la sută şi agricultura - 12,8 la sută. 

Ih aceste etape se conturează, la nivelul judeţuluir 
principalele zone şi platforme industriale de la Constanţar 
1Jedgidi~, Năvodari„ Mangalia„ Gernavodă, Qvidiu-Lu
mina, Hîrşova, Basarabi şi Adamclisi. Agricultura înre
gistrează cel mai intens proces p.e modernizar·e, prin creş
terea gradului de mecanizare şi .ll)ai ales prin amenaja
rea unor mari sisteme de irigaţii. Baza materială a acti
vităţilor turistice se defineşte prin conturarea un'or mo
derne staţiuni ca Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Te
chirghiol, Costineşti, Olimp, Neptun, Ju·piter, Venus, s·a
turn şi Mangalîa. In ramura transporturilo1;, principalele· 
lucrări realizate sau în curs de realizare sînt în primul 
rînd legate de extipderea activităţi)or portuare ale ora
şelor Constanţa, Ma~gşlia şi Năvodari, construirea Ca
nalului navigabil Dună1~e-Marea Neagră, modernizarea, 
cireulatiei feroviare si a retelei de circulatie rutieră. 

' ' . ' 
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Trebuie să menţionăm că activitatea constructorilor1 
·determinată de realizarea acestui mare volum de inves
tiţii, mai cuprinde şi un volum mare de lo.cuinţe1 dotări1 
lucrări de echipare tehnico"'-edilitară1 care se concen
trează în general tot în zonele marilor obiective econo-

• m1ce. 
O problemă ridicată pentru sistematizare1 privind atît 

{'!onstruirea acestor categorii de obiective, cît şi funcţio
narea lor, a constituit-o faptul că necesarul de forţe de 
muncă generat de acestea a dep~şit potenţialul demogra-
fic a:tjt al zonelor unde se realizau investiţiile, cit şi al 

mtreguh&i judeţ. Astfel, în teritoriul judeţului Constanţa, 
:atît elementele cadrului natural, cit şi cele economice au 
•determinat închegarea etapizată a trei axe majore de dez
voltăre teri'torială complexă ; axa litoralului Năvodari
Constanţa-Mangalia; a~a dunăreană Ostrov-Cernavodă
Hîrşova, axa Văii Carasu Cernavodă-Medgidia-Cons,ţanţa. 

Localităţile situate de-a lunm.i,l acestor axe şi mai ales 
-cele urbane au înregistrat cele mat mari valori ale sporu
lui migrator. 

Proiectele de sistematizare teritorială elaborate în ul
t~mele etape consemnează o creştere însemnată a popu
laţiei1 dar în acelaşi timp şi o dezvoltare inegală a reţelei 

·de localităti. • 
Evoluţia generală a populaţiei judeţu-lui a înregistrat 

in ultimii 25 de ani următoarele valori caracteristice pe 
medii : 

'<:A TEGOR IA l9S6 1966 191,1 1980 
PO"PUl.BŢIEI nr. % nr. % nr. % nr. u• ro 

Urban 1:45 608 39;4 2!?2 657 54 3 • 408 163 -67 ,.O 456 ff35 69.8 
Rural 2124 332 60.6 2,12 591 45.7 200 654 33~0 197 535 30,2 
'TOTAL 369 940 100 465 248' 100 608 817 100 654 470 100 

Consider.ăm însă mai ilustrati\J'.ă evoluţia populaţiei celor 
opn oraşe1 urmărită în acelaşi interval de timp : 
ORAŞUL l9S6 1966 ~911 19&0 198) 

Consta1!l.ţa 99 676 150 276 256 978 289 73? 318 374 
Eforie 3 286 6 617 9 507 8 751 9 527 
:rvrangalia 4 792 12 678 26 821 30601 37 22-3 
Năvodari 2 770 6 344 9 717 16140 19 .597 
Techirghiol 4176 6 840 9 706 118&3 j2 494 
Cerna.vodă 8 802 11 259 13 6.08 14 873 16 860 
Hirşova 4 761 7 519 8 239 8 726 9 439 
Medgidia 17'943 27 981 40 328 44 646 66 77,J. 
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Vedem astfel cum cele mai mici cresteri consemnează' 
Q âublare a populaţiei (Hîrşova, Cerna~odă)~ majoriţatea 
înregistrind o trip1are a numărului de locuitori, iar unele 
avînd o creştere mai mare de şase ori (Mangalia, Năvo
dari). !n acelaşi interval de timp, loca]ităţile rurale au 
inregistrat, în marea lor majoritate, un continuu proces. 
de descreştere a populaţiei. Puţine localităţi rurale au Îl)
registrat valori staţionare sau mai ales de creştere a nu-
mărului de locuitori. 

Da finele anului 1980, repartiţia în teritori!.l a p-opu
laţiei înregistrează densit~ţi varîabile, c.u diferenţe 1nari 
intre extremităţile valovice. Densitatea medie pe total ju
deţ este de 92,8 loc/kmp, fiind puţin mai mică <lecit. me
dia pe ţară {93,5 loc/kmp). 

Repartizarea inegală a. ·populaţiei în teritoriu conduce 
la ÎDTegistrarea unor densităţi ·mari în mediul urban 
- 529,5 1oc/kmp m limitele unei suprafeţe ce reprezintă 
(ioar 12,2 la sută din totalul teritoriului şi concentrează 
69,8 la sută ăin populaţia j'udeţului şi densităţi "mai inici 
î.n mediul' rural - 31,9 loc/kmp pe' 87,8 la sută ·din supra
faţa judeţului. Cea mai ma1·e concentrare de populaţie se
inregistrea~ă în municipul Constanţa, care pe o supra
faţă ce reprezintă 9 la sută din teritoriul judeţului cu
prindP. 59,4 la su,tă di:µ totalu,! popu]aţiei şi o densitate
medle d~ 610,2 loc/kmp. 

Municipiul Constanţa concentrează în acelaşi timp 45 
la sută din totalul locurilor de muncă, peste 50 la sută! 
din investiţiile pentru echlparea urbană şi peste 80 la 
sută din totalul locuinţelor construite din fonduri cen
tralizate. 

- Tovarăşe Dumitraşcu, în aceste condiţii determina
rea unei reţele de localitătJ structurată ~i ierarhizată în 
funcţie de situaţia specifică a judeţu}ui Constanţa a con
stituit una din preocupările esen.ţiale ale activită,ţii de 
sistematizare .. . 

- Studii'le interdisciplinare întreprinse în cadrnl 
acestei activităţi au permis stabi.lirea următorului prin.ci
piu : subsumarea spaţiului. geografic celui al funcţiunilor, 
astfel incit limitele funcţionale nu se mai confundă ctt 
cele administrative. In contextul relaţiilor actuale, loca
litatea modernă, spre deosebire de cea tradiţională de 
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tip autarhic, tinde să-şi piardă conturu) conceptual, de
finindu-se spaţiului în mod obiectiv prin mobilitatea teri
torială a populaţiei şî interconexiunile social-economice 
1:!are fundamentează pentru sistematizare ,,sistemul de 
localitate". O persoană care locuieşte în Ovidiu, lucrează 
la Năvodari şi-şi face cumpărătu:rile în Constanţa apar
ţine doar din punct de vedere administrativ de localita-

·te{l Ovidiu. De fapt, această persoană aparţine sistemului, 
urban Constanţa, care constituie şi eadru1 real de ana

.liză a s_tudiilor de sistematizare. 
Definirea noţil.1nii de urban prezintă atît un cadru 

,general, clt şi paI'ticularităţi pentru fiecare zonă în parte. 
In m Qmentul de faţă, asociem no(ittnii de urban atît pre

:zenţa unui cadru economic comp>lex, în care agricultura 
să nu constituie singura funcţie de bază, cît mai ales un 
,anumit confcJFt de vieţuire, g.enerat in primul rînd de 
_gradul mai ridicat al echipării tehnico-edilitare şi de vo-
lumul .si diversitatea d·otăr-ilor si a relatiilor socio ... urban-e. 

' ' . 
In condiţiile de micro-zonă din care face parte judeţul 

·Constanţa s-au stabilit două tipuri de localităţi urbane : 
Tipul I - localităţi cu o populaţie de minimum 15 OOO 

loeQitori stabili într-un. ter'itori.u de maximum 7 ~-00 ha, 
·.zona rezidenţială (cuprinzind zona de locu1.t, dotările ma
jore, circulaţia majoră, zonele v~rzi şi teren,urile încă 

• libere dar propuse pentru funcţiuni eu caracter reziden-
·ţial) prezentînd o densitate minimă . de 70 loc/ha. Din 
·populaţia activă maximum 20010 S'ă fie ocupată în agri
·cultură. 

Tipul II - localităţi cu o popuJaţie de minimum 5 OOO 
·1ocuitori într-o aşezare compactă., în care raportul intre 
·dimensiunile perimetrului să nu depăşească valoarea de 
1/2. Zona rezidenţială să prezinte o densitate de mini
·mum 50 locuitori/hectar. Din populaţia activă maximum 
400/0 să fie ocupată în agricultură. 

Corelaţia dintre dimensiunea localităţii şi volumul in
vestiţiilor necesare echipării, dotării şi dezvoltării aces
teia prezintă aspecte foarte importante. •Î n" urma studiilor 

·de sistematizare efectuate de Institutul de proiectare ju
·detean C.ohstanta au rezultat următorii indicatori reflec-• • 
'tînd dimensiunile efortului financiar al statului pentru 
:in-vestiţiile din localităţi, în funcţie de mărimea acestora : 

- între 20 OOO - 100 OOO locuitori - JQ0,00 la sută 

- între 10 OOO - 20 OOO locuitori - 100,38 la sută 
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- între 5 OOO - 10 OOO locuitori 121,80 la sută 
- între 3 OOO - 5 OOO locuitori IBI,.90 la sută 
- între 2000 - 3000 locuitori 214,33 la sută 
- între 1 OOO - 2000 loeuitor~ - 357,20 la • w 

suca 

- sub 1 OOO 535,80 la sută 

Rezultă astfel că în loGa1ităţile mici, sub 5 OOO de lo
cuitorî, eficienţa economieo-s0cia:lă a efortului finan~iar 
şcade simţitor. !n aceste condîţii, una din cele mai hnpor
tante probleme ale procesului de-sistematizare-planificare 
este alegerea schemei de dezv0Jtar-e a reţelei de oraşe şi 
localităţi rurale sub aspectul adoptării fie a unui sistem 
centralizat, cu numai cîteva oraşe irnpo:rtante. sau a unei 
scheme descentralizate, cu v reţea de centre urbane dis
persate_ 

Alegerea prîmei soluţii va duce la conturarea a două 
complexe economice puternic diferenţiate şi anume : cel 
urban, de ti.p modern şi parametri superiori de eficienţă, 
şi cel rural, de tip tradiţional. Trebuie menţionat însă c:,ă 

dezvoltarea urbană pola:r-izată numai în cîteva oraşe mai 
mari poate conduce la o centralizare excesivă, oare F)Oate 
avea urmări critice asupra ' dezvoltării economice şi soci
ale a ter'itoriului. Chiar dacă la un moment dat apare ten
dinţa de centrali,zare excesivă, aşa cum o tnregistrează 
în prezent oraşul Constanţa, studiile de sistematizare tre
buie să urmărească în mod continuu ca în cadrul procesu
lui de dezvoltare a reţelei de localităţi să se asigu-re ar
monizarea ritmului ma'.i accentuat de industrializare cu 
necesitatea dezvoltării unei economii agrare :puternice. 
Ritmul rapid de urbanizare generează necesităţi sporite 
de produse alimentare, ceea ce c0nduce la singuTa soluţie, 
şi anume la aceea a creştetii concomitente şi proporţio
nale a productivităţii ,economiei agrare. 

- N eceşitatea modernizării economiei agrare infl u
enţează însă şi sistemul de urbanizare a teritoriului, în 
acest sens concentFarea continuă a majorităţii popl;llaţiei 
urbane în cîteva cenroe polarizante constituind soluţia 

cea mai puţin indicată pentru a asigura o evoluţie cores
punzătoare a creşterii produeţiei agricole. DezvGlta;rea 
mediului rural fn contextul relaţiilor de interdependenţă 
dintre urban şi tural nu se poate asigura decît prin or-
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ganizarea unei re.ţele echilibrate de centre Furale şi oraşe 
cu funcţii zonale. 

- Jn cazul specific al judeţului Constanţş, eu o pu
ternică activitate agricolă, soluţia cea mai in'dicată este 
realizarea unei retele de orase diferentlate ca mărime si . . . ' 
importanţă, repartizate echilibrat în teritoriu, care să 
constituie puncte de polarizare pentru localităţile rurale. 
Aceste localităţi de polarizare cle tip urban vor putea 
angrena mai eficient excedentul de forţe de muncă oe 
pPovine din mediul rlll.ral. Aceste centre de polarizare de
tip urban vor fi m?i mici decît oraşele propriu-zise, în 
schimb numărul mai mare al acestora şi relativ egal re
partizate în teritoriu va constitui punct de atracţie mai 
ales pentru tineret, pri11 crearea de noi locuri de muncă 
în diferite profile de activităţi, protlucti,re şi prestări de 
servicii. Procesul de descentralizare se v:a baza îndeosebi 
pe amplasarea în centrele µrbane mai mi.ei a servieiilor 
tehnico-administrative legate de activităţile agrozooteh,.. 
nice din zona înconjurătoare~ 

La nivelul teritoriului judeţului, întregul sistem eco
nomic şi de dotări urmează să se sprijine pe anumite axe 
majore de circulaţie şi pe o reţ.ea de nuclee de tip urban„ 
reducîndu-se astfel la minimum deplasările frecv..ente. şi 
prea lungi către marile centre urbane învecinate. Ca re
zi.iltat al studiilor de .sistematizare elaborate pînă în pre
zent, concluziile privind optimizarea în perspectivă a re
ţelei de localităţi din judeţul Constanţa se concretizează 
astfel. Majoritatea oraşelor existente se vor dezvolta în 
cadrui a două sisteme urbane principale : 

A/ SISTEMUL LITORAL. în care rolul de coord©na
tor principal îl va deţine ca şi în prezent municipiul 
Constanţa şi care va însuma de fapt 4 sisteme urqane de 
categoria I. 

1. CONSTANŢA - cu localitatea componentă Palazu 
Mare şi comunele Ovidiu, Valu lui Traian şi Cum
păna; 

2. NAVODARI - ~u comuna Corbu; 

3. EFORIE - TECHIRGHIOL - cu comuna Tuzla;. 

4. MANGALIA - cu c0munele 23 August, Pecineaga,. 
Albesti si Limanu. • • 
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B / SISTEMUL CANAL DUNARE-MAREA NEAGRAt 
în care rolul coordonator îl va deţine oraşul M.edgidi~, va 
însuma trei sisteme \Jlrbane : 

1. MEDGIDIA - cu localitatea componentă Valea 
Dacilor şi comunele Castelu, Mircea V odă şi Peş
tera; 

2. CERN AVODA - cu comunele Seimen'.i ~i Rasova ; 
3. BASARABI - propus ea viitbr centru urban -

împreună cu localitatea componentă Siminoc şi 
comuna Poar.ta Albă. 

In restul teritoriului judeţului Conştanţa se propµne 
conturarea unui număr de ·9 sisteme urbane de categoria 
a Il-a, din care doat unul singur va avea ca suport un 
oraş existent. 

1. HfRŞOVA - cu comunele Ciobanu, Saraiw. şi Ho
ria, iar celelalte sisteme se, vor organiza în jurul viitoa
relot' centre urbane, propuse prin studiile anterioare : 

2~ MIHAIL KOGADNICEA.N'U - cu comunele Nico
lae BăÎ.cescu, şi Tîrguşor ; 

3. COBADIN - eu comunele Ciodîrlia-Deleni ; 
4. NEGR.U VODA - cu comunele Comana, Chirno

geni„ lno.ependenţa şi CeJ::'chezlll ~ 
5. J3J\'.NEASA - cu comunele Adamclisi, Ion Corvin, 

Aliman şi Dobromir; 
6. COGEALAC - cu comunele Săcele, Istria şi Mi

hai Viteazul ; 
7. OSTR.OV- cu eo·muna Lipniţa; 
8. TOPRAISAR - cu comunele Comana si Mereni; 

• 

9. CRUCEA - cu comunele Pantelimon şi Topalu. 
Ca ordin de mărime, trebuie să menţionăm că pentru 

etapa de perspectivă au fost estţmate, în funcţie de po
tenţialul economic şi demografic, următoarele creşteri şi 
conc.entrări de populaţie : sistemul urban Constanţa 
450 000-500 OOO locuitori; sis.temul urban Medgidia 
80 000-85 OOO locuitori, în cadrul căruia se propune ca 
oraşul Medgidia, datorită importanţei sale, să capete sta
tut de municipitt; sistemul urban M!lngalia 50 OQ0-
55 OOO locuitori, în cadrul căruia se pr opune ca oraşul 
tvlangalia să eapete (,ie asemenea statut de municipiu; 
sisteme urbane de mărime medie, cu o populaţie totală 
de 20 000-30 000 .locuitori - Cernavodă, Hîrşo1va şi Ba
sarabi ; sisteme urbane, mici, cu o populaţie totală de 
.1;0 000-20 ODO locuitori - Mihail Kogălni'ceau, Oobadin, 
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Negru Vodă, Băneasa, Cogealac, Ostvov, Topraisar şi 
Crucea. 

Localităţile r urale Gomponente ale a.cestor sisteme se 
vor dezvolta, în primul rînd, în funcţie de potenţialul 
agricol, însă nu vor fi mai mici de 500-700 locuitori~ 
pentru a se putea asigura fiecărei localităţi minimum de 
dotări necesare. 

Concluziile studiilor de sistematizare propun - în 
ceea ce priveşte funcţiunile, industriale - limitarea ·\n 
zona oraşului Constanţa a creării de noi profile industri
ale care nu sînt dinect legate şi determinate de activitatea 
portuară, iar pentru zona Năvn~ari-Corbu crearea ·unor 
nuclee industriale cu specific de forţă de muJ1că f emi
nină în completarea industriilot existen te, preponderent 
masculine. 

Dezvoltarea z.onei Oernavotlă, Medgidia, Basarabi va 
fi deîerminată în perspectivă d,e-4 execu tarea şi darea în 
folosinţă a Canalului navigabil Dunărl~-Marea Neagră, 
acesta constituind, în special în zona porturilor, un im
portant potenţial industrial. Practic, toată zona maluri
lor joase ale canalului navigabil cuprinse între Cerna~ 
vodă şi Basarabi, datorită posibilităţii de acces direct la 
sistemul de navigaţie şi la o reţea feroviară şi rutieră 
de importanţă naţională şi internaţională (autostrada), 
poate asigura amplasamente pentr u unităţi industriale le
gate de importul s au e:x:poFtlJl materiilor prime sau finit~. 

Dezvoltarea zonei Hîrşova va fi profilată pe activităţi 
industriale care în procesele lor tehnologice vor necesita 
un mare volum ~e apă sau vor avea un vo.}um mare de 
materii prime şi finite de transportat pe apă. 

in zonele de nord şi de centru a1e judeţului s-a pro
pus în lacalităţile Cogealac şi Crucea dezv.oltarea indus~ 
triei alimentare şi uşoare, industr iei confecţiilor şi utila
jelor agricole (reparaţii). 

in zona de sud a judeţului s-a propus1 de asemenea; 
dezvoltarea industr iei alimentare, de confecţii şi a ma
terialelor de c-onstrucţie, precum şi de extragere şi pre
lucrare a unor minereuri utile (Cobadin, Băn.easa, N~gru 
Vodă, Adamclisi, Oltina şi Ostrov). 

Una din funcţiile economice majore ale judeţulni o 
constituie agricultura şi se va dezvolta Jn con tinuare, atît 
în profil ~egetal, cît Ş,î zootehnic, urmi:nd linia ascen
dentă a intensificări,i culturilor cerealiere, vitipomicole, 
de legume şi mai ales a sectorului zooiehnic, urmărin-
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du-se atît satisfacerea necesarului de consum, cit şi o 
echilibrare a angl"enării forţei de muncă. Trebuie să 
menţionăm eă1 în prezent, în toţalul unitcăţilor agricole 
din judeţul Constanţa, în timpul campaniei agricole se 
înregistrează un deficit mediu de peste 20 OOO braţe de 
muncă, pe o perioadă ce variază, în funcţie de profilul 
zonei, între 3 şi 6 luni. Pentru unităţile cu profil domi
nant cerealier, în perioada anotimpului reee se înregis
trează un nivel mai redus de angrenare a potenţialului 
existent, însă nu poate fi vo1,-ba decît despre un excedent 
temporar, de scurtă duratii,, ce nu poate .fi luat în calcul 
pentru dezvoltarea unor G),ctivităţi economice cu caracter 
permanent. Acest necesar de forţă de muncă suplimen
tară se asigură în perioada campaniei agricole prin adu
cerea numărului corespunzăt0r de persoane din alue ju
deţe ale ţării. ·În zonele cu puterniee activîtăţi zooteh
nice, potenţialul existent de forţă de muncă nu asigură 
necesarul, astfel încît în unele unităţi I.A.S : e.ste nece
sară aducerea unui număr de circa 4 500 brate de muncă 
tot d1n alte judeţe ale ţării, însă pe toată ~urata anului 
acestea constituind în mediul r4ral o populaţie flotantă 
cu caraeter permanent, în marea majoritate formată din 
familişti, cazată în cadrul centrelor de producţie ale fer
mel@r I.A.S. 

- Raportul dintre populaţie şi dezvb1tarea economică 
preocupă astăzi i-n mod deosebit, înseriindu-se ca o pro
blemă complexă şi cardinală a lumii contemporane. Fac
torii demografici, resursele naturale, alimentaţia, mediul 
ambiant se întilnesc în cîmpul care guvernează raportuî 
dintre populaţie şi dezvoltarea economică ? 

- In cadrul judeţului, populaţia dem,o-economlcă 
(aptă de muncă conform unor criterii biologico-sociale) 
variază de la o zonă la alta în funcţie de vîrstă, se:ii::, nt
vel de instruire, grad de utilizare a timpului de lucrt1, 
ceea ce creează uneori serioase dificultăţi de comparaţie. 
Dezvoltarea economico-socială, ca şi schimbărilE; demo
grafice deschid noi tendinţe şi incidenţe asupra calităţii 
resurselor UJnane, apar noi probleme lega te d.e structura 
populaţiei active pe grupe de vîrstă, sex, ocuparea forţei 
de muncă, volumul şi structura formelor de 1nvăţămînt. 

Aspectul cel mai important al problemei forţelor de 
muncă 11 constituie repartizarea teritorială a acestora. ln 
cadru.I vechilor orientării esenţa problemei repartizării 
t.eritoriale a forţelor de producţie o constituie inegala 
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repartizare pe zone geograJice şi raioane economice, ine
gala amplasare a activităţii social-economice şi a rezulta
telot ei şi, mai ales, inegala tepartizare a industriei ca 
principală formă de activitate economică şi principală ra
mură a economiei îh societate-a contemporană. 

Logic, în limitele:. acestei concepţii, soJuţfa rapidă a 
problemei repartizării teritoriale a forţelor de producţie 
constă în repattiiarea investiţiilor industriale exclusiv în 
zonele mai puţin dezv0ltate, deci de preferinţă în cornu.,. 
nele a căror prodµcţie globală industrială pe un locuitor 
este foarte mică (sub l OOO lei/locuitor). 

Aspectul zonal al repartizării forţelor de muncă este 
deteTminat Î'n primul rînd de gradul de angrenare a po
tenţialului existent în totalul activităţilor productive şi 
de servire, distingîndu-se, pe de o parte, zonele urbane cu 
puternice activităţi industriale, de construcţii şi transpor
turi, unde se înregistreae;ă în permanenţă uh deficit de 
forţă de muncă, iar pe de altă parte, zonele agricole cu 
profil domh1ant cere~lier, unde se înregistrează un uşor 
excedent de forţă de muncă, însă num,ai într-o anumită 
perioadă a anului. 

O analiză succintă a situaţiei populaţiei active din ju
deţul Constanţa, la finele anului 198'0, indieă, pe ansatn
bJu. în primul rînd un grad mai ridiGat de valorificare a 
potenţialului âe forţă de muncă. 

Populaţia angrenată 'in activităţile permanente repre
zintă circa 45 la sută din totalul populaţiei stabile a ju
deţului, iar ponderea ramurilor de activitate prezintă ur
mătorul aspect : industrie-21 la sută, agr'icultură-18 la 
sută, conshru.cţii-16 la s1.1tă, transporturi-16 la sută, cir
culaţia mărfurilor-12 la sută. in peFioada de vîrf a cam
paniei agricole cînd sîn:t aduşi din afara judeţului un nu
măr mare de muncitori şezonieri (Circa 20 OOO persoane) 
agricultura devine ramura care angrenează cea mai mare 
forţă de muncă (circa 74 OOO persoane) ... 

·În agr.icultură, însă, pămîntul, principalul mijloc de 
producţie, este limitat din punctul de vedere al suprafe
ţei, fapt care la rîncdul s.ău limitea2Jă şi posibilităţile 
acestei ramuri de atrag~re şi utilizare .a resurselor de 
muncă. ea urmare, spre deosebire de ramurile neagr'icole, 
i'n care. în general, volumul mijloacelor de muncă este 
numai tempor~r limitat şi în care-, în general, limitarea 
atragerii şi utilizării r.esursele>r de muncă este dată de 
nevoia socială şi de posibilLtăţi1e de eficienţă existente în 
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orioe moment, agricultura, în mod constant, pînâ în mo
mentul de faţă a eliberat forţe de muncă pe care le-a 
pus la dispoziţia dezvoltării celorlalte ramuri de activi
tate. In prezent, însă, migrarea permanentă a forţelor de 
muncă din agricultură spre icelelalte ramuri economice a 
condu.s la atingerea unui punct c1:itic pentru agricultură. 
In aceste condiţii, o primă preocupare a studiilor de siBte
matizare o constituie realizarea echilibrului teritorial al 
rep~rtizării forţelor de muncă şi mai ales al angi:enării 
optime a acestora. In mediul urban, datorită dez'1oltării 
anumitor profile industriale, a activităţilor din ramura 
construcţiilor şi a transporturilor se înregistFează o an
grenare maximă a forţelor de muncă · masculine şi un 
uşor· disponibil de forţă de muncă feminină. Pe ansam
blul locurilor de muncă, cele cu specific feminin sînt în 
infer ioritate. Parţial, acest disponibil de forţă de muncă 
feminină este angrenat. în perioada sezonului estival în 
activităţile balneo-turistice din zona litoralului. 

Un alt aspect ce trebuie analizat tqt în această di
recţie este decalajul dintre productivitatea muncii în 
agricultură şi productivitatea realizată în industrie ~i 
construetii. 

o importanţă deosebită va trebui acordată pentru 
perspectiva creării ramurilor economice de producţie 
complementare, care să asigure utilizarea mai raţională 
şi mai completă a resurselor existente de forţă de muncă, 
şi anume : în agricultură, sau mai bine zis în zonele 
preponderent agricole, va fi necesară crearea unor mi
cro-industrii pentru prelucrarea primară care să asigure 
folosirea forţelor de muncă neocupate timp de '4-6 luni 
pe an ; îh zona Me·dgidia-Năv:odari, crearea prin tur ism 
sau industrie uşoară a posibilităţilor de utilizare a forţei 
de muncă feminine. 

' f' 

Nu trebuie să se uite că în condiţiile specifice ţării 
noastre, un indice sc~zut de activitate însumează impli
cit o scădere ~ nivelului de trai. Gradul de disp~rsare a 
oentrelGr de produaţie agricolă, precum şi supr adimen
sionarea acestora, care generează astfel o mare risipă de 
teren, v:a trebui mai bine stăpînit, asigurîndu-se printre 
altele şi o reţea de drumuri m0dernizate, car e să permită 
deplasare,a utilajelor şi forţei de muncă pe distanţa op
timă funcţională între centrele de producţie agricolă. 

Un aspect rezultat din stlldiile de sistematizare este 
acela al apaFiţiei în cadrul -acestor centre de producţie 
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agricolă a unor nuclee rezidenţiale cu caracter perma
nent (circa 2500 apartamente cu 1-4 camere) care cons
tituie de fapt micro-localităţi nenominalizate adminis
trativ. 

In urma analizelor efectuate s-a hotă.rît limitarea 
acestor construcţii la cele deja existente, propunîhdu-se 
ca toate construcţiile legate de cazarea şi servirea for
ţelor de muncă din agricultură să fie amplasate în cele 
mai apropiate localităţi rurale. 

Un alt potenţial natUEal de o deosebită valoare pen
tru judeţul Constanţa este reprezentat de litoralul Mării 
Negre. 

- La sfîrsitul celui de-al doilea război mondial zes-
• 

trea echipamentului turistic al judeţului se limita la 
cîteva vile, cazinoul şl un hotel la Mamaia şi cîteva vile 
în l0calităţile Eforie şi Techirghiol. Care este situaţia 
astăzi? 

- n·upă începuturile destul de timide ain 1956-1957 
în zona Mamaia, adevăratu] avînt al construcţiilor turis
tiee începe în etapa anilor 1963-1966, ajungîndu-se în 
etapa anilor 1970 să se contureze l itoralµ] românesc ,pe 
care n cun0sc astăzi milioane de turisti români si stl,ăini. 

în ultimii 20 de ani, dezvoltare,,; activităţii· turistice 
a cunoscut ritrneyi spectaculoase de creştere. 

Analizînd structura şi distribuţia spaţială a celor 
131 7,00 locuri de cazare existente, se, relev:ă de la bun 
început cît€va .cm:-acteristici majore şi anume ; mărirea 
cu precădere a capacităţilor de cazare la sud de Năvo
dari ; dez:volt.area func,ţiunilor turistice în zona unor pu
ternice centre suport. teritoriale din partea oraşelor 
Constanţa, Eforie, Techirghiol şi Mangalia ; dezvoltarea 
fun~ţiunilor turistice a contribuit la dezvoltarea locali
tăţilor sus-amintite şi la echipare,a lor tehnico-edilitară 
corespunzătoare; s-a dezvoltat cu precădere f:orma „ur
banăţ~ de turrsm, baza.tă pe ·boteluri cu mai m1tlt de două 
nivele~ în cazul zonă;rilor funcţionale pe profil a capa
citătilor turistice s-au determinat forme bine conturate 
pentru turismul de tineret (tabere de copj_i la Năvodari 
şi Eforie, tabere de studenţi la Costineşti), precum şi 
zone pentru profj]ul balneo-turistic cu caracter perma
nent. 

Prin caracterul său sezonier, func·ţiunea turistică re
prezintă o funcţiune teritorială cu totul s.pecială. Feno
menul turistic are un dublu caracter: loc de agrement 
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şi tratament, deci funcţia socială pentru o parte din 
populaţie. 

I n cadrul zonărilor geomorfologice şi funcţionale ale 
litoralului, 0 importan·ţă deosebită s-a acordat determi
nării corecte a localităţilor suport în teritoriu. In de~ 
cursul studiilor şi corelat cu planul u.nie de dezvoltare, 
s-au determinat trei categorii de localităţi : suporturi te
ritoriale cu funcţiuni complexe, plurifuncţionale :, Cons
tanţa, Năvodari; Mangalia, localităţi care permit coope
rări şi complementări funcţionale şi ca infrastructuri 
(utilizare forţă feminină, reţele de echipament etc.) ~ su
porturi teritoriale cu funcţiuni speciali2ate : Eforie, Te-.. 
chirghiol, care diversifică activităţile în cadrul. aceluiaşi 
pr0fil ;, suporturi teritoriale complementare : Ovidiu, 
Tuzla, 23 .August, 2 Mai, care asigură o corectă distri
buţie şi o maximă eficienţă a forţei de muncă angrenată. 

ln funcţie de specificul celor trei tipuri de localităţi. 
implantul turistic se integrează calitativ şi cantitativ în 
proporţii diferite în contextul plastic urban, generînd 
implicaţii de rezolvări funcţionale la nivelul n1icro-struc
turilor sociale economice si constructive . • 

Datorită, pe de o parte, creşterii în p~rspectivă a fon-
dului de timp liber şi, pe de altă parte, măririi medfci 
de viaţă (creşterea procentului de pensionari) în cadr11l 
studiilor de sistematizare s-a propus în cadrul teritoriu
lui amenajarea unor zone diferenţiate pentrt1. diferite 
forme de turism ; tabere turistice şcolare în zonele de 
păduri de la Dumbrăveni, Independenţa şi Băneasa; 
zone de drumeţie, vînătoare şi pescuit la Gurâ Dobrogei, 
Ostrov, Lipniţa, Oltina ; trasee turistice cu profil arheo
logic, Adamclisf, Histria, Capidava, IDmetum, ·suci
dava etc. 

- Ce ne puteţi spune privind perspectiva dezvoltării 
mufiicipiu1ui Constanţa ? 

- Etalonul oel mai concludent din care rezultă sta
diul si ritmul clezvoltăr.i.i materiale si sociale a orasului 

t t - • 

Constanţa este âat de cele 82 300 apartamente reaUzate 
în intervalul anilor 1959-1982. In perioada 1959-1970 

' au fost construite circa 14100 apartamente; în cincina-
lul 1971-1975 circa 27 700 apârtametite ; în cincinalul • 1976_;1980 circa 30 OOO apartamente; pentru cincinalul 
în curs, sînt prevăzute circa 28 OOO apartamente, din 
care au fost realizate circa 10 QOO apartamente în primii 
doi ani. > 
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La baza proiectării noilor ansambluri de locuinţe şi 
dotări a stat microunitatea de locuit complexă, adevă
rata celulă de compoziţie unitară în cadrul detaliilor de 
sistematizare. Totuşi, diversitatea detaliilor de sistema
tizare (jin Constanţa rezultă din multiple cauze, ctµn sint 
cele imp~e de sistematizare - privind amplasar:ea şi 
orientarea construeţiilor de locuit, orgartizarea reţelelor 
dotă1.1ilor social-culturale etc, : de arhitectură - care pri
vesc rezolvarea fiecărei construcţii în parte, pqrtid ul ac~$
tora şi poşibili!ăţi materiale ele realizare etc. 

Criteriile de elaborare a documentaţiilor cle sistema
tizare şt arhitectură sint dinamice., corelate cu stadiul de 
dezvoltare tehnico-materială disponibil în momentul 
realizării ~9nstrqcţ~r\or.. · 

Perimetrul construi'l:?il al or.aşului Constanţa a fost 
stabilit prin schiţa de sistematizare. El înshîde toate zo
nele funcţionale c~re concură la dezy0ltarea oraşµlui.' ln 
cadrul perimetrulhi · construibil, amplasarea I\lpilor an
saml,?luri de locuit s-a făcl;Lf: diferit, în nrimul r!nd ţi
nîndu-se şeama de terenul ,disponibil liber sau parţial 
ocupat cu construcţii necoresgunzăţoare .. D~ pildă, : a,n
sambluri\e d;~.1 locuinţe şi do;tări Tomis-Nord, kil<i>tne
trul 5 etc. A'.poi cot)struirea perimet~ală a }?rin~ipa1elor 
artere de circulaţie{ cum s1nt h-clul Tomis, p-clui1 Repu
blicii, b-dul Lăpuşneanu, str. Mircea cţl Bătrîn, 'ŞDs~aua 
Filims0n Sifbu, şoseaua ~angalie~ etc. ·..-• , 

Prin dezafectarea vechii gări C.F. ,Constanţa şi r e
amplasarea ei., a rezultat un teren disponibil ocuRat an
terior de triaje, p'e care s-a executat ansamblul de lo-
cuinţe gara veche-gara nouă. 1 • 

Tratarea penetraţiilor rutiere in oraşul Constanta 
formează o preocupare permanentă şi majoră a proiec
tanţilor, deoarece ridică pr9bleme complex~ de rezolvat, 
cum sînt cele de circulaţie, a cadrului construit şi a celUi 
amenajat eu spaţii verzi etc. Un prim exemplu„ în cgrs 
de realizare, îl prezintă penetraţia nord- vest în oraş, din 
direcţia Bucuteşti-Hîrş0va pe DN 2 A - b-dW Tomis îţ-1 
zona Cismea . 

• 

Pentru degajarea terenurilor necesare amplasării 
noilor ansamb1'uri de locuinţe şi dotări, î1;1 majoritatea 
oraselor din tară a fost necesară demolarea unor C'ons
trucţii importante. 1n unele cazuri au fost demolate 
constructii încă în stare bună1 cu ele:rn~nte de arhitec
tură tradiţională. Sftuaţia critică agravată prin acţiuni 

194 

www.ziuaconstanta.ro 



abuziv,e locale a fost reglementată prin Decretul Consi
liului de Stat 120/1981 privind unele măsuri pentru pro
tejarea şi v:alorîf-icarea materialelor, obiectelor sau unGr 
elemente componente rezultate din demolare.at transfor
marea sau repa:rarea construcţiilor, preeum şi pentru 
conservarea documentară a unor zone, ansambluri şi 
clădiri. 

Conservarea ~i valorificarea fondului veclii construit 
prin renovarea urbană era p.rivită ca o metodă depăşită, 
cu G arie limitată de aplicare. In prezent„ renovarea ur ... 
bană este reconsiderată pe plan intern şi internaţional 
şi aplicată în cazurile cînd lucrările propuse se pot în
cadra tntr-un plafon economic acceptabil sau. cînd con
strucţiile prepuse la renovare, chiar da-oă depăşesc va
loarea lor materială, au altă importanţă. Fondul renovat 
poate să fie· redat vechilor funcţiuni sau să prime<,1scij 
noi funcţiuni adaptate vieţii contemporane. in cazul ora
şului Constanţa,, fondul construit valoros prezintă urmă
b;;,arele caracteristici ; este dispersat în p.erimetrul con
struibil al oraşului, cu excepţia unor grupuri de con
strucţii situate în pen.insulă ~ nu prezintă o arhitectură 
unitară de ştil, iar ca vechim~ nu depăşe·şte julJlătatea 
secolului 'trecu t ; construcţiile sînt realizate din mate
riaie semidur'abile. cu un grad mediu de uzură fizică. 

In ansamblu, tocmai aceste caracteristici ale , construc
ţiilor vechi, c~re par la prlrpa vedere negattve, ii con-
feră 'Constanţei acel ' ,,,colorit eterDg~n spetîfic oraşului 
de mare". 

Renovarea urbană în Constanţa a fost aplicată expe
rimental uno.r c0mplexe de" dotări importante, cu vezul
tate pbzitive, eum sînt : hotelul Palace; Casa cu Lei, 
Hanul Balcan etc. Renovarea urbană a fost extinsă apof 
unor ansambluri de locuinţe şi dotări situate pe str\r N. 
Titulescu, stt: Ştefan cel Mare etc.st , 

Ţinîndu-se seama de specificul ·fondului constru1t va
loros din Gonstahţa, renovarea urbană a fost ' prevăzută 
în două moduri de rezolvare : prin plqmbări în cazul 
în care 1spaţiul dintre clădirile vechi era limitatJ ţinîn
du-se seama def respectarea allriiame:htelorj vblµmttrier 
si a elementelor decorative de stil ale c0nstructUlor adia-
• • 
cente; prin încadrarea construcţiilor vechi în ansamblu-
cile nou construite. Au fost corelate direcţiile rde reno
vare zonală propuse prin schiţa de1 sistemat1zare şi si· 
tuaţia nin situ'' găsită pe. 1teren. Un exemplu conclud·ent 
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îl prezintă str, Ştefan cel Mare, vechi \\'ad comercial 
constănţean, avînd construcţii cu condiţii de renovare şi 
de redare a acestora functiuni1or initiale. . . 

Schiţa de sistematizare prevede ca :,tt. Ştefan cel 
JYlare -să fie în exclusivitate pietonală .. în aceste .condiţij 
de seeuritate deplină a circulaţiei ,,comerţul de întim
pinare'' direct .în faţa magazinel<:>r poate fi practicaţ mai 
ales, în .sezonul estival. 

Peninsu1a prezintă cele mai multe şi importante ves
tigii arfieologice, parţial decopertate, protejate' şi puse 
în 'Valoare. !n acelaşi timp, -şi fondul construit vechi va
loros este în cea mai mare parte situat tot în peninsulă. 
Pentru renovarea urbană din peninsulă s-au folosit 
plombările în scopu1 menţinerii specificul1.µ construcţiilor 
ex.ist:~nte, reechiparea reţelelor ·dotărilor CY frecvenţa 
diurnă la nivelul Ul.IlÎtăţilor de locuib cu m·enţinerea tra
mei stradale existente. 

Pentru protejar~a peninsu·lei au' fos.t l.uate diferite 
măsuri, în primul rîncl cele de degrevare a circulaţiei 
rutiere făcută perimetral zonei, apoi int~r.zicerea trans
portului în comun. 

Corelată C\l aeţi4nea de renov.~re' urbană care inten
sifică şi revalor.ifică c9nsţrucţi~le existente în cadrul tra
diţional al zonelnr qe locuit, se manifestă noui· orie.11„ 
tare de valorificare a falezelor oraşului pe toată lungi
mea lor, cuprţnsă între podul pescăriei MaJl?,aîa şi 
Poarta nr. 6 a portuh,1L 

în acest sens a fost elaborat detaliul de s1.stem~tizar,e 
general în care sînt prevăzute şi lucrări ctimplexe de 
consolidare a falezelo,r-, de extindere a plaje1or, sistema
tizărî pe ver-bicală ete. 

Conducerea superioară de partid şi de stat, prin De
eretul 25/1983, a aprobat detaliul de sistematizare pri
vind zona Îalezei şi zona b-dul V .I. Lenin, act prin care 
s-au creat condiţii de atacare a lucrărilor preyăzute în 
proiectul de sistematizare amintft, la faza de învestiţii. 

Decretul 25/1983 reţ>r~zintă un moment- semnificativ 
în viata si dezvoltarea multilaterală a oras:ului C·onstanta. 

• .. • . I 

Cîteva date principale sînt semnificati'v,e şi conduc la 
această concluzie. S-a propus consbruirefi a circa 20 500 
apartamente, toate realizabile într-o primă etapă. A:ria 
locuibilă totală însumează circa 850 OOO mp. iar numărul 
de locuitori cazaţi se ridică la circa e~ 300 persoane. 
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Din cifrele citate rezultă că ln final faleza va repre
zenta impactul unui oraş de categorie medie îh interio
rul oraşului Conş-t~nţa. Structural, ansamblurile de lo
cuinţe şi dotări amplasate pe faleze vor orien.ta Cons
tanţa spre mare. şi lingă mare, iar alternanţa de volume 
cu P + 2-P + 8 ni-v:ele va contr ibui la marcarea corona
mentului construit al oraşului. 

Construirea falezelor, conservarea şi valorificarea 
fondului construit vechi valoros cu cel nou al ansamblu
rilor ae locuinţe şi dotări va contribui la închegarea uni
tară urbanistică a orasului Constanta. . . 

Zonele de convergenţă între noile şi vechile ansam-
bluri vor fi marcate prin am:p.>l'asarea unor dotări de im
portanţă orăşenească. Reţelele ctotărilor social-eulturale 
de polarizare din sistemul litoral coordonate de Con
stanţa vo,r fi amplasate în centrele polifuncţionale, de d i
ferite grade de importan,ţă,..,. ·fiind tratate în -cadrul con
struit al unor pieţe sau izolate în scuaruri cu spaţii verzi 
amenajate. 

In prezent, există un deficit al indicelui de spaţii 
verzi pe locuitor în Constanţa; numai, 5,6 mpflocuitor, 
faţă de norma care prevede pentru oraşele mari 17,0-
26,0 mp/locurtor. Ca distribuţie, -spaţiile verzi s1nt dis
puse în extremitatea de nord a perimetrului construibil 
Constanţa. De pildă, Parcul Tăbăcăriei cu circa 82 OOO mp 
spaţii amenajate şi cca ·so OOO suprafaţă apă, complexele 
sportive etc. 

Schi,ţa ele sistematizare prevede o redistribuire a spa
ţiilor verzi pe întreaga suprafaţă a oraşului şi amenaja
rea unui parc central al ora,şului între şoseaua Filimon 
Sîrbu- gara C.F.-str. Cumpenii şi b-dul. Au.rel Vlaicu. 

In teritoriul învecinat oraşului Constanţa sînt prevă
zute două parcuri de agrement: în pădurea Valu lu.i 
Traian si în zona Năvodari. . -

Evoluţia oraşului Constanţa este clar marcată plani
metric prin dezvoltarea succesivă a unor zone dispuse 
concentric faţă de peninsulă; considerată ca zonă nucleu. 

Transportul în comun va fi radical restructurat prin 
introducerea tramvaiului. Necesitatea şi opo~tt~nita;ea 
tramvaiului rezultă din raţiuni multiple, dintre oare cele 
mai importante yizează economisirea combustibilului 
convenţional, capacitatea dublă de transport pasageri 
faţă de maşini sau trolei·buze, siguran.ţa şi confortul 
transportu 1 ui asigurat pasageri lor. 
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·1n prima etapă, considerată p1nă în 1985, este prevă
zută realizarea unui tronson de 13 km lungime pe tra
seul b-dul. Lăpuşneanu zona Tomis-Nord1 gara C.F. că
lători, abator, zona porţi.lor 4 ş1 5 pott, S,N.C.1 zona in
dustrială Palas, pe b-dul Aurel Vlaicu şi artera Indus
trială nr. 1. 

Transportul în comun cu tramvaiul va fi extins în 
viitor şi pe alte trasee în sistemul tronsoanelor inelare. 

Faţă de dezvoltarea oraşului, Contanţa îşi va men
ţine funcţiunea de coordonator al activităţilor turiştice 
de pe litoral. Prin extinderea plajelor şi construirea unor 
hoteluri în zona falezelor, baza materială şi posibilităţile 
de practicare a turismului în sistem organizat şi cel ne
organizat practicat în prezent vor fi menţinute şi chiar 
dezvol tate. 

Practicarea t'li'rismtalul în orasul Constanta va des-. . 
congestiona staţiunea Mamaia, care trebuie şi pe viitor 
să :fie la nivelul solicitărilor internaţionale. 

Nu este greu să se anticipeze cum vor arăta oraşul 
Constanţa, celelatle localităţi, printre care aş aminti 
Medgidia, Cernavodă, Mangalia, Eforie, Techirghiol, Nă
vodari, la nive-luJ arnalui 2000, d.eoarece majoritatea obi
.ectivelor importante care formează cadrul său de , dez
voltare sîr:it fixate, unele dintre ele în curs de realizfl.re . 

• 
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Pe· noi coordo11ate • 

revoluţio11are ale cunoaşterii 
active, c1·eatoare 

I 

l 

Este cunoscut că socialismul este opera maselor 
populare, a oamenilor muncii, a poporului, care îşi fău
reşte în mod conşti:ent1 în conformitate cu cerinţele dez
voltării sociale, propria istorie, propriul viitor. Ca dascăl, 
tovarăşe dr. Ion Lungu, ţu o bogată experienţă la ca
tedră, ce ne puteţi spune despre dezvoltarea învăţămin
tului dobrogean ? 

- Construirea orînduirii ·socialiste, a cărei bază o 
constituie relaţiile de prorlucţie socialiste, cere făurirea 
unei noi conştiinţe a oamenilor muncii, menltă _şă cop ... 
tribuie în mod activ la dezvoltarea şi conioliclarea eco
nomiei socialiste, la dezvoltarea multi1aterală a relaţiilor 
de colaborare şi aj.uţor recipvoc între oarpeni, făurirea 
unei noi atitudini faţă cle muncă şi faţă de, proprietatea 
obştească1 a unei noi discipline a muncii. Aceasta, pre
supune folosir.ea ştiinţei şi tehnicii eelei mai moderne, 
care impune ridicarec;t nivelului cultural şi tehnic al ma
selor de oameni ai muncii, potrivit progr:esul ui ş tiinţeî 
contemporane, dezvoltării actuale şi în perspectivă a eco
nomiei şi culturii. 

.t\. vîntt1l economic al Dobrogei a determinat o înflo
rire fără precedent a culturii. ln acei arri, alături de ma
rile prefaceri soeiale şi economice1 înfăptuite s·ub con~ 
ducerea şi îndrumarea partidului, s-a desfăşurat revo
luţia culturală, pîrghia trainică. a ridicări} nivelului spi
ritual al celor ce muncesc de la oraşe şi sate. 

- Pentru a înţelege adevăratele dimensiuni ale 
acestui proces revoluţionar, atît suQ aspeet cantitativ, 
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cît şi calitativt credem că nu este lipsit de semnificaţie 
să evidenţiaţi care era situaţia învăţămîntului în Dobro
gea la data în.făptuirii istoricului act de la 23 Au-
gust 1944? • 

- Ca urmare a politicii claselor exploatatoare, la 
data eliberării, în ţinutul dintre Dunăre şi Mare, mai 
mult de jumătate din populaţie nu ştia nici măcar să 
semneze. Sate întregi nu aveau ştiutori de carte. ln ju
deţul Constanţa, în anul 1925 era,u 212 locah,iri de şcoală 
şi aproape 700 de cîrciumi, jumătate din copiii Dobrogei 
nu puteau merge 1~ şcoală din cauza lipsei ele localuri 
şi a sărăciei părinţilor. Mai concludent ni se pare faptul 
oă în timp ce Germania şi S.U.A. cheltuiau pentru ins
trucţie între 50-100 lei pe locui.tor România aloca doar 
2 lei în aces t sco·p t ! t 

Este c:lemn de menţionat faptul că intele~tualii pro
gresişti din trecut s-ata preocupat de această problemă, 
fără a-i găsi, însă, rezolvarea. 'f'entru partidul _c0munis.~ 
neştîinţa de carte constit:uia o frînă în calea desfă~urării 
cu succes a luptei pentru socialism. Conferinţa Naţională 
a Partidului din octombrie 1945 a arătat ca una din sar
cinile de oază pe tărîm cultural era reorganizarea între
gului învăţămînt pe baze democratice, a:vind, între altele, 
ca obiectiv. principal lichidarea analfabetismului. Ofen
siva împotriva acestuia s-a desfăşurat cu toată vigoauea 
din primii ani ai regimului de democraţie popu.lară. In 
cadrul acestui proces pot fi desluşite două perioade prin
cipale. 

ln prima, îîicepută după 23 August 1944, remarcăn1 
înfiinţarea cercurilor de alfabetizare, organizate, pe di
.ferite şi numeroase căi, din iniţiativa partidului. Invă ... 
ţătorii şi profesorii, sprijiniţi de organele de stat, de 
organizaţiile de masă şi de pături largi de oameni ai 
muncii, au desfăşurat la- cur-suri}e de alfabetizare o 
munca susţinută, astfel încît crecensămîntul popuJaţiei 
efectuat în ianuarie 1948 arăta că numărul ne~tiutorilor 
de carte scăz1~e, în întreaga ţară, cu peste un milion de 
persoane, din care, numai în Dobrogea, numărul lor era 
de 60 mii. 

Această vastă campanie condusă de Partidul Comunist 
Român împotriva întunericului neştiinţei de carte a 
făcvt posibilă lichidar~a unui flagel ea {enomen de rnţlsă 
i,n numai ~ece ani de la proclamarea Republicii. Aşa cum 
am văzut, campania de alfabetizare se purta în dublu 
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plan : şcolarizarea adulţilor şi cuprinderea tuturor co
piilor de vîrstă şcolar~ în şcoli. Oeşi ţa:ca se afla după 
război, iar situaţia economică era agravată de secetă şi 
foame.te, numărul şcolilor de cultură generală creşte sim
ţitor şi în Dobrogea. Dacă în 1947 sînt menţionate 233 
de şcoli primare~ în 1948 numărul lor se ridică la 26_1. 

Cea de-a doua pex:ioa:dă a început în tpamna anului 
1948, după adoptarea legii pentru reforma în:văţămîn
tulu.i, încheindu-se la -sfîrşitul anului şcolar 1955-1956. 
Astfel, după această reformă în Dobrogea funcţionau 
trei şcoli m~dii hidrotehnice, o şcoală medie piscicolă., 
una financiară, de construcţii, de artă, de agricultură şi 
două institute : rle piscicultură şi hidrotehnic. in tot· ju
deţul , erau 5.84;) de tehnicieni (ingineri, subingineri, dese
natori tehnici, cu studii medii şi fără studii, cu practică 
mare în prpducţie)1 ceea ce era, evident, enorm de puţrn 
faţă de marile nevoi de construcţie "economică pe care 
Dobrogea de atunei ')începea să 1e,rec1ame. 

7" Dacă ar fi să realizăm un bilanţ al principalelor 
tipuri de şcoli existente în Dobrogea în anul ~eformef 
învăţămîntului, în scopul de a av@a u1.1 termen de com
paraţie pentru avîntul expansiunii şcolare ce a urmat 
în anii construcţiei socialh;mulu.i, ce argumente aţi 
aduce? 

- Cifrele. De ,..Rildă, învăţămîntul preşcolar număra 
82 grădi!?iţe, ~u 5 99~ de copii înscrişi şi ~32 edlilcatoare, 
învăţăm'fntul gen~ral ob1igatoriu 299 unităţi ş± două li7 
cee de cultură generală euprinzînd 40 98& d e elevi în
scrişi în1 clasele _I-X şi 1 084 ~cjre didactice, opt şcoli! 
medii tehn\ce şi un institut de învăţămînt supe1:·ior -
Institutul piscicol 

Deşi reforma învăţămîntu1Ui a însemnat un pas im~ 
portant în revoluţionarea şcolii noastre, ea a avut şi 
llnele neaju,nsuri . Aş menţiona faptul că într-o perioadă 
în care cerinţele con,strucţiei noii societăţi impuneau r î
dicarea nivţlului, de cultqră generală 1al maselor, prih 
reforma învăţămîntului, durata li~eului de, cultură .ge-:-
nPrală a fost r~dusă de la 12 la 11 ani, iar din 1951 la 
10 ani. Ciţiva ani mai tîrziu, în 1955, se desfiinţează 
~colile medii tehniee si se creează un 1iceu unic - de 
' ' 
C'1 1 tură generală - măsură care a limitat posibilităţile 
diversificării pregătirii cadrelor, a forţei de muncă, pe 
h ~z:::i orientării şcolare şi profesionale, a aptitudinilor şi 
intP.reselor elevilor. 
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Aceste carenţe se elimină treptat. Paralel cu consoli
darea şi dezvoltarea economiei naţionale, a industriei şi 
agriculturii şocialiste, se 'adoptă noi măsuri menite să 
rezolve sarcinile asigurării pregătirii muncitorilor cali
ficaţi, ale îmbunătăţirii conţinutului ştiinţific al învăţă
ţămîntului şi legării lui de viaţă. Ca urmare, în Dobro
gea apar şcoli profesionale pe lîngă Şantierul Naval 
Constanţa, lntreprinderea Metalurgică de UUlaj din 
Medgtdia ş.a. 

Se fac eforturi pentru Jpropierea scolii de prac~ică. . .. 
şi, în acest scop, se introduc în planul de învăţămînt al 
şcolii de cultură generală (clasele !-.VIII} studiul cu
noştinţelor agricole şi lucrări practice agricole, iar la 
oraşe - cunoştinţe deşpre produqţia industrială şi pr:ac
tica în ateliere şc<:>lare şi unităţi productive. Cadrele di
dactice se înscrîu in efortul general pentru transforma
rea conştiinţei socialiste a maselor, pentru adeziunea 
conştientă la procesul de construcţie· ·socialistă a ţării, în 
domeniul cooperati"'{izării. Nu intîrnplător, Dobroge·a se 
înscrie ca prima regiune a ţării ee aderă la sistemul 
sociaJist de proprietate şi muncă în ~gric1.~ltură,, succes 
la do bîndirea căr1.1ia 'Cadrele didactice si-a1:.1 adus o 

• 
importantă c<:>ntribuţie. 

Deosebită semnificaţie o are faptul oă din 1956 şcoala 
de şapte ani devine obligatorie, încredinţîndu-i-se sar
cin,a de a aşigui;-a, prin structura şi conţinutul ş,ău, for
marea la elevi a: unui larg orizont cultural şi a unei con
cepţii materialist-dialectîce despre lume şi viaţă, con-tri
buind Ia educaţia ·patrfotică a elevilor, la insuflarea dra
gostei pentru muncă creatoare. In numaJ 10 ani de la 
reformă, în judeţul Constanţa numărul şcolilor de cul
tură generălă se dublează, ajungînd la 271. Obligativi
tatea şcolii de şapte ani cunstituie d.oar o etaµă de tre
cere la un învăţărriînt general mai dezvoltat, de o:pt şi, 
apoi de la 10 anf, situînd ţara noastrăt djn acest punct de· 
vedere. la nivelul celor mai avansate state din lume. 

' - Tovarăşe profesor, credem că nu este lipsit de in-
teres să adăugăm c·ă, încă din 1955, conform statisticii 
Biroului International de educatie de la Geneva, Româ
nia făcea parte dintre c~le 11 ţări în care dura'.ta' învăţă
mîntului era de şapte ani, în timp ce 70 de ţări aveau 
învăţămîntul obligatoriu de şase, de cinci şi chiar de 
patru ani. !n 40 de state nici măcar nu este prevăzută. 
oblîgativ1tatea învăţă.mîntului. 
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- lntocmai. Ce1 mai important salt s-a făcut, însă, 
în organizarea şcolii româneşti după Congresele al IX-lea 
~i a1 X-lea ale Partidului Comunist Român. Ca urmare, 
în 1968, Marea Adunare Naţională a votat legea învă
ţămîntulut elaborată după ample şi aprofundate studii, 
lnclusiv cele comparate. 

Analizînd procesul dezvoltării mu1tilatera1e a Româ
ntei socialiste pe perioada 196-5-1910, partidul a adoptat 
n0ile direcţii de d'ezvo1tare şi perfttcţionare a învăţăm:în
tului de toate gradele, ca, : asigurarea condiţiilor nece
sare măririi duratei învăţămintlilui obligatoriu de 1a 8 1a 
10 ani, îmbunătăţire~ structm-ii şi eonţJnutului învăţă
mîntului liceal prih înfiinţarea, alătuFi de liee.ele de cul
tură genera1ăJ a lieeelor de specialitaţe (industrial e, agri
cole, ec:onomic.e, pedagogice, de artă etc). Se stabilesc 
noi m.ăsuri pentru dezvo1barea, în continuare, a invăţă
mîntului p:ro:fesiona1, tehnic şi superior, extinderea în
văţămîntu1ui seraJ şi fără freevenţă, întărirea activităţii 
de educaţie pentru munoă, patriotică şi cetăţenească a 
tineretultai, promovarea în: rîndurile sale a trăsăturilor 
moralei comlJiliste. $e acordă atenţie tot mai mare dez
voltării bazei rdidactice de predare, ridicării 1a u n ni:ve1 
superior a pregătirii ştiinţifice, metodico-profesionale -şi 
politice a cadrelor didactice. Iată sublihierile tovarăşului 
Nicola~ Ceauşescu în etâpa actuală a construcţiei soria
lismului : nUnul din obiectivele politicii partidului şi sta
tului nostru î1 constituie d~zvo1tarea şi perfecţionarea 
conţtnu.ă a ,ânvăţămîµ,tu1ui de toat~ gi:ade~e. Aşezat pe t~ 
melia conc~pţfei înaintate despre na'tdră şi s'ocietate,. folo
sind tFap.iţiile · prog;r~sLst~ ?t1e şcolii românţşt1 şi expe
rienţa pedagoţ{ică ' universală, strîns' 'legate cu e.erinţele 
mereu eFescirîde al~ construcţiei socialiste, îrivâţămîntu1 
din ţara noastră joacă un ,ro1 de seamă ' în formarea tine
relGJr generatii si educarea omului nou/în ridicarea nive
lului culturai şi de conştiiRţă !1 într egului popor ·în spi
ritul înaltelor idei ale umanismului socialist. Nivelul ac ... 
tual al societăţii noas·ti;-e impune r idicarea pe o treaptă 
mai înaltă a cunoştinţelor ,de cu1tmă gen~ra1ă, ştiinţifice 
şi, t<?hnic~ c}le 1t11tUJior eetăţeni1or patriei". 

O etapă nouă în dezvoltarea şcolii româneşti este 
c0nsfinţită de documentele Plenarei din 18-19 iunie 
1973, care c}eschide largi orizonturi dezvoltării şi perfec
ţionării -învăţămîntului. Ea stabileşte u n 1arg prpgram de 
dezvoltare a învăţămîntului de toate grade)e, accentuînd 
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principiul legării şcolii de viaţă, prin sporirea contribu
ţiei învăţ~~întului la formarea cadrelor , în strînsă legă
tură cu cerinţele dezvoltării social-economice a patriei, 
prin formarea de cadre capabile de a se încadra imediat 
şi eficient în procesul de producţie a bunurilor mate
riale şi spirituale, îmbinînd organic invăţămîntul eu cer
cetarea şi procl,ucţia. 

- Cum s-au mat,erializat aceste obiective privind le
garea te-0riei de practică, îmbinarea instrucţleî cu cerce
tarea şi proqucţia, vizînd in fi.Di~l pregătirea cadrelor _pe 
care dezvoltar~a impetu0asă a. economiei o impunea ? 

- Au fost create l iceele de, specialitate, elevii îşi des
făşoară activîtatea tehnico-productivă în 'ateliere, ferme 
agrieole şcolare ' şi în unităţi de producţîe, în con,eordanţă 
cu cerinţele dezvoltă-rii economice a provinciei, ea ur~ 
mare, tineretul? din total consumat~:.- de bunuri ma
teriale şi spirituale a devenit parţial producător al aces
tor bunuri. 

Noua lege a învăţă:mîntului, votată de Marea Adu
nare Naţi~nală în anul 1978, vine 'să legifereze modali
tatea de organîz~re a învăţămîntului românesc, în care 
cel general obligatoriu în.cepe din preşcolaritate, şcoala 
de 10 ani generali.zînd parcu1tgerea primei trepte a lîceu
lui de către întreg tineret-ul -Şi consfinţind, practie, munca 
productivă oa parte integrantă, alături de· instrueţia teo~ 
retică,, 1a formării tinărului pentru profesie şi ~iaţă. 

' . ' 
- Dacă ar f1 ;să ne refe-rim la îrtvăţămîntul preşcolar 

dobrogeaq.., atţt din punctul de vedere al proporţiilor ean
titat1vei cit şi cplitative,· sitµ_aţia, mai ales qin ultimii ani, 
nu suportă nici o . ce,m.par-~·ţie cu p~rioa~a antebelică .. . 

- 1ntr:a9-evă1\ t1~el:;luie să subliniem că învăţămintul 
preşcolaF din Dobrogea a apărut încă d.in prir;nii ani a1 
secoltilllli nostru chiar şi la sate, însă ca o raritate. După 
apreape 30 de ani, nici din punctul de vedere al cadre
lor didaetice1 nici din punetu.1 de vedere al înzestrării 
materiale nu se înregistrase aproape nici un progres. Cea 
mai mare parte a grădiniţelor fuhcţionau î:n localuri im
proprii, improvizate sau închiriate, dotarea maţerială a 
acestora era aproape nulă, iar personalul didactic era 
cel mai adesea ne:calificz..t, neposedînd nici cele patru 
clase primare. Retribuţia educato1:iloF, în condiţiile în care 
în general învăţătorfrnea era plătită mizer, er& eu tqtn1 
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insuficientă ; în plus, educatoarele erau lipsite de îndru
mare, material didactic şi metodico-ştiinţific. 

in l!l34, situaţia în Dobrogea era următparea : 110 
grădiniţe rurale, 35 urbane (deci 145) deservite de 155 de 
cadre _didactice şi frecventate de 8 025 copii în mediul 'ur
ban si 2 247 în mediul rural. . . 

Deşi gîndul celor care au iniţiat acest învăţămînt a 
fost mărinimos şi patriotic, totuşi r~zultatele, am vă
zut, în chiar anii de vlrf dinainte de 19441 nu erau sa
tisfăcătoare, iar în anii răzb.oiului şi ai marilor frămîntări 
şi lipsuri care i-au urmat, această form~ de educaţie a de-. 
căzut, astfel că în anul 1947 în toată Dobrogea nu 
funcţionau. deeît 63 de şcoli de copii mici, cupriq.zînd 
numai 15 \a sută din întreaga pop\llaţie preşcolară. 

întreaga politică şcolară a partidul\Îi şi statului nos
tru privitoare la această primă treaptă "!izează scopuri 
multiple : cuprinderea în sistemul educaţional a copiilor 
de la trei ani, instruirea şi e9-ucarea lor adecvată, supra
vegherea dezvoltării lor fiiice şi psihice, grija faţă de să
nătatea copiilor şi, J?.U în ultimul rind, crearea. condiţiilor 
pentru încadrarea femeii la nivelul potenţelor ei .în pro
ducţie, eliberînd,..o, poate nu atît de muncă, cit .. de grij~. 
Această direcţie sugerează, cu mijloac;ele ei, ' 9rientarea 
profund umană a partidului şi statului · nostru. 

în acelaşi tiJV.P, dată . fiind creşterea demografică ac
centuată - mai ales în, ultimii 14 ani· - cuprinderea în
tregii popula ţii ' fn tre 3- 4 ani în , sistem ul d,ţ grădini ţţ 
a fost şi este încă un deziderat. Cheltuieliţe, investiţiile, 
nevoia de cadre sînt uriaşe atît la oraşe oit Ş'i 1a sate .şi 
eforturile organelor eentrale de stat,_ cons1liilor populare, 
întreprinderilor şi in~tituţiilor sînt deosebit de mari. Re
zultatele obţinute pînă acum trebuie să le apreciem 
neapărat în aeeastă lumină. 
- Statistic vorbind, care este situaţia 'l 

- Iată citeva date, după părerea mea, semnificative. 
Pentru judeţul Constanţa ; 

Anii 

1948-1949 
1960-1961 
1965-1966 
19?0-1911 
1980--1981 

nr. grădinif efor oopii tnscrîşi nr. edu.c.to.u:clor 

82 5 996 
2lf) 12 8'16 

244 I 12 789 
244 12 626 
268 24\973 
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- Tovarăşe prof. Ion Lungu, dar în ce priveşte învă
ţămintul general obligatoriu ce ne puteţi spune? 

- In pofida eforturilor depuse pentru răspînd.irea 
ştiinţei de carte în Dobrogea, care îh 187-B se găsea cu 
mult în urma celorl9-lte regiuni, mai ales din punct de 
vedera material1 rezultatele nu au fost cele scontate. 

Eforturile ştatului român pentru ridicarea nivelului de 
instrucţie al poporului după înfăptuirea istoricului act 
de la 23 August 1944 sînt gigantice. Iată, de pildă,, nu
mai în judeţul Tulcea~ în primil ani după eliberare, cînd 
a fost eradicat analfabetismul, au funcţionat 153 de 
cursuri înfiinţate în acest scop şi s-au diştribuit gratttit 
cursanţilor 26 OOO de cărţi şi caiete. Este cinstit să spu
hem că de fapt huma.i după Legea îhvăţămîntului din 
1948 se trece la o dezvoltare masivă a învăţămînttJ.lui. 
Pmă a(unci, aproape patru ani de zile s-a dus o luptă 
grea cu analfabetismul şi c;u greutăţile mari aJe 

1
perioadei. 

Aspectul cailtitativ, numărul de şcoli. numărul de pi·o, 
fesori, numărul de elevi implică fără .îndoială şi un altul„ 
de aceeaşi natură, respectiv. . ihvestiţiîle din„ acest sector „ 
caI:e s-au materializat la scara Dobrogei întregi în n o,i 
săli de elasă, construirea şi dotarea de noi aţeliere-~co
lare. locuri în internate şi ca.n tine şi altele. 

Trebuie st subliniem, nu atit pentru noutate, cît pen
tru reamintire, faptµl că toţi copiii ţării primesc maµua
lele gratµit, iar preţurile rechizitelor şcolaize sînt printre 
cele mai scăzute dih lume. Făcînd pţecizarea că e vorba 
şi de un salt calitativ, ne referim la creşţerea ponderii 
ştiinţelor exacţe în program-ă, îmbunătăţirea pr:edării 
limbilor străine .• legarea strinsij a învăţăthlntului d:e prac
tica econo,mică, întărirea1 

c~racter.ului materialist-ateist . ., 
al învăţ~mîntului şi" al educaţi~i .. p~tr}otice. Celor sus 
amintite trebuie să le adăugăm "înfiinţarea, în cazul ce
lor mai multe dintre materii, a htb6ratoarelor stelare, 
activitatea unor cerouri ş·tiînţifice şi, des.igur, activJtatea 
desfăşurată în cadrul organizaţiilor ~oimilor patriei şi de 
pionieri, precum şi prin vizite la obieGtivele industriale„ 
economice, culturale. 

Făr~ îndoială, însă, nu la această. verigă a învăţămîn
tului s-au petrecut eele mai sensibile mutaţii, deşi ele 
sînt de. netăgăduit, ci la aceea imediat următoare, liceul. 

In eve>luţia acestei.forme de învăţămînt, pentr:u ime,1sa 
majoritate a ţării s-au înregistrat anumite sinuozităţi. De 
la lic'eul românesc interbelic, cu serioasă deschidere spre 
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necesităţile economicet s-a trecut, dup~ model străin, pe 
de o parte la un liceu unic de cultură generală, iar pe de 
altă parte" a fost redus şi din puncml de vedere al dura
tei ele. studii la 3 clase {VIII-X). Această efapă a durat 
destuJ ani şi ~u urmări negative în toate secfoarel~ învă
ţămîntului şi producţiei. Dep,ăşirea acestui 1stadiu s-a fă
.cut în etape - mai Înlîî revenirea la 4 şi apoi 5 ani de 
.studii şi apoi diversificarea tn licee de specialitate şi 
licee de cultură generaJă, pentru ca în ultunii ani să asis
tJm la un proces general de fundamentare a întregului 
învăţă'rnînt liceal pe criterii de specializare. ln acest caz 
nu mai există' li~ee de eul tură generală. iar pongerea li
c-eelor tehnice îh cadrul liceelor de sp~cialitate a crescut 
pînă liii un r~,i;;>ort de 5 la 1. 1 

'4 • 

Aminteam mai înainte că Dobrogea a censervat o tra
diţie frumoasă, progresistă, în domeniul liceeloî: de spe
cialitate şi ne permitem a puncta doar cîteva i:euşţte în 
.această 0irecţie. Liceul „:tv'Iircea c.el Bătrîn", Jfceu ~ore
tic înfiintat ~în 1896, avea o sectie comercială menită să . . . 
satisfacă trebuinţele specifice ale oraşului-port. Eminen-
tul revizor şcolar V. Helgiu, combătînd intelectualişmul 
„pur<' al şcoli s.ecundar·e burgheze1 propunea îri 1924 ca 
,~pe lingă fiecare şcoală secund.ară existentă să se intro
ducă „si o meserie icu ateli~r-mecanic si industrial sau 

• • 
alte ocup,aţii practice ... iar absolventul ... să nu primească 
ctertificatul dacă n-a învăţat meseria pentt'u care a optati'. 

în acelaşi mod se pronunţau profeso.rii G. Carp şi 
C. Brătescu. în mod concret; în cadrul liceului de fete 
funcţionau "un atelier de legat cărţi şi un. laborator de 
psihologie cil cercetări de teren. La şcoala i:iormală de fete 
exista 1,,tn atelier de icroitorie şi lenjerie1 iar elevii liceului 
,comercial de băieţi făeeati practică comercială tn maga
zine şi întreprind:eri comerG:ia1e constănţene. 

Evident, în ciuda acestor realităţi şi a âltora, pe care 
11u le-am amintit, învăţămîntul liceal tămînea to.tuşi dacă 
nu foarte departe de producţie, în cazul cel mai bun, pe 
lingă ea. (' 

Dimensiunile învăţămîntului liceal de specialitate şi 
tehnic din anii noştri constituie un răs-puns la problemele 
multiple şi grele pe care edificarea societăţii socJaliste 
multilateral dezvoltate în Roll}.ffenia le prest1pune. 1n pas 
cu dezvoltarea ecor}omieo-socială a tării si în confottni-. . 
tate cu necesităţile de caqre calificate, pe diferite nive-
luri, meserii şi profesii, sistemul de invăţămînt şi formare 
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a cadrelor cunoaşte şi e! o e0:ntinuă ascensiune şi perfep
ţionar.e . încheierea acţiunii de generalizare a învăţămîn
tului de 10 ani , prin cuprinderea întregii generaţii de ti
neri în prima treaptă de liceu, asigură o ptegă tire unitară 
ştiinţifică şi de cultură generală, precum şi o instruire 
profesională de specialitate, astfel ca absolven-ţii să se 
poată integra imediat într-o muncă socialmente utilă, cu 
prioritate în pt'oducţie. 

Conform prevederilor documentelor de partid, in 
perioada 1980-1990, se va trec~ la generalizarea celei 
de-a doua trepte a liceului, asigurîndu-se cuprinderea 
întregului tineret în înVăţămîntul de 12 ani, prin cursuri 
de zi, serale şi fără frecvenţă. 

In acest context, învăţămîntl;l.} liceal dobrogean cu
noaşte şi el o diversificare şi o expansiune fără ptece~ 
dent. Dacă pînă la 23 August 1944, funcţionau pe aceste 
meleaguri în jur de 5--6 licee, astăzi, în judeţele Tulcea 
şi C!oRstanţa activează peste 40 de licee de profiluri din
tre cele mai difer ite, corespunzător necesităţil0r, deci de 
1 ori m ai multe. 

Marile obiective ce se ridică în actualul cincinal soli
cită zeci de mii de cadre calificate, care urmează să fie 
pregătite prin licee de specialitate, ,prin şcoli profesionale 
şi ucenicie, prin cursuri de calificare la locul de muncă 
In prezent, reţeaua şcolară constănţeană dispune de 14 
licee industriale care asigură forţa de muncă pentru di
versele ramuri ale industriei prin profilurile mecanică. 
electromecanică, construcţii, transporturi, alimentară ; 8 
licee agroindustriale care forrn.ează muncitori calificaţi 
pentru agricultură în concordanţă cu dinamica procesu
lui de industrializare a ,muncii din mediul rural. De ase
menea, funcţionează licee : eeonomlc, de matematică-fi
zică, pedagogic, de ştiinţele naturii, sanitar, la care se 
adaugă 17 şcoli prof~şionale şi , 8 ,şcoli de învăţămînt teh
nic ele specialitate şi de maiştri. 

Unităţile şcolare dispun de o bază materială tnfl@
ritoare şi în pas cu ultimele exigenţe ale învăţămîntului 
modern, şcoala dobrogeană este astăzi organizată, ca de 
altfel întregul nostru sistem de r învăţămînt, să ajute ti
năra generaţie ca pe lîngă însuşirea cunoştinţelor teore
t ice să se pregăteascş şî prq.cti~, să ·cunoască problemele 
actuale ale construcţiei so,cialismului, să fie înarmată cu 
deprinderi de muneă productiv&. 
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- Tovarăşe Lungu, deşi rnvăţămintul profesional şi 
tehnic cunoaşte o puternică dezvoltare, el nu reuşeşte -
cel puţin în judeţul nostru - să acopere .încă integral 
necesarul de cadre calificate solicitate de unitătile eeo-• 
nomice, care evoluează mult mai rapid. 

- Este evid~nt oă , pe măsura apariţiei unor noi uni
tăţi industriale, a dezvoltării şi .modernizării celot exis
tente, cevinţa de muncitori calificaţi în diferite domenii 
est:e tot mai mare, far în curînd se va ~junge la situaţia 
ca toţi muncitorii :,ă îndeplin~ască condiţia calificării p1·ln 
şcoală, pentru a putea răspunde exigenţelor sporite ale 
producţiei, pentru a stăpîni deplin tehnologiile şi utila-
jele moderne. 1 

în acest scop a fost şi va fi mărit numărul claselor 
şcolilor profesionale, către care este necesar să fie atraşi 
mai mulţi absolvenţi ai primei trepte de liceu. As. dori să 
ridic o problemă care ar putea suscita comentarii. înca
drarea in producţie - · am în vedere c, încadrare gene
rală - esfe uneori handicapată şi de o mentalitate1 nu a 
tinerilor sau nu în primul rînd a lor. De exemplu, în 
comune, copii de multe ori ai cadrelor de conduceret 
eyîtă munca în agricultură, deşi aceasta este în toi; une
ori p~rinţii se opun .pentru că urmează sau sînt absol
venti de 1ieeu . • 

Nu de puţine ori cei neadmişi la oo.neursul de admi
tere în< învăţămintul superior rămJn ac.asă să se pregă
tească si mai încearcă o d-atăf de două ori, iar unii tot îh-, ' 

cearcă ... în acest răsttmp, aceşti tineri ar putea face cu 
mult mai mult. Cine se ocupă de ei de acum? !n prinCid
pal familia. Unele preocupări, între care aş releva ca un 
plus de eficienţă organizaţia de tineret - rămîn încă de-· 
parte de ţel. 

- După părerea dv., cine trebuie să intervină maf 
prompt? 

- Consiliile noastre populare direct şi prin organis
mele· funcţionale de resort po,t ~i trebuie ·să gospodă
rească mai bine plusul de forţă de muncă în aşa fel ca 
aceasta să nu mai apară în statistici doar ca potenţială. tn 
acelaşi timp, sub îndruma"Cea şi cu sprîjinul ouganizaţiilor 
de parti~ dip şcoli, colectivele didactice, airiginţii sin.f da-· 
tori să desfăşoare o mai intensă muncă etlucativă, cu re
zultate sporite în orientarea profesională a viitbrilor ab-
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bază a activităţii intregului partid şi a orgqnelor statu.
lui, este, cu siguranţă, vizi.u1.1.ea ~istematică inţegratoare, 
presupunînd abordarea problematicii dezvoltării societăţii 
române.şti contemporane ca profeS cu laturi interdepen
dente care trebuie să evolueze în ace1aşJ ritmJ progresiv, 
armonios. In această viziurie, învăţămîntul SlJ.perior:, con
ţinutul şi structura luţ1 au cuno:scut, incepind cu Coi:i.
gresul al IX-lea, transformări cu caracter revoluţicnar, 
intensificate mai ales dtJpă congresele al X-lea şi al 
XII-lea, în strînsă corelaţie ou cerinţele actuale ale socie
tăţii româneşti, vizînd ridicarea României pe. noj. culmi de 
civilizaţie, depăşirea stadiuluf de ţară în curs de dezvol
tar:e şi înşcrierea ei în rîndul ţărilor cu o economie med.ie 
dezvoltată. 

Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind in
tegrarea invăţămîntului cu cer cetarea şi producţia, im
brătis,ată si insusită de toate institu.tiile ele înv.ătămînţ , .. ' , - , ) 

superior reprezintă u,n real salt calitativ în evoluţia şcolii 
româneşti, salt care' proiectează învăţăm.întul nostru. ih 
avangarda mondială ,a instituţiilor şcolare. Ide,ea inte
grării S'-a do'wedit deosebit de , fructuoasă, stimulînd nu
mero.ase energii şi ipiţiati'v~, , o s1,1.it~ largă de forme şi 
modalităţi tot mai 1eficie.nte de racordare a învăţămintu
lui superior la exigenţele producţi.ei materiale1 ale vieţii 
economice şi sociale. în precţ2:ările tovarăşu).uî Nicolae 
Ceauşesc;;u, formulate în toate împreju.rările adecvatei se 
subliniază că sarcina învăţămintului superior este pre
gătirea unor specialişti cu 1 inaltă competenţă, stăp'îni pe 
C1Jnoşt1nţel~ dom.eniului de profil, ,Cl:l o pregăţire ideolo
gică şi pclitrcă superioară, cap~bili s·ă, facă faţă tuturor 
cerinţelor complexe ~le organizării şl 9onducerii întregii 
activităţi sociale, reprezintă cheia de boltă a politicii 
P .C.R. în domeniul acest~i sector al şcolii româneşti, 
purtincJ µecete,a gîndirii ştiinţifice creatoare şi a acţiunii 
tovarăsului Nicolae Ceausescu. 

înscrierea Constanţei,· acest prestigios • oraş şi acest 
prestigios judeţ de mare vfitor, în industria construc
ţiilor navale, în petrochimie şi industria alimentară, în 
transpor turi navale, în agricultura intensivă, în zooteh
nie., vî ticultµră şi îmbunătăţiri funciare, în · r indp.l cen
tre1ot universitare ale ţării, reprezintă rodul politicii în
ţelepte a partidului, care determină ca "toate zonele is~ 
torico-geogi-af ice ale patriei să se bucure direct de bine
:f acerile cu.lturii, să contribµie cu toate resursele locale, 
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materiale şi umane, la dei,v0l tarea _ec6nomîeă, l?I. forma
rea forţei de muncă, la dezvolta-rea gîndîriî creatoare în 
procesul revoluţiei tehnîco-ştiinţîfiee din România. 

incepîndu-şi activîtatea în anul 1961, ca, institut cu 
profil pedagogic de 3 ani, institutul constănţean· a 'funcţi
onat ca atare timp de 15 ani şi a dat şcolii româneşti 
aproape 3 OOO de profesori pentru înv'ăţămîntul general, 
contribuind, în felul acesta, 1~1 satisfacerea nevoilor de 
cadre de specialî:tate ale şcolilor generale din zona do
brogeană şi dfn celelalte judeţe ale ţării, deficitare în 
această' privinţă. ·· · :t 1 

Din anul unîversîtar 1976-1977, structura de profil 
a institutului a fost adaptată noilor cerinţe ale eeonomiei 
haţionale ·în prîvin.ţa cadrelor inginereşti ,şi a devenit 
Institut de învăţ'ămînt superioh, C'll facultate de învă
ţămînt tehnic şi pedagogic. In anul şcolar 1981-1982, 
Institutul a. fu.ncţionat cu 5 secţi.î de învăţămînt pedagogic·· 
şi 5 secţii ae ' învăţămîht tehnic, pregătind subingineri şi 
profesori pentru şcoli gene'rale şi licee. Această evoluţie 
a structuriî de profil a insti"tutului hostru, proces prin 
care au trecut şi trec şl alte centre universitare din ţară, 
este o urmare a îndeplinirii prevederilor Congresului ·al 
XII-lea şi ale Conferinţei Naţionale ale Partidului din 
1982, privind pregăti.rea cadrelor cl'e speeîalişti pentru 
dezvoltarea economiei şi culturii naţionale, potrivit sar~ 
ctnilor planului cincinal 1981-1985 ~i obîec-tivel@r Pro
gr'amului. Partidului Comuntst Român. 

- Putem afirma, cu eleplîn temei, că !nstttutul de 
învăţămînt supetior din Constanţa se defineşte- t_ot mai 
clar ca loc al formării urfor specialişti · capabili să gîn
dească si să trăiască sub .semnul acestor vremuri atît rde • 
fecunde pentru dezvoltarea ' economiei şi culturii 01rom.â4 

neştî socialiste. ;Lit '.fel ca în întreg î11:văţămîntul -superior, 
şî în Institutul cc1rtstănţean, ap1îcarea practică â. indica
ţiilor . ~rihcf p~ale ' ale sec~tarul;uî g~r:1e1·al ral. :partî?ului 
cu privire la integrare a det~rminat ş11 va continua sa de
termine mutaţii adînci în toat~. componentele procesulµî 
de învăţămrnt, acţienînd ca un factor cle antrenare ~cu 
efect propagat? 

- Da. Au fost supuse unei adevărate revederi re
voluţionare înseşi bazele proc~sului didactic, con·ţinutul 
progr_amel6r de mvăţămînt, raporturile dintre discipline, 
tehnolo.gîa şi pedagogia didactîc:ă a predării cursurilor, a 
practicii seminarizării şi lucrărUor de laborator, practică 
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muncă al absolvenţilor în perioada stagiului. Rezultatele 
obţinute ne îndreptăţes9 să contin~ărn această experienţă. 

Prestările de servicii de către studenţi sînt orien_
tate fie asupra dezvoltării bazei materiale a institutuluit 
fie în folosul u,nor beneficiari externi. cum sî.nt O.N.T.
Litoral,. Î't1uzeul de istorie qaţională şi arheologie,. Intre
prinderea poligrafică ş.a., în care studenţii, mai ales filo
logii sînt angajaţi şi retribuiţi. 

Realizarea planului în laturţ=t lui productivă a dus ş.i 
va duce în continuare la o apreciabilă cons,oJidare a cu
nb$tinţelor prit1 formarea priceperilor şi a deprfnderilor 
metodice şi practice de a munci, de a îndrăgi cu pasiune, 
prin rezultatele obţinute1 activitatea în ramura econo
mică spre care s-au orien.t/it, chiar dacă valorile cantita
ti_Ye ale acest.ei actîvit-ăţi nu sînt pr-incipalul obie.ctiv, ci 
urmărim mai ales, ~fectele ei ?duoative, se cuvirle să re
cunoastem că n-am reusit încă să declansăm în această 
direcţie decît o ·parte a potenţialului mater.ial şi µroral de 
care dispunem. 

Importantă latură a procesului de integtarei cerce
ta:re/il ştiin·ţifică a ooleetivului ditlact!-0 Gi studenţesc s-a 
aflat pe primul plan ~1 preocupărilor conducerii ţnstitu
tului, întrucit antrenar~a în revoluţia te);ini99-ştiinţifică, 
punerea în acţiune a tuturor fi3>rţelor şi capa6ităţilor şti
inţi,fice de care disp_unem este nu nuţnaf o sarcină a învă
ţămîntului superior 1oca1, ci şi 0 datorie patri'otică ce ne 
ch,eamă să fim Ji>rintre ziditorii edificiului măreţ al pa
triei noastre socia1lste. 

Lucrările tineri1or din institutul nostru au realizat 
în ultimii ani o mai bună proporţionalitate între cerceta
rea cu earacter aplicativ şi cea cu caracter fundamental, 
ceea ce a .creat premise sporite pentru o mai deplină inte
grare a învăţămîntului cu cercetarea şi produoţia. Spre 
edificare, citeva titluri de comunicări : "Dinamica foto
sintezei ş· respiraţiei la unel~ alge verzi în condJţiţ expe
rimentale de poluare a apei marine", ,,Construcţia unei 
instalaţii de, sudură de frecvenţă variabilă", ~,Di_;3pozitiv 
pentru verificarea teoremei energiei şi a principiului lui 
B'Alambert", ,,Efectu] normelor indus.triale asupra unor 
pJante lemnoase în zona Combinatului petrochimi~ :fyJ:idia
Năvodari", ~înlocuirea eonductelor de ape uzate la Com
binatul petrochimic Midia-Năvodari'' etc. 

Cercetarea stiintifică s-a desfăsurat si se desfăsoară . , . , 

în tot mai strînsă legăturij cu cerinţele învăţămîntului şi 
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producţiei, prin abordarea unor teme a eăror rezo lv~re 
este impusă de economia loc·a]ă, cum ar fi : valorifica
rea resurselor n aturale ale Măril Negre, combaterea bu
ruienilor de pe terasamentul căilor ferate ~ prelucrarea 
automată a datelor în pescuitul oceanic, proiectarea de 
instalaţii ş i aparate, protejarea m ediului ambiant în zona 
Canalului Dunăre-Marea Neagră şi a Combinatului petro
chimic Midia-Năvodari, studii de îmbunătăţiri func:,are 
şi construcţii hidrotehnice în zona canalului, modelarea 
matematică a proceselcrr f izico-chimice ş.a. ' 

în limbajul neemfatict rece, al economiei politice, prin 
activitatea lui, institutul constănţean formează o micâ 
parte a forţei de muncă cu pregătire superioară, potrivit 
necesităţilor şi număr:ului de locuri prevăzute a fi create 
eşalonat, prin cifrele planului cincinal. Dar, forţa de 
muncă pe care o pregătim noi este însuşi colectivul nGS
tru studenţesc de-a lungul acestor ani, sînt studenţii noş.
tri, sînt ,tineri din, care trebuie să m0delăm pe oamenii 
noi ai noii noasti;e patrii socialiste. 

Acesta este, de fapt, obiectivul latur.ii educative care 
izvorăşte organic din toate formele de organizare ale în
văţămînţuJui integrat cu cer cetarea şi cu producţia. Omul 
nou pe care-l formăm în institutul noştru, î l plămădim 
zi de zi şi an de an în procesul muncii multilaterale, pen
tru muncă şi viaţă frumoasă1 in di.mensiunile de o ctis
talină puritate ale normelor eticii f i echităţii socialiste. 

Dar întrebarea la care trebuie să răspl.:\n~em, dacă 
vrem ca acest institut să f ie o şcolă generatoare de oa
m~ni noi, aşa cum este însăşi. orînduire.a noastră soci:a
listă luată în totali tate, are în vedere şi: numărul, dar 
mai ales, calitatea' profesorilor' şi subinginetilor noştri, 
personalitatea lor profesională'., politică şi ideologică, ţi
nuta lor civică, oglindite toate în modul în care se vor 
integra organic în marele detaşament al clasei munci
toare, al tuturor oamenilor munc.ii, î-n modul J n care ei 
vor munci ş i vor tr~i ca oameni noi ai eP,âcii socialişte 
si cemuniste. -• 

A ceastă calitate tSe manifestă, în primul rînd, în re
zultatele bune si foant.e bune la învătătµră obtinute de . . . . . 
studenţi, în preluarea cu toată răspunderea în autog0s-
podăr-jrea căminelor şi a cantinei, în participarea onora
bilă la Festivalul naţional ~,CJ ntarea României", în par ti-
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ciparea lş activitatţa de răspîndire a c:µn·oştinţelot cul
ttJral-ştiin.ţifice prin brigăzile mixte trimise în satele ju
deţului; în activitatea sportivă în cadrul „Daciadeil' şi 
în frumoasţle _rezultate, unele din ele de nivel european 
şi mondial, opţinute de studer~ţi fruntaşi în. munca pa
triotică î~~ agricultură şi pe şantierele de construcţii în 
care antrenăm an de an întregul colectiv studenţesc1. 
căruia, noi, membrii corpului prefesoral, ne străduim,.. 

' prin munca noastră, să-i 1:tim modele demne de urmat. 
- Tovarăşe profesor,r care sînt „u1nbrelel' ce v.ă cre

ează neast}mpăr, vă provoacă nemulţumirea ? 
- Sîntem conştienţi că în dorinţa noastră spre înă1-

ţare, am avut şi ocolişuri~ uneori n-ejustificate. Focul sa
cru al gîndirii trebuie aţîţat să devină vîl"tT.ătaie şi aici la 
noi, să încetăm 'de a aduce motivaţii faimei atît de mult 
rîvnite, să ne' detaşăm de iluzia că existăm prin ce ni se 
dă, nu prin ce dăm, acesta-i un pericol cînd cre~i numai 
în ea. :@esigur, rezultatelor de pîhă acum nu ie punem 
cunună, deşi sînt :recunoscute, dar r.ămîn neîmpăcat cu 
mine, că p.rea greu,., uneori nici 11u reu-şim să desluşim 
şi să depăşim limitele zării. Prea adesea nu facem dovada 
că trăim şi muncim 'în acest „ev socialist aprinsl'. Inimi1e 
noastre, vîlvătaia au nevoie de minţi scrutătoare, sîn•· 
tem angajaţi în marea bătălie a p:rogres,ului pe toate pla
n-urile, acum e mome11tul să nu cruţăm forţele, numai 
uniţi putem fi. o forţă, pe care ţara - noi, fiecare -
o vrea de la toti. ,. 

Consider că Il,U în orj? şi minute să ne drămuim norma, 
ci în rezultate neprecupeţite,1 tecunoscute şi utile1 nouă, 
tuturor. Cu totii dorim succese "oit mai mari. Dar noi, .. . .\ •. 

cadrele didactice pornim, în munca noastră, cu oameni 
p.e care-i perfectăm! Şi atunci se pune întrebarea de ce· 
pe cel imperfecţi ;nu-i perfectăm ? Să nu uităm c~ oamenii 
sînt în fel de feluri, afci e măreţia lumii, cel mai bµn 
se înalţă prin sine, pe celălalt trebuie să-l ajutăm să se 
înalţe. Cum? Aici intervine măiestria dastalului. Nu pro~ 
cente trebuie să vtem, ci cadre bine pregătite, sarcinile· 
se 1ll'lp-art, dar datoria e unică. 

Demnitatea noastră constă în rezultatele obti11ute .acolo 
-; ' 

unde se hotărăşte soarta progresului, a bunăştării şi fe-
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ricirii tuturor. Nu să-i trecem pe toţi, cum se -spune ad,e
:sea, ci să-i învăţăm pe toţi să treacă asprul exame11 al 
,ştiinţei cu care să îmbogăţim viaţa. 

E o cerinţă, de mult rostită, cu competenţă, pe care 
mă îneumet s-o descifrez, convins de rosturile ei, în corn~ 
plexul angrenaj al existenţei, în care are rolul bine de
finit. 
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Activistul cultural
propagandist înflăcărat al înaltelor 

idealuri ale socialismului 

Politiea culturală a partidului stimulează potenţ~le· 
creatoare ale maselor, materializjndu-se, în creşterea im
presionantă a numărulJ.Ji fo1maţiilor şi interpreţilor .. Se· 
ilustrează, astfel, strălucitul rezul tat al politicii partidului. 
care a urmărit să facă din fiecare om al muncii nu nu
mai un creator de valor i materiale, dar şi un talent cre
ator de valori spirituale. 

Vă număraţi, tovarăşe Ion Bădieă, printre activiştii. 
din perioada de început a acestui proces de formare şi 
modelare a omului nou. Vă p.ropun să evocăm acest 
drum de început, greu, dar nobil, de înălţare a patriei 
şi a omului. 

- Conceptul de educaţie permaneF1tă este azi nu nu
mai unanim acceptat, dar şi aşezat la temeJia complexu
lui proces de educaţie ce se desfăşoară, sub îndrumarea 
atentă a partidului; în patria noastră. Instituirea - din 
iniţiativa secretarului genetal al partid ului, tbvarăşur 
Nicolae Ceausesau, - a Festivalului national al rouncil - ~ - . , 

şi creaţiei „Cîntarea României'' , care cuprinde şi dina
mizează în cadrul său larg şi generos energiile creatoare 
ale tuturor generaţiilor, este, în acest sens, cea mai pe:... 
remptorie dovadă a desfăşurării cu succes a procesului 
educaţiei permanente. 

Eu am avut notocul să cunosc pe acest plan o fru
moasă şi bogată tradiţie. În anii studiilor la lic.eul 
,.Mircea cel Bătrîn'' din Constanţa partieipasem la multe 
din seria şezătorilor organizate anual, in stagiuni cle
iarnă, pentru public, de conducerea şcolii. Am a'Scultat 
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-conferinţe ţinute de vorbito.ri pregătiţi şi talentaţi, am 
audiat adevărate concerte ale unor formatii instrumen
ta1e instruit~ şi cli~ijate de ·pţ·ofesorul de m'atematică Ni
colae Zăgoicea, am cîntat în corul şc;o1ii corîdus de pro
fesorul Alexandru Niculescur am . ascultat cu atenţie lec
turile de duminică dimineaţa ale profesorului ~e desen 
Gheorgh(:l Car:p, absolvent şi al Conser.vatorulu1 de artă 
dramatică din Iaşi şi priceput regizor de spectacole de 
teatru. in clasele cu:rsult;:ti superior al 

I 
Iiceului, la îndem

nul şi sub îndrumarea lui N. N . Vasiliu, .prcf.esGrul de 
limba română, şi Gn. Coriolan, profes.orul de istorie şf 
directorul liceu.lui, am ţinut · seurcte conferinţe pe teme 
literare, la ,şezătorile cu pubTLc sau la şedinţel-e societăţii 
culturale „I. L. Caragiale~ a elevilor liceului. In vara 
·anului 1934, după bacalaureat, conducerea şcolii ne-a 
trimis pe 4 <jintre cei mal ac;ţivi q1;)solvenţi ·- c4 cîte o 
bursă din partea Ligi[ cult-ura~ - să audiem cursurile 
de vară la Universitatea J::>opu1ară creată şi condusă de 
N. Iorga la Vălenii de 

1

Munte. Pe ţingă prelegerile zil
nice ale marelui savantf care ne fascina 1

I).U i;iumai prin 
vastitatea cunnştinţelor sale, dar şi prin încărcătura 
emotivă a verbului său vibra.rit, am ascultat o serie de 
mari vorbitGri, ca matematicianul Marin Serghiescu, me
dicul Gh. Popescu Sibiu, avocatul N. N. Lergucelan\ţ. 
scriitorul l\î. Batzaria, profesoara,. Alice Voinescu şi alţii 
care ne-au întărit oonvingţtea , în forţa transformatoare,, 
asupra cop.ştiinţei a cuvîntului bine rostit. , 

Am rămas, de .atu:o.ei, cu un interes deose1bit pentru 
ascultarea conferinţelGI' Şi, În general, P,entru participa
rea la acţiuni culturale. 

Ca student, participam, la căminu1 unde am .locuit, la 
• 

şezători eu 
1
caracter , inter111 al eăror program începea 

întotdeauna cu cîte o conferinţă ţinută de studenti sau 
de perso.nalităţl ale ştiitJ.ţei româneşti c~ : :Valentin. Al. 
Georgescu, direetoru1 căminului, sau docterii savanţi 
Ge9rge Marin~scu şi C. I. Parh6n '- cc1re n~-alJ âezvăluit 
cu dovezi incontestabile farsa ţ,mira.colului" de la Ma
glavit ce provocase o veritabilă epidemie de misticism 
în rrndul miilor de naî.vi veniţi acolo cu speranţa, mer.eu 
înşelată, că vor găsi rezolvarea unora din marile neca
zuri ale vieţii lor. 

Prin natura programelor de la facultate - care nu 
prevedeau frecvenţa obligatorie la orele de curs -, 
aveam posibilitatea ca, pe lîngă pre1eg-erile profesorilor 
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spe~ialităţii noastre (N. Cartojan, D. earacostea, 
Ovid Densusianu, J. A. Candrea, D. Russo, C. C. Giu
rescu, ş .. a.), să ascultăm şi lectiile altor profesori. buni 
specialLşti, dar şi buni vorbitori (N. Iorga, T. Vianu„ 
S. Mehedinţi, Se. Larnbrino, P. P. Negulescu; Ch. Drouhet„ 
Tr. Marcu, , Mircea F lorian, C. Rădulescu-Motru„ 
G. Oprescu etc.}, iar mai tîrziu, în anii da studii la 
Şcopla NGJrmală Sup~rÎOcitră, pe N. N. Condiesc:u, I. Pe:
trovici, D. ~Iurăraşl;\, G. Za pan, Victor Tuf eseu şi Lncă 
mulţi alţii. Era o plăcere pentru noi să audiem unele din 
conferin,ţele ce se ţineau la Ateneul Român, în Sala 
Dalles sau în aula Bibliotecii Centrale Universitare (pe 
atunci Fundaţip Carol] organizate de societatea ;,Ideea 
European~~, sau de ~)Liga culturalăţ~. 

La întoar.cer~a µe pe frontul di"ţ'l Ardeal, după ce, 
din februarie .pînă în septembrie 1945, am funcţionat ca 
p:rofesor ' Ja Liceu~ comercţa1 ' de băieţi din Călăraşi, am 
reve~'i_t î1~ Coi;ist?nţa,r la ... -? . ~at-edră de limba ror_rrână .de 
la L1ce1.ţl 1ndustr1a1 .de ba1eţ1 cu completare la grmnaz1ul 
unic din. <"(cartierul r: ·c. Brătianu - azi, Filim·on Sîrbu -, 
gimna.~iu afiliat şcolii unde aveam catedra, motîv pen
tru care· ain,.., fqşt . delegat Jsă.-1 şi oond\lc - ca sarcină 
o bşteaseă ~ .. pentru că eram singuTul profesor ce loci1-
iam în cartier .în două camere de la ' grădinjţa »nde soţia 
mea funcţiona C!!l eţ:lu-catoare . Elevii gimnaziului erau - ·
cei mai mulţi ·.:._ copiii fgştilor mei colegl de la şcoala 
primară din CaTtierul Palas c :F.R. Sîtuaţia noastră a 
impus ca firească,... eonluctarea · şcolii cu familia. Şi., tre
buie s-Q recunosc, a fost cea mai frumoasă şi rodnică 
colaborare din toţi anii mei de profesorat. 

· Aici, ÎI?, cartier, lQcuiatJ. şi c{ţfva comunişti ilegalişti? 
ca_ Ilie N.fnescil\ Nţ~o?,Ae Pr,odan, ~Iiha\ Păcuraru care 
mti euno~teau din copil~rie şt la îndemn:liY c'ărora am 
ţin'U-t cdnferi~ţe în s~)a căminului cultural' r 

. l&t_r-o>z}JJ J?,fPfes~pil fon Vodă. c~l!g ,la .L:ice~l ind1;s ... 
tr.1.a~.1 mra 1nv;itat la. f apun.are .la se~1u1 Un1un11 Patr10-
ţil9:, aflat; la u,n ~!~i al

1 ~lăd~rfi de pe strada. Răscoale~ 
colţ c~ Şt1efa11 cel JV!are, v1zav1 de localuJ de azi al poşteL 
Acq1o, am cµpoşcut-o ~pe ;1er;i.uţq Daniel~SC\l, şi ea ilega
lista şi, mi se pare, se·cretara acestei , orgar;i.izc1ţii. Mi-a 
plăcut figura deschis4 şi felul prietenesc, apropiat, .de a 
discuta. M-a r:mţh:î f~ptul ~ă ea cuno$tea n8in~r0ase date
din biografiă) m~â:. ~tr11o$ferl:\, expun~ril~. 'âis;:u tiile îmi 
d~·schicleâu or'rzoh't'u~i fioU !n:trebîndu-mâ 'dacă~ ~bi mai 

' 4'~t • 
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trece pe. aco10, i-am răspuns afirma tiv şi i-am. mărturisit 
şi moti:'ele. A\unc.i\, tovjlră§a, ,Jtţ:nuţa, c;~.~j a1r! i s~ SJ?,U
neat m1-a propus sa ma gincle1c la suB1ec;b..tl unei con
ferinte Şi ml-;-a Şi sugerat să„ încerc a trat'a P.OZiţii inte-
1eotua1u1ui în etapa prin care trecea ta~a 

1
noastrâ. Era 

aceasta prin decembrie 194;5, M.-am angaJat "..:rr de~i îmi 
dădeam seamr31 şi J?Patt to~m~J d~ acee,a -:-,., :,~ă r,nă c?~
fruntam cu pr(?b1e.me la ca;(~ 1nca 1t1:1i med1tasefll s'uf1c1-
e nt. Expul;lerea ui·ma să fie w.~ r e-zultatul unui stt1diµ 
b 'bl' f' ~ I' • , . J lt 'f • J J A- dt t J 1 " J. 1ogra ic~ c1 mai 1Jl..1J 0

1 
con esţ.Ul;le. ns.1.1.- ,s a mu t 1n 

cumptă,nă. Daţ) am găsft sfaturi la cin,e .01- Re atunct -
nu credeam că le ;ypi afla p.entru un a,&emen.ea subiect 
- la Imaş, ~luescut moş Pt'odan ~i IDOŞ. Păcul~aru - CUDl 
le ;:;puneam noi oei din , cartiE=r î11.că din copilărie. N.:1a 
fost greu să ţnteleg că„ fiu <;le rn:i:1incitqr, ţţăind în mea'iu , t ~7( I • , 1, J' I I • l ~ ., 

munci ~re~c, y.ato\'~ 111ra ,Şl .~ ~"10r ~a „11:1n: . .er,a ~a cu-
nose nazu.1nţele c[~se1 m µnc;:1 toare ş1 sa militez pentru 
realizar~a lOJj, fiin,c;].eă „ ele e·tau ,..de. fant lp,ro.priile mele 

• n• I i t •• s, • 1; d ~ r-..: .. " · • L""J. z ,1 1 ~ 
:asp1raţ11. ncereaţn mei 1n rwHator1 m.i-au pus a ip.-
demină documentele 1Conf1?.1:~µţei Naţio,na1~ ~ ţ>.C.R. din 
194~, 9are mi-a oferiţ p~~s'f~]j tat~a s( eunosc şt sarcinile 
imedi?te şi P.~incipalele direcţii ale . demqltăr_ii ţărji 
.:.noastre în etap& :următo;;ir>e . . MÎ-an;l dat seama ,că locul 
lnt~lec.tuâlilor

1 

cţnstiiî nu wutea fi decl.t 
1

) n rîndu1 for
·ţe1or pr<µgre.sist~ ~le ţăriL !n >cpnf.eriiţa P,e care am ex
pus-{:); am raprnit de la qmintirea leţţi,ilor de geo~rafie 
din liceu, cînd profesorul cu concepţ'ii materiai i:st:dia
lectice, Ion Fodor, ne vorbea de căile electrificării si de 

• ' ' t 

necesitate~ şi posibilităţile ca, . prin dez;volţarea fncJ uş-
tr~ei, .sa depăşim· st<:1diu1 de ţară ~emilţ:<3~ente; agrară~\.în 
·care -men.itinus~ră România partidele -claselor exploatţ;t
toare. A~ arătatj de 1âsemenea, c·ă una din îndat"oririle 
n"Oastr·e de ~ducatori (;'.Sţ'e şi sij luptăm pentI."\.l r}emocra
tizarea învăţămîntulul, ,ca· şi _pentru ' înlătura.rea unei i;-u

şinoase moşteniri lăsate de -regimurile ep9c;ilo,r trecµţe, 
analfabetismul. Se contura astfel t1.n, v~st teren în care 
munca din scoală treb'\:lia continuată pe P.lah social, ca o 
sustinuti c~ntribi;tie ld 'înzestra.rea maseler cu instrumen-

• . • . 1 • . ' 

tele de culturalizare (ştiinţa de carte) şi de prezentare, 
pe 1nţelesul lor1 a oblec'ti;velor politi'cji interne ~i externe 
a partidului şi a guvernu.lui condus de dr. Petru Groza. 

Nu ştiu cum, dar . zilele parcă fug~au. Solicitările 
veneau din .toate părţile. La căminul din cartier, le-am 
vorbit concetăţenilor despre foloasele indusţrializăriJ, 
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despre preţul ştiinţei de carte, despre obiectivele for
ţelor democratice şi semnificaţia -victoriei lor în alege
rile din 19 noiembrie 1946 etc. Devenisem între timp 
membru de partid, calitate care impunea obligaţii din 
ce în ce mai multe şi mai mari. Am ţinut în această pe
rioadă numeroaşe conferinţe publice cu teme diverse. 

Dar necesitatea pe eare o resimţeam tot mai puter
ni9 era reconsiderarea propriei noastre pregătiri. In acest 
sens1 cu sprijinuJ Comitetului judeţean ·de partid„ s-au 
organizat, prin sindicat, în'tîlniri de duminică dimineaţa 
sau :plenare lunare, în cadru] cărora ascultam conferinţe 
pe probleme de materialism dialectic şi istoric, economie 
politică şi socialism ştiinţific ţinute de activişti de par
tid, 

- V-aţi numărat printre directorii prestigiosului Li
ceu ),Mirc~a cel Bătrîn<', al eărui corp profesoral, alături 
de nenumăraţi animatori ai v_ieţii spirituale constănţene, 
a înscris memdr'abile pagini în cronica oulturală dobro
geană. 

- La începutul lunii septembrie 1948., am fost nu
mit director al Liceului „l\liircea cel Bătrîn". M-am vă
zut confruntat, pe neaşteptate, cu eomplicate]e probleme 
pe car.e )e i!f!pune..a aplicarea reformei învăţămîntulu-i. 

Am avut parte de un colectiv de învăţători şi profe
soFi (şcoa1~ de clupă reformă er:a o şcoală de 12 ani cu 
toate ~ele trei cicluri : primar, gimnazial şi liceal) care 
au înţeles şi şi-au onorat răspunderile. Munca n-a fost 
uşoară. Influenţele negative d.in partea unor părinţi se 
resimţeau uneori puternic în atitudinea şi man1festarea 
unor elevi. 1ntîlniri1e mai dese cu părinţii lor, sprijinul 
acordat. de organizaţia U.T.C. şi cea de pionieri create în 
aprilie 1949 au fost f a.ctori importanţi în menţinerea ~i 
întărirea disciplinei într-o şcoală care pornea pe un 
drum nou şi care trebu.ia să ţină pasul eu cel' al dezvol
tării noii §ocietăţi a c·ăreî edificare se desfăşura impe-. 
mos pe toate fronttlri1e. 

Dar în Cor1sţanţa, noi, dascălii,. nu eram singurii car e 
acţionam pe frontul culiurii. Tineri entuziaşti au înfifn
ţat vn adevărat t~atru ·pe care l-au intitµla't Teatrul 
muncite>resc „Filimon Sîrbu" şi care a susţinut oîteva 
stagiuni de spectacole cu o serie de piese dintre care îmi 
amintesc ,1Inspectoru1 de poliţie'' de Pries'tley, "O zi de 
odihnă" de Valentin Kataev. '.Pasiunea interpreţiTor se 
transmitea spectatorilor care tlmpleau adesea pînă la 
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refuz sala „Elpis", singura sală de teatru din Constanţa 
a acelor ani, azi sediul Teatrului de păpuşi. De ci:teva 
ori am organizat vizionarea spectacolelor acestui teatru 
cu invăţătorîi şi profesorii de la cursurile r.C.D., apoi cu 
elevii din clasele mari ale liceului. Tot atunci, începu
şeră să ruleze în oraş filme care, unele reprez.entau în 
imagini zguduitoare aspecte din anii războ1ului a cărui 
amintir€' stăruia -încă dureros în memoria noastră. 

- Vă amintiti de entuziastul colectiv al cenaclului 
' literar condus de poetul Dimitrie Stelaru? 

- Desigur, tot atunci activa la Constanţa o filială -
reţineţi, o filială ! - a Societăţii Scriitorilor Români -
care avea- şi un cenaclu, cu sediul în casa Bănescu - pe 
bulevardul Tomis - unde azi este sediul Orchestrei. 
Simfonice a Teatrului li r ic. Conducătorul filialei era 
poetul 'Diin.i:trie Stela1ru, care lucra şi ca redactor la »Cu
g.efu.1" liber", titlu. schimbat mai apoi în »Dobrogea Nouă''. 
Printre participanţii la şedinţele 'furtunoase ale cenaclu
lui filialei amintesc pe poetul Grigore Sălceanu, munci
torii, pe· atunci, Nicolae Ru~u, Ion Drăgănescu, apoi 
Miraecil 'Mărcoiu„ iar dintre tineri, pe Constantin Vişan, 
Corneliu ·Leu, Dionisie Şiiican, George Mibăescu, Mihai 
Ilie, Elena Tîrşoagă, mai tîrziu Elena Paraschivescu. 
sotia lui Miron Radu Paraschivescu s.a. Întîlnirile cu 
oamenii rnuncii erau destul de- frecvente, ca şi prezenţa 
semnătutilor lor în paginile ziarului local. în loatnnfl 
anului 1949, am fost scos din producţie şi num it preşe
dinte al Comitetului judeţean al si11dicatului invăţămînt. 

Pe planul culturii de masă, două sarcini aveau ca
racter ·prioritar : să pornim cu toate forţele munca de 
alfabetizare şi să desfăşurăm, incepîhd de la nivelul 
grupelor sindicale, o cît mai bogată act,ivitate cultu
ral-artistică. In direcţia alfabetizării, colindam localită
ţile jucleţului ca să realizăm o cit mai completă evidenţă 
şi să urmărim chiar desfăşurarea cursurilor. 

Se punea problema 'înfiinţării de formaţii artistice. 
Clubul Sindicatului „Dezrobirea" al muncitorilor dh1 
port se ;af1rma ca o prezenţă de prestigiu care ne sti
mula şi pe n oi cei de la celelalte sindicate de ramură. 
Cu concursul unor profesori de muzică, Comitetul sin
dicatului învăţămînt a reuşit să formeze un cor, care 
s-a făcut cunoscut cu.rînd prin conţinutul programelor 
şi calitatea interpretării. Apăruse aeum o nevoie acută 
de dirijori, pentru corurile celorlalte sindicate. La cere-
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rea Consiliului ·judeţean sindical am rugat profesorii de 
muzică să organlză.m un curs pemtru formarea unor 
instructori de cor. Îmi amintesc cu plăcere interesul cu 
care participau cei ce fuseseră ,, selecţionaţi J)entru acest 
,curs. 

Au fost create atunci nµmeroase coruri ale sindica
telor : Sanitar, Instituţii de stat şi sfaturi populare, Co

:merţ-coopetaţie şi altele, înoît a devenit posibilă orga
nizarea şi a unor întreceri, prilej pentru oamenii muncii 
de a participa la veritabile stagiuni de muzică coi:ală, cu 
programe bogate, în care, alături de compoziţii clasice. ~e 
puteau asculta lucrări' ce oîntau viaţa no.uă care cucerea 
noi şi noi poziţii pe frontul afirmării socialiste. 

Am pomenit la început de conferinţele prin care s-ar 
putea spune eă mi-am. făcut intrarea în viaţa culturală 
a Constantei. Această formă de difuzare a cun0stintelor • • • 
în mase era în continuare folosită, dar transformările 
rapide în iureşul cărora era cuprinsă ţara nQaStră im
puneau intensificarea activităţii. 

De aceea, n-am fost deloc surprins cind, într-o zi, 
prin luna octombrie, au apărut la secliul comttetului 
nostru sindical profesorul universitar Teodor Buşniţă, 
rectorul Institutului de piscicultură ce lua.$e fiinţi3 la 
Constanţa, şi învăţătorul Gheorghe $erban, pe atunci 
inspector la secţia de învăţăinînt a oraşului Constanţa. 
Veneau direct de la Comitetul judeţean de partid, unde 
primis~tă sarcina, să organizeze 0 filială a Societăţii pen
tru răspîndirea ştiinţei şi· eulturii (S.R.S.C.), care, nu cu 
mult timp înainte, luase fiîhţă la Bucureşti. 

La început, activitatea se limita doar la primîrea, 
expedie.rea şi expunerea textelor unor conferinţe care 
veneau gata elaborate de la Bucureşti. Curînd însă, sis
temul s-a dovedit ineficient. Am trecut atunci la orga
nizarea unor şedinţe de pregătite a lectorilor, cîhd tex
tele erau prelucrate în sensul reliefăTii, pe de o parte 
a ideilor ce se cereau în mod deosebit dezvoltate şi ex
plicate şi, pe de altă parte, al localizării conţinutului, 
ad-ică U'nde subiectul permitea - al introducerii de 
exemple locale din judeţ şi chiar din localitatea unde 
urma să fie expusă conferinţa. Expunerile se ţineau, de 
-0b1cei, duminica. 

Sistemul a început să dea roade. Conferinţa începea 
să capete aspectul unei convorbiri pe teme care - loca
lizate - deveneau astfel familiare ascultătorilor, înc;ît 
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adesea ea era continuată de - clteodată - o avalanşă 
de întrebărî sau chiar de discuţii uneori destul de 
aprinse. Se ,;ădea, astfel, interesul în creştere al oame
nilor satelor şî oraşelor noastre pentru politica parti
dului, dorinţa lor de a înţelege cit mai bine programul, 
ţelurile, metodele şî mîjloacele prin care se realizau mă
surile adoptate şi mai ales locul lor, participarea, con
tribuţia lor la acest amplu proces ele transformări îanoî
toare. 

Jn această activitate care devenise aproape 0 oToiş
nuinţă, fiecare aşteptînd duminica să pornim p·e un 
traseu sau să revenim în localitatea unde mai fµsesem 
- sistem eare s-a dovedit deosebit de bun, au în.ceput 
să se distingă o serie de conferenţiari remarcabili prin 
pregătire, p:rin expunerea cursivă, clară, nuanţată şî con
vingătoare, prin atitiaclinea Elegajată, apropiată, prin pu
terea ele· argumentare şi ele convingere, ca şi prin com
pete.nţa şi onestitatea răspunsurilor la întrebările ce li 
se adresau. l)e aceea, nu o clată, am primit la fîl'îală so
licitarea de a ofer i publicului clin cutare localitate pri
lejul să se întîlnească cu unul sau altul din conferen
tîariî nostri. • • 

In mai 1951, s-a inaugurat Teatrul de Stat clin 
Constanţa, cu pre1niera comediei „O scrîsoare pierduţă" 
de I. b. Caragiale. Cît de mare a fost bucurîa constăn
ţenilor care umpleau pînă la refuz sala Elpis - prîn1ul 
sediu al tînerei instituţii - e uşor să .ne închipuim. Dar 
nu la acest aspect mă voi opri. Ne aflam atunci în plin 
prqces de colectivizare. Echipe de activişti de partid şi 
de stat colindau satele, străduindu-se, prin dîseuţii, să-i 
convingă pe ţărani despre avantajele lucrării pămîntului 
în con1un pe tarlale mari, fără ră·zoare, cu tehnică nou.ă· 
si cu metode stîîntifîce. Munca nu era usoară. Oamenii 

• t t I 

se c;lesprîndeau greu de o rîncluîală moştenită din stră
moşi. Intet-încet, inerţia slăbea şi ei se hotărau să p0r
nească pe drumul cel nou. Trebuiau găsite şi folosite 
mîjloaee şi metode care să răscolească conştiinţele, să·-î 
determine pe oameni să cumpănească şi să se convir1gă. 

1mî a~intesc că printre primele premiere ale tea
trului au fost înscrise şi piesele „Ziua cea mare" de 
Maria Banuş şi „Intr-o noapte de vară" de Aurel Ba
ranga. La spectacole au fost aduşi, cu camioane şi au
tobuze, şi ţijrani clin satele m~i apropiate. Intr-o seară 
urmărind desfăşu:rarea unui spectaeol cu piesa Mariei 
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Banuş, am sur:prins comentarii ale spectatorilor, ţărani 
de la Palazu:1 Mare. Fiecare secvenţă er.a raportată la 
realităţile din satul lor - azi, cartier al Constanţei. La 
sfîrşit - în faţa teatrului, discuţiile erau aşa de a1Jrinse 
încît nu auzeau invitatiile de a se urca în masi.ni să . . . 
ajungă acasă înainte de ~ se face ziuă. După cîteva zile, 
numărul celor care prezentau. cereri de înscriere. la co-: 
lec.tiv a cresGut simţitor. 

În satul Făclia" urr învăţător care lucra singur cu 
toate patru clasele - cu două dimineaţa şi cu două 
clupă-amiaza - nu mai avea timp să participe şi la 
munca echipelor de lămurir:e. A fost solicitat atunci. să 
ţină conferinţe, dar s-a scuzat că e t;in slab orator,. pro
miţînd că va gă~i alt mijloc să-şi dea contribuţia la 
munca de colectivizare. A început să adune d_e la sfatul 
popular comunal, de la tînăra conducere a_ gos1)0dărlei 
şi de la săten.i date şi fapte despre i-ezultatele mun.cii 
ţăranilor individuali şi ale c.olectiviştLlor, despre spori
rile de producţie ce se pot obţine prin 1ucrarea, mecani
zat,ă a ogoarelor., folosirea seminţelor de mare randa
m€nt, îngrijirea culturilor etc. Şi le-a folosit pentru 
compunerea unor probleme de aritmetică pentru a căror 
rezolvare îi îndruma pe elevi să ceară şi sfatu_l părinţi
lor~ Asemenea procede\:l a produs o adevărată fierbere 
printre ţărani care astfel erau puşi în faţa unor pro
bleme ale lor, ale satului lor. Rezultatul n.u e greu de 
bănuit. Contributia învătătorului s-a dovedit mai efi-. . 
cientă decît multe expuneri monotone şi pl;iqtişitqare. 

într-o comună din Feteşti - regiunea Censtanţa a 
avut în componenţa ei pînă prin 1956 şi raionul Feteşti -
unii ţăranii s.e sustrăgeau sistematic de la adunările 
pentru citirea şi discutarea primului stahJt al gospodă
riilor colective. Un învăţător l-a transpus în versuri, a 
organizat o şezătoare şi i-a invitat pe oameni. După 
spectacol, discuţia s-a desfăşurat frumos, cu confruntări 
de păreri şi cu numeroase propuneri v.aloroase. Am mul
tiplic.at atupc;i textul şi l-am difuzat în toate raioanele. 
Regret că nu mai .am nici un exemplar. Ar fi un docu
ment deosebit de interesant. 

Am asistat la începutul verii din anul 1952 la o adu
nare a scriitorilor la Constanţa, ··1n sala de şedinţe a sfa
tului regional, acolo unde, pe strada Cuza 'ţJodă, este azi 
restaurantul sportivilor. Pe lîngă membrii cenaclurilor 
literare din oraş şi de la raioane, au fost prezenţi l\1il1ai 

228 

www.ziuaconstanta.ro 



Beniuc, Eugen J ebel'eanri., eicerone , Teodorescu şi alţii„ 
unii, .membri ai conducerii nou înfiinţ.atei Uniuni a Scrii
torilor. F1Iiaia noastră locală fusese desfiinţată pentru 
că nu rri.ai întrunea co.nditiile noului statut. .. ' ' 

Dy.pă dezbaterile interesante, pe alocuri pnate chiar 
prea vii, am trecut la clubul muncitorilor eeferisti, insta-. . 
lat într-o baracă la ies1rea din vechea gară a 0rasului, 

• • 
unde s-.a organizat un· recital de poezie. Au citit conde-
ieri locali ;,i poeţii oaspeţi. Aici a recitat Eugen Jebe
leanu „Lidic~''., larg_·cunosei:ită pent.ru că în anii anteriori 
fusese introdusă în manualele s'colare. Poezia a emotio-

~ . , , 

nat atit ."c.le puternic - sâla ch,1bului era ticsită - că 
după rostîrea ultimuluî vers a urmat · o tăcere asa de 

• ~ • l ) 

deri."să incit cele cîteva ' secunde ni s-au părut ceasuri 
de mâre 'tensiune sufletească. Poetul ' insusi a rămas -

' . , 

sau mi s-:a. părut - la început, descumpănit, pe11tru ca 
apoi o ·avalanşă de aplauze să-i dovede.asc-ă ecoul răsco
litor .. ,pe eare poezia, recitaţă atit de tulburător, îl pro-· 
d usise' în su.f letele noâstte; 

- v~am ruga să evocaţi ~ fiind de mulţi an.i în 
conducerea Societăţii pentr~ tă~pîndirea ştiinţei şl cul
turii - activitatea pe care aeeasta. a desfăşurat-o în lo
calităţile dobrogene. 

- A incerca o rememorare cronologică a atîtor .fapte 
şi -intîmplări din anii cînd urmăream şi îndrumam deo
potrivă activitatea din şcolt ca . şi pe cea din domeniul 
culturii de masă ar însemna să dezvolt peste măsu1,·a 
necesar.ului ac.este amintiri. De aceea, voi aminti doar 
c-ee~ ce cred ~ă poate interesa pe cititor. 

Ca membru al colectivului Sectiei de învătămint si . . . . , 
cultură : a · Sfatului · popular regional ,Dobrogea., aveam 
obligaţia~ ·ca şi ceilalţi colegt, să cercetăm şi desfăşura
rea acţiunilor eulturale. Iar ca vicepreşedinte al filialei 
constănţene a S.R.S.C. î:rni revenea datoria de a ajuta 
comitetul să organizeze tot mai multe forme d.e activi
tate menite să contribuie la realizarea sarcini.lor perioa-· 
deî prin care tTeceam. 

Am participat nu numai la organizarea1 dar chiar d i
rect, la · desfăşurarea multor asemenea acţiuni. Nu V@r
besc de numărul de conferinţe care, uneori, mă solicit au 
săptămînal. Am participat la simpozioanet mese rotunde, 
seri de întrebări, seri de calcul. Dintre toate1 mai pasio
nante, şi aş îndrăzni să susţin mai eficace prin interesul 
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pe care îl trezeau printre ascultători, er au brigăzile şti
inţifice. Mă voi opri la eiteva exemple. 

Acum mai bine de 25 de ani, prin luria mai, am pri
mit de la Comitetul judeţean de partid indicaţia să or
ganizăm brigăzi ~tiinţifice pe care să le trimitem în 
eîieva sate din raioanele Hirşova şi Medgidia. Ce se în
timplase? Fusese o primăvară secetoasă. Lipsa de apă 
ameninţa in chip îngrijorător semănăturile. Şi iată că 
într-o zi s-a anunţat la buletinul mete.orologic că în ur
mătoarele trel zile va ploua. Preoţii din satele re.spec
tive au hotărît să organizeze sfeştanii. pentru ploaie. 
Scopul pe care-l urmăreau nu e gt-eu de înţeles. Eu am 
participat la brigada 0:are a m,ers în Sijtul Doroban_ţu. 
Era într-o după-amiază. La brigada . condusă de Soare 
No1~ve - pe atunci, şeful secţiei de propagandă a Comi
tetului regional de partid - mai participau însă 7-8 
tovarăşi specialişti în probleme de fizică, chimie, biolo
gie, medicină, ştiinţe juridiee, geografie, istorie. 

Directorul căminului reuş~se să culeagă de Ia oameni 
o serie de întrebări. Interesant era că multe se refereau 
la cauzele generato.are ale ~ecetei şi la condiţiile care 
favorizează producerea ploilor, periodicitatea lor etc. Era 
semnul îngrijorării oamenilor sau, altfel spus, asta- i 
durea pe ei. Şi pe bună dreptate. Răsp.unsurile au sti
mulat ~uriozit,atea cetăţenilor. Şi s-a pornit o adevărată 
avalanşă de întrebări care ne-au oferit tu.turor prilejul 
să explicăm numeroase probleme de astronomie, de bio
logie, medicină, fizică, Uteratură, eco·no.mie, legislaţie etc. 
Dar oamenii stăruiau asupra cauzelor secetei. Deodată, 
din sală, au ţîşnit două întrebări care deschideau feres
tre spr-e frămîntările lor mai intime : ar putea Dumne
zeu să oprească ploaia sau s-o lşse să cadă peste ogo<:lre? 
·Cum se explică faptul că apa sfinţită - aghiasma - nu 
se strică, nu se împute, pe cînd cea ol»işnuită da ? Li s-a 
demonstrat mai întîi că fenomenele din atmosferă -
ploaia, ninsoarea, tunetele etc. - au cauze bine cunos
out-e şi li s-al.l. arăt;:it din nou aceste cauze. S-a făcut ~i 
demonstraţia simplă cu -apa, care, încălzită, se evaporă 
iar aburii întîlnind un corp rece se condensează şi apoi 
cad sul'.} formă de picături. S-a adus de la scoală , o ma-• . 

şină electrostatică şi s-au produs scîntei asemenea ful..: 
gerelor - e drept, la scară redusă. S-a mar arătat că 
nimic nu se află sub voia unei p:utevi sµpranaturale, fie 
că ea se numeşte D1.1mnezeu, Allah sau altfel, pentru ·: ·că 
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asemenea . forţe nu există deoît în legende şi nime.ni n-a. 
reuşit să a(:l.Qcă dovezi despre existenţa lor. De aceea,.. 
orice rePigie. cere adepţilor să creadă făr.ă să cercete;;:e. 
Cît. pri:veşte aghiasma, .s-a .explicat proprietatea argin
tului de a elibera în apă~ particule încărcate cu ;.?lectri
citate care sterilizează apa şi s-a sugerat să se ceară: 
preotului să folosească la slujba pentru sfinţirea apei o 
cruce .de lemn şi nu de argint şi ,u.n mănY.richi de îî.n, 
nu de busuioc şi a20i să s~- aştepte efectul. Se va vedea 
că apa prinde miros, se ... ,,strică<'. , • 

În aqel -moment, cel ce .pusese întrebarea a spus c.ă 
psta._aF,.fi un sacrilegiu. şi a părăsit sala. Oamenii au iz
bucnit în rîs. Pe urmă, ne-au spus că persoana ce ple
case supărată era chiar preotul care, ascultînd buletinul 
meteor9logict pr0g·rama.se sfeştanîe la cîmp, man.ifestar:e 
c.are nu s-~· mai ţinut. De altfel, pînă să ne tevminăm noi. 
seria €le răspunsuri, s-a şi po,rnit ploaia. 

Cu. o serle de brigăzi ştiinţifice, alcătuite din intelec-· 
tuali tulceni., am mers î:n sare din deltă, dar şi în locali.., 
tăţi clin . partea de podiş a Dobrogei. Imi amintesc de o
asemenea ,întîlnire, la V·ăcăre1tl. Sala încăpătoare a că
minului era înţeşc;ttă. Convorbirea a. cărei arie bogată de 
pr0bleme devenise o veritabilă microenciclopedie lil-- a în-· 
ch~iat. la cîmp, pe un teren în · pantă, unde un r.pecialîst 
de la Institutul ' agronomic din „Bucureşti a făcut o .~tră-· 
lucită. Glemonstraţie practică rl~s,pre felul cum trebnie 
cultivate asemenea terenuri. Bătrînii satului se uitau cu 
admiraţie cum profesorul, în tim,p ce expliea1 mînuia cu· 
îndemînare cazmaua, sapa şi alte unelte. Parcă ruşinaţi„ 
au sărit să-l ajute. Şi ;demonstraţia a devenit o clacă 
veselă~. aşa . Gu1n ~făceau săten.H. săraci din .Saraiu, sa-
tul copilăriei mele, ·ca să s.ecere şi şă · tr,eiere mai reped~ 
,5reeolte}ef' . împuţinate de secetă s;iu să rezolve, ajutîn-
du-se reciproc, unele treburi :n:ai importante pentru care 
RU avea fiecare toate mijloacele r1ecesare. 

Consiliul filialei a diversificat si mai mult formele de 
' activitate, trecînd la unele cu caracter permanent (lec--

torate .. şi cursuri în întreprinderi cu care încheiam con
tracte),, stabilind tem,e le nece-sare, lectorii, modalităţile· 
de înscriere şi ·mobilizare a cursanţilor. Aşa s-a aj uns„ 
prîn : reunirea acestor cursu.Ti, la universitatea populară, 
devenită · mai ap,oi universitatea cb1ltura1-ştiinţifieă. Dez
voltarea · acti'yităţii crea obligaţii noi şi făcea să se re
simtă, şi o seri~ de lipsuri care nu puteau răm,îne neob-
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servate. Aceasta a dus la analizarea •într-o sedintă a Bi-
• • 

r0ului Comitetului r_egioflal de .partid a a:ctivităţiî filialei. 
Raportul prezentat din timp era cunoscut. Discuţiile nu 
mi le maf amintesc în detaliu. Dar <;tm reţinut exigenţa 
cu care primul secretar, tovarăşul Vasile Vilcu, a sub
liniat şi elementele pozittve şi, ~ai ales, neajunsurile 
din munca noastră. 

Transformarea S.R.S.€. Î:n Consiliu pentru răspînd.i
rea cunoştinţelor .cultural-şt.inţifioe, iar, la judeţe, în Co
misii pentru răspindirea cunoştinţelor cultural-ştiinţ;~ice. 
a dus la o şi mai mare dezvoltare a activităţii. A creşcu't 
aria lor de cupr.ind.ere, s-au diversificat şi conţinutul şi 
formele de activi;tate. 

In perioada eît am . lucrat ca lector la Institutul pe
dagogie -din .C-ons.tanţa, .am .avut şi.sar.cina de : preşedinte 
al Comisiei ju-deţ'ene de răspîhdire a ·cunoştinţelor, cul
tural-stiintifice. Universitatea cultural-stiint.ifică a. mu-, ' ' . . . . 
n_icipiului Gonstanţa, •pornit-ă :doar cu . c-îteva, a0ursuri. se 
bucură astăzi de o mare popularitate, dovedită de nu
mărul mare de cursuri, qu mare diversitate tel]:latieă şi 
a căror :reţea cuprinde aproape toată aria oraşului. .Ca)i
tatea lor este asigurată -de: un ;mare număr de cadr~ de 
profesori, ingineri, medici, muzeografi, jurişti, e.ooflo
mişti, activişti de partid şi de stat, ale căror cursuri sînt 
solicitate şi urm~rite anual de peste 10 OOO „stude,11ţi'' 
de cele m.ai di verse ca:tegorii : m unei tori, ingineri, can
didaţi la examene.le de admitere în învăţ·ămtntul supe
rior, lucrători din cooperaţia meşteşugărească1 din. co-; 
merţul de stat, femei casnice etc~ , 

Am trăit satisfacţia să constat că mulţi dintre foştii 
mei studenţi, pe care i-am găsit profesori la şcolile ge
nerale din Dobrogea, directori de cămine culturale, bi
bliotecari, mi-au vorbit de utilitatea acestui cur,s pen.tru 
activitc1tea lor cultural obştească. De altfel, în timpul 
practicii pedagogice, mulţi dintre &., cu sprijinul · lui 
Vladimir Robu, prorectorul Institutului ~i pr.eşerl.î'nte 
pînă prin ~971 al Comitetult.J,i judeţean de oultură, au 
fost trimişi în brigăzi ştiinţifice la sate, brigăzi care . cJ~ 
asemenea s-au bucurat din plin de audienţa cooperato
rilor, oferind ,,ucenicilor'~ bune ocazii să cunoasoă pro
blemele satului şi să trăiască pr.imele experienţe . şi sa
tisfacţii de pe urma contact-ului cu oamenii în mijlocul 
cărora au fost repartizaţi să-şi des·făşoar~ activitatea di
dactică. Am vorbit la început de nec;,esitat~a ca, prin pro,-
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oesul educaţiei permanente, să realizăm apropierea şi 
unitatea de vederi si actiuni între familie si scoală. Frac-

• I I • 

tica desfăsurată astfel avea si rostul să dovedească vii-
• • 

ţori!or profesori necesitatea stringentă a acestei legături 
si să le ara te . si calea realizării ei. . ' 

Pe lingă cursuri, la universitatea cultural ştiinţifică 
s-au Ol'ganizat cicluri d~ eonferinţe, simpozioane, şi chiar 
cîtev.a sesiuni de referate pe probleme care vizau munca 
de difuzare a cunoştinţelor ştiinţifice, fie probleme re
zultate din cercetările I tFecutului Dobrogei., educaţra ma
terialist ştiinţifică, istoria mişcării muncitoreşti în Do
brogea etc. O parte 'din aceste materiale au fost adunate 
în cîteva clllegeri. 

• 
- Tovarăşe profesor Bădică, în 19'70, s -a iniţiat ma-

nifestarea devenită tradiţională „Pontica - dialog cul
tural cu viaţa", care se bucură de o largă participare şi 
audientă . 

' 
- ,,Pontica", al Gărei nume a fost propus, după 

cite-mi amintesc, de dr. Vladimir Robu, pe atunci, aşa 
cum am mai menţionat, preşedinte al Comitetului ju
deţean de cultură şi educaţie socialistă, a fost prec.edată 
Şi pregătită de o serie de numeroase acumulări în toate 
sectoarele vieţii socialiste -a judeţului Constanţa. De 
aceea, cred că e necesar să recurgen_i la o nouă întoal"cere 
în timp, ca sij reconstituim cadrul care a făcut posibilă 
organizarea acestui amplu şi rodnic dialog cultural cu 
viata . 

• 

In februarie 1975, la o adunare în oraşul CernavQd&, 
poetul Virgil Teodorescu - pe atunci preşedinte al Uni
unii Scriitorilor - ţe Jvorbea · cetăţ~nilor, care l-aµ pro
pus şi 1-au ales deputat in Mare.a Adunare Naţională, 
despre etapele dezvoltării Dobrogei socialiste. Am re
ţinut din cuvintele spuse atunci de poetuJ, care. năpădit 
de amintirile din copilăria şi tinereţea trăite pe melea
gurile pontice, nu-şi putea zăgăzui emoţia şi vorbea 
aproape şoptit : ,,Cînd s-a şemnat actul de n,aştere al 
primei şarje de oţel din istoria Dobrogei, atunci, la 27 
decembrie 1952~ şi îşi făcea apariţia Intreprinderea me
canică de utilaj Medgidia, Dobrogea renăştea. Plugul 
brăzda adînc. Oamenii ridicau schele tot mai sus. Ctt 
fruntea sus, ridicată demn spre arcul semeţ al Carpaţilor, 
dobrogenii au devenit, cu ţara odată, meşteri mari, calfe 
şi zidari ai celui mai solid edifî'ciu peste tim·p. 

233 

www.ziuaconstanta.ro 



,,La elanul oamenilor acestui păinînt se adaugă efor
tul tot mai susţinut al statului, grija pătrunsă de răs-... 
pundere istorică a partid ului". 

lntr-adevăr. ln Dobrogea, proce~ul transformătilor 
socialiste s-a dezvoltat mai repede ca în alte părţi ale 
ţării. Industria cunoaşte creşteri pe care nu exagerăm 
d~reă le numim şpectaeuloase. ln judeţu.l nostru, la. 
Constanţa, Medgidia, Năvodari, Capul Midia, Mangalia„ 
Cernavod.ă şi curînd la Basara};)i, iau fiinţă nu doar între:
prinderi izolatţ, ci veritabile platforme indu,striale, care„ 
cu fiecare nQu cincinal, se nnbogăţeşc cu noi unităţi de 
impqrtanţâ republicană. Nu e -locul să dau aici numele 
întreprinderilor construite în această perioadă, dar, în 
1970, . anul de naştere al ,,··Ponticii'', peisajul industrial 
constănţean - _dacă ne gîndim şi la etapa des tul de 
sc~rtă ·_ depăşise ca dezvoltare şi diversificare chia·r ş{ 
cele mai îndrăzneţe v·isuri ale vet~ranilor ileg,alişti. 

.Yn aoe.eaşi perioadă, s-a transformat agri~cultura
Cîţiva ani mai tîrziu, a început construirea vastului sis
t~m de irigaţii care azi acogeră cu mult peste jumătate 
din suprafaţa arabilă a· judeţului. Deceniile 1950-1970' 
au fost şi vor rămî'ne în i.stotia judeţului ca decenii alei· 
îndeplinirii ,marilor Vise. Totul se transforma cu o rapt,
dîtate uimitoare. Cîntecului care începea cu amarele 
versuri „Dobroge, ţară bogată, / Bate vînt şi creşte pia
tră" îi lua locul altul nou, pe car:e şi azi îl cintă,m toţi 
cu mtndrie : ,,Dobroge, mîndră grădină". 

ln ,.această „mîndră grădjnă", se înnoia faţa oraşelor 
şi satelor, se ridicau frumoasele construcţii ale salbei de 
staţiuni turisti@e de pe litoral. Oamenii munce1:ru cu un 
elan nemaicunoseut pînă acum şi cîntau cu o bucurie pe 
care o trăiau acum. pentru întîia oară în viaţăt în istoria 
poporului nostru : bucuria că îşi făuresc liberi, ei, cu· 
puterea braţelor şi minţii lor, viaţa cea nouă de belşugy 
de lumină şi dreptate, într-o ţară liberă care se ridică 
mîndră spre pisc1.J1rile soci.alisrnului . 

Iată, · $imt nevoia să recurg din nou la ami,ntiri. În 
anii 195-1-1958, am avut fei:-icitul prilej să partiGip la 
două întîlniri pe care cred că nu greşesc dacă le numesC' 
memorabile. Una s-a desfăsurat în sala de sedinte a " ., . 
Sfatului pGpular al municipi'ului Constanţa, unde ni s-a 
prezentat proiectul planului de sistematizare şi mo
dernizare a Constantei S:i litoralului. Am avut atunci 

. • l . 

senzaţia că trăiesc începutul unui roman ştii,n1ifico-fan..-
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tas tic. In faţa oe hi lor noştri se profilau imagini ale u·nor 
.aşezări noi, cu clădiri somptuoase, cu mari zone de ver
deaţ~ şi agrement, presărate cu multe, multe monumente 
de artă, cu teatre_ în aer liber, cu săli de expoziţii. .. 
Constanţei i se fi.xase rolul de pivot de unde porneau şi 
către care gavitau t0ate aceste localităţi satelit. Mi-a 
apărut atunci ca într-o fugară secvenţă de fjJrn, imagi
nea Tomisului care redevenea ceea ce :ajunsese în ve
-chime - daF acum pe un plan mult mai larg; categoric 
superior celui din vr,emea lui Ovidiu - o mare met1·0-
polă - chiar în accepţiunea etimologică a euvîntului 
oviginar de ~oraş mamă". Ce piodest mj se pare azi 
.,,grancliosul" proiect de atunci, dacă încerc să-l suprapun 
- din memorie, bineînţeles - imaginii reale de azi ! 

Tot în perioada aceea, eurînd după încheierea coope
rativiz·ării, Oomitetul tegi0nal de partid - al cărui sediu 
se instalas.e provizoriu în clădirea fostei prefecturi, azi 
sediul Casei de cultură a armatei - a organizat o în
tîlnire la ciare, pe lingă scriitori, Gameni de ·cultură şi 
artă şi activişti locali, au participat - ca invitaţi -
scriitori, pictori, compozitori, reprezentanţi ai uniunilor 
<le creatie din Bucuresti. • • 

După ce li s-a prezentat un succint tablou al trans-
l'ormărilor înnoitoare care schimbau fundamental faţa 
;acestui minunat colţ de· ţară, participanţii ·au fost invitaţi 
·să-şi spună păre1?ile şi, mei ales„ să arate eum c0nsie.eră 
~ă vor putea contribui, cu creaţiile lor, Ia îmbogăţirea 
tezaurului de frumuseţi care să reflecte, în cît mai bine 
realizate imagini artistice, aspecte de viaţă ·nouă, mo
mente de eroism în muncă, chipuri de oameni ai muncii, 
·făuritorii tuturor obiectivelor măreţe, peisajul nou al 
acestei zohe în plin pi'oces de înflorire socialistă. Scrii
torii, artiştii au fost i-nvitaţi să vină să trăiască, să cu
noască oamenii . şi faptele lor care. oferă o extraordinar 
de bogată sursă de inspiraţie. · 

Imi amintesc eu cită însufletire a vorbit Vasile Ca..., 
• 

narache, pasionatul organizator al Muzeului de cţrheolo-
·gie, despre legătura dintre prezentul ·socialist şi vesti
giile unei strălu·cite civilizaţii milenare ea'!:e stă încă 
ascuns·ă in straturile pămîntului dobrogean ca între uria
·sele file ale unei tot asa de uriase cărti ce se cere răs-

, • • I 

foită şi descifrată cu grijă şi cu dragoste. Printre altele, 
a pom.enit de existenţa unui vast sistem de '·alimentare 
.cu apă, ale cărui fragmente de tuburi se des cop.eră 
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aproape pretutindeni sub brazdele răsturnate de pluguri. 
Concluzia lui, că · sistemul de i;tigaţii de azi şi-ar găsi aici 
o străveche tradiţie a fost tratată însă cu uşpară neîn
credere ironică de unii vorbitori, care mărturiseau că se 
găsesc în faţa unor aspecte neaşteptat de insolite. 

Toţi,· .însă, au fos-t de aeord c-ă ,d@cumentarea l:a faţa 
locului, pe viu, devine' o necesitate pentru viitoarea lor 
activitate de @reaţie. 

Ceea ce i-a impresionat şi i-a entuziasmat a fost :cu
vîntul d,e încheiere rostit atunoL de prÎ.n)ul- secretar al 
C6mitetuluir regional de partid, tovarăşul Vasile Vîlcu. 
Omul născut pe tnelt?agur.ile .dobrogene, ilegalistul care 
visase această viaţă nouă .şi luptase pentru ea c·a ostaş 
credincios al partidului; cel car~ trăise cu pasiune fie
care împlinire din vastul program de înfăptuiri socja
liste, îşi mărturisea' acum, cu o sinceritate şi o pasitJ.ne 
cuceritoare, entuziasmu.l pentru ceea ce partidul reali
zase şi încrederea neclintită în capacitatea şi f orţar co
munîştilor pentru mţ;1.rile fapte ale cin,cin.alelor viitoare~ 
Invitaţii au fost şi ei dinamizaţi de verbul cald al pri
mului secretar. Au cer1:1t din nou să vorbească si si-at:1. 
mărturisit dorinţa de .a fi, prin operele ior, părtaşi' direcţi 
la eforturile constructori1or constănţeni ai socialismului".. 
Petru Vintilă s-a angajat şi- a v.enit să lucreze ·şase luni 
în redacţia ziarului „Dobrogea no1.iă". in 1961, a publicat 
volumul de reportaje ,,,Dobrogea în marş". De atunci a 
început Cicerone Theodorescu munca de documentar-e
pentru volumul „Povestea Ioanei", publicat în J963. In 
1960" Paul Anghel a publicat Vfllumu1 de reportaje; ,, Vic
tori.a de la Oltina" - cu pagini antologice şi azi, în care· 
sînt evocate chipu.ri de oameni, fapte de viaţă ~i de 
muncă dintr-un stră:vechi sat românesc de pe malul Du
nării, unde transformările socialiste - ca în multe alte
locuri - îmbrăcau dimensiuni epopeice. Tot de atunci~ 
Traian Cosovei - dintr-o veche familie româneas.că ates-· . . 

tată documentat în Somova - şi-a pornit seria bogată 
de reportaje dobrogene care ocupă un loc princ1pal în 
op.era sa. Iar vizitatorii Muzeului de artă v.or putea sur-· 
prinde în pînze ~le unor pictori ecour~ ale repetatelor lor · 
întoarceri tn acest pă:mînt încărcat de viaţă, de căldură 
şi de lumină, unde culorile strălucesc par,:ă mai vesel„ 
mai optimist. 

Asemenea întîlniri, evocate după atîţta ani, îşi dez
văluie valoarea lor pentru eeeq ce va deveni mai tîr.ziu. 
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„Pontica''. Dar seria acumulări.lor, de care aminteam mai 
'înainte nu se poate limita doar la atît. 

Dezvoltarea economico ... socia]ă a judeţului crea şi 
posibilităţi, dar şi necesitatea dezvoltării culturii şi în
vătămîntului. 1n deceniul 1950-1960 se dezvoltă reteaua 
aş~ză:minte1cr de cultură şi a celor de în;văţămînt. Satul 
cooperativizat işi do:vedea resursele materiale atît prin 
invesţiţii pentru construcţii necesare treşterff şi diver
sificăril producţiei, cit ş,i pr.intr-e susţinută .campanie ele 
construcţii pentru, localuri de şcoală şi că,mine culturale. 
Dar ceea ce e deose.bit de semnificativ este apariţia în 
cele mai multe localităţi, re.şedinţa de comune şi in 
unele sate, a unor construcţi'.i încăpătoare, ca săli pentru 
spectacole, cu cabine de proiecţie cinematografică. cu 
spaţii pentru bibliotecă. Îmi amintesc cu cită adevărată 
satisfaeţie alerga, în acei ani, de la un sat la altul şî 
adesea ne mobiliza şi pe noi) ceilalţi componenţi ai co
lectivului, Dumitru Fălticeanu - fost, -aproape 20 de 
ani) şeful secţiei qulturale a sfatu]t,1i popular sau .vice
preşedinte al Comitetu1t1i judeţean de cultură şi ~du.
caţie so€ialistă - pentru a începe sau a inaugura o nouă 
construcţie de cămin, ele cinematograf sau de bibliotecă. 
Si asta concomitent cu înfiintarea de formatii cultural-, . , 

artistice - echipe de cor, de dansuri, brigăzi artistice 
etc. - sau cu de-scoperirea şi aducerea pe scenă mereu 
a noi şi n.Gi talente din rîndul oamenilor murteii de 1a 
sate şi oraşe. 

În decen.iul următor, a fost pornită - sub forma 
,,dialogurilor" pe aceeaşi scenă sau a ştafetelor oultu
r~e - o veritabilă întrecere între formaţii al c~ror nivel 
.artistic le r idica la cc,te tot mai înalte. 

Pe de altă parte, la oraşe, odată cu extinderea reţelei 
de case de cultură si cluburi muncitoresti - unele cu . ' 
aspecte de-a dreptul impunătoare oa la Mangalia, la Hî r-
sova sau la Năvodari - creste si aici numărul formatiilor 

f I I ' 

:şi al artiştilor amatori. 
Nici Constanta nu rămîne î11 afara acestui eferves

,cent proces de înflorire spirituală. !n 1956, se înfiinţea:23 
pe )îng'ă Teatrul de dramă şi comedie, o secţie nouă, 
Te;atrul de păpuşi, al cărui sediu se va statornici în sala 
Elpis, acolo unde cu cinci ani mai înainte îsi deschisese 
porţile primul teatru de stat din . Constanţa. Se cuvine să 
subliniem că si la temelia noii institutii stă formatia de . . . 
amatori a unui teatru de păpuşi care luase fiinţă şi ac-
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tivase cîtva timp pe 'iîngă fosta casă de cultură a s1n
dic-atel.or:, mutată din localul cazinoului in cel al vechii 
case de cultură ~ armatei, situată pe loo:il unde azi ~ 
află cinematograful de vară Tomis. 

lnfiinţarea şi a celorlalte două teatre muzicale (Tea
trul Fa:ntasio~ î11 1957, şi Teatrul liric, în 1958) are la 
origine tot activitatea unor fGrmaţii de amatori. Prin 
1955 sau 56, la iniţia:tiva şi cu sprijinul susţinut al Casei 
de cultură a sindicatelor, al cărei director, Constantin 
Dinu, era un pasionat activist cultural, se înfiinţează o 
trupă de amatori care pune în scenă epereta „Vîrlt de 
libertate" de Dunaevski. Spectacolele se dădeau pe ace
easi scenă a TeatFului dramatic si s-au bucurat de. o 

' ' 

mat'e audienţă la public. Pe de altă parte, la aşa-numi-
tul Teatru al marinei - tot o formaţie de amatori -
se realizau spectacole de te\.dstă. O bună parte din in
terpreţii a<:;estor clouă formaţii au deve11it corişti, instru
mentisti sau solisti vocali la Teatrul muzical si la sectia • , t f 

de estradă a Teatrului de dramă si comedie din care 
' . 

se dezvoltă cele două prestigioase instituţii muzicale 
constănţene. ·· 

In aceeaşi perioadă,, se conturează, tot m~i 'bogată 
şi dive:rsificată.j activftatea unor cluburi sindicale (cel al 
Santierului naval din Constanta s.i cel al D.N".M. -. . ' 

fost ));Dezrobirea"), ca şi activitatea un,or formaţii ar-
tistice ale cooperaţiei şi ale a,tor unităţi economi"ce şi 
social culturale. 

Modestă, altădată, Biblioteca judeţeană, prin creşte
rea fo-ndului de cărţi şi pu.blicaţii, prin editarea ui:1-or 
buletine trimestrialeî a unor anuare bibliografice în care 
sînt consemnate lucrările si articolele referitoare la Do-. . 

br:ogea, ea şi prin organizarea unGr simpozioane şi se-
siuni de referate, a devenit nu numai o ins:titl.1ţie a cul
turii de masă, clar şi o importantă sursă de documentare 
şi cercetare ştiinţifică. Să mai notăm, pentru a completa 
tabloul acestor acumulă.ni, înfjinţarea Casei creaţiei popu
lare (devenită Centrul judeţean al creaţiei populare şi al 
mişcării artistice µe masă) şi a Şcolii populare de artă ·
instituţii de pregătire şi îndrumare a artiştilor amatotj, 
care şi-au afirmat utilitatea prin depistarea şi pregătire.a 
atitor serii de talente din rîndul oamenilor muncii, prin 
cercetarea şi valorificarea tezauru.lui folcloric local, ·prin 
organizarea de formaţii, cenacluri şi studiouri ale artis
tuJui amator. 
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In aceeaşi perioadă, cenaclul artiştilor plastici s-a 
transformat în filială a Uniunii artiştilor plastici care a 
fost inzestrată cu m:ai multe grupuri de ateliere, cu săli 
de ex.poziţie şi magazine ale Fondului plastic, S-a creat., 
·de asemenea., un cenaclu muzical condus de constănţeanul 
Di·agoş Alexandrescu, conferenţiar la Consei'vatorul „Ci
prian Perumbescu<' din Bucureşti. Sub egida Centrului 
judeţean de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării 
artistice de masă, s-au creat şi activează un cenaclu al 
artfaştil0r plastici amatori, ea şi o serie de cenacluri lite
rare în judeţ (Hirşova, Cernavodă, Medgidia, Mangalia}, 
alături de care vom consemna rodnica activitate a ce
naclurilor constănţene „Poesis<' al Casei corpului didac
tic, ,,Mi,hail Sadoveanu<', al Casei armatei, ,,.Tinere mlă
diţe", al Consiliului~ judeţean al pionierilor. 

Aceste acumulări - şi nu sîht sigur că am epuizat 
enumerarea lor - au făcqt posibilă trecere.a la organj
zarea acestui complex serial de manifestări cultural ar
tistice şi ştiinţifice cuprinse sub genericul t'!Pontica -
d.ialog cultural cu viaţa", iniţiativă valoroasă a organelor 
jude.ţene de partid şi de stat1 intrată trainic în tradiţia 
vietii culturale. 

' 
Din 1970, în fiecare toamnă, fără întrerupere, într-o 

decadă a lunilor octombrie sau noiembrie - după ce se 
termină campania agricolă în toate localităţile judeţulu.i, 
se desfăşoară spectacole ale formaţiilor artisti~e, înţîlniri 
cu oameni de ştiinţă.,. cu creatori' de liteFatură şi artă, cu 
oameni de cultură . Am participat la multe din ele şi spre 
satisfacţia noastră, a organizatorilor, am asistat la clnga
jarea, între oamenii satelor şi oraşelor şi invitaţi, a unor 
di;aloguri vii care vizau probleme de politică ,i nternă şi 
1nterna.ţională, rezultatele unor cercetări ştiinţifice şi 

modalităţile de aplicare în practică a lor, momente din 
istoria mai veche sau mai nouă a Dobrogei sau a patriei~ 
probleme de 'Creaţie literar artistică,, de legislaţie etc. 

în fiecare toamr1ă, Constanţa se transformă, în zilele 
,tPor1tica<', într-·un centru de manifestări ştiinţifice, ar
tisti"ce şi litei'are de nivel naţional şi uneori chiar inter
naţional, aşa cum au fost primele două ediţii ale Festi
valului intel"naţional de poezie, cu participarea - pe 
lîngă poeţi români de mare prestigiu - şi a unor invi
taţi din ţările socialiste prietene şi vecine : Bulgaria; 
Iugoslavia; Cehoslovacia, Polo·nia; Uniunea S"ovieti~ă. 
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Concepută iniţial ca o formă de bilanţ al activităţii 
din decursul unui an şi, bineînţeles, ca un prilej de a 
aduce la cunoştinţa maselor largi de Gameni ai muncii 
cele mai reprezentative realizări pe tărîmul cercetării ,şi 
creaţiei ştiinţifice şi cultural artistice, datorită angajării 
unor totmai susţinute dialoguri. Acţiunile „Pontieac' s-au 
încheiat tot mai ade-şea cn propuneri deosebit de inte
resante şi v:aloroase priv~nd protecţia mediului, evitarea 
sau îhlăturatea poluării, valorificarea unor resurse a.le 
solului şi subsolu.lui dobrogean, abordarea cu prîoritate a 
unor domenii şi teme de cercetare, îmbogăţirea şi îmbu
nătăţirea politicii repertoriale a instituţiilor cultura.le. 
a: formaţiilor de amatori sau a creatorilor şi interpreţilor 
din marea masă de oameni ai m1.1ncii. 

De altfel, ,,P0ntica - dialog cultural ·cu viaţa" nu e 
singura formă de mantf~star~ complexă ca arie de cu
prindere şi participare şi de mare diversitate din punct 
de vedere al domeniilor pe care le abordează. !n fiecare 
an, în lunile martie-aprilie, se desfăşoară ,,Luna muzicii 
de operă ~i balett', în al cărei program .sînt incluse spec; 
tacole de operă, opere.tă şi balet, eonoerte simfonice sus
ţinute acum de tînăra orchestră simfonică ce-şi desfă
şoară activitatea în ca~rul Teatrului liric, ca formaţie 
diferită de cea a teatrului. Constănţenii au prilejul să 
cu·noască şi să adrr.ţire, p~ lingă măiestria talentaţilor in
terpreţi constănţeni, şi, artişti de prţi?stigiu de la alte teatre 
din ţară (Nicolae Fierlea,, Ileana Iliescu, Ştefan Ruha, 
Valentin Gheorgh.iu ş.a.) şi o serie de inter,Jreţi valor9şi 
de peste notare. 

O altă iniţiativă a fost colabotarea cu unii dratna
turgj soldată cu scrierea unor pi.ese ce s-au jucat cu suc
ces pe scena constănţeană . Aş începe exemplificarea prin 
a menţiona că piesa lui Dan Tărchilă },Io, Mircea Voie
vod'' este rezultatul intîlnlrilor care aveau loc la C0mi
tetul judeţean de partid cu scriitorii. Piesa a fost scrisă 
la propunerea primului secretar. Să mai menţionăm din 
seria bogată de asemenea colaborări cu dramaturgii: 
1,Lupii de mate" de Gh. Vladt „Zburaţi pescăruşilor'' de 
Vasile Iosif, ,,A doua dragoste'' de Corneliu Leu; ,,Cre
dinţa" de Ion Coja, ,,Tropaeum Traiani" de Grigore Săl
ceanu1 „Scaunt.il'' de Tudor Popesc11,, ,,Capcana de nichel" 
de Eugen Lumezianu şi lista e departe ae a fi e-puizată. 

Am lăsat intentio·nat la urmă initiativele de răsunet • • 
naţional, ca nFestiva.lul de teatru istoric", ,,Săptămîna 

2'10 

www.ziuaconstanta.ro 



teatrului politic", ,tSerile de teatru antic", ca şi „Săptă-, 
mina teatrului de păpuşi''• toate aşteptate şi urmărite cu 
interes de constănţeni şi de oaspeţi din alte centre ale 
ţării. O menţiune pentru teatrul de păRuşi. Un colectiv de 
oameni cu suflete mereu tinere„ animaţi de un m are en
tuziasm, au creat cu inteligenţă, fineţe şi sensibilitater 
spectacole intrate în patrimoniul genului : "Şoricelul şi 
păpuşa", "Dulce ca sarea", ,,Călin Făt-Frumos", "Copilul 
din stele", ».Metamorfoze". Premtul I la prip:1a ediţia şi 
premit,11 pentru spectacol-experiment la cea de a treia 
edi.ţie a Festivalului naţional „Cin tarea României~' , dis
tincţiile obţinute la Festivalul ,,Ion Creangă'~ Bacău l 918, 
la Festivalul teatrelor pentru copii şi tineret de la Piatra 
Neamţ, confirmă încă o dată deesebitele calităţi artistice 
ale acestui colectiv. Peste hotare, teatrul rconstănţean a 
reprezentat cu ·un remarcabil succes arta păpuşerea·scă 
din Român.ia. Prezenţa teatrului. la Festi v-alul ziarului 
,.,L'Unita" de la Florenţa, la. Festivalul oraşului Istanbul,. 
cit şi in Festivalurile tn ternaţio11al'e de la :Nioscova, Bel
grad, Nancy, Pecs sau Z-agreb, a fost remarcată prin· cro
nici elogioase şi multe premii. 

Iniţiative similare a avut Teatrul „Fantasie" ale cărui 
spectacole sint în bllnă măsură rezultat.ul direct al cela
borării cu autorii şi compozitorii. 

ln zilele Dialogului cultural cu viaţa - Pontica -
aici s-au organizat concerte de muzică u·şoară, cu lucrări 
în primă audiţie, creaţii ale unor c.om.pozitori locali 
(Aurel Manolache, Dem Diaconescu) sau ale unor cola
boratori ai teatrului (Marius Ţeicu, I-I. Mălineanu etc .. 
etc.). . . 

· Asemenea colaboratori au dus la Teatrul l1r1c, la rea-
lizarea unor spectacole cu lucrări de Teodor Bratu, Ghe
rase Dendrino ş.a. 

Sint, toate acestea, contribuţii remarcabile. ale tea
trelor constănţene la imbogăţirea tezaurului artei dra~ 
matice şi muzicale româneşti, la dezvoltarea culturii so
cialiste in tara noastră. 

o veche legendă djn mitologia greacă ne spune că 
strămosii elenilor de azi au învăţat arta cintecului de la 
tracul Orfeu. Asemănarea evidentă de motive ale melo
sului popular românesc şi cel al popoarelor balcanice 
- inclusiv, cel grec; - ne-ar p11tea face să acordăm credit 
nu atit legendei, cit semnificaţiei ei, atesta tă de o reali
tate ce dăinuie · astăzi incă : :frumuseţea cintecu1ui s.tră.-
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moşilor noştri a fermecat lumea antichităţii din spaţiul 
Peninsulei Balcanice. 

Iar astăzi realizările instituţiilor noastre de specta
·cole teatrale şi muzicale reuşesc să îpcînte şi să trezească 
admiraţia unui public de pe tot mai largi zone ale Terrei. 
Să pomenim de turn·eul Teatrului dramatic în Spania, 
·de succesele Teatrului ,,Fantasio" in Uniunea Sovietică, 
în Israel şi în alte ţărit d.e concertele orchestrei simfonice 
-dirijată de Paul Staicu în ţări din Occident, ae lungul 
şi, de ce nu, bine apreciatul turneu îh America de Nord 
(S.U.A. şi Canada) al formaţiei de balet clasic şi contem
poran a Teatrului „Fan.tasio« pregătită de maestrul Oleg 
Danovski şi c,are a fost invitată să repete seria de SReC
taco1e cu i,Lacul 1ebedelor« şi ,,Glzelle" pe scene din 
ţări occidentale ... şi am putea afirma cu mîndrie că fla
mura tricoloră este purtată pe mările şi oceanele lumii 
nu n·umai de ur:iasele nave construite în santierele din . ' 
Constanţ.a şi Mangalia, ci şi de creaţia artistică rea-
lizată de talenta ţii slujitori ai Thalie.it Melpomenei şi 
Terpsihorei, de aici din metropola românească de pe 
ţărmurile Pontului Euxin. Toate aceste realizări de pres
ti_giu sînt prezente în programele manifestărilor nPon
tiea<t, iar în anii din urmă îmbogăţesc şi împodobesc cu
prinzătorul şi gener osul cadru al Festivaluh1i naţional 
,, Cin tarea României«. 

- Ca preşedinte al Comitetului pentru cultură şi edu-
-caţie socialistă al municipiului Constanţa, iar. din 1972, 
redactor şef al revistei » Tomis", v-aş ruga să sublii1iaţi 
unele realizări înregistrate de mişcarea profesională ş-i 
•de amatori. îndeosebi în cadrul Festivalului na-ţional 
,,Cîntarea României". 

- in 1971, Comitetul municipal de partid mi-a în
credinţat conducerea Comitetului pentru cultură şi edu
caţie socialistă al municipiului Constanţa, iar din 1972t 
la indicaţia Biroului Comitetului iudeţean de partid, am 
fost transferat de la Institutul pfdagogic, ca redactor şef 
al revistei ,,Tomis'\ unde am lncrat pînă la pensionare-, 
în octombrie 1980. 

Aceasta a fost, poate, perioada in care, implicat în 
întreaga serie de probleme cultural artistice, am trăit clin 
plin toate aspectele vieţii s-pirituale din acest colţ de ţară. 

Mai întîi, ca preşedinte al Comitetului municipal de 
<!ul.tură şi educaţie .socialistă, am cercetat şi îndrumat 
<lireet activitatea institutiilor din reteaua culturii de masă . . 
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din subordinea municipiului. Adeseori, după amiezele„ 
porneam la drum şi mă opream - între Mangalia şi Nă
vodari - la un cămin cultural, o casă de cultură, o bi
bliotecă, unde urmăream, eîteva 0re, desfăşurarea acl.:i
vităţii, cotlcordanţa între plan1:1rile şi programele de ae
tivitate şi manifestările ce se desfăşurau, conţinutul şi 
calitatea acestora,, măsura participării la ele a intelectua
lilor din fiec~re localitate. După ce-mi adunam şi-mt 
sistematizam observaţiile„ diseutam eu organizatorii, sta
bileam îm,preună cauzele unor neîrflp1iniri ~i tot împreună 
căutam şi găseam căile rezolvării lor. Periodic, prezentam 
informări şi pr,op_uneri Comitetului executiv al Consi
liului popular al munieipiului, unde am găsit totdeauna 
şi înţelegere şi sprijin, acordate cu promptitudine. A1.x 
fost dese cc1zuriie cînd am fost invita,t să particip direct 
la unele acţiuni, să ţin conferinţe, să urmăresc repetiţi:i 
şi să discut cu instructorii şi interpreţii, să a,sist la şe
dinţe de cenaclu şi să iau parte la discutarea lucrărilor· 
prezentate, să conduc .întîlniri cu. scriitorii, eu realiza_
torii un.or filme lansate 1n 19remtră fie la Constanţa, rie
la l\1Iangalia. 

Ca redactor şef al revistei ,, Tomisl' am acordat o aten
ţie deosebită activităţilor cenaelurilor1 veritabile pepi
niere pentru descoperirea şi îndrumarea talentelor. :Am
cnndus mai mulţi ani cenaclul „Ovidiusl', am ajutat - ş.i 
o fac în continuare - activitatea cenaclului ,,Nfihail Sa
doveanul', am încurajat talentaţi condeieri de la cena
clurile ,,Duiliu Zamfirescu'' (Hîrşova), 11Jean Bart'' (Man
galia), ,,Poesisl' (Constanţa}, prin publicarea în paginile· 
revistei a unora din lucrările lor. Am fost prezent în 
această perioadă la vizionarea şi discutarea tuturor pre
mierelor puse în scenă de teatrele constănţene ş,i form,a-· 
tiile artistice dih cadrul lor . 
• 

1n 1976, Comitetul judeţean de partid mi-a făcut deo~ 
se-bita bucur.ie de a mă trimite ca pelegat la primul Con-, 
gres al Educaţiei Politice şi Culturii Socialiste, unde, 
secretarul general al partiduluii tovarăşul Nicolae· 
Ceauşescu, a jalonat cerinţele de azi şi de mîine ale com
plexului proces de educare şi formare a emului societăţii 
socialiste mult,ilateral dezvoltate din, patria noastră, ·a 
stabilit locul si rolul tuturor sectoarelor activitătii ma-, . 
teriale şi spirituale în desfăşurarea acestui proces şi a 
iniţiat crearea noului cadru larg, generos, de organizare 
şi desfăşurare competitivă, pe multiple planuri, care este 
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Festivalul naţional al muncii ş-i creaţiei „Cîntarea. Româ
nieiu. în organizarea şi desfăşurarea primelor trei ediţii 
ale fes'tivalului, Comitetul municipal pentru cultură şi 
educaţie socialistă, in strînsă colaborare cu Comitetul mu
nicipal al sindicatelor, Comitetul mu,nicipal al u:r.c., 
Consiliul municipal al pionerilor şi şoimilor patriei, Con
siliul municipal al femeilor, etc. au desfăşurat acţiuni °Sus
ţinu.te pentru atragerea în co1npetiţie şi menţinerea în 
activitate permanentă a tuturor talentelor. Trebuie să 
recunoaştem că masa largă a oamemilor muncii eonstituie 
un izvor inepuizabil de talente cărora festivalul 1-e-a 
o.ferit c0ndiţii optime de afirmare prin participarea lor 
la viaţa sph·itu.ală a unităţilor unde , lucrează* ca şi la 
viaţa spirituală a localităţii însăşi. S-a ajuns astfel la 
cresterea an de an a numărului formatiilor artistice, ca 
~i l~ descoperirel;l, îpdr,Um~r~a şi încur~jarea pe drumul 
afirmării a numeroşi creatori (poeţi, pictori, solişti vocali 
şi instrumentişti, interpreţi în formaţiile de teatru şi de 
brigadă artistică, dansatori etc.). Se poate spune - şi 
cred că nu greşim afirmînel ..:_ că Festivalul naţional 
1ţCîntarea Românieiu a ridieat nivelul de cultură al oame
nilor muncii de la treapta de consumatori la aceea de cte
atori de cultură, realizînd o cultură populară în acţiune. 
:Pentru că în procesul creării, difuzării şi receptării bu
nurilor cultural-artistice omul, educîndu-se pe sine, con
tribuie totodată si la educatia aelorlalti. Aeeste elemente . . . 
"lnai adaugă valenţe noi procesuluiJ de consQlidare şi 
perfeeţio11are pe multiple planuri a democraţiei noastre 
socialiste. De altfel, acest proces mai a.re o caracteristică 
interesantă şi care se cuvine a fi relevată. 

Menţionam la început că în CGlect1vele instituţiilor 
profesioniste de spectacole au intrat şi inter-preţi din for

.maţiiie de amatori care le precedaseră. De data aceasta, 
se constată un fenomen de apropiere a artei profesioniste 
care, prin reprezentanţii săi, contrib,uie la creşterea t1ive
lului ele pregătire artistică a amatorilor. Vom menţiona 
-corurile „Vox Maris'' şi ,,Vox Maris studio", formaţiile 
vocale ale cooperativelor „inai nte" şi „Imbrăcămin tea<', 
Teatrul muncitotesc al Casei de cultură din Meclgidia. Şi 
,din numărul realizăFilor acestor insti tutii n-am men-

• • 
ţionat decît o infimă parte. 1\1ăiesttia unanim apreciată 
.a formaţiei de balet a muncitoarelor de la n-Radiotehnica", 
·după cum, ridicarea la treapta de Teatru munc1toresc cu 
~stagiune permanentă a formaţiei de la clubul S.N.C. a 
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creat condiţii pentru realizarea cu „Tache, l,ţ:tnche şi Ca
dîr'' de Victor Ion Popa şi ,,Patru zero pentru noi'' de 
H. Nicolaide, a unor ~pectacole de bună ţinută. Experienţe 
similare, încununate de, succes, a făcut Teatrul ,,Fanta
sio" care a realizat spectacole .... cu colabor area unor for
maţii şi interpreţî. din -rînclul amatoriior. Dac,ă an de an 
numărul formaţiilor fruntaşe„ care la finalele ediţiilor 
Festivalului naţional „Cîntarea României'' obţin premii„ 
diplome şi titluri de I aurea t creşte, aceasta , se datoreşte· 
in bună mijsură contribuţiei unui tot mai mare numă1· de 
artişti profesioniştl la pregătirea lor. Şi în domeniul artei 
amatoare, .trebuie să menţionăm contribuţia de prestigiu 
la schimburile culturale pes.t-e ~hotare. Fără a reuşi. să le
consemnăm aici p&toate, vom evidenţia succesele grupului 
cural feminin. de la Hîrşova, ale ansamblurilol': ,,Pande
laşul'' (Metlgidia)1 „Brîuleţul" din Constanţa,· ale ansam
blului de cîntece şi·rdansuri al <=!asei de cultură a tinere
tului din Constanţa şi ale alt0ra care au dus mesajul artei 
populare româneşti în ţări din Asia, Africa, Europ~ ·oc
cidentală, întorcîndtt-se adesea cu ptemii de prestigiu. 

N .... aş vrea să trec cu vederea creşterea -- în perioada. 
la care mă refer - a numărului brigăzilor artistice şi a 
calităţii reprezentaţiilor multora · din ele. rncă n-a fos t. 
în.lăturqtă opini.a că brigadţ1 ar rămine un fel de 
eenuşăreasă a artei amatoare. Această opinie este ,îndrep
~i tă atunci cînd . .se lucrează pe texte de nivel scăzut sau. 
cînd interpretarea este. ea însăşi departe de cele mai 
modeste cerinţe artistice. ln·J perioada eît am fost preşe
dinte al Comitetului municipal de cultură şi educaţie so
cialistă am citit si comentat cu autorii lot numeroase 

• 
texte de brigadă. Unora - cînd textele puteau fi îmbu-
nătăţite - le-am pus la dispoziţie observaţii şi indru.., 
mări scrise ; altora le-am dat sfatul să renunţe dacă nu· 
pot tla ceva mai bun, iar pe alţii i-am încurajat. Nu o 
dată, după trecerea în revistă a formaţiilor din munici-· 
piu, am organizat, cu autorii, instructorii şi interpreţii 
analize - cîteodată cl1iat foarte severe - si am avut sa-• 
tisfacţia să asistăm apoi la spectacole de bun nivel artis-
tic si cu evidentă eficientă educativă. . . 

In c~ priveşte activita,tea ca redactor şef al revistei· 
~,Tomis'', pentru mine, munca de aici s-a împletit strîns· 
cu aceea desfăşuTată pe plan cultural obştesc. Pe lîngă 
iareocupările despre care am menţionat mai înaint e~ 
ne-am străduit să asigurăm cuprinderea cît mai largă, mai 
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bogată a fenomenului cµltura l din această parte a ţărîi. 
Fără să ne fî limitat la cadrul exclusiv al provinciei din
tre Dunăre şi Mare, am considerat însă că revista noastră 
-este o publicaţie a Dobrogei şi atenţia ei trebuie să se 
îndrepte spre viaţa·, munca, problemele oamenilor de 
.aici. Asta n-a însemnat nicidecum o alunecşre spre pro
vincialism - pe care eu îl consider .semnul nu atît al 
·unui profil rigid şi al unui o:rizont concentrat mai ales 
la un anume s,paţî:u geografic, oit al unui nivel scăzut al 
:materialelor publicate. Colectivul redaeţional a îpţeles 
.acest deziderat şi s-a strădtii~ să-şi onorez.e - prin cali
tatea colaboratorilor şi a materialelor proprii - sarcinile 
,ce i-au revenit. Mai aproape de nevoile spirituale ale 
-dobrogenilor, re:vista a reuşit să-şi crească numărul de ci
titori. 

ln ultimii ani, cu sprijinul Centrului judeţean de ·1n-
0drumare a cr.eaţiei popu.lare şi a mişcării artistice de 
masă1 ca să ,putem cuprinde cît mai complet numeroasele 
.Probleme ale Festivalului naţional »Cîntarea României4

', 

am scos un supliment t.rimestrial al revistei, intitulat 
·Chiar „Cîntarea României". Am p.ublicat .aici articole de 
,analiză a desfăşurării etapelor festivalulu1 1 dezbateri 
.a:s upra activi tă ţii eenacl urilor, prezentări de cenacluri, 
piese de teatru scurt, părţi din texte de brigadă, parti
turi şi texte ale unor cîntece create de compozitori locali, 
pag·ini de satiră şi umor cu contribuţia Salonului umo
Tiştilor condus de inim0sul Ştefan Balaei, cronici ale 
spectacolelor de amatori, ·recomandări de repertoriu, în
dr·umări metodice pentru instrtactorii de formaţii etc. Di
f uzat de Centrul de îndrumare îh tot judeţul, acest supli
ment devenise un bun sfăttiit0r al activiştilor culturali şi 
.al artiştilor amatori şi o oglindă care reflectă bogata 
activitate din cadrul Festivalµlui. -Cererile de noi ex;em
]'.>lare venite din comunele noastre şi. din cele ale 1ude
'ţelor vecine stau probă că suplimentul devenise o 
publicaţie de evidentă utilitate. 

- Privind r:etrospectiv activitatea desfăşurată de dv., 
pe care o consideraţi „a unuia din cei mulţi", ce ne-aţi 
_putea spune ? 

- Dacă. aş face un bilanţ, trebuie să recunosc că 
mi-ar fi foarte greu. Mai întîit pen tru că nu consider .că 
mi-am încheiat activ·itatea. Doresc si în·că s1ht în stare 

' 
să particip la noi evenimente din viaţa culturală de azi 
a Constanţei, la care sper să-mi aduc contribuţia mea mo-
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destă. De pildă, mă uit aproape în fiecare zi cum se 
intensifică activitatea Casei de cultură a sindicatelor, ge
neroasă gazdă a speetacolelor atîtor instituţii profesio
niste şî :formaţii de amato.r:i, şi mă gîndesc că tot ce am 
făcut pe t~rîmul culturii dobrogene este rezultatul muncii 
multor tovarăşi alături de care totdeauna mi-a plăcui. 
să-mi duc munca. 1\1-am simtit întotdeauna si trăiesc si. • • • 
acum acelasi sentiment că ~m fost si rămîn unul din cei . . 
mulţi, un ostaş din marele detaşarRent de comuniştiJ caret-
nhemaţi, mobili'Zaţi şi îndrumaţi de par;tid, şi-au adus. 
partea lor - mai mare sau. mai modestă - de contribu
ţie la edificarea unei lumi în care lumina culturii noi să 
pătrundă şi să strălucească din -ce în ce mai puternic în 
cele mai intime colturi ale constiintei si să determine .. . . . 
acolo mutaţii esenţiale, în pas eu transformările funda-
mentale ce s-au produs şi se produc în toate sectoarele
s.ocietătii socialiste multilateral de.zr1oltate în mersul ei • 
impetuos spre orizonturile fascinante ale comunismului_ 

, 
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În sltljba omului, a sănătăţii sale 

( 
• 

Ultimele decenii marchează importante schimbări în 
organizarea asistenţei medicale a populaţiei, în crearea 
măsurilor de profila.'f:ie. a îmbolnăvirilor, ele asigurare a 
principalelor c@ndiţii de igienă. Cum s-a resimţit acest 
luqru, tovarăşe dr. Ioan Alupoaie, pe m-eleagurtle dobro
gene? 

- ln ţara noastră, ocrqtirea sănătăţii popula,tiei, afir
marea deplină a capacităţii de muncă şi ereaţie a omului, 
-creşterea şi educarea unor generaţii viguroase, capabile 
·să perpetueze şi să du.ca mai departe înaltele virtuţi mo
rale şi sp·irituale, constituie obiective principale ale polî
ticii partidului şi statului., esenţa însăşi a orînduirh 
noastre socialiste. 

Este demn d.e subliniat faptul că, potrivit Constituţiei, 
·statul nostru socialist garantează dreptul la ocrotirea 
sănătă'ţii şi asigură accesul neîngrădit al tuturor cetăţe
nilor ţării, fără deosebire de naţionalitate, la asistenţa 
medicală gr.atuită. Pe această bază s-au creat, în ţara 
noastr·ă, condiţiile necesare pentru dezvoltarea fizică şi 
intelectuală a tuturor cetăţenilor, sporirea procesului de 
creştere a natalităţii, ocrotirea mamei şi copilului, întă
ri.rea familiei, realizarea cerinţelor de igienă şi protecţie 
a muncii, intensificarea acţiunildr de propagandă şi edu
caţie sanitară. 

Aşa cum se ştie, în concordanţă cu dezvoltarea econo~ 
mico-socială a ţării , statul nostru socialist alocă ;;> parte 
importantă din venitul naţional pentru lărgirea ţ;i per
fecţionarea reţelei sanitare, dotarea acesteia cu mecl.ica-
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mente, produse biologice, aparatură şi utilaje medicale, 
cu alte mijloace terapeutice şi profilactice, în certtrul 
acestei preocupări situîndu-se grija pentru ocrotirea să
nătăţii copilului, a tinerei generaţii. 

Expresie a -grijii partidului şi statului nostru, per so
nal a tovarăsului Nicolae Ceausescu si a tovarasei Elena 

' ~ I • 

Ceauşescu, Legea privind asigurarea sănătăţii populaţiei 
dedică un capitbl întreg ocrotirii mamei, copilului şi tine
retului, statuînd preved'eri clare supravegherii medicale 
a femeii gravide, a nou-născuţilor, sugarilor şi copiilor, 
respectării cerinţelor de igienă şi asistenţă medicată în 
creşe, grădiniţe, în şcoli de toate gradele. 

Urmărindu-se perfecţionarea continuă a asiste,nţei me
dicalet plenara Comitetului Central al P.G.R„ dtn ~24-
25· octombrie 1968 a efectuat o analiză profundă .a stării 
de sănătate şi a rezultatelor obţinute „ pînă atµ:nci .'şi a 
stabillt mă.sµri pentru îmbunătăţirea ocrotlri.i sănătăţii 
poporului nostru. 

in 19681 odată cu aplicarea noii organizări administr~
tive, apar direcţiile sanitare judeţene, care aveau în sub
ordine spitale u·njficate, sanatorii şi alte unităţi sanitare, 
eonducînd la o readaptare a structurii unităţilor sanitare. 
Legat de nou.a etapă a dezvoltării României so'cialist~, 
prin direct ivele Plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie 
1968, se stabilesc principalele măsuri pentru îmbunătă
ţirea asistenţei medicale a populaţiei. Iau fiinţă Colegiul 
Medicilor şi Farmaciştilor, ConsiliuJ. Sanitar Su.periai:-, ca 
organ consultativ al Ministerului Sănătăţii, se înfiinţează' 
Academia de Ştiinţe Medicale. 

. ' 
s ·e infiinţează Spitalul unificat de ,adl~lţi Constanţa, 

Spitalul unific;at de copii Constanţcţ, Spitc;ilu1 unificat 
T.B.C. Conştanţa şi Spitalul unificat dermato-veneric: 
Constanţa. In judeţ iau fiinţă spitalele unificate din HJr , 
şo·va, Cernavodă, ·Medgidia, Băneasa şi mai apoi policli
nici în Negru Vodă, Constanţa ş.i J.Vlangalia. 

In rap.0rt cu cerinţele crescînde ale populaţiei privind 
asistenţa medicală, precum şi cu creşterea nivelului asis
tenţei medicale, încep să se organizeze noi secţii de spe
ci::'tlitate. Se creează dispensarul oncologic. Numărul pa-
turîlor spital elor creşte. 

:De asemenea, o bogată activitate au desfăşurat în 
această perioadă sa.nepidurile, care au organizat ·vaste 
cţ1mpanii de salubrlzare, de combatere a unor boli infecto
contagioase, în primii ani după 1960 obţinîhdu-se era-
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dicar~a malariei. Boli ca febra tifoidă, difteria, tetanosul 
încep să aibă o evoh.lţie cu totu.l sporadică. 

O verigă de bază în sistemul ocrotirii sănătăţii î:f. 
constituie eircumscri:pţia saniţară, cu specialişti d~ me
elicină , generală adulţi şi pediatri, ele asigurînd asistenţa 
medicală , curativă-profilactică, precum şi îndeplinirea 
unor . 0biective privind ocrotirea sănătăţii populaţiei. 
Noul .sistem creat a contribµi t, împreună cu creşterea 
bunăstă'rii pa,pulaţiei, la înregistrarea unor rezultate cUTu 
ce în ee mai bune, concreţizate prin scăderea mortalităţii 
infantile, a mortalităţii generale, asigurarea.: principalel®r: 
acţiuni ~e ocrotire a m_amei şi copilului, de coml;>atere a 
unor I a~~cţiuni cronice, precum şi ?3- bolilor infecto-con
tagioaşe, J tiJberculozei şi sifilisului. 

ln iµ~ie· 1969 am fost onoraţi de prezenţa secretarului 
generaJ al particlului. Vizitînd noul spital, laboratoarelet 
sălile de operaţii, saloanele, tovarăşµl Nicolae Ceauşescu 
s-a interesat de cele mai diferite aspecte ale activităţii 
desfă)}\J.r.at~ şi a dat indicaţii rentru folosirea cit mai 
chibzuită a :spaţiului de s-pi,talizare. Folosindu-ne de acest 
prilej am mulţumit conducătorului partidului şi statu
lui pentrq grija permanentă pe care o acordă sănătăţii 
pqpulaţiei, pentru construirea acestui modern spital, una 
dintre c;:~le mai bine înzestrate unităţi şanitare din ţară, 
cu policlinica însumînd circa 600 OOO de consultaţii pe 
an, aducînd . o contribuţie sul?stanţială la ridicare4 nive
lului asistenţei medicale atît în municipiu1, cit şi în j'u
detul Constanta. ' . . 

Pentru extinderea capacităţilor de internare, în ve-
derea asigurării creşterii calităţii asistenţei medicale şi 
obţinerii recuperării eît mai grabnice a bolnavilor; s-au 
restructurat .profilele secţii.lor cu paturi din spitale, ore
îndu-se secţii o.e cardiologie, tratamentul distrofiei la 
copii, traumatologie, oncologie şi o see:ţie de neurochirur
gie, a doua din ţară în cadrul spitalelor judeţ_ene. Secţia 
dispune de 50 de paturi, şeful ei, dr. Paul Decu, doctor 
îh ştiinţe medicale, fiind unul din elevii profesoruluE 
C. Arşeni, întemeietorul, alături de profesorul Bagdazar,. 
al şcolii neurochirur~icale româneşti. Se cuvine să amin
tim că Români~ şi Suedia se pot mîndri cu primele şcoli 
de neurochirurgie din lume ; după noi, la cîţiva ani, au 
urmat Franţa şi Anglia. 

A crescut numărul de paturi de la 1 627 în 1960 la 
5 804 în 1981. Odată c.u dezvoltarea unită.ţilor sanitare. 
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a crescut şi numărul de caa.re cu pregătire superioară, 
de la 4:J7 medici în 1960 la 958 în 1981, ajungindu-.se ast
fel, în judeţul Constanţa, la o proporţie de 690 loeuitorl 
la un medic, faţă de 2 800 locuitori la un medic în 1938. 
Personalul mediu sanitar a cunoscut si el o crestere ev:i-

• • 
<lentă, de la 988 în I9·60 la 3 743 în 1981. 

Măsurile luate de partidul şi statul nostru 9u dus nu 
numai la o dezvoltare cantitativă a unităţilor şi perso
nalului de asistenţă medicală, ci şi la o îtnbunătă.ţirti per
manentă a calitătii asistentei acordate în aceste institut1i. 

, • I I 

- Se cunoaşte că datorită facto1·ilor ter.apei1tJci <le 
~are dispune litoralul l"omânesc al Mării Negre, 'bobi:0gea 
s-a remarcat, încă de la începutul secolului, · pDintr-o 
consecventă pre.ocupare de a valorifica acest P~:tenţial, 
~reindu-se o seamă de instituţii care, în decur_sul vremii, . . . . .. ~ 

s- au făcut cunoscute. atît în ţară, cît şi peste ·:i1'(}tare. 
- Într-adevăr, intre primele instituţii bal1~ea1~e ţie 

tratament se cuvin a fi rnentionate Sanatoriul de.la Te-' .. 
chinghiol (1899), Sanatoriul Eforie Sud (1909)~ la început 
,destinat pentru (;ombaterea tubercu1ozei osoase l.a _copii, 
•Clinica „Grand" din Eforie Nord, înfiinţată dqpă primul 
război mondial, a cărei activitate, în principal, era în
dreptată pe cercetări şi programe de recuperare, Sanatc-
1-iul balnear Mangalia (1927), cunoscut prin punerea in 
valoare a apelor sulfuroase, cu cercetări remarcabile con
-duse de doctotii C. Bălăceanu si C. Vasiliu . 

• 

In mod deosebit, aş vrea să subliniez că această bază 
.a cunoscut, în anii socialismului, uriaşe prefaceri, atît 
din punctul de vedere al dotării cu noi unităţi spitaliceşti, 
-extinderi, cît mai ales prin înzestrarea acestora cu apara
tura medicală la nivelul tehnicii de vîrf în acest d,omeniu . . • 
E suficient să amintim noile sanatorii de la Techirghiol, 
Mangalia, Eforie No1·â., profila'te pe tratamentul osteo
..condritei coxofemurale, al ·malformaţiilor congen itale cu 
pievdere de substanţă osoasă, colicistopatiilor cronice. a] 
,dermatozelor cronice, al maladiilor alergice, afecţiunilor 
aparatului locomotor, al tuturor formelor de reumatism, 
Jn tratamentul ortopedicC>~ch.irurgical al paralizlei spas
tice cerebrale, în recuper,ări ale mişcărilor după f'tacturi 
si altele . • 

- Dispuni n.d de o asemenea bază materială, se naşte 
.legitima întrebare. Care sint rezultatele pe tărimul şti
.inţei lui Esculap, precum şi valoarea lor? 
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--~ lh' primul rînd, aş menţiona studii şi lucrări şti
inţifice prezentate de dr. Victor Climeseu, Emil Crişan„ 
N. Antonescu, Mircea Alexandrescu la sesiuni, cont::.rrese: 
naţionale şi internaţionale de thalasoterapie, gero11tologie,.. 
balneologie, oncologie, din ca:re unele au fost publicate 
în preştigioasele reviste de profil din străinătate. 

O activitate stiintifică meritorie a desfăsurat si dr. Va-· 
I a I t 

siliu Vasile în domeniul poliartritei, spondi.lozei. El a de
pist,&t, pentru prima oară la noi, febra butun@asă şi febra 
aftoasă. 

Intre modelele şi studiile originale, l,lnice în ţarăr 
aplicate cu bune rezultate, se rematcă cercetările de im~
nofluoreşcenţă în celula osoasă (dr. :rviihai Lupu), în do
nleni ul ortoplasti·eit fotoelasticităţii şi fot.oelastrometriei: 
(dr. 1'Iarian Negrea), cercetă1J asupra apelor sulfuroase 
şi a tu-rbei tera:13eutice (dr. Corneliu Stănesc.u şi colec
tivul), tratamentul antireumatic eu extract şi filtrat de 
11ămol (dr. Pavel Belc), cercetările conf. dr. Laurian Sdic. 

- in Dobrogea, în decursul vremii s-a remarcat o 
pleiadă de d'isclpoli ai lui Hipocrat, printre care se cuV"in 
a fi amintiţi Hector Sarafidi, ~·angopol, Rakovski, Carat
zali, Papatlatu, Mironescu, Ovidi u Tănăsescu, Negoescu„ 
Gheorghiu; Toro.sian,. Cornăţeanu, Calcev Belzo11i~ Fotica 
PolihronL .Unii dintre ei au pierit în războiul pentru reîn
tregir~a neamului., făoîndu_-şi datoria către ţară. 

Urmînd exemplul înaintaşilor, cred că putem menţiona 
şi alţi medici c;are,. în ultimul pătrar de veac, au pus în 
apăr~rea vieţii oamenilor întreaga lor pricepere, pasiur1e„ 
dăruire şi devotament. 

- Desigur. Despre unii am şi amintit mai înainte~ 
Dar, cum excepţia nu este regulă, voi încerca, fără as. 
avea pretenţie de a-i cuprinde pe toţi, să evoG pe cei 
care au consacrat o viaţă de om slujirii omului. Aş incepe
cu Cohn Marcu, Encî.că Anghel, Haimovici Solomon, :tv.Iăr
gărit Nicolae, Sachelarie Emil, Torosian Chircor, Vasi-
lescu Vasile; Vasiliu Vasile., Weisenberg rvloses, Zotta 
Constantin şi mulţi, mulţi alţii. 

- În ce măsură dascălii pe care i-aţi avut au reuşit 
să transmită elevilor şcolilor lor, pe lingă temeinice cu
noştinţe tehnico-proiesionalet şi puternice amprente de· 
etică profesională, dragoste în îngrijirea pacienţîlor? 

- Generaţia mea a avut norocul .de a-i mai pr.inde î11-
activitate pe marii profesori care au fost Haţieganu, Bu:r-
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ghe1ea, Făgărăşanu, Danielopol, V. Papilia~, . Iacobovici, 
Crişan, ~icolau, Parhon, Benetato şi alţii. . 

Pentru studenţii care eram, ei reprezentau, aŞ"a cum 
pe bună dreptate se spunea, ~aura uhor titani", ş.i .azi, 
după ce s-au scurs atîţia ani şi după ce mulţi dintre foştii 
lor studenţi au de\renit ei înşişi profesori, creatori de şcoli, 
îmi dau seama de adevărul aprecierii. ln activit&tea mea 
am urmat preceptele dascălilor mei. Cît timp am efectuat 
stagiul de intern·at, adică cinci ani, am stat, e:i şi noapte1 

în spital, la patul bolnavilor, învăţînd de timpuriu 
cele două mari secrete ale medicinii : respectul pentru 
meserie, respectul pentru durere. Formula aceea cor:i.tinuă 
s-a dovedit mai eficace decît altele, asigurînd o seriozi
tate şi o continuitate a profesiei deosebite. 

Lumea spitalului văzută dinăuntru e alta decit cea 
de pe stradă ori din s~la cinematografului. f\ici, în 
spital, bolnavul râmîne o identitate, optimist sa1J ne
încrezător, eum îi este firea şi caracterul, puternic sau 
slab, luptînd cu sine ori lâsîndu-se pradă deznădejdii. 
De altfel, se Ştie, fiecare om este un unicat, deo
sebindu-se de toţi contemporanii săi, de toţi ctţi au 
trăit vreodată şi toţi cei ce vor veni după el în viitor, 
de unde şi înţelegerea că suferinţa şi evoluţia bolii se ma
nifestă diferit, fără să ţină seama de litera cărţii. Medicul 
tratează bolnavi şi nu boli dinainţe catalogate, promo
vînd astfel o medicină a omului sănătos, preve·ntivă ~i 
profilactică, în perspectiva recuperării individului pentru 
muncă şi viaţă, a inserţiei lui sociale. De aceea, îmi p1aee 
să cred că actw medical se identifică, în cele mai multe 
cazuri, cu dragostea pentru om şi cu respectul pentru 
normele deontologiei medicale. În lunga mea carieră de 
medic şi organizat0r de să.nătate publică, p.m cunoscut 
pers0nal asemenea oameni cu dragoste de oameni, ehi
rurg.i, şi neurochirurgi, ortopezi şi brc;>nhologi, internişti, 
pediatri şi cardiologi., medi'ci de laborator şi specialişti 
de vîrf în disciplinele lor putînd avea aceeaşi formă cu 
cei din elita universitară a scoli medicale românesti. în 

' . ' 

rîndurile corpului medical constănţean şi al oelorlalte ca-
dre sanitare - surori şi ofi cianţi, biologi şi chimişti -
sînt numeroşi cei cu dragoste de om, devotaţi profesiei şi 
binelui public. 

- A.vînd în vedere evoluţia spectaculoasă a progre
sului tehnic, ce sarcini noi se ridică .în faţa lucrătorilor 
din domeniul sanitar? 
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- Pe lîngă numeroasel~ problem€' soluţionate pir1ă 
acum, n9i probleme ;5e pun pentru stabilirea celor mai 
corespunzătoare măsuri şi condiţii necesare asigurării 
ocrotirii sănătăţii populaţiei. Într-o epocă cum este cea 
actuală, în care ritmul progresului tehnic este uluitor de 
rapid, cînd condiţiile de viaţă şi de muncă se modifică 
aproape in acelaşi ritm, meelicioa trebuie să sesizeze f e
r:i.omenele rloi, să sprijine fi.inţa umană în adaptarea la 
noile '.Condiţii create de procesul de urbaniz.are şi indus
trializare. Pe de altă parte, creşterea duratei medii de 
viaţă (în România, de la 42 ani în 1932; la peste 70 d.e 
ani în 1982) a pus şi la noi pe primul plan oolile zise 
degenerative sau metabolice : cardiovasculare, de nutriţie 
şi altele, care se manifestă îh a doua jumătate a vieţiir 
deşi instalarea lor, înceată şi ascunsă, începe îndă de la 
vîrsta trnără. 

Maniera de aborclane şi rezolvare a unor asemenea 
probleme de sănătate este tot mai mult preventiva, nu 
numai pr.in măsuri de profilax,ie primară, de asanare a 
mediuh:1i exterior, dar . şi prin programe de supraveghere 
medicală activă a unor grupuri tot mai mari de populaţie. 
Medicina actuală tinde să devină astfel din ce în oe mai 
mult o medicină preventivă. 

Ca atare, niciodată educaţia sanitară nu a apărut mai 
indis,pensabilă C"p astăzi, pentru a contribui la protecţia 
omului într-1.lln mediu exterior cu varîati faetori vătămă
tori şi de risc pentru sănătate, rhai tnt{Jt sau mai puţin. 
cunoscuţi. 

- Apropierea de bolnav, înţelegerea lui în cercetarea 
şi descifrarea întregii lui fiinţe, pătrunderea psihologică, 
contactul îndelungat şi pasionat cu belnavul cbnferă o 
deosebită nobleţ.e profesiunii medicale - mediculuj. 

- Dacă mă duc eu gîndul la cuvintele lui f;[ipocrate~ 
care, referindu.-se la etosul medicinii vremii lui, .spunea 
că, deşi s0arta medicului este de a fi mai mult criticat 
decît onorat, medicina rămîne totuşi una din cele maÎ 
nobile şi mai frumoase profesiuni. Medicului îi sîht ne
cesare o educaţie morală deosebită şi o- temeinică pregă
tire stiîntifică, 

- -. . 
Ce poate fi mai de preţ decît recunoştinţa din privirea 

bolnavului către salvatorul lui, către cel care i-a alinat 
durerea, către cel care i-a oferit un ajutor eficient, l-a 
întîmplinat cu omenie, i-a oferit o îngrijire frăţească, pă
rintească, i-a uşurat suferinţele. 
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Personalul din unîtăt4le medtco-sanitare _'. de la cele . . 
mai îndepărtate dispensare din mediul rural, puncte sa-
nitare şi oraşe - şi-a dobîndit preţuirea populaţiei pentru 
munca sa ptasă cu dragoste şi pasiune1 cu competenţ.ă 9i 
1.1manism în slujba apărării şi ocrotirii sănătăţii. Con
diţiile în care Ccadrele medicale îşi exercită nobila prpfe
siune - fie în spitale, policlinici şi circumscripţii medî
~ale - sînt mereu mai bune, ca urmare a eforturilor care 
se fac i:,&entru dezvoltarea bazei materiale a sănătăţii , semn 
sigur şi plin de f3emnificaţii, care atestă situarea grijii 
fc;1ţă de om în centrul preocupărilor partidului şi statu1ui 
nostru socialist. 

Rezultatele obţinute în domeniul ocrotirii sănătăţii 
se datoresc preocupării permanente a partidului şi sta
t1,1lui nostru pentru clezvultarea continuă a 2.,sistentei sa
nitare în scopul ridicării calităţii acesteia. 

- Vreţi să ne amintiţi debutul dv. profesional? 
- :Am absolvit Facultatea de medicină generală în 

1953 la Bucureşti. Primii cinci ani i-am făcut la Cluj, 
.apoi rn-am transferat pentru a putea fi repartizat în Do
brogea, fiind născut în Constanţa. ·ln acea vreme, ţinînd 
seama de starea economico-socială a. Dobrogei, medicii 
evitau această regiune. După susţinerea examenului cfe 
stat am fost i:-epartizat ca medic de circumscripţie rurală 
la Basarabi (Murfatlar:). Circumscripţia era formată din : 
t!omuna Basarabi cu satul Siminoc, comuna Valu lui Tra
ian eu satul Valea Seacă, comuna Ciocîrlia de Jos cu sa
tul Cio-cîrlia de Sus. Practic aceasta se întindea de la 
ferma de lîngă cartierul Palaş-Constanţa şi pînă la linia 
ferată C'Onstanţa-Negru. Vodă. Eram sing,urul medic, nu 
aveam nici medic pediatru, nici stomatolog, trebuind să 
rezolv toate preblemele medice-sanitare din circum
scripţie. 

Populaţia deservită era de 12 OOO de locuitori şi muri
tori ai unităţilor agricole din teritoriu. Sediul circum
scripţ.iei era la Basarabi, cu puncte sanitare la CiocîrJia 
de Jos si Valu lui Traian. Personalul mediu e1·a : un 
oficiant sanitar 1~ Basarabi, o moaşă la .Casa de naşteri 
Basarabi care avea ao paturi, o soră de ocrotire la Basa
rabi. Pentru Valu lu,i Traian si Valea Seacă avea1n Ui1 

' oficiant sanitar si o moasă. La Ciocîrlia de Jos si Cioc1r-, ., ' 

lia de Sus aveam o soră medicală şi o moaşă. Am reuşit 
ca toate gravidele d~n circumscripţie să fie aduse pentru 
tlş.ştere la Casa de naştere Basarabi, care se afla ]n sediul 
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dispensarului, amplasat într-un local vizavi de şcoala 
generală, local qare înainte fusese cîroiumă. în 1954 am 
fost · ales deputat comunal. Cu sprijinul organizaţiei dt 
femei din comună şi al unităţilor · agricole din Basarabi, 
am dat- un bal, la oare am st"r"îns 8000 lei. Cu această sumă 
am introdus lumina electrică şi apa curentă în dispensar. 
Dispensarul e:ra dotat cu o şaretă, fără cal. Am reuşit, 
prin intervenţii făcute la secţia sanitară raională Med
gidia de care aparţineam, să obţin un ţ,-oal normand~' 
(cal de tracţiune, cu copitele mari şi care mergea numai 
„la pas" şi rareori „la trap"), în felul acesta putînd u-mă 
deplasa î:n toată raza deservită. Miercurea mergeam la 
Valu lui Traian, unde, toamna, iarna şi primăvara, mă 
deplasam în comună că1are, pe un cal al C.A.P. Valea 
Seacă. CoBsultaţiile le dădeam la Staţiunea Experimentală 
Agricolă Valu lui Traian, la S.M.A. Valu ltli Traian, la 
C.A.J>. Valea Seacă. Totodată, mă ocupam şi de bol
navi la domiciliµ. Vinerea, mergeam la Cio.cîrlia de Jos 
şi de Sus şi 1a I.A.S. Ciocîr lia, amplasat în plin cîmp, la 
circa 5-6 km de la sosea si C.A.P. Ciocîrlia d.e Jos si . . . 
de Sus. Sîmbăta, la S,iminoc unde dădeam consultaţii la 
C.A.P. Am ;stat la dis.persanul Basarabi pînă i n 1957, 
timp în Gei.re circumscripţia devenise fruntaşă pe raion, 
cînd am dat examen şi am ocupat postul de medic con
sultant la serviciul medico-sanitar Por t Ck,,nstanţa unde 
au fost directori, la început, dr. Farnaehe Gheorgl1e, apoi 
ţlr. Voinescu Elena. Program,ul zilnic era 7-11 spitalul 
S.M.S. Port; la · secţia boli interne, apoi 11-13 consul
taţii în policlinica Port, mie fiindu-m i repartizaţi, pen
tru îngrij ire, muncitorii portuar i (divizia a 6-a) şi mun
citori i de la întreprinderea „23 August" Port. O oră pe 
zi, seara1 făeeam contravizită în spital. La S.M.S. Port 
am lucrat 2 ,ani. Aici am fost primit, în 1957, în 
partid. 

În 1959, am devenit medic secundar boli contagioase 
la spitalul >~dr. I. Sion", unde m-am pregătit in spe
cia1itate cu dr. Vasiliu Vasile, medic emerit. în 1959 am 
fost numit. şi director al Şcolii de s1.1rori de· Crucea Roşie, 
iar în 1960, director al Şcolii tehnic~ sanitare Constanţa. 

In 1962 am devenit medic speciali~t în boli infec
ţioase şi am primit sarcina din partea Comitetului jude
ţean de partid de a prelua Direcţia Spitalului unificat 
Constanţa. în această funcţie, am muncit pînă în noiem
brie 1979, eînd, îmbolnăvindu-mă, am solicitat să fiu 
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înlocuit, răm[nind să"'-mi continui .activitatea ca medic 
al Cabinetului medical de partid şi şeful secţiei conta
gioase III. 

Din 19@5, am devenit medic primar-boli infecţioase 
iar în prezent sînt medic primar gr. I în timp ce eram 
directo1· al Spitalului Unificat din 1965 am fost şi be
neficiar al Spitalului judeţean de 1 OOO de paturi ce în
cepuse să fie construit şi care a fost dat în folosinţă 
în 1969. 

De la acea dată am devenit directorul Spitalului 
judeţean, iar din 1973 şi director al Direcţiei Sanitare 
Judeţene Constanţa, aceasta gtefindu-se pe Spitalul ju
deţean. În perioada cît am funcţionat ca director al spita
lnlui şi apoi al Direcţiei sanitare, am fost, timp de mai 
multe legislaturi, deputat municipal, membru al Comitetu
lui E~ecutiv municipal Co,nstanţa, membru al Comitetului 
municipal de partid, apni de,putat judeţ·ean, membru al 
Comitetului Executiv j·udeţean Constanţa, membru al 
Comitetului judeţean P.C.R. şi membru supleant al Bi
roului Comitetului judeţean P .C.R. Am fost distins cu 
Ordinul Muncii el. a III-a, Ordinul „Meritul Sanitar 
el. a IV-a" si alte medalii. Odată eu înfiintarea Consiliu-, . 
lui Sanitar Superior,. am devenit membru al acestuia 
- 1979. 

- O viaţă de om, conscilcrată slujirii omului. 
în continuarea dialogului privind grija acordată de 

partid sănătăţii celor ce muncesc, ne-am adresat conf. 
univ.. dr. Laurian Şdic, şeful Clinicii univer sit~re ,,Grand'' 
din Eforie Nord, care în acest an a imp>linit zece ani de 
activitate. 

- im~linirea a zece 'ani de la elaborarea istoricului 
Pro.gram al Partidului Comunist Român din iniţiativa 
şi sub gindirea genială a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 
se0retar general a1 partidului, coincjtle în mod fericit pen
tru noi cu zece ani de activltate a clinicii pus·ă în slujba 
îndeplinirii obiectivului ca în domeniul ocrotirii sanitare 
să se dezvolte activităţile medicale preventive, ridicarea 
nivelului de cultur'ă sanitară a întregii popt,alaţii, precum 
şi asigu:rarecţ mijloacelo1· de apărare şi refacere a sănă
tăţii oamenilor muneii. 

Astăzi mE'dicina românească urmăreşte -:lin ee în ce 
mai mult să asigure cunoaşterea mai profundă a fenome
nelor biologice legate de acomodarea fiinţei umane I.a viaţa 
modernă, frînarea proceselor degenerative ale organismu-
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lt;ti uman şi preluQ.girea,quratei vieţii acţive ~ omulvJ, dez
voltarea sănătoasij, eeh.ilibrată fizic şi psihic a b,ituror 
membrilor societăţii. · a constituit cadrul mobilizator în 
i11tce~a noastră . cţct.i vita~. 
, Datorită grijii deosebite a partidului şi statului, pe 

litoralul maritim ca şi în întreaga ţara s-au creat con
diţii optim~ pentru, ~sig_urarea unei asistenţe medicale 
balneofizicale mod~rne, în unităţi specializate. t\.ceastă 
dez-volta1:~e pe litoralul românesc a impus tn mod nece
sar înfiintarea la 1 i1anuarie 197 4 la Eforie Nord a sectiei 

' , . 
clinice „Grand "· a Institutului de medicină fizică, balneo-
logică şi Tecuperare din Bucureşti. 

- Care sînt principalele preocupări ale 9ljnicii? 
- Obiectivele principale ale secţiei C'linice nGrand'~ 

sînt ~ formatea şi perfecţionarea preg?-tirii specialiştilor 
prin înv:ăţămînt univ·ersitar integrat la îooul de origine 
caracteristic factorilor naturali terapeutici ; studierea 
posibilităţilor de va~.orific.are superioară a acestora ; or
g·anizarea integra.tă a activităţilor de cercetaFe-învăţămînt 
.şi practică prin tratarea metodică a celor suferinzi in ve
derea recuperării şi observarea fenomenelor ,pe eşanti
oane reprezentative de bolnavi, c~aract~istici, cauze, 
efecte, pentru desprinderea experimentală a căilor şi pro
ces·elor de recuperare şi redare cît m.~i rapidă a valen
ţelor capacităţilor de muncă. 

Desfă.şurată pe linia :tradiţiei şcolii româneşti de bal
neofiziote1~apie această activitate complexă c:.onformă cu 
cele mai noi cucerJri pe plan internaţional, împlineşte 
zece ani, prilej de bilanţ şi de întocmire a noi planµri 
de viitor pentru biRele şi prosperitatea asistenţei medi~ 
cale pe litoralul r-0mânesc. 

- !n ampla .activitate de specializare a medicilor se
cund,ari din întreaga ţarăJ âe perfecţionare a medicilor 
specialişti şi a medicilor primari de specialitate de pe lito
ral, aţi îndeplinit cerinţele didactice de integrare a îri
văţămîntului cu practica şi cercetarea medicală. Aţi în
scris în activitatea acestor importante cadre medicale 
elemente noi de perfecţionare a comportamentului ştiin
ţific şi a,titudini înaintate de etică medicală, pentru ri
dicarea nivelului activităţilor profesionale ? 

- Da. In acest scop au fost organizate cursuri cu 
duraţă de 6-8 săptămî:ni pe care ,le-au absolvit în 16 
cicluri 353 de medici. .Yn anii 1974-1975 şi 1979 ~ - 1983 
s-au desfăşurat cursuri de perfecţionare cu durata de 
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l an fără scoatere din producţie pentru 62 medici specia
lişti şi primari de pe litoral. Sub. egida Ministerului Să~ 
nătăţii s-au organizat cursuri de reciclare a cadrelor cu. 
nivel mediu de pregătire ş.a. 

Activitatea de cercetare a fost dirijată spre perle·eţie>
narea m-etodologiei de tratament în conrepţia unitară1 pe 
baza stµdiilor şi a experienţei proprii, precum şi a altor 
experienţe meritorii de pe litoral, din ţară şi străinătate. 
Rezultatele s-au eoncretizat pentru cercetarea aplicativă 
în realizarea unor teme de cercetare, cate au rezolvat 
probleme dificile, neexplorate, privind 1n special amelio
rarea unor metodologii de tratament. Pentru cercetarea 
fundamentală activitatea noastră a fost focalizată spr:e 
elucidarea unor mecanisme sanogenetice proprii factorilor 
naturali de tratament specific litoralului ca studiul mo
dificărilor de reactivitate imunologică şi reactivitate 
eard.Î.ov asculară. 

- Dacă v:reţi să ne r·eţataţi despre activitatea de cer
cetare stîintifică ? ' . . 

- De la înfiinţarea clinicii şi pînă în prezent au fost 
efectuate 46 lucrări ştiinţifice dintre care 15 în cadrul 
activităţii d.e plan a clinicii, cele1aJte constituind preo
cupări extraplan pl'ezentate cu ocazia diferitelor mani
festărl ştiinţifice, 5 în cadrul unor manifestări ştiinţifice 
din străinătate, 3 prezentate la manifestările ştiinţifice 
internaţionale ţinute în ţara noastră, mare parte prezen
tate în cadrul diverselor sesiuni ştiinţifice ale U.S.S.M. 
-secţia balneologie a litoralului sat1, cu ocazia diverselor 
simpozioane interjudeţene. Unele din lucrări au fest pu
blicate în reviste de specialitate şi revista ,}Tulcea me
dicală"'. Majoritatea studiil0r an :fost publicate sub formă 
de rezumat în lucrarea ,,Terapeutică şi vecuperare pe li
toralt' semnată de întregul colectiv al clinicii. 

in activitatea de cercetare stiintifică am antrenat si • • • 
largi eolective medicale din unităţile sanatoriale de pe 
litoral, menţîonînd contribuţia acestor colective îh tema 
privind eficienţa tratamentului cu nămol cald şi nămol 
rece, temă pentru care sînt în curs de studiere 2 OOO' de 
fişe-anchetă .. 

Pentru urmărirea eficienţei activităţii didactice, cît ş{ 
pentru o unitate de concepţie pe litoral, s-au făcut în
drumări metodologice prin deplasări în sanatoriile de pe 
litoral cît şi în unităţile de specialitate din municipiile 
Constanţa şi Tulcea* precum şi în Medgidia. 
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De la înfiinţarea clinicii au primit asistenţă şi trata
ment medical un: număr de 19 400 bolnavi, în medje 2 200 
de bolnavi anual. Menţionă1n că pentru e> terapeutică 
cît mai diferenţiată, prin efortul clihicii s-a construit în 
incinta clinicii un ansamblu balneok1netoterapeutic, care 
a dat noi dimensh,1,ni tratamentelor de recuperare. 

- Privind preocupările de viitor ce ne puteţi spune? 
- Cit priveşte perspectiva şi viitorul clinicii, în 

anii care urinează, se va da un loc tet mai i1nportant atit 
medieinii _preventive, cît şi celei curative şi de recupe
rare. In acest Qo.ntext, terapeutica natu:rală în cadrul 
căreia balneof.Îzioterapia, în speţă talasoterapia, la care 
se adaugă kinetoterapia, repaosul, dietetica, vor NGa în 
p·erspectivă un rol mai important. ln aceste împrejurări 
este hevoie ca un număr mai mare de cadre medicale 
să îşi ridice nivelul de pregătire profesi@nală, adîncin.d 
specializarea prin diferite forme şi modalităţi. 

Considerăm ca o neeesitate continuarea şi întărirea 
coordonării unitare a activităţii de învăţămînt, cercetare 
şr practica medicală pe litoral, prin dezvoltarea şi mo
dernizarea clinicii „G.rand ''t dotarea ei cu aparatur.a ne-ce.
sară unui centi:-u rţ1etodolpgic de specialitate conform 
particularităţilor Ii tor al ului românesc. 

1n acest fel se vor crea în continuare condiţii pen
tru folosirea cit mai eficientă a potenţialului curativ şi 
.ştiinţific al medicilor de pe litnral, valorificarea supe
rioară a imensei baze mJ1teriale şi naturale a grandioa
selor amenajări existente pe li'toral şi implicit o creştere 
a prestigiului tratamentelor peste graniţele ţării. 

Acum, cînd se împlinesc şi zece ani de activitate a 
<!}inicii, aducem încă o dată profundul nostru omagiu 
politicii realiste a partidului şi statului, personal secreta
rului general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, fiu clin 
popor pentru popor, om de mare omente, comunist iden
tificat cu năzuinţele poporului şi ale patriei. 
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Comori de artă 

; 

Despre Dobrogea se spun.ea că posedă »filai multă cul
tură sub pămînt" ; referirea se făcea, evî:dent, la vesti
giile unor binecunoscute cetăţi aflate în plină înflorire 
acum peste două milenii, la Histria, Tomis; Ca11atis. Cu 
toate acestea, peisajul dobrogean, întinderile aTbc:1stre ale 
mării au atras dintotdeauna pictori, sculptori care le-au 
imortalizat, realizînd, ca Q dovadă a forţei de creaţie a 
poporului nostru, lucrări de artă ce minunează iu'bitoru1 
de frumos. 

Din punct de vedere docume·ntart interesu~ creatorilor 
români pentru peisajul d.obrogean poate fi consemnat ca 
avîndu-şi originile în perioada de sfîrşit a secolului tre
cut, etapă în care pătrund în arta noastră cuceririle. de 
plein-air. Apropierea nu este întîmplătoare, deqarece Do
brog,ea, prin desfăşurările largi ale p.eisâjului ei amplu, 
prin lumina specifică, putea să medieze cristalizarea for
melor, c;\flarea unw suport care să slujească rnanife.stăril 
unor virtuti coloristice ce vor deveni caracte~istice scojii . ' . 
naţion,ale de pictură. 

Trei opere, ,)Canoniera Griviţa în portul Constanţa", 
,,Portul Constanţa" şi „Corăbii în portul Constanţa", Ju
crate în verile anilor lŞŞl şi 1882, atestă popasul lui 
Theodor Alnan la Constanţa şi totodată o anume preo
cupare a artistului pentru irizarea luminii, p.entru pros
peţimea tonurilor, pentru claritatea atmosferei, toate 
surprinzătoare atunci pentru convingerile plastice ale 
acestui pictor academist. 
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Nicolae Grigorescu, oaspete al familiei V. A. Urechia> 
în. casa acesteia din cartierul Viile, o va picta pe Zettina 
Urechia, într-o manieră inspirată artistului de ţărmul ro
mânesc, sugestiv intitulată >•La malul mării''. 

Prezenţa în Dobrogea a pictorului Sa va He,nţia,, de
terminată, desigur, de comanda ce i se ceruse pentru exe
cutarea unui tablou care să evoee momentul inaugural 
al podului de la Cernavodă nu a fost, credem, şi sing;ui:a. 
Artistul trebuie să fi revenit în documentare~ pentru că 
numai pe baza schiţelor şi notaţiilor însemnate atunci la 
faţa locului nu ar fi putut realiza opera cu caracter 
festiv solicitată. 

Numărul mare de peisaje marine datorate lui Eugeniu 
Voinescu atestă, de asemenea, popasurile sale periodice 
in Dobrogea. 

- Considerăm important - ne spune criticul de arlă 
Florica Cruceru - să menţionăm prezenţa unor artişti 
-cunoscuţi ai plasticii româneşti în acest ţinut, pentru a 
încheia contracte de pictură rµuraljl, laică sau biseri
cească ; finalizate sau nu, ele sînt mărturie a trec;erii 
lor pe aici. 

Se ştie că Gheorghe Tattarescu a încheiat un contrace 
pentru pictarea icoanelor tîmplei bisericii din comuna 
Nicolae Bălcescu ; Nicolae Ver,rhont va executa, după obi
ceiul timpuluii ~ugrăvirea bisericii din Cernavodă; Şte
fan Luchian şi Constantin Artachin:o se vor fi angajat 
să picteze una dintre bisericile din Tulcea ; George De
metrescu Mirea primea, în acelaşi ti:mp, comanda primă
riei pentru decorarea oâtedralei din Constanţa ; Ion Theo
tlorescu Sion încheia cu aceeaşi primărie, un contract 
·pentru pictarea s~ilii de recepţie a Consiliului comunal 
din noul palat administrativ, aflat atunci în constructie ~ 
Nicolae Tonitza a executat, împreună cu pictorii Con
stantin Bacalu şi Jean Buiuc, pictura bisericii Sf. Gheor
ghe Nou, iar Nina Arbore pe aceea a bisericii Sf. Con
stantin si Elena s.a. s.a. . . . 

Prezenţa artiştilor români în Dobrogea, la sfîrşitul 
veacului trecut şi începutul celui de al XX-lea, determi
nată de călătorii peptru cure balneare şi pentru comenzi 
de pictură laică sau bisericească vor fi totuşi sporadice, 
vr.emelnice şi î'ntîmplătoare. 

Marii pictori ai acestui ţinut şi ai acestei lumini, în 
tormaţia cărora pictura de aer liber şi mai ales sugestiile 
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.impresienismului s-au gravat profund; deschizînd opera 
lor către observarea ·nemijlocită a naturii, către lumino
zitatea. incandescentă a culoriii către limbajul unificator 
al acesteia, aparţin generaţiilor .imediat u:,;mătoare. 

Ţinut prin. excelenţă al lumirtii, Dobrogea, ca motiv 
pictural, va determip.a cristalizări de viziuni divers şi 
diferit asimilate; lumina Dobrogei va pătrunde puterni~ 
în alcătuirea plastică a imaginii, determinînd-o. 

Caracterul calit.ativ. nou a l operelor inspirate de li
toral şi Dobrogea va putea fi sesizat~ purtînd amprenta 
personală a· fiecărui creator, încă de la începutul aces
tui '7eac, la Gheorghe Petraşcu în peisajele din Constan,ţa 
şi Mangalia; la Ştefan Luehian în imaginile inspirate de 
Constanţa, Tu-zla şi Tecl'.!irghiol ; la Jean AL Steriadi h1 
luc:rări realizate pe malul Dunări-i, la Qel'navodă şi Man
galia, pvecurn şi în opera artiştilor caree, din ce în ce 
mai numet'oşi, vor poposi an de art în Dobrogea: Ion 
Tbeodoi·escu ·Sion, Nicolae Dărăs.,cu, Ipolit Strîmbulescu, 
Camil Ressu, Alexandru Satmari ş.a. !nsuşi Theodor Pal
lady; ca oaspete al lui Lazăr M·un~anu (colecţionar, ju
rist în acea vreme la Constanţa}, va' fi fost întîlnit de 
către Marius Bunescu instalat cu şevaletul 'pe malul mă
rii, la Constanţa, aşa cum mărturiseşte colegul său mai 
tînăr în ;,insemnările unui pictor". Acestw· grup i se vor 
adăuga, la înca.putul celui de-al doilea deeeniu al veacu
lui; , Samuel lVIiltzne:r., Iosif ,Iser, Sal;>in PopJ.D; · apoi Ştefan 
Djmitrescu1 Nic0lae Tonitza, Franeisc Şîrato, Cecilia Cu
·ţescu Storck, Vasile Popescu, Dumitru Ghiaţă, Lucian 
Grigorescu. şi numeroşi alţii, care vor reveni ah de an pe 
litoralul .l\/Iăril Negre. Astfel,, pentru istoria· artei româ
neşti Dob1·ogea a reprezentat n u nuniai un loc al vaca11-
ţelpr . eştţvale .~~tive, ci şi un suî,iect , .preferenţic;1.l, ce a 
coriferit. în timp calităţi' defini.tprii, p~aţe chiar. o matrice 
stilisţţcă. proprie peisagisticii din Rerioada interbelică, 
prin ţot ceea ce ea a dat mai· valoros. 

- . Noua epocă ist<;rric-ă deschisă· de· August 1944, efer
vescenţa ei creatoare, materializată în nebănuite realizări 
in toate domeniile vieţii din ţara noastră, au determinat 
dezv~oltarea oraşelor şi . odată cu ea pe aceea a artei de 
for public, gen cultural ce corespunde plenar unor nvi 
exigenţe ale memoriei colective a societăţii, ale educaţiei 
prin artă. Funcţiei memorialisti<;:e a monumentului, a lu
crării de artă monumentală în genere i se va adăuga 
functia estetică si educativă. Arta monumentală a lito-. . 
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ralului, muhicipiului şi judeţului Constanţa a cunoscut 
o amploare fără precedent în anii socialismului, prezen
tată in lucrarea pe care dv., tovarăşe Florica Cru.ceru, 
aţi publicat-o in anul 19'73 şi care s·~ ref eră la cele peste 
d.ouă sute de opere amplasate aici. Vorbiţi-ne despre 
istoricul de ~dificare a monumentelor Dobrogei, care con
semnează cîteva initiative demne de semnalat . • 

- Arta monumentală a Dobrogei şi litoralului cu
noaşte în anii socialism.ului o evoluţie făi-ă precedent, 
prin număr, varietate tematică şi tehnică ; €oncordantă 
construcţiilor, ea devine adesea element ambiental crea
tor de desfăşurări spaţiale. Asociată pro~amului arhitec
tonic şi urbanistic, tinzînd "să corespundă impetuoasei dez
V(}ltări a litoralului, caracterului model·n al eonstru<;tii
lor, arta de for public Şi-a găsit aici locul ideal de am
plasare, atestat prin numărul foarte mare al lucrărilor 
ee-1 decorează. Artişti de prestigiu, precum C. Medrea, 
I. Jalea, I. Irimescu, B. Caragea, Z. Băicoiap.u, C. Baras
chi, Gh. Popescu, I. Bitzan, Ada Iv1edrea, I. Kassargian, 
C. Storck-Botez., C. Grosu, S. Chintilă, C. Blendea, E. şi 
$. Băfaş, W. Demeter, H. Elămindu, A. Bolea, S. Radu, 
M. Cocea, M. l1ihai $i numeroşi alţii, vor semna opere de 
sculptură, mozaic, ee1·amică, frescă, zgraf itto, care. vor 
înnobila spaţiile• dint~e oo.nstrucţii, sau clădirile însele, în 
interiorul sau e-xteriorul lo.r. · 

ln cadrul acestora, un ansamblu reprezentativ pentru 
arta monumentală a litoFalului îl constituie opera lui 
Cornel Iv1edrea. Numeroasele sale lucrări existente aici 
vizează generozitatea cu care artistul însuşi a donat Con
stanţei şi Ivlamaiei opere„ socotind staţiunile locuri idelll.le 
de amplasare. 

Pe faleza oraşului Constanţa, simbol deopotrivă al pe
renităţii şi eternităţii noas~r~, "Arcaşul'~ lui Ion J al~a 
este emblema artei individuale ş1 a culturii naţionale, ce 
stă sub semnul umanismului, acut contemporană ş.f tot
odată intercalată · în ritmfca firească a unei vaste si în-
delu.ngate tradfţfi. ' 

Monumentul „ Victoriei", datorat lui Boris Caragea, 
amplasat în parcul Consiliului p0pular, se integrează 
sensului c.elor mai vădite tradiţii, prin reprezentarea avîn
tată, simbolică. Destinată să amintească şi să glorifice 
în material peren 0 naţiune, această luci;are îndeplineşte 
evident rt;n rol educativ şi patriotic. 
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Construită în cartierul gării din Constanţa, 1tFîntîna" 
lui Constantin Lucaci împlineşte organic ambianţa aleasă, 
intercalînd, în geemetria ur-bană, varietatea ei cromatică 
si linia ei savantă. 
' Un ansamblu ambiental experimental îl oferă staţiu-
nea Costineşti, în care lucrări de sculptură, uneori ade

·vărate construeţii spaţiale, gîndita. îbtr-o raportare or
ganică la mediu, sînt încadrate într-un spaţiu care- le 

-ordonează, anexîndu-1. Staţiunea Olimp oferă su.gestii 
fructuoase pentru realizarea reliefurilor decorative ale 
faţadelor clădirilor, alcătuite din moduli, integrate arhi-: 
teGturii, ca şi naturii locale. 

Patrimoniul de monumente al Dobrogei se completează 
an de an prin lucrări, dintre care unele realizate în ca
drul unor tabere de creaţie, acţiuni colective menite să 
implice mai profund artistul î.n contemporaneitate. Inter
dep·endenţa dintre @m şi mediul ambiant, în care acesta 
din urmă devine element modelator, fiind modelat la 
rlndul său, impune o nPlastico-sociologie" caracteristică 
-epocii noastre. 

- în anii socialismull:li artele plastice atţ cunoscut o 
amplă dezvoltare în Dobrogea. Muzeele cl.in Constanţa, 
'Topalu, Limanu, Medgidia sînt larg deschise îndrăgosti
ţilor de frumos, care yin să adm.ir.e tablourile lui .Aman 
sau Grigorescu, Luchian sau Tonitza ... 

- Numărul important al muzeelor de artă d~ pe în.
·tregul auprins al Dobrogei, constituite în ultim.ii 20 de 
ani, atestă grija pe care statul socialist o acordă dezvol

·tării regiun.ilor ţării şi sub aspect cultural. 
Apărut in mai 1961, ca secţie a Muzet1Jui regional de 

arheologie din Constanţa, Muzeul de artă a cţevenit uni
tate independentă în luna octombrie a aceluiaşi an. Al-

• Cătuit la începuturile sale ca o amplă expoziţie perma-
nentă, muzeul era organizat conform unei concepţii ero ... 
nologic evolutive tare îşi propunea ca domeniu de cu.
prindere sfîrşiţul. secolulu,i al XIX-lea., arta modernă şi 
C'Ontemporană a veacului nostru. Concentrî.:md iniţ.ial un 
fond de cinci sute de opere de pictură, sculptură şi gra-
fică, provenite din vech<:'a pin·acotecă a municipiului 
Constanţa (ce reprezintă donaţiile artiştilor participanţi 
la expoziţia jubiliară a Semicentenarului Dobrogei din 
1928) şi din transferuri de la Muzeul de l\rtă a R. S. Ro-

. mânia, noua instituţie a beneficiat atunci de importante 
•donaţii ale unor artişti dobrogeni prin origine sau legaţi, 
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prin activitatea 1or anterioară, de acest ţinut : Ion Jalea„ 
Boris Catagea, Alexandru Ciucurencu, Marius Bunescu> 
Cornel şi Ada Medrea, Zoe Băieoianu ş .a. 

in aceşti primi ant de existenţă, organizat într-o clă
dire datind din anu} 1895, special amenaj$ită" situată tn 
zona peninsulară a oraşului, muzeul a desfăşurat o ac
tivitate sistematică de popularizare, vizînd cele mai di
verse categorii de publtc, pentru a se impune în conştiinţa 
maseJ0r. Răspunzînd exigenţelor şi normelor ştiinţifice 
implicite de existenţă a acestei. categorii de instituţii, ac
tivitatea muzeului a evoluat pe mai multe direcţii ferm 
corelate. Printre acestea, achiziţionarea unor opere ele 
referinţă a1e perioadei de cuprindere prop·usă - artă mo
dernă şi contemporană - a fost una dintre preocupăril~ 
-constante, care a condus către acumularea în timp a unui 
valoros pattimoniu, evident, ca u1mare a deplinei în
ţelegeri şi sprijinului acordat de către forurile loc<ţle. 
Evocînd originile modeste ale colecţiei de artă constă11-
ţene, în faza de debut, dorim să subliniem aportul ex
clusiv al anilor următori care a determinat creşterea şi 
diversificarea patrimoniului artistic, ce a ajuns de la cinci 
sute, cît însuma îti_ 1961, la p·este şase mii opt sute in 
prezent, creştere determinată şi de operele transferate 
de către Consiliul Culturii si Edueatiei Socialiste Bucu-. . 
reşti şi Comitetu} judeţean de cultură şi educaţie socia-
li.stă C0nstanta. 

Îh. aceste ·condiţii se impunea repartizarea unui nou 
spaţiu, cu o capacitate expozabilă în măsură să valorifice 
patrimoniul acumulat, nu numai prin expunerea de bazăr 
ci şi· prin expoziţii tematice ; c<;>memqrative, oma.giale, 
monografice etc. 

Beneficiind de aceeaşi permanentă atenţie din partea 
foruriloF locale · de partid şi de stat, muzeul din 1 Constanţa 
a putut proceda la reo1·ganizarea sa într-un n,0u sedf.u 
în cşre prezintă publicului u.n ampll,1 şi valoro,,S compen
diu al artei româneşti moderne şi contemporane, struc
turat cronologic şi axat prepond~rent pe subiectul do
brogean, metiv major de inspiraţie in arta românească, 
cunoscut fiind faptul că acest mirific colţ de ţară a atras 
de-a lungul timpului pe artişti şi a căror în tîlnire cu 
Dobrogea a operat, în creaţia fiec~ruia dintre ei, mutaţii 
importante, definind în ansame1u calităţi distincte a.le 
şcolii româneşti de pictură . Noul muzeu reorganizat în 
1982, în acest local cu spaţii gene.roase, inundate de lu-
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.mină, grupează opere ale eelor mai repre2s1e·ntative per
sonalit~ţi, pictori şi sculptori români, de la Th. Aman, 
I. Andreescu, Şt. Luc:hian, 1. Georgeseu, Şt. I. Valbudea, 
.n. Paeiurea, Gh. Petraşcu, N. N. Tonitza, Fr. Şirato, 
.Şt. DjmÎtrescu, N. Dărăscu, C. Ressu, J . .:l\,l. Steri.adi, 
V. Popescu ş.a., la L. Grigorescu, Al. Ciucurencu,~ I. Ţu
culesou, C. Baba, 1. Musceleanu, C. Medrea, I. Jalea, 
.I. Irimescu, G.h. i\ngl1el şi numeroşi alţii. Această enun
ţare, ia care ar tr~buj adăiigate operele el~ referinţ~ 
·din creaţia fiecărui art1st, participante în cadrul ma
. rilor expoziţii naţionale organizate în ultimele două 
decenii (I. Andreescu, Şt. Luchian, Th. Pallady, N. N. To-

. nitza, Gh. Petraşcu, N. Dărăscu, L. Grigorescu, Fr. Şi
ra.to, D . .Paciurea, C. Ressu, M. Bunescu, I. Jalea -ş.a.), 
,opere emblematice pentru arta românească in general, 
nu poate decit sugera ambianţa şi atmosfera, cit şi con
ţinutul acestui muzeu modern, în care săli întregi dedi ..... 
,cate marilor no.stri creatori trăiesc în lumina naturală 

• 
atît de speaifică acestui ţinut, lumină în a cărei căutare 
au şi venit aici, an de an, generaţii întregi de pictori. 

Respectînd criteriile cronologice fireşti prezentării 
,şcolii româneşti de artă, în perioadele amintite, opera 
fiecărui artist este ~şalonat~ pe etape de creaţie, încer
cîndu-se astfel o expun-~re stringent logică, a evoluţi.ei 
principalilor noştri pictori, se11lptori şi graficieni. în ca
·zul tuturor artiştil0r care au pictat în Dobrogea şi in 

. cre~ţia cărora motivul dobrogean a 9perţ;tt mutaţii ma
jore, s- au inclus pe simeza muzeului, coexistînd cu cel~
lalte genuri abordate de pictori sau graficieni! creaţii de
terminante ale artei de inspiraţie locală. S~a µrmărit ast
f,el, prin contactul direct, percutant în opera de artă, 
evidenţierea locului .ŞÎ rolului Dobrogei în evoluţia pei
:sagisticii naţionale moderne şi contemporane. Păstrător, 
aşadar, al unui foat te bogat şi valoros tezaur attistic, 
Muzeul de artă din Constanţa este totodată un organism 
·culturaţ viu„ ale cărui legături cu publicul se întreţes, 
evoluîud pe multiple căi şi atrăgînd în variatele ferme 
·educative pe care· le organizează, deopotrivă adulţi; ti
neri, elevi, turişti tff in împrejurimi, din întreaga ţa:r:ă şi 
·de peste hotare . 

Muzeul Dinu ·şi Sevasta Vintilă din comuna Topal'u 
a fost constituit în anul 1960, pe baza donaţiei celor 
două sute două zeci şi o_pt de opere de artă ale dr. Vintilă 
D. Gl1eorghe (18~8-1976). Patrimoniul muzeal grugat 
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aici rnsurnează un secol de artă plastică românească. 
într-o pondere care acordă picturii rolul primordial. In
teresat îndeaproape de artş autentică a timpului său 
(începuturile colecţiei datează din deceniul al treilea al 
veacului nostru), admirator şi prieten al creatorilor din 
,,grupul celor patrll"' - T·onit-za, Dimiţrescu, Şirato, 
Han - dr. Vintilă va realiza prin colecţia sa., în primul 
rînd, un grupaj s.intetic din operele acestora. Astfel, de 
pildă, Tonitza este reprezentat cu optsprezece uleiuri. 
multe dintre ele fiind con,siderate ca repre0entative 
pentru etapele de evoluţie parcurse de acest pictor. Din
tre creatorii cărora colecţionarul le-a dedicat ansam
bluri, trebuie amintiţi : Th. Pallady:, Gh. Petraşcu, N. Dă
răscu, C. Ressu, O. Băncilă, St. Popescu, M. Bunescu ş.a. 
Nu există creator important al artei moderne româneşti 
care să fi fost omis din colecţie ; şi chiar dacă pictori şi 
sculptori de impottanţa unui Grigorescu, Luehian sau 
Paciurea nu sînt 1"eprezentaţi decît printr-o singură 
oper,ă, aceasta se intitulează ; neiobănaş cu oi". "Femeie 
eu copil la marginea oraşului'', ~)Himera apei", lucrări 
dintre cele mai reprezentative şi importante în opera 
artiştilor citaţi. Ace~teî colecţii i-a .fost afectată, în co
muna na'.tală a donatorului, casa pă-rînţilor săi , Dihu şi 
Sevasta Vinti1ă, învăţători ai comunei la sfitşitu1 seco
luluî trecut. Prin originalitatea acestui lăcaş de cultură 
(de fapt ca dată de constituire, primul muzeu de artă 
a1 Dobrogei), el este integrat definitiv în circuitul valo
rilor culturale ale ţă:rii. Frecventa participare a unor 
opere ele artă. din Muzeul de la Topalu (ca şi din acela 
al Constanţei), în cadrul tuturor expoziţiilor naţionale -
retrospective, omagiale, comemorative - organizate în 
ţară sau peste hotare, demonstrează marea putere âe 
circulaţie ·a acestora, concordantă valorii lor intrinsece, 
precum şi caracterului Glinamic al relaţiilor muzeului cu 
un public larg, variat şi divers . .. Ansamblul c.onstituit la 
Topalu se valen·ifieă deopotrivă şi prin rolul instituţiei 
de factor activ de cultură pe care l-a do0îndit în cei 
peste douăzeci de ani de existenţă. Extinde1~ea .spaţiu.lui 
clădirii muzţeului de la Topalu, în 1973~ a favorizat con
temporaneizarea eolecţiei dăruită de dr. Vintilă 
D. Gheorghe, prin completarea cu lucrări de pictură 
realizate în tabăta otganizată la Topalu în 1972, în cola
borare cu Uniunea Artistilor Plastici din R. s·. România_ • 
în acest fel operele donate muzeului au devenit sueee ... 
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-siune cronologică firească, nucleu de artă contemporană, 
etonLcă plastică elocvent-ă a unor realit-ă'l;i din comuna 
Topalu. 

Pentru a diversifica reţeaua muzeistică dobrogeană1 
Unitinea Artiştilor Plastici a donat în anul 1©61, pentru 
înfiinţarea unui muzeu în comuna Limanu, nouăzeci şi 
einci de lucrări de pi.ctură1 sculptură şi grafică- contem
porană. Acţiunea era urmarea fiTeaseă a prezenţei în 
Dobrogea, cu un an înainte; a peste o sută .de artişti, 
care, veniţi în documentare timp de două luni, îşi pro
puneau să cunoască direct vi.aţa satului dobrogean şi !-iă 
semnifice atmosfera şi realităţile acestu.ia, în opere. ~1a
rea expeziţie „Imagini d0brogene" organizată cu lucră
rile rezultate a format materialul necesar eonstituirii 
:muzeului de artă din comuna Limanu. Bazat aşadar, pe 
·existenţa unui lot de opere iniţial incluzînd lucrări ale 
:unor artişti de F)restigiu dîn perioada anilor 1959-1960, 
păstrînd ideea de bază a expunerii - aceea a unui nu
cleu de artă contemgorană - urmărind de preferinţă 
evoluţia artiştilor .care figurau în donaţie în anul înfiin
·ţării, expoziţiile acestui muzeu sint schimbate cicHc, par
ticularitate or:ganizatorieă şi totodată posibilitate de.1 va
lorificare armonioasă a bogatei eolecţii de artă contem
porană a muzeului constănţean. 

l\1uzeu al artei şi al artiştilor dobrogeni, ce valorifică 
această ,,cale solară a picturii româneşti", frecventată cu 
pertinenţă de generaţii întregi de pictori (co}ecţia mtt
zeului de artă din Medgidia), deschis publicului în anul 
1964 şi reorganizat, într-o nouă clădire, în anul 197-5, 
reface traiectul artei moderne româneşti printr-un sin
gur subiect literar şi grupează arta contemporană pe 
·criterii selective zo,nale. Expoziţia permanentă a Mu
zeului de artă din Medgidia cuprinde aşadar o selecţie 
tematică din creaţia pîctorilor Petraşcu, Şirato, Dimi
trescu, Tonitza, Dărăscu, Steriadi, V:.. Popescu, S. Popp, 
în al căror demers creator Dobrogea a constituit perti
nent un spaţiu de referinţăj o:pere ale artiştilor dobro
geni prin origine, oît şi creaţia Filialelor U.A.P_. Cons
tanţa şi Tulcea. Pictorului Lucian Grigorescu... originar 
-din Medgidia, i-a fost afectat un spaţiu amp1u, gîndii: 
omagial, care evocă, parţial şi prin obiectele expuse, uni
versul de creaţie al artistului din ultimii aTli de viaţă. 

Sînt prezenţi prin opere dobrogenii : Al. Ciucurencu, 
Spiru Chintilă, Vasile Brătulescu1 Ion Bitzan, Petre Be-
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divan1 Ion Pacea, Ion Nicodim, Florica şi Marcela Cor
descu Wanda Sachelarie1 Şerfi Şerbănescu1 Gabriela
Pătulea Drăguţ, Sultana Maitec, Aurel Iacobescu, Lia 
Szasz, Mihaela Nica ş.,a., prin opere care definesc Hnile 
directoare ale artei lor din ultimii ani, informînd despre· 
adecvarea limbajului modern la noile structuri ale so
cietăţii socialiste. Prezentarea monografică a unui su
bie~t literar atît de aefinitoriu în peisagistica româneas.că 
modernă şi secţiune tematică în arta contemporană, Mu
zeul de artă din Medgidia înfăţişează, asociate şi supuse
comparaţiei, două tipuri de a privi şi concepe lumea : 
primul, sinteză a datelor oferite de pictura interbelică" 
ar fi aeela al contemplaţiei, al reveriei în faţa spectaeo
lului unei naturi incitante; secundul, sinteză a operelor 
datorate conştiinţei n.oî, socialiste, este acela al angajăT?ii 
lucid1 revelator, patriotic. 

ColeGţia de sculptură Ion Jalea, secţie a Muzeului 
de artă Constanţa1 este situată într-una dintre zonele
cele mai pitoreşti ale oraşului, peninsula, frecventată 
pentru p.erspectiva pe care o oferă asupra mării, falezei' 
şi portului, într-unul dintre edificiile cele mai pe:rsona le· 
pentru confluenţa care s-a operat în Dobrogea între ar
hitectura românească de aleasă tradiţie ~i influenţele
penetrante pe diferite căi de acces, ale stilurilor corrstruc
tive orientale. 

Constituit în urma do-naţiei aµtorului, în anul 1068,, 
ca un omagiu adus Dobrogei natale, m\,lze:ul · grupeaza în 
sălile sale o selecţ.ie rigu:i:-oasă şi caracteristică pentru· 
evoluţia conceptuală şi stilistică a sculptorului, desfă
şurată pe o perioadă de activitate ce tnsui:nează peste
şase decenii. Această colecţie întruneşte armonia unui 
ansamblu definitorh.:.1 pentru arta lui Ion Jalea, dar şt 
pentru sculptura românească contemporană. 

Ideea de a prezenta în asemenea ansambluri artiştf 
dobrogeni şi artă "legată prin subiect de Dobrogea consti
tuie una dintre intentionalitătile fundamentale ale în-. ' 
tregii activităţi muzeistice dobrogene. 

Acţiunii de achiziţionare a unor opere de artă. preo
cupare permanentă a colectivului de specialişti din m u
zeu, i se subşumează şi aceea de recuperare a obiectelor 
etnografice şi de artă populară din zona Dobrogei, obi
ecte de civilizaţie oare pledează pentru permanenţa po
porului român în această zonă, pentru continuitatea unor 
obiceiu}":it datini, tehnici şi motive stilistice, pen.tru spe-
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cificitatea unui spaţiu cultural româpesc. Evident, nu 
au fost ignorate nici producţiile altor. popµlaţii care au 
locuit, alături de covîrşitoarea majoritate româneasc4, 
în acest spaţiu : turci, tătari, bulgari, ruşi. Pe baza acer;
tui material {care se cifrează la peste trei mii de obiecte), 
s-a organizat, în anul 1972, în clădirea vechii poşte, re
amenajată muzeistic, Colecţia de artă popular~ din Do
brogea, care prezintă piese de port, podoabe, textile de 
interior, obiecte de uz casni.~ etc. 

'Muzeul ·de a1·tă di:n Constanţa a Ol'.g{lnizat şi deţinut 
temporar s·pre valorificare Expoziţia permanentă de artă 
din Babadag, intre anii 1963-1967, al cărei nucleti de 
opere - pictură şi scu1ptlil.ră - transferat judeţului 

.Ţulcea a ·devenit, prin extindere şi amplificare, secţie de 
artă a Muzeului Delta Dunării din Tul.cea. 

De asemenea, fondarea în 196-4 a Casei memoriale 
„Panait Cerna'', în localitatea a cărei denumire poetul 
.a adoptat-,.o„ se datorează tqt Muzeulµi de artă din 
Constanţa, ea depinzînd, în momentu] de faţă, de judeţul 
Tulcea, căruia i se integrează geografic. 

- Dobr~gea s,e mîndreşte cu Alexandru Ciucurencu, 
a eărui operă a fost e.xpusă în mari oraşe ale lumii, cu 
Iop Nicodim, autorul monumentalei tapiserii inspirate 
·din opera „Cîntare omului"i care împodobeşte sala dele
gaţiilor de la Palatul Naţiunilor Unite din New-York,. 
]/[arius Bunescu, Stavru Tarasov, Lucian Grigorescu, Ion 
Jalea ... 

- Participarea firtiştilor care au frecv~ntat cu asi
duitate Dobrogea, alături de unii creatori locali în ex
poziţii de grup organizate la· Constanţa, revenirile lor 
repetate în diferite localităţi de pe litoral sau din cen
trul şi nordul Dobrogei, la Cernavodă, I-Iitşova, Medgi
dia, Tulcea, Sulina ş.a. unde pictează, pasionaţi de as„ 
})ectul şi lumina mirifică a acestor locuri, au determinat, 
desigur, nu numai noi orientâri ale propriei creaţi~ ci 
vor fi operat şi oarecari influenţe asupra creatorilor sta
biliţi aici. Atit aceste legături, cit şi confruntarea artiş
tilor locali cu arta românească, prin participările lor la 
saloane oficiale sau în unele expoziţii de grup organi
zate la Bucureşti, vor fi vehiculat influenţe determinante 
în evoluţia mişcării cultural-artistice dobrogene, cel pu
ţin în sensul dinamizării ei. Este vorbii de pictorii mai 
puţin cunoscuţi, de importanţă zonală, precum : Enache 
Cardaş, Stavru Tarasov:, Gheorghe Sârbu, George Cardaş 
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şi sculptorul Vasile Chiriachide. al căror loc de obîrşie 
este oraşul s&;u judeţul Tulcea. Alături de aceştia, nu
meroşi alţi profesori de desen din Constanţa sau pictori: 
stabiliţi vremelnic în Dobrogea au contribuit la eferves
cenţa climatului artistic local şi, în acest sens, presa vre
mii , şi arh.iva Dobrogei conşervă numeroase documente, 
mărturii ale aeti v.i tă ţii ex pozi ţi anale ale acestora. 

Spaţiu geografic ce a operat de-a lungul t impului 
mutaţii calit9ttive în arta tuturor pictorilor p,oposiţi în 
această regiune, Dobrogea este totodată locul de baştină 
a numeroşi pictori, sculptori şi graficieni) a căror apar
ten'enţă la: ierarhia valorioil a plasticii naţionale s-a sta
bilit şi s-a decantat în timp ca urmare a înaltei ţinute 
a creaţiei lor. Număru1 m are al acestora, opera lor cu
noscută în ţară şi peste hotare pun în evidenţă, deşi 
parţial, contribuţia Dobrogei la, evolu.ţia şcolii româneşti 
de a:rtă. 

Lucrarea „Artişti dobr ogeni", editată în 1977 de către 
Muzeul de artă din Constanţa, inserează toţi pictorii, 
sculptori i şi graficienii născuţi în zonă, fără operări se
lective sau valorice. De aceea vom enunta în cele ce ur
mează oîteva dintre personalităţile cele 'mai reprezenta
tive, dintre cei 60 cîţi grupează publicaţia menţionată : 
Lucian Grigorescu; Ion Jalea, Boris Caragea, Crîstea 
Grosu, Alexandru 'Ciucurencu, Victor Rusu Ciqbanu, Mi
hail Gion1 Florica Cordes-cu, Mar cela Cordescu, \tVan.da 
Sachelarie, Cik Damadiari, Spiru Chintilă, I on: Bitzan, 
Ion Pacea, Lia Szasz, Ion Nicodim, George Leolea. 

Aparţinînd, aşadar, prin origine acestei zone, e i au 
păstrat permanent legătura cu Dobrogea, m anifestînd„ 
dincolo de dragostea constantă pentru ţinutul natal, un 
interes deosebit m uze·ului din Constanţa, căruia i-au 
oferi t gener,oase donaţii, fiecare dintre. acestea putîn
du-se alcătui în ansambluri expoziţionale capabile să 
definească demersul lor creator şi îmbogăţind patrim o
niul muzeului constăntean . • 

- Prin ce s-au impus expoziţiile colective, perso
nale ale artiştilor plastici dobrogeni ? Se poate, după 
cîte ştiu, vorbi de unele participări ale acestora, cu opere~ 
în manifestări naţionale, cit şi rn prestigioase expoziţii 
internationale ? .. 

- Prodigioasa şi valoroasa activitate a artiştilor do
brogeni a determinat prezenţa operelor lor, în ţară, ca 
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şi peste hotare, în expoziţii personale sau de grup, de 
înaltă ţinută, p:recum şi în cadrul unor ansambluri ex
poziţionale internaţionale. 1n~iruirea acestora ar părea 
poate aridă şi ar depăşi mult cadrul acestei discuţii. Ne 
v0m limita deci a enunţa unele participări de .prestigiu 
ale cîtorva arti,şti, prin care aceştia au contribuit la im
punerea artei româneşti peste hotare. Vom. menţiona deci 
că celor 65 de expoziţii personale, organizate în ţară, li 
se ada_ugă peste 20 de participări în ansamblur i de artă 
românească deschise peste hotare şi peste 20 de prezenţe 
în expoziţii internaţionale ale artistului poporului Ion 
Jalea ; vom preciza că artistul poporului Boris Caragea 
a repretentat· ţara în 15 .expoziţii internaţion.ale, iar 
Spiru Cbint,ilă în 16 asemenea manifestări; Ion Bitzan 
a expus opere în 15. expoziţii internaţionalei Ion Pacea 

·a organizat expoziţii personale în 14 centre ale lumii~ 
participînd la tot atîtea manifestări internaţionale~ Inn 
Nicodim a fost prezent în 20 de ansamblur i expoziţicnale
internaţion·ale, primind, între alte distincţii, în 19,68 pre .... 
miul rJNESCO. De alţfel, încă din anul 1954 şi pînă în 
pr~zent, unii dintre artiştii dobrogeni {B. Caragea, I. Bi't
zan, I. Nicodim, I. Pacea, A. Poch, L. Szasz, G. Leol~~ 
~.a.) au primit importante distincţii şi premii în cadrul 
unor festivaluri, concursuri şi mari ansambluri artistice 
internaţionale, care au avut loc în diferite ţ'âri ale lumii : 
Polonia, Belgia, Iugoslavia, Portugalia, Cehoslovacia • 

• 
Franţa, Italia, , Turcia, Austria; Japonia, Uniunea So:vie-
tică, Statele Unite ale Americii, Spania şi altele. 

în cadrul fiecărei Bienale de la Veneţia, artiştii men
ţionaţi, precum şi a.Iţii au reprezentat prin 0pe.re1e lor 
România, cuceririd succese importante, conser.o.nate cu 
consecvenţă de presa străină şi internă de s_pecialitate. 

ln toate marile manifestări d~ artă româneas·că or
ganizate în lume, creaţia, noastră s-a impus ca rezultat 
a.l unei şcoli de mari colorişti, la prestigiul ei interna
ţronal artiştii dobrogeni avînd una dintre cele mai im
portante contribuţii. 

- V-am ruga să ne vorbi.ţi despre Tabăra 11aţională 
a artiştilor ceramişti de la Medgidia? 

- Fenomenul taberelor şi simpozioanelor âe creaţie 
şi-a găsit în Dobrogea uh ţinut preferenţial, atît prin 
raportarea la tradiţie, cît şi prin spaţiile deschise de
impostare. 

273 

www.ziuaconstanta.ro 



Taberele naţienale de ceramio.ă organizate la Medgi
dia în opt ediţii, între anii 1971-1978, au avut ca scop 
elaborarea unor opere care, amplasate în spaţiul oraşn
lui, să creeze ambianţe co1'eşpunzătoare. Adecvate, în 
gener·a1, acestui scop, lucrările executate, şi tempor~r 
amplasate în punctele urbane nodale (spunem temporar, 
deoarece odată cu începerea lucrărilor Complexului hi
droenergetic şi de navigaţie Dunăre-Marea Neagră, care 
modifică substanţial oraşul, unele lucrări au fost i-nde
părtate, urmînd să fie reamplasate în noua structură 
urbanistică, după terminarea lucrărilor Canalului), de
n(f)tă ·monumentalitate, precum şi o adecvare a viziunii 
şi concepţiei artistice la spaţiul arhitectonie sau natural 
în care ele există şi pe care îl completează sau îl modi
fică. Devenit un oraş al artelor, datorită acestor tabere, 
prin reala şi activa prezenţă a Muzeului de artă mo
dernă şi cont~mporană, precum şi pr_in lucrările. de artă 

,monumentală executate de studenţii Institutului de arte 
.plastice ~,Nicolae Grigorescu iţ din Bucureşti, în ,succesivi 
ani ai practicii de vară,, sau prin lucrări de diplomă ale 
absolvenţilor (mozaicuri, zgrafittouri, fresce, obiecte sp~

.ţiale ·ş ,a.), Medgidia şe prezint~ ca o cetate deschisă fr11-
·mosului, experimentului şi creati:vit~ţii, ca un real mu
.zeu în aer liber. 

Fenomenul taberelor şi simpozioanelor de artă s-a 
,diversificat în Dpbrogea, printr-o iniţiativă colectivă a 
·uniunii Artisti1or Plastici din R.S. Rom~nia si a Mu-

• • 
zeului de artă Constanţa, care au organizat în 1972 la 
·Topalu, în 1973 la Ostrov şi din 1974 la Constanţa un 
:simpozion anual de pictură şi în ultimii t1~ei ani unul de 
grafică, ambele grupînd 40 <le participanţi. Intenţiile 
organizatorice au fost certe : documentarea artiştilol' in 
·vastele şantiere ale Dobrogei, reluarea motivului l.ocAl 
în pictură şi raportarea astfel la tradiţia majoră a artei 
·moderne, promovarea creaţiei autentice (selecţia artişti-
Jar participanţi fiind severă şi comportind exclusiv cri
terii valorice) şi educaţia estetică a unui publîc larg. 

Tematica acestor simpozioane nu a fost restrictivă-' 
după cum nu .s-au l imitat nici genurile în care artiştii 
au dorit să lucreze. Şi dacă totuşi predomină, între s u
tele de lucrări realizate în cadrul sau prin intermediul 
acestor simpozioane, peisajul, diversitatea .speciilor aces
tuia privează aportul lor colectiv de monotonie s.au uni
ditectionare . 

• 
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Emulaţia simpozioanelor de la Constanţa (ale căror 
opere rezultate intră, pr in donaţie, în patrimoniul mu
zeului constănţean), capacitatea leir formativă, sînt pro
bate şi de persistenţa motivului dobrogean, a luminii in
eendiare atît de specifice acestui ţinut„ în creaţia unor 
reputaţi artişti co·ntemporani, prin cicluri de lucrări in
titulate : marine, şantier naval, canal în const-rucţie etc. 

- Ce întreprinde muzeul pentru popularizarea co
morilor de artă de care dispune ? 

- · Spaţiul geografic şi cultural în care muzeul este 
Rlasat propune o activitate structurată pe multiple pla
nuri, corespunzătoare acestei instituţii cu caracter des
chis, angajată în dezbaterea artistică şi educaţională a 
artelor. 

Nucleu de bază, expoziţia permanentă oferă unui pu
blic divers con tactul cu valor i ale artei mciderne si con-• 
temporan·e care definesc patrimoniul muzeului, particu-
lari7.îndu-1 prin atenţia special acordată, în expunere. 
,,spaţiului '' dobrogean, ponde,rii sale în cadrul peisagis
ticii naţionale. Ptin urmare, etalarea operelor propune 
de la sine cuprind~rea în cadrul unor acţiuni seriale-, 
desfăşurate la · sediu, a unor categorii largi de publîc~ 
structurat după vîrste şi profesii, urmărind cqnoaşterea 
şi aprofundarea în cenştiinţe a tezaurului artistic prezent 
aici, capabil să contureze evoluţia în ansamblu a feno
menului artistic din ţara noastră. ln această .categorie de 
informare şi orientare se încadrează acţiunJle de t ipul 
ghidajelor tematice, al lectoratelor şi orelor de dirigen
.ţie pentru elevi, solicitate . 

Familiarizarea publicului cu valorile patrimoniale ale 
muzeului _se continuă şi în contextul expoziţiilor tem
porare - omagiale, tematice, aniversare. Expoziţiile 
temporare organizate diversifică viaţa artistică locală, 
inf ormînd asupra unor acte culturale prestigîoase (în 
cazul celor organizate cu alte muzee din ţară) şi valo
rifică patrimoniul colecţiei proprii, comemorează ani
versări ale istoriei naţionale, glorifică prezentul socialist. 

De-a lu.ngul anilor s·ăi de existenţă şi activitate mu
zeul constănţean a organizat numeroase expoziţii retrQ
specti ve şi tematice prin care şi-a propus să ofere o 
imagine sintetică şi revelatoare asupra unor creatori de 
origine dobrogeană (Gh. Sârbu, S. Tarasov, J. Poenaru 
Duşa ş.a.), a unor pictori care s-au stabilit aici contri
buind la conturarea unui climat c1rtistic local (D. Hîr-
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lescu, M. Bunescu ş.a.), a unor creatori a căror operă a 
îmbogăţit, în urma donaţiei, patrimoniul propriu : Lucia 
'Ioanid, i\lexandru Ciucurencu, Ana Azvadurova Ciucu
-rencu, Ion Pacea, Cik Damadian, Vasile Brătulescu, 
'\1{ancla Sachelarie, Gabriela Pătulea Drăguţ ş.a., precum 
şi a artiştilor din filialele U .. i\..P. Constanţa şi Tulcea. 
Aportul informaţii10r acestor expoziţii a avut o arie de 
răspîndire largă, prin itinerarea lor în diferite centre ale 
judeţului şi ţării. Prezentînd cro;no}ogic creaţia pictorilor 
respectivi, expoziţiile au fost însoţite de cataloage com
plexe, analitice şi explicative. Adresate catege.riilor celor 
mai diferite de vizitatori şi pi:ofund accesibile, aceste 
expoziţii au întrunit un num-ăr impresionant de vizitatori 
şi au fost alcătuite, în marea lor major,îtate, din opere 
aflate în patrimoniul propriu. 

Expoziţiile tematice constituie una dintre modalită
ţile de manifestare cele mai acreditate ale muzeo
logiei contemporane, operînd sinteze şi judecăţi de va
loare c0mpa:rative1 avînd un deosebit rol informativ şi 
formativ ; · ele prezintă o posibilitate instructivă şi siste

·matică de prezentar·e a artei unei epc0ci date : ,,Imagini 
·dobrogene", ţ,Dobrogea în arta plastică românească'\ 
„Şantierul Canalului Dun.ăre-Marea Neagră - sursă ele 
inspiraţie pentru artişti", ,,Peisajul marin'\ ,,Culorile 

·mării", ~,Valori ale picturii româneşti în Mu3eul cle artă 
·Constanţa~' ş.a,, , - iată doar cîteva d:infre temele abor
date. 

Expoziţiile omagiale corpemorativ;e dedicate unor per
·sonalităti ale artelor românesti au valorificat colectiile 

' ' . 
muzeelor din Dobrogea (Constanţa, Topalu, Tulcea), de-
monstrînd capacitatea acestora cle a alcătui ansambluri 
monografice care şi-au propus să demonstreze, în dife
ritele genuri ale arteî, coer:enţa unor universuri plas
tice petsonale, profund semnificative ; fără a adopta, cu 
necesitate, criterÎul cronologic ele şi-au propus fructifi
carea plenară a patrimoniului local. 

Expoziţiile jubiliare, valorificînd cu precădere pro
priul fond de lucrări. au avut de asemenea în vedere or
ganizarea t;tnor mari retrospective, purtătoare ale unui 
mesaj profu.nd umanist, ideologic, generos ; ele sînt de
dicate evenimentelor importante pe care istoria contem
porană- sau a trecutului glorios de 'fapte şi jertfe le con-
semnează. R~a1:izate în mare număi', de-a lungul !<a_nilor, 
ele au fost itinerate în diferite centre ale judeţului, pro-
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punîndu-şi secţiuni sincrone într-unul sau mai multe ge-
11uri ale artei : grafică, pictură, sculptură contemporană_ 

Cunoscînd faptul că ,; .. . dezvoltarea personalităţii. 
umane, formarea omului epocii socialismului şi comu
nismului implică în mod 11ecesar lărgirea continuă a 
orizontului ăe cunGştinţe profesio:nale, politice, ştiinţi
fice, de cultură generală«, muzeul, ca instituţie aflată 
în slujba societăţii, care tezaurizează, consel'vă, expune· 
şi comu11ică ansambluri de v.alori culturale în scopul edu
eării publicului vizitator, îşi diversifică, în cadrul proce
sului educaţional, formele de comunicare. Este cazul, de· 
pildă, al serilor muzeale dedicate vieţii şi operei unor· 
mari personalităţi creatoare. Structura complexă şi 
atractivă a unor asernene(:l seri realizează, printr-o par
ticipare corelată a artelor - poezie, muzică, balet - , 
permeabilizauea amatorilor faţă de opera de artă şi s.em-
nificaţia ei, conduce către un interes sporit, către înţe
legerea sensului artei şi a implicaţiilor muzeului în viaţa. 
spirituală a oraşului. 

Simpozioanele, eo11ferh1ţele, dezbaterile, mesele ro.
tunde programate în cadrul obie~tivelor industriale de 
pe teritoriul judeţului, al întreprinderilor, cluburilor 
munaitoreşti, instituţiilor şi şcolilor îşi propun populari
zare.a valorilor patrimoniale aflate în muzeu, informînd 
în acelaşi timp despre problematica generală sau spe-
cială a artelor vizuale. 

Dialogul dintre criticul de artă şi public, in prezenţa 
opere"i de artă, prilejuieşte t,in schimb de opinii şi infor
maţii util clarificării statutului actului creator, al mesa
jului: nou conţinu.t. 

Astăzi, î.ntr-o perioadă a sintezelor culturale pe care 
le solicită cu necesitate evolutia multi:laterală: a Roma-• 
11iei socialiste, arta manifestă cu precăd.ere o , apart<?-
nenţă care a în::;oţit-o încă de la origini şi anume cleter
minarea ei socială. 

Intr-un spaţiu geografic în care s-a manifestat d.e 
veacuri un popor cu un specifi~ etnic şi cultural preg
nant, evoluează astăzi artişti contemporani, prezenţe ne
cesare ale unor fapte şi gînduri ; ei subliniază în opere 
de artă ferm ş.i v.aloros elaborate artistic, epopeea na
ţio11ală a socialismului, unică prin multitudinea de sem
nificaţii, urmînd îndemnul secretarului genera! al par
tidului, t0varăşul Nicolae Ceauşescu, acela ,, ... de a merge 
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in pas cu creatorii bunurilor materiele, punîrrd la baza 
operelor lor nu numai talentul şi imaginaţia; ci şi con
,cepţla noastră ştiinţifică despre lum,e, despre ideologia 
-comuni stă<,. 

In acest context, muzeului îi revine permanent sar
·cina nobilă de mediator între creator şi public, operînd 
cu valorile cele mai de preţ ale culturii noastre - artele 
,plastice. 

, 

• 

• 
• 
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·- -----·· - -------------------- ----J > 

Riviera ron1ânească 
a Mării Neg1·e 

O splendidă salbă de constelaţii apărute în anii so
cialismulrti pe litoralul românesc al Mării Negre rivali
zează, prin aşezare, arhitectură, calităţi ale plajei şi ale 
apei mării, cu cele mai cunoscute staţiuni maritime de 
pe glob. Alberto Moravia, marele scriitor italian, 
punea în mare măsură atracţia exercitată asupra turiş
tilor de .Pe litoralul nostru tocmai pe searo~ întîlnirii 
aiei cu un peisaj nu numai bine „conservat", dar şi în 
permanentă „expansiune". Ot, se ştie cÎt de puternică e 
pentru omul de azi t,endinţa de a se afla, pe I)erioada 
y:aca11ţei, în mijlocul naturii. 

'c~·-. fu docu'rqentele istorice din-- vremurile · lui ~1ircea cel 
Bătrîn, acesta se intitula ... ,,~ mare Voevod şi Domn ... 
ştăpînind şi domnind peste toată ţara Ungro-Valahiei '?i 
a părţilor de peste munte ... şi pînă. la Marea eea Mare'' ... 

Şi nu degeaba îi .spunea principele muntean „cea 
ma1te", căci Marea Neagră este una dintre cele mai în
tinse mări continentale. Este a treia ca suprafaţă, după 
Marea ~1editerană şi Marea Nordului, în Eµropa, şi a 
doua ca volum, adincime maximă si adîncime medie .. 
după Mediteraha. . 

Marea Neagră a fost cunoscută din antichitatea gre
co-romană. Aici pulsa o intensă viaţă economică, ţărmu
rile Pontului Eu.xin au fost ' \rlzitate şi cercetate de în
văţaţi ai Greciei antice şi ai Impe1·iului Roman, de mi
litari, negustori, patricieni, colonişti, astfel incit ni s-au 
păstrat numeroas:e mărturii cu conţinut geografic, is
toric, social şi economie. 
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Litoralul Mării Negre, acest vechi colţ de pămînt ro
mânesc, cu numeroasele sale vestigii istoriee şi arheolo
gice, cu vegetaţia şi fa una sa specifică mării, cu relieful 
său plăcut,, cu lagunele sale, cu Delta Dunării, acest ade
vărat rai acvatic, reprezintă o atracţie din ce în ce mai 
mare, îndeosebi în sezonul de vară, pentru numero:;;i 
turisti din tară si străinătate. 

' ' . 
- Dacă primele stabilimente balneare - ne $pune 

Ghe<;n;·ghe .Zanchi - au fost înfiinţa,te aici, f.)e litoralul 
românesc, încă din secolul trecut, respectiv în 1892 la 
Techirghiol. sau la îneeputul secolului nostru, respectlv 
în 1901 la Eforie Nord, iar i'n 1906 la Mamaia, în anii 
constructiei socialismului litoralul românesc a cunoscut . - - -

o puternică dezvoltare, devenind o importantă bază ma
terială, menită să asigure odihna, vacanţele şi tratamen
tele balneare numeroşilor săi oa.speţi. 

Coasta românească este propice, aşa clim aţi subli
niat şi dumneavoastră, petrecerii de către tsriştii noştri 
a unor vacanţe în mijlocul naturii, într-un peisaj bine 
.,,con:serv~t", dar în acelaşi timp şi în plină „expansiune1

'. 

De 1a frontiera cu U.R.S.S. (braţul Ch,ilia), în partea de 
nord, şi pînă la frontiera cu R.P. Bulgaria {satul de pes
cari Vama Veche) în partea de sud, litoralul românesc 
este d~osebit de variat şi bogat pe o intindere. de 245 km, 
din care circa 40 km lungime îi reprezintă delta, urmă
torii 100 km îi reprezintă zona nisipurilor joase, iar ul
tima, 10.0 km, :reprezintă zona golfurilor, plajelor şi 
falezelor sau ceea ce rnţeleg îndeosebi turiştii prin ,.,li
toral<'. De fapt, în ;;tceastă •parte de sud s,înt amenajate 
si cele mai multe dintre statiunile balneo-climatetice 
• • 
ale ,,rivierei româneşti<'. 

- f)ar in ce priveşte condiţiile naturale? 
- Plaja noastră maritimă prezi.ntă un mare avan'tiaj, 

fiind orientată spre răsărit, ceea ce determină expunerea 
ei la soare în tot cursul zilei. Dtn Europa, numai coastele 
estice ale Italiei se buc.ură de. o orientare slmilară. 

Vegetaţia de:osebit de bogată şi variată este întreţi
nută de o climă ce prezintă deosebiri faţă de alte zone 
litorale situate pe aceleaşi paralele, cum ar fi rivier3 
franceză. Astfel, climatul litoralului românesc al Mării 
Negre este rezultatul interferenţei dintre climatµ! m.a
riti:ro şi cel de stepă. Prezenţa stepei determină o încăl
zire accentuată a aerului, umiditate scăzu,tă şi ploi f-0arte 
rate~ temperatura medie a sezonului iulie-august fiind de 
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25°C. Numărul zilelor senine este în medie de 140 pe ah, 
iar temperatu-ra medie anuală de 11,3°C. 

Puritatea aerului marin perm.ite radiaţiei solare .s~ 
ajungă întreagă pîn:ă la noi. Presiunea atmosferică ridl
cată -· maxima 764 mm, minima 758 mm - asigură o 
puternică oxigenare a sîngelui. De asemenea, lipsa po
luării aerului şi a apeii aerosolii naturali ajută la mÎD:e
ralizar ea organismului, iar aerul marin conţine ozon în 
canti__ţăţi mari, stimulează întreaga n\'].triţie . Briza ma
rină care adie pe litoral face mai uşor suportabilă arşiţa 
soarelui. 

Vorbind de cadrul natural, nu putem să nu amintim 
de Delta Dunării. Originalitatea deosebită sub aspectul 
faunei şi florei face din Delta Dunării unul dintre cele 
mai interesante şi atractive eomplexe turistice de vînă
toare şi pescu.it din ţară şi chiar din continen.tul euro
pean. Anual, mirifica deltă, mereu nouă, primeşte sute 
de mii de turişti, pe evantaiul răsfirat al grindului şi 
pădurii Letea, la Crişan sau Matiţa, Puiu sau Roşu, zone 
de inestimabile surse de valori economice, estetice şi 
umane. 

Dar, binenţeles, acest0r minunate· eondiţi:i naturale 
de climă şi relief, oamenii acestor locur i le-au adăugat 
comori de artă, cultură, o modernă arhitectură, o minu
nată şi cochetă bază materială destinată în principal tu
rismului de calitate, cu înalte valenţe moral-educative. 

- lntr-adevăr, an de an, spaţiilor existente l i s-au 
adăugat noi şi variate dotări. De pildă, primele con
strucţii noi la Mamaia au fost ridicate An anii 1956-1960, 
printre acestea numârîndu-;se hotelurile ,,Bucureşti'' şi 
nAlbatros"', urmate de „Tomis" şi ,,Moder n''· in 1983, ho
telurile din Mamaia dispuneau de o capacitate de 21 161 
de locuri, faţă de 1385 loc.uri existente (în două h,ofeluri 
şi 30 1vil e particulare) în 1944. 

Staţiunile reunite sub den.umirea de Mangalia-Nord> 
creatii de mare modernitate si varietate arhitectonică . , 

ale anilor socialisml)..lui, sînt ~sfăzi cunoscute În nµm~
r:oase tări ale lumii. 

• 

- Staţiuni-grădină, Mamaia, Eforie Nord şi Eforie 
Sud, Techirghiol Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Ve
nus, Cap l\urora oferă un .cadru. optim pentru odihnă 
şi tratament. Capacitatea de cazare a litoralului este în 
prezent de 131 700 locuri, .staţiunile sale f1ind vizitate 

281 

www .ziua constanta. ro 

• 



anual de circa 2;6f milioane de turi~ti. Se poate afirma 
cu toată convingerea că litoFalul românesc} cel de astăzi„ 
este nou născut prin m-unca contemperanilor şi este una 
din marile realizări economice ale României, care prin 
turism a contribuit la o mai deplină afirmare a reali
tăţilor noastre sociali~te pe plan internaţional. 

Intr-un inter.val de timp relativ scurt au apărut în 
această valoroasă şi pitor-ească zonă sute de· hoteluri„ 
resta1ţrante, clul>uri, grădini şi parGuri, porturi şi tot 
ceea ce turismul modern a creat pentru odihna şi des
tinderea oamenilor. 

S-~u realizat mari ansambluri cţrhitecturale ~i urba
nistice din ce în ce mai bine organizate în întreaga salbă 
de staţiuni şi localităţi marine. Organizarea fiecărei sta
ţiuni în parte a fost desigur influ·enţată de relieful şi 
microclimatul specific, de configuraţia ţărmului mării„ 
d-e dimensiunile plajelor naturale sau a celor nou create. 
Datorită acestor Cbndiţii diverse, structura de ansamblu 
a fiecărei staţiuni este deosebită ; putem însă desluşi 
unele principii de bază comune tuturor. 

Organizarea staţiunilor pe bază de mari ansamb1uri 
hoteliere a prezentat mari av~ntaje de orpin funcţional„ 
dînd rezultate foarte bune din punct de vedere tehnic şi 
econGmic. 

Ansamblurile hoteliere au fost gînd!te şi realizate 
într-un spaţiu bogat plantat, ce a îmbinat armonios aşe
zarea geografică cu arhitecturi;i spaţiilor şi volumelor 
tealizate în osatură de oţel, dale de beton şi pereţi în 
întregin;ie din sticlă.. · · 

Realizarea unui caracter estival, comun t{ituror st·a
ţiunilor, a unei ătmos'fere de destinâere şi recreere, prin 
evitarea unor mari concentraţii de tip urban şi folosirea 
intensivă a condiţiilor naturale, este una din caracteris;_ 
ticile turismului contemporan, ce se rezumă prin dorinţa 
de schimbare a modului de viaţă obişnuit, de evadare 
din marile orase si de trecere de la o structură llrbană . ' 
la un peisaj natural, de la un program de lucru rigid, la 
unul liber, de odihnă şi distracţie. 

- Riviera românească, îhcepînd de la Tabăra inte1·
naţională de copii Năvodari pînă la Mangaliat oferă ta
riştilor din ţară şi de peste hotare condiţii minunate de 
odihnă şi tratarnent. Ge are ea specifiG ? 
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- Specificul staţiunilor de pe r1v1era rGmânească îl 
reprezin.tă, binenţeles, în primul rînd marea, soarele ~î 
tradi ţsi anala ospitalitate r.omâneşscă. 

O altă caracteristică $pecifică litoralului românesc o 
reprezintă făctorii medical-terapelltici. Din acest punct 
de vedere, sejur.ul pe litoral a'De asupra organismului o 
dublă acţiune ~ excitantă, datorită radiaţiilor ultraviolete 
puternice, vînturilor frecvente, conţinutului crescut de 
iod şi săruri din atmusferă, dar în acelaşi timp şi cal
mantă, prin uniformitatea presiunii atmosferice, prin va
riaţiile foarte mici ale temperaturii, prin Umezeala con
stantă . 

îmbinarea armonLoasă a acestor două acţiuni dă naş
tere unui climat stimulator, care determină o creştere a 
metabolismului, o scădere a frecvenţei respiraţiei, o com
binare mai uşoară a hemoglobinei din sînge cu oxigenul 
din aer, o irigare sanguină a plămînilor mult îmbunătă
ţită şi o stµnulare generală a proc~selor biologice. 

Sejurul pe li,toralul românesc al 1'Iării Negre este in
dicat pentru tratamentul balnear al catarelor s--.Jbacute 
sau cronice ale căilor respiratorii (bronşite. laringite, ri
nite}, scrGfulozei, limfatismului, rahitismului infantil • 
. stărilor de pretuberculoză., anemiilor, convalescenţei, reu
ma tisn:)elor articulare şi :.musculcţre1 sppndilitei, stărilor 
post-operatorii ortopedice, fracturilor neconsolidate1 ca
lusurilor dureroase, osteitelor, mialgiilor, nevralgiilor, 
polinevritelor, bolilor gJ.necologice, insuficien.ţei glandu
lare, tuberculozei osoa~e, de.rmat9zelor cro_nice, sechele
lor d·e poliomielită la copii şi multe altele. 

De asemen·ea, sejurul pe litoral are şi un puternic 
caracter profilactic pentru întreţinerea sănătăţii, turiştii 
no-ştri putînd opta pentru b,ăi de soare, băi în apă de 
mare, băi cu nă,mol sapropelic sub formă de împachetări 
:sau ungeri cu nămol din vestitul lac curativ Techirghiol. 

Acestor importanţi factori naturali de cură şi trata
ment li se adaugă şi valoroasele izvoare de apă sulfuroasă 
mezotermală, care sînt folosite pentru cu.ră internă şi 
·externă în zona Mangaliei. ·ln acest sens este semnificativ 
să an1intim că în staţiunile Eforie Nord, 'Techirghiol, 
Neptun şi lVIangal'ia dispunem cle peste 7 OOO locuri pe 
serie în hotelurile şi sanatoriile încălzite în timpul sezo
,nului rece. Acestea sînt motivele pentru care porţile lito
ralului rămîn deschise tot timpul anului. 
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- Evident, litoralul românesc oferă, totodată~ şi mul
tiple posibilităţi de p~trecere agreabilă a ,timpului liber. 

- Desigur. Dispunem de variate dotări de sport ~i 
agrement. Pentru numeroşii amatori de sport au fost 
amenajate 61 terenuri de volei, baschet, tenis, 41 de pis
cine, dintre care 6 acoperite, 7 baze nautice, 30 tere
nuri ele minigolf, § bewlinguri, iar pentrq. arnaterii de 
muzică şi dans funcţionează 16 discoteci, iar în restau
rante peste 80 de formaţii vocal-instrumentale îşi dau, 
concu>vsul la agrementar.ea turiştilor şi l a crear ea unei at
mosfere de vacanţă, de bună dispoziţie. 

Intre atracţiile litoralului românesc se numără şi 
Complexul de ştiinţe ale naturii din Piaţa Soveja, care· 
cup,rinde Delfinariul, unde au loc interesante spectacole· 
cu delfini, Planetariul, Micr@delţa ; în apropiere, pe cei 
mici îi aşteaptă parcul de distracţii sau minitrenul ce 
înconjoară Lacul T.ăbăcărie . Sînt puse la dispoziţia t,u 
riştilor: (pentru copii) grădiniţe ~u bone ce vorbesc mai 
multe: limbi de circulaţie. 

P e litoral sînt baruri de noapte cu atractive programe 
de music-hall, restaurante cu specific românesc, ce oferă 
programe folclorice cu muzică şi obiceiuri din mai multe 
zone folclorice ale României ; posibilităţi de efectuare a 
unor interesante excursii locale, in ţară şi peste hotare· i 
vizi tar ea muzeelor sau a expoziţii.lor sau vizionarea unor 
intetesante spectacole. 

Iată deci pe scurt specificul litoralµlui românesc, care 
este deosebit de variat şi bogat, astfel încît să satisfacă 
toate gusturile şi cerinţele turiştil9r din ţară şi de peste 
hotare. 

- Credem că nu vom 'exagera dacă vom spune că 
în nici un loc din ţară nu poate fi intîlnit un aşa de m.are· 
număr de turişti străini ca vara pe litoralul nostru. :11Ro
mâ_nia este o ţ~ră foarte frumoasă, iar românii sînt oa
meni vrednici de stima tuturor" ~ 11Plecăm de pe litoralul 
rom ânesc cu amintirea unor vac::anţe de neuitat" ~ -i,Pe· 
malul Mării Negre, românii au creat o civilizaţie înain
tată", - iată numai cîteva din nenumăratele aprecieri 
ale oaspeţilor chemaţi de binefacerile soarelui şi mării 
şi de tradiţionala ospitalitate românească ... 

- Desigur că, în fiecar e an, vizitează ţara noastră un 
număr mare de turişti str'ăini, dintre care cea mai mare· 
parte sosesc şi pe l itoral la odihnă, tratament sau in 
scurte vacanţe. Datorită serviciilor de înaltă calitate ofe-
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-rite de cei 24 OOO .de lucrători din turism, oaspeţii noştri 
pleacă cu impresii de vacanţă dintre cele mai bune. 
La bunul renµme al litoralului românesc se adaugă în 
_primul rînd şi tradiţionala ospitalitate ee caracterizează 
poporul nostru. 

N'oi, gazdele de la Pontul Euxin, ne pregătim an q.e 
an să-i primim pe oaspeţii noştri cit mai bine şi să le 

-oferim vacanţe cît mai agreabile. Şi acest lucru esţe 
firesc pentru că ne conducem după principiul ; ,,dacă 
doreşti turişti trebuie să ştii să-i primeşti". 

Desch idem aici, pentru exemplificare, o paranteze) 
pentru a face loc unor declaraţii ale oaspeţilor de peste 
hotare despre vacanţa petrecută pe litoral. :Alfred Geh
ring din Elveţia ne spune : ,~Vin pentru a doua oară în 
ţara dv., pentru a vizita litoralul şi-mi petrec sejutul 
la hotel ,1Europa~\ din Eforie Nord. P,rima oară am fost 
în 1981. Ce să vă spun? Atit eu, cit şi soţia mea ne sim
ţim foarte bine. Cura s-a dovedit mai bună decît cea fă
cută la Ischia în Italia, iar staţiunea ne-a incinta± prin 
bogăţia de flori şi verdeaţă. Credeţi-mă nu m-am simţit 
nicăieri mai bine ca aici, iar bucătăria româneasc,ă este 
·deliGioasă, vestitele sărmăluţe cu mămăliguţă fiind deo
sebit de gustoase. Am închiriat o maşină şi am vi.zitat 
tot litoralul românesc; am vizitat de asemenea Delta 
Dunării'~. 

Ilma Kund din Danemarca ne-a declarat ; ,,.Ca funcţio
nar,ă la tel efoane, am avut posibilitatea să culeg mul te 
informaţii de la prieteni înainte de a veni a.ici, la Ma
maia. Dar realitatea întrece tot ce mi s-a spus. N-am 
văzut 1n viaţa mea o plajă mai mare, o mare curată şi 
mai bună pentru baie. Personalul hotelului şi restauran
tului s-a purtat ca la orice local de cinci stele. Vom veni 
şi anul viitor, mai ales că am îndtăgit m-u.zica populară 

româ,nea scă". 
Dacă adăugăm aici că pe riviera românească oaspeţii 

pot face la cerere, după cele mai m0derne prescripţii 

medicale, tratamente cu Pell-Amar, Gerovital, Aslavital, 
după metoda devenită universal cunoscută a acad. prof. 
dr. Ana Aslan, înţelegem de ce turiştii de peste hotare 
pleacă mulţurniţJ de pe litor alul românesc şi se gînde~c 
cu bucurie la o nouă vacanţă aici, pe ţărmul însorit, cîn
tat odinioară de poetul latin Ovidiu. 

28'5 

www.ziuaconstanta.ro 



Aş adăuga că faima internaţională a litoralului .româ
nesc a sporit prin punerea în valoare a calităţilor sale 
naturale, priritr-un program de construcţii e:xecutat ·111-
tr-un ritm extraordinar. Constelaţia Iv1amaia, Eforie Nord~ 
Olimp, Neptun, Saturn, Jupiter-, Venus, Cap Aurora -
unele ultramoderne crea.ţii ale evului nostru socialist, 
rivalizea2:ă astăzi cu cele mai căutate statiuni din lume 
sub raportul orignalităţii, confortului şi a·ccesÎbilită·ţii. 
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• 

Vatra arheologică 
a perenităţii noastre 

• 

Dobrogea - acest străvechi pămînt române-se dintre 
Dunăre şi Marea Neagră - se circumscrie istoriei naţio
nale din vremuri imemorabile. Mărtq.rie ne stau vesti
giile arheologice, comple:x;ele muzeistice. V-am ruga, to
varăşe dr. Adrian Rădulescu să ne vorbiţi despre acti
vitatea din ultimele decenii a Muzeului de istorie na
ţională şi arheologie, instituţie pe care o conduceţi de 
mai mulţi ani. 

- Istoriografiş românească, ou pr ivire specială asupra 
Dobrogei, înregistrează producţii bibliografice bine încăr
ca te de date şi fapte. Deci, să precizăm : mă v0i rezuma 
.aici la relatări cît mai exacte fiindcă prin intensitatea 
înfăptuirilor şî prin m,ăreţia rezultatelor dobîndite a_vem 
indiscutabil în faţă o perioadă de culme, multe dintre ac
ţiunile care au dus la înc:hegarea unei instituţii care 
poartă azi, pe bună dreptate, splendita titulatură : Mu
:zeul de ise9rie naţională şi arheologie Qonstanţa. Dar 
pînă aici drumul a fost lung şi anevoios. Incere să-1 fac 
'înteles . 

• 

- Aş propune să începem cu o succintă evocare a 
daseălilor care v-au format şi v-au insuflat dragostea 
pentru disciplina îmbrăţişată cu atîta pasiune şi primul 
contact cu pămJntul dobrogean, pe acest sol al patriei 
.mustind la fiecare pas de istorie şi arheolegie. 

- Incheierea studiilor la Universitatea din Bucureştj, 
la 10 iu.lie 1956, coincide şi cu repartizarea şi deci nu
mirea mea în aceeaşi zi în post de muzeograf la Con
sta11,ţa, Am fost în oraşul de pe mulul mării, care mă fas-
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cina pentru peisajul marin car:e îmi era deja fam.iliar, 
dar mai ales prin imensitatea bagajului arheologic pe 
care-l ascundea şi pe care începusem să-l dibui încă din 
timpul practicilor arheologice efectuate sub conducerea 
pr.of. Gheorghe Ştefan şi I. Barnea. Dar recomandarea 
stăruitoare de numire şi împlinirea acesteia de către cei 
în drept de la Ministerul Culturii din vremea aceea, o 
dat0rez prof. D. M. Pippidi şi prof. I. Nestor. Primul a 
fost, pe toată durata studiilor universitare, cel mai apro
piat dascăl al meu, omul d.e vastă cultură clasică-uma
nistică în lumea ştiinţifică internaţională, fiind eonsa
orat ca un eminent savant. Dacă în decursul anilor am 
învins nenumărate greutăţi, Înfăptuind cercetări auten
tice„ apoi acest lucru îl datorez numai prof. D. M. Pippidi. 
Pe alt plan însă, acela al iniţiativel0r şi: operat~vităţ1i 111 

modul de a proceda la dobîndirea unui obiectiv muzeal 
de excepţie, il datorez unui alt mentor, care-şi va face 
intrar.ea îh aren.a muzeologică dobrogeană ceva maî tîr
ziu <lecit mine. Voi relata la timpul putrivit. 

La Con,stan ţa, împreună cu un alt coleg de studii, 
M. Davidescu, - acum directorul Muzeului ,,Porţile de 
Fier" din Drobeta-Turnu-Severin - am găsit atunci o 
stare de lucruri tipic provincială, anodină ~ am fost so
liei taţi de către autorităţile regienale, tocmai pentru a 
înviora şi a ptoduce un oarecare reviriment pe plan 
muzeal-arheologic, în urma iniţiativelor de a se de.mara 
o viaţă cµlturalâ potrivită cu scopul educativ pe care-l 
urmăreau forurile de partid şi de stat. Un colectiv re
st.rîns activa într-o instituţie muzeal-arheologică neco
respunzător amplasată . 

. Satisfacţia începuturilor de d.rum ne-a dat-o atunci 
participarea la săpăturile arheologice ce se efectuau în 
Dobrogea, (M. Davîdescu la Capi( .. a:va - sub conducerea 
prof. Gr. Florescu - eu la Histria , sub conducerea acac. 
Emil Condurachi, înlocuit, datorită îmbolnăvirii sale, ele 
bunul meu mentor, prof. D. M. Pippidi). 

Adaug, pe linia preocupărilor profesionale, un aspect 
important de ordin Ştiinţific-practic : atunci a început la 
Constanţa marele efort de salvare a monumentelor ar
heologice, cu precădere a mormintelor, prin urmărirea 
asiduă şi neîntreruptă a săpăturilor de fundaţii, a celor 
edilitare şi a amenajărilor urbanistice de tot felul. Pa
trimoniul muzeal a început să fie permanent îmbogăţit 
graţie tocmai acestui proces care avea să se permanen-
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tizeze şi să formeze un timp un adevărat leit-motiv al 
practicilor noastre arheologice, cu rezultate spectaculoase 
şi oferind infinite posibilităţi de reprezentări muzeolo
gice, Parcul Teatrului, capetele dinspre mare ale bd-ului 
Republicii şi str . Cuza Vodă, necropola din Cartiertil 
poporului ş.a. însemnau atunci terenul pionieratului nos
tru în vechea vatră tomitană. 

Peisajul arheologic al Constanţei, cu cele cîteva resturi 
ale zidului de incintă dezvelit de V. Pârvan în 1915 şi c1.1 
cîteva monumente funerare adunate lîngă turnul măcela
rilor, nu făcea decît să prefigureze ansamblurile şi obiec
tivele muzeale inestimabile clin timpurile noastre. Iar 
anexa Cazinoului, cu „sarcofagul cu simboluri" ca sin
gură piesă mai impozantă aşezată într-una din aripi, 
oferea spectatorilor - tot mai numeroşi de atunci p.e li
toral - imagin.ea modestă a unui potenţial arheologic care 
se cerea imperios valorificat sub auspiciile noii politici 
culturale şi într-o optieă radical sch'.imbată pe plan e:x:
poziţional. Partidul avea iniţ1ative, trasa directive, tre
buiau însă oamenii. .. Aceştia n-au întîrzîat să apară, pe 
un cîmp atît de ferti l, atît de promiţător, ca acela al 
Constanţei în zorii ascensiunii sale ameţitoare ! 

Un mare suflet, u.n animator cultural de o rară sensi
bilitate, receptiv la nou şi cu o adîncă pasiune pentru 
ar.heologie şi istorie, omul căruia Dobrogea în general ~i 
Constanţa în particular avea să-i datoreze totalitatea 
progreselor înregistrate între anii 1956-1977 se afla 
în conducerea politico-administrativă a regiunii şi mai 
apoi a judeţului Constanţa : era tevarăşul Vasile Vîlcti, 
prim~secretar şi preşedinte de Consiliu popular. 

L-am cunoscut personal mai tîrziu. 
Er:a în toamna anului 1956, deci la puţine luni scurse 

de la insta.larea mea la Constanţa. Pe uşa expoziţiei de 
pe faleza Cazinoului apare într-o după amiază însorită 
de octombrie, un om. Fără şă fie grăbit, vădea multă 
agilitate în mişcări şi-n mers ; de statură medie, cu părul 
alb ce în.cadra o frunte lată, ochelarii putern.ici îi aco
pereau ochii nu prea siguri întotdeauna ; zîmb~tul, de
rutant-ironic prezumpţios (?) făcea s-ă te pierzi. 

Atu,nci, la început, nu dorea nimic direct ; căuta 
numai să te cunoască, să vadă ce poţi, cum te descurci. 
care-ţi este orientarea şi , bineînţeles, să-ţi măsoare ca
pacitatea profesională. 
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Se zvonea. că va fi numit directorul institutului -
ahiar atunci, imediat, în locul Anetei Catargiu. Da,.r n-a 
fost aşa. Cea care conducea mieul muzeu va fi înlocuită 
ou N. Ifarţuche, adus - la prnpui;ierea noastră - de la 
Brăila, şi formal, conducerea a fost asigurată îo acest 
chip pînă la 1 septembrie 1~~7. Spun formal, fiindcă de 
fapt şi în fonG! întreaga activitate o stăpînea cu admi
rabilă competenţă şi autoritate Vasile eanarache, în pos
tură de G:olaborator extern şi în virtutea unui contract 
încheiat cu Sfatul Popular al Regiunii Dobrogea. Coi~".: 
ducerea, i se va încredinţa la l septembrie 19 57-, cînd I a 
acceptat să devină director, dar, după cum se va ~con
stata, nu al unui sîmulacru de muzeu, cum se dovedea 
a fi cel din anexa Cazinoului, ci al unui adevărat. muzeu 
tem.atic, aşa după cum deja îl făµrise în intervalul de 
timp dintre octombrie 1956 şi septembrie 19·57, 

Noul muzeu ocupa o altă clă.dbre, cea de lîngă Cate
drală, de pe strada care se va, numi apoi a Muzeelor, 
la nr. 23. Aiei a functionat una d intre cele mai mari -

• 
$i mai de pronunţat efect educativ-istorie - instituţii de 
cultură dln ţară : Muzeul de arheplogie Constanţa. Pres
tigiul său p_vea să se impună repede : colecţii nenumărate 
de antichităţi au fosţ adunate, regrupate şi determinat~ 
în scopul unei expoziţii care să cîştige tot mai 1nult ad
mir~tla miiJ,or de iubitori ai antichităţilor dobrogene, 
cane' pînă ,atunci erau risipite prin ţară sau, adesea, intrau 
în coleGtiile anonime ale unor amatori sau chiar.... ne-- , . . 

gustorî de antichităţi. 

Puţinii arheologi care eram am lucrat făTă măsură, 
cu entuziasmul caracteristic vîrstei şj. animaţi permanent 
de crezul utilită.ţii optime ~ produsului concret care se 
vedea de pe u:rma noastră în sălile Muzeului. 

Tematica întocmită atunci de V. eanarache şi respec
tată apr-oape aidoma timp de aprocţpe două decenii, cit 
a funcţionat muzeul în str. Muzeelor 23, însemna, practic, 
mai multe compartimente de prezentări practice ale so
cietăţilor din comuna primitivă, epoca greco-romană şi 
cea a feudalismului timpuriu. Fiindcă trebuie preeizat de 
pe acum, că în cadrul expoziţiei se reuneau1 în exclu
sivitate „colecţii'i de antichităţi, ceea ce însemna o re
flectaFe numai a trecut ului îndepărtat -J restul feuda
lismului ~i epoca modernă şi contemporană, nefiind 
atunci posibil de realizat : lipsea şi materialul icono-
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grafic sau de arhivă., şi nici nu se rezolvaseră pe plan na
ţional atîtea probleme istorice, mult controversate. 

O primă. ex:poziţie puplică - car~ prefigura marele 
muzeu - s-a realizat în incinta clădirii destinată s.ă ne 
adăp0stească. A iost improvizată în cinstea unui eve.
niment cultural internaţional : aniversarea a două mii 
de ani de la naşterea poetului Qvidiu, prilejuind la Con:
stan ţa serbări publice şi mai ales reunirea unor învăţaţi 
de peste hotare şi din ţară, implicaţi prin preocupări 
ştiinţifice, în opera aceluia care-şi binemerita ani
versarea la 27 septembrie 19.57. Este interesant de citi1 
astăzi, în cartea de onoare a muzeului, cum pe prima 
pagină apar nume i lustre ale unor î.nvăţaţi români şi 
străini, prezenţi la Constanţa, intre care .putem distinge : 
$. M. Francesco, rectorul Universităţii din Milano; E. 
Paolo Lamoni, rectorul Universi:tăţii din Firenze, Ma
ria Lugli Pisoll, profesor la aceeaşi universitate ; Va
lerio Gianfarani, Soprintendente la Chieti : prof. 
V. Durry, d.e la Sorbona-Paris vechi prieten al lui Vasile 
Pârvan, iar între români să notăm pe profesorii: Gh. Ste
fan, N. Laseu, Em. Condurachi, la 'fel ca şi pe M:aria 
Rosetti, Aurel Baranga etc. 

întreaga manifestare desfăşurată la mu2eu1 la sta
tuia marelui exilat. din piaţa ce-i poartă numele sau la 
Ca2;inou, anunţa î.neă: de pe atunci actul înfrăţirii celer 
două oraşe la care a început şi s-a sfîrşit poetul : Sul
m.ona şi T.omis {Constanţa}. !nfrâţirea, tot în cadru ies
t iv s-a făcut în vara anului 1964. 

- După eît se eunoaşte, paralel cu preocuparea pet1-. 
tru realizarea unui muzeu se desfăşura o bogată activi
tate de cercetare, soldată cu remarcabile descoperi.ri 
arheologice. 

- Eforturile pentru înfăptuirea unui mui,eu au. con~ 
tinuat cu febrilitate pe durata întregii toamne a anului 
1957 şi ou inerentele întreruperi şi în t0t eursul anulul 
1958. Important de reţinut este că organizarea şi pre,;
gătirea cadrului muzeal se împleteau strîns cu cerceta
rea şi administrarea fondului patrimon,ial arh~ologic,, 
Pretqtindeni, construcţiile care începuseră să se înm\il-. 
ţească pe i.ntregul litoral şi în toată regiunea - înţele-· 
gînd prin regiune unitatea politico-administrativă a tn
tregii Dobroge - dădeau la iveală mărturii arheologice
de valoare inestimabilă; este locul să amintim că ' în· 
vara anilor 1957-195~am susţinut, îrnpreunăcu ·N. Har:... 
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tuchet trei. campanii de cerc.etări în marea necropola 
f~udală· timpurie de la Castelu ; la Murf.atlar, muncitorii 
de la exploatarea • minieră„ au -făcut. ca prin lucrările lor 
de decopertare să dea la iveală marele ansamblu rupes
tru, unuJ din urucatele arheologice ale României. Chiar 
din vara anului 195.7; am început primele săpături la 
Basarabi, conduse de către Institutul de arheologie din 
Bucureşti, prin prof. I. Barnea şi arhitectul. Virgil Bil
ciurescu, şi finanţate ·de muzeul constănţean, reprezen
tat în coJectivu1 de cercetări prin subsemnatul - (nu
mai două campanii) ; cercetările, care 1v:or dura mult mai 
mulţi ani, vor avea permanenta asistenţă · din partea 
InstituJui de arheologie ş'i Direcţiei Monumentelor Isto
rice, Muzeul de arheologie al Constanţei retrăgîndu-se 
la dorinţa ex;presâ a directorului său, pentru motive care 
s,e pot înţelege şi din modul cum au fost publicate pînă 
acum, roadele muncii unui colectiv eterogen (la care au 
mai participat, pentru scur-:te perioade, Petre Diaconu şi 
Radus Flores~u). 

Concomitent, b1 anii 1957 şi 19581 V.. Canarache, cu 
o seamă · de colaboratori externi, între care se impun nu
mele celor doi fraţi, arhitecţi1 Paul şi I. BortnoVski, gr-a
ficienii Florica şi Marcela Cordescu, pictorul Verona şi 
mulţi alţii, a pus bazele şi a dat în exploatare Acvariul 
Constanţei, în locul fostului Muzeu de arheologie djn 
anexa Cazinoului. De reţinut că încă din primele zile 
ale edificării sale, această instituţie, care se .impunea c~l · 
necesitate într-un mediu dominat de mare ~i de Dunăre 
cu delta -sa, s-a bucurat de o. adevărată aderenţă la pu
blic, copiii în special aslguri:ndu-i atunci, ca şi astăzi, 
o vizionare constantă. 

Modificările ulterioare, de după anul intrării în iolo~ 
sinţă, . 195-8, aparţin noii orientări muzeologice, proprie 
unui colectiv, de' specialişti, în frunte eu directorul 
.Marcel Stanciu. Am ţinut să fac această· precizare, fi
indcă imediat după ce întregul ebiectiv a fost pus în 
exploatare, organele de conducere ale regiunii i ..,,au, dat 
:1utonomie juridică, devenind unitate separată de Mu
zeul de arheologie. Iniţial a fost o simplă secţie a Mu
zeului Regional, condusă de un smletist cărturar auto-
didact, Emil Havib. 

!n sfîrşit, în cinstea aniversării de la 30 decembrie 
1957, reflectată la aceeaşi dată în 1958, eînd se împlineau 
10 şi re~pectiv 11 ani, de la proclamarea R.epublicii, 
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ne-am reunit, muzeografi şi colaboratori .ai muzeului; eu 
participarea activiştilor d.e partid şi de stat, să inaugu
răm muzeul propriu-zis. Era ·numai începutt:11 l Am pro
cedat după aceea la numeroase alte organizări , şi reor
ganizări, toate cu scopul manifest să îmbunătăţim a':i
pec tul grafic şi conţinutul, patrimonial, în funcţie - de tot 
mai numeroasele descoperiri arheologice care se făceau 
şi-n judeţ, dar cu precădere în raza oraşului Constanţa. 

Mişcarea muzeală era permanent dublată de poSibI
litatea cercetărilor impuse de ritmul transformărilor edi
litare dar şi la dorinţa expresă a autorităţilor de pa'Vtid 
şi de stat. s·u,b dorinţa arzătoare de a salva vestigiile a:are 
abundau în această zonă la tot pasul. Aşa se face că în 
1958-1959 am rel uat cercetările la zidul de incint~ al 
Tomisului din sec. !II-IV e.n., cel ale cărui ruini se în
tind astăzi de-a lungul bulevardului Repuplicii, din drep
tul hotelului Continental, unde„ în faţă, se af,la nturnul 
măcelarîlor~' şi pînă la ,,serpentină", în dreptul .celei de-a 
doua intrări în port - deci cam pe traiectul pe care 
1-a sondat şi Vasile Pârvan în 1915. 

Colectivul ouprindea atunci, pe lingă tinerii constăn
ţeni A. Rădulescu, A. Popeea şi G. Vecerdea. pe vîrstni
cii colaboratori, prof. Theofil Sauciuc Săveanu, de al 
cărui nume se leagă primele şi cele mai intense săpături 
antebelice c;J.e la Callatis, p1:·of. Jorgu Stoian, de la Uni
versitatea din Bucureştii Theofil Ivanov, de la Insti
tutul de arheologie din S0fia1 anume invitat de ~..;. Cana-
rache, şi prof. Siekley ZRoltan, directorul muz.eului din 
Sfîntul Gheorghe. Rezultatele au fost spectaculoase, mai 
ales ·acel ea legate de investigaţiile de 1a po1iile de nord 
şi de vest; respectiv aceea care duce către Histria -şi cea
laltă către Axiopolis (.Cernavodă) şi dacă rapoartele 
întocmite ulterior n-au văzut lumina tiparului, rlin 
priclna unor vicii de procedură, în .schimb restaurările 
practicate în anii următori, mai întîi prin grija 
Muzeului Regional, apoi preluate de către D.M.I., au dus· 
la restituirea unor porţiuni impozante ale incintei care 
formează azi o podoabă de preţ a parcului arheologic 
constănţean. Din punct de vedere ştiin.ţific, numărul de 
date şi informaţii obţinute prin să.păturile anilor 1958-
1959 au sporit conside:r,abil în anii următori, cînd, 
elegantele construcţii ridicate după 1960 pe b-dul Re„ 
puqlicii aveau să ducă la noi descoperiri pe traiectoJ 
marelui vestigiu urbanistic din sec. III-I\T e.n. 
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Colecţiile muzeului au crescut considera:bil" în numai 
cîţiva ani. Şi aceasta, graţie amplului program de con
strucţii de itnobile„ Este meritul îndeosebi al lui Vasile 
Barbu de a se fi str~duit fără preget, între anii 1959-
1964, să cerceteze cu migală şi acribie necropolele To
misului. A determinat ariile a 5 necropole elenistice, ro
mane şi romano-bizantine, cu recoltarea unor inventare 
funerare care a făcut să se îmbogăţească neînchipuit de 
mult atît patrimoniul muzeal, cit şi exponatele, atît de 
select înfăţişate marelui public. Din nefericire, pînă 1~ 
această vreme, ·volumul monografic al a:ceştor fructuoase 
strădanii n-a văzut nici lumin.a tiparuh..li şi nici n-a for
mat obiectul te-zei de doctorat al, celui eare de multi ani 

• 
s-a angajat cu o temă atît de importantă . Să <;:pe-răm .... ; 
vrednicia sa va împodobi haina ştiinţei româneşti,. aşa 
cum o aşteptăm de mult, şi că, cei care, au continuat 
aceeaşi operă de salvare între anii 1965-1982 vGr veni 
să completeze tezaurul bibliografic tomitan cu un al doi
lea şi chiar al tr eilea volum, închinat aceleiaşi teme. 

Şi dacit necropolele Tomisului, atît de generoase cu 
muzeul, aveau să onoreze ştiinţa remânească din ulti
mele decenii cu apariţii surprinzătoare, subsolul tomi 
tan se ve învrednici de tet mai multă laudă, odată c:u 
noile descoperiri prilejuite de şanţurile de canalizări sau 
săpăturile de- funrlaţii şi, rn ip.od deosebit, cu un mare 
şi spectaculos ebiectiv : edificLul roman cu mozaic. 

- Dacă aţi vrea să ne vor'biţi mai pe larg despre des
coperirea acestui obiectiv „Edificiul roman cu mo~alc". 
care a trezit u.n ecou imens în rîndurile ,arheologilor din 
ţară şi de ]:}este hotare. 

îmi amintesc cu emoţie; dar şi cu legitimă satiş
facţie despre această ins0lită descoperire : era la înce
putul lunii august 1959. Supravegheam săpăturile de 
fundaţii ale blocuril0r din piaţa Ovidiu de~ parte şi de 
alta a fostei primării, acum sediul Muzeului de istorie 
naţională şi arheologie Constanţa. Imobilul care trebuia 
să acopere intrarea din piaţa Ovidiu în str. N. Titulescu 
avea o aripă în curs de fundare, cu faţa spre port, se 
prelungea spre nord-est către „Casa cu lei". Muncitorii 
au dat peste un zid mare şi gros, din straturi de piatră 
alternînd cu eărămizi de tip roman şi începuseră demo
larea lui. Am oprit . Arp. săpat cu prudenţă pe lingă el, 
într- un spaţiu foarte îngust, în realitate un unghi dat 
de două laturi ale şanţurilor ce se uneau. La o adîncill}e 
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de 6-8 m~ într-o masă de mortar şi frag:rpente din plăci 
·de marmurăt am găsit primele pietricele dizlocate şi mai 
.apoi o ptfină mică porţiune ,de mozaic cu chenarul pe 
•care alerga vrejul de iederă cu fr unze. :Mi-am dat seama 
imediat de iJppo1·tanţa descoperirii şi ex:altînd de bueurie 
.am plecat la m·uzeu unde am relatat directoruluit în 
.amănunţime, despre ce era vorba. 

într-un entuziasm juvenilt m-am şi angajat să fac 
•o comunieare la sesiunea .pe c.are o proiecta muzeult. le
:gată de un alt mare capiţol al preocupărilor de conser
vare - rest au;i.·area Monumentului triumfal de la Adam
c lisi. V. Canarache a primit ştirea cu scepticism. 

Dar la scurtă vrernet după ce sondajul la locul desco
pei'irii s-a mai lărgit, iar pardoseala de mozaic a devenit 
mai clarăt lucrurile au luat o întorsătură nebănuită. La 
cit,q,a timp însuşi primul-secretart tovarăşul Vasile V.ileu, 
a vizitat locul descoperirii, a c_oborît şi a privit îndea
proape la tot ceea ce se putea vedea atunci şi-mi amin
tesc pe loc cum a dispus ca aripa blocului care tvebuia 
să acopere mareJe edificiu descoperit, să se anuleze şi să 
se pornească de îndată un serios şantier arheologic. 

Aşa a început marea epopee a Edificiului roman cu 
mozaic din CoI:1stanţat pentru a cărui dezafectare! şi cu 
deosebire, pentru construcţia halei de protecţiet au fost 
ne·cesari aproape zece ani de zile. Anima tort,1l din um
bră, omul căruia îi datorăm atîta pentru v:alorifie:area şi 
prezerva'.r:ea fondului arheologic dobrogean; a făeut totul 
ca astăzi să avem un obiectiv turistic-arheologic de. cea 
mai mare importanţă, prezentat într-una dintre cele ~ai 
elevate Gonstrucţil anume proiectate. Eposul de la mo" 
zaic a prilejuit repetate întîlniri intre arheologit arh1.:. 
tecţi şi istorici ; s-au emis ipoteze de lucr u variate -
unele chiar ilare; s-au făcut numeroase prepuneri pe11-
tvu prezervarea sa şi a format obi~ctul unor entuziaste 
investiţiit de cele mai multe 0ri cu eforturi materiale 
considerabile. Mai întotdeaunat dezbaterile între specia
liştii aduşi din toată ţara la Constanţat aveau du,b.lu scop : 
Mozaicul şi Monumentul triumfal. Unat care a rămas 
în amintire ca fiind foarte aprinsă, s-a desfăşurat în sa la 
<le şedinţe a Sfatul,ui pop.ular orăşenesc. Se discuta mo
-dul cum tr-eb·uie intreprinse săpăturile la Mozaic şit 
1n a do.ua parte a dezbaterilor, r estaurarea Monumen
tului de la Adamclisi. in ambele situaţiit au învins ve
hemenţa şi ambiţia lu.i Vasile Canarache : pentru săpă-
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turile din Constanţa se modifică proiectul de sistemati
zare a oraşului în partea în ca:re s-a fă.eut descoperirea 
mozaicului, prin adaptarea unui alt traseu al b-dului 
Marinarilor, se anulau alte citeva construcţii şi se asi
gU-ra legătura în peninsulă, cu prima poartă a portului, 
într-o formulă cu totul nouă,, aş şpl).ne bizară, care a 
contrariat în special pe arhitecţi. 

Dar cerbicia lor a fost învinsă. Terenul se elibera în 
întregim·e şi le asigura un vast cimp de lucr.u pentru 
săpături, cantităţile de pămînt· ce ar fi h·ebuit e:V:acuate 

' eraµ uriaşe. 
Timpul a dat dre'ptate celor care au sprijit şi au cre

zut în importanţa descoperirii. Şi este locul ' s-o spunem 
eă un sincer, înfocat şi mare ; arheolog, care prin impe
tuozitatea şi seriozitatea argumentării, prin autoritatea 
sa de cetăţean şi om de ştiinţă, cel care alături de ,grupul 
constănţean a făcut să ,se dea viaţă ·proiectului de să
pături, a foşt academicianul C. Daicoviciu. Aceasta însă 
nu scade din importanţa adeziunii ·~xprimată atunci -
şi sărbătorită la o masă festivă la Cazinou de către pro
fesorii Em. Co·ndurachi, D. fyf. Pippicli1 Radu Vulpe, Du
mitru Tudor, Ion Nestor~ Vl. Dumitrescu ; arhiteeţfî -
Virgil Bilciurescu, Horia TeodoFu, Gr. Ionescu, R. Bor
clenache etc. 

In scurt timp, am dat la iveală o mare parte a edifi
ciului ascuns de mii de tone de pămînt, prăvălit, în de
cursul veacurilol" de pe promontoriu pe faleza portului, 
unde, pe trei terase, se construise în sec. IV e.n. -
poate sub Constantin cel Mare - această mare Trapeză,, 
dar cu peste 2 OOO m.p. d,e mozaic, în care negustorii, ar
matorii si bancherii Tomisului îsi urmăreau interesele .. . . . 
economice. 

Noul obiectiv a atras imediat atenţia presei, a vizita
toti1or de p1~etutindeni, de atunci în tot mai mare număr 
pe litoralul mirific al Dobrogei. 

Cel de-al doilea punct dezl:)ătut la reuniunea din 1959 
a fos t' cel legat de restaurarea Monumentului triumf al de 
la Adamclisi. De notat că atunci V. Canarache a făcut 
propurr~re~, pe care a susţinut-o cu ardoare, ca să se 
redea imaginea din antichitate a Montlmentului, folo
sindu-se la restaurare pietrele originale. Era aşa-numita 
restaurare îstorică1 ,Susţinută şi de către FI. Bobu Flo
rescu care cu 1:1,n an în urmă scosese ediţia I a Mono
grafiei „Monumentul triumfal de la Adamclisi". Din no,u 
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oraţia directorului constănţean a fost aprinsă şi susţinută 
cu folos. Cei prezenţi, în acea primă şi lndepărtată fază 
a atîtor altor discuţii pe aceeaşi temă care vor . urma, au 
împărtăşit punctul său de vedere, din păcate, numai 
pentru scurtă vreme fiindcă, într-un fel sau altul, cei 
mai mulţi, reveniţi din tumultuoasa şi precipitata dis
cuţie de la Constanţa, îşi vor revizui punctul de vedere 
şi în împrejurări maţ academice, fie vor manif~sta re
z.erve, fie vor ex.pr ima opinii contrare. Dar asupra con
troversatei nprobleme" Adamclisi v0m mai reveni. 

- Anii '70 înregistrează n oi succese de prestigiu ? 
- Da. Deceniul ~al 7-lea din veacul nostru, debutează 

cu şi mai mari eforturi pentru organizai:e şi cercetări de 
valoare. Organizarea muzeull,li constănţean, cu impli-· 
oa,tii tot mai milri în turism si în m u·nca educativă -· . . ' , ,, 
r eflex inerenţ al revoluţiei culturale socialiste - în-
seamnă şi o punere la punct a depozitelor şi o valorificare 
a Aotenţi:alului arhe0logi:c aflat în cuprins.ul provinciei ro
mânes ti i.ransdanu biene . .. 

Eram în permanentă mişcar-e; salvările reclamau pr e-
zenţa noastră pretutindeni ; nu trebuia pregetat nimic1 ; 

·constituia de m ult un o.omandatnent- al grupultli nostriJ. 
Cei mai mulţi ne făcuserâµi familii, dar cîţi din tre noi 
gustam cu adevărat tihna prop:r;iului cămin ? Casa noastră 
,era muzeul - unde eu am locuit chiar şi cu propria-mi 
fa,milie ; ne întîlneam de dimineaţa pînă seara l discu
tam apr.ins şi q:eseori în nestăvilite controverse, unii erau 
maî. comozi şi se lăsau mai cu gl;'.eutate antrenaţi în vir
teju1 activităţii impuse de ş~ntierele de construcţii, u-nde 
permanent t~ebuia să inter'Venim peJatru salvarea de la 
dispariţie a atîtor vestigii preţioase. 

începuseră lucrările pentru edificarea unei noi gări 
moderne, cea veche moştenită din timpul dominaţiei oto
mane în Dobrogea arăta aşa cum o făcuseră ·în urtnă 0u 
un veac, constructorii trustului Trower-Barklay:, care 
din ordinul lui Abdul Azis au realizat linia ferată între 
Constanţa şi Cernavodă. Iar pe terasamentul căii ferat~, 
de la fosta gară şi pînă aproape de cea nouă, pe faleza de 
:Sud-vest a oraşului în plină reconstrucţie ~i m oderni
zare, trebuia să se înalţe un şir de "blocuri de locuit în
t r-o ambianţă urbanistică demnă de toată admiraţia. 
Fundatiile atîtor blocuri const.r uite între anii 1960- 1964 

• 
au prilejuit punerea în lumină a unor monumente arheo-
Jogice ipestimabile. In 1960, am indentificat, apoi am 
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săpat timp de doi ani1 cele două mari );)asilici ale Tomi
sului - primele din suita celor cinei eunoscute pînă 
acum în acest mare centru de istorie clasică. Iar în 1962,. 
muncitorii aonstructo:ri au găsit la fundaţia viitorului 
bloc C2 celebrul tezaur de statui, care avea să facă atîta 
senzaţie, prin valoarea sa istorică -şi artistică, cJ:t mai ales: 
prin problema.tica ştii-nţifică pe care o ridica. Am între
prins imediat cercetări, cu toată atenţia şi responsabili
tatea, şi am ajuns la concluzii incontestabile, publicate 
in importante lucrări de specialitate. Este adevăt'at eă au 
apărut şi un.ele afirmaţii necontrolate şi în totală conti·a
dicţie cu rigoarea ştiinţifică, întotdeauna bazată pe ar
gumente şi probe exacte, strecurate de unul dintre fQŞ-, 
tii noştri colegi într-o carte a sa apărută de curî,nd la 
editura Sport turism, cum că m.onumentele din tezaur· 
au fost asc1:1nse la locul descoperit în veacul trecut de 
către un colecţionar de antichităţi ; afirmaţia frizează o, 
totală lipsă de probitate (cf. M. Gramato.pol, Artă şi ar
heol.ogie dacică şi româ.11,ţ, Bucure~ti, 1982, p. 159). 

Dar în ciuda aeestei inexactităţi, care ar părea să 
umbrească munca şi strădaniile ştiinţifice ale unor oa.
meni care au dat tării atîtea do:v,ezi minunate de elevată 

• 
condiţie ştiinţifică, tezautul monumentelor de marmură, .. 
în, frunte cu „Fortuna şi Pontos", ,}Şprpele Glykon", 
,,Isis", ,,Ae<licula cu dubla reprezentare a zeiţei Neme
sis", ,,Hecatae", în mai multe exemplare, ,,Cavaleru) 
Trac" ş.a. au făcut şi fac epocă. Ele vin să sporească pres
tigiul arheologic al ţării şi să contribuie în. mod c.onside
rabil la bunul nume al Muzeului de pe malul mării. 

Aveau să se descopere în continuare zeci şi sute de · 
alte adă-posturi sepulcrale : o nouă basilică 1a p0arta nr. 1 
a portului şi o alta în curtea liceului Mihai Eminescu 
şj una şi cealaltă fiind în atenţia lui Gh. Poenaru Bor-

. dea {cea d.e-a -doua basilică, mai exact cripta sa, a să
pat-o împreună cu prof. Romulus Popa-Bran, fostul 
nostru coleg). Din păcate nici acest important obiectiv 
n-a fost publicat după toate regulile ştiinţei pe care 'J -

slujim ! 
Deşi descoperirea s-a făcut mai tîrziu, este bine să 

amintim inc.ă de pe acum că pe faleza promontoriului 
constănţean, spre nord-est, către intrarea nr. 1 port, s-au 
pus în lumină zidurile cu pa:r-doseli de marmură ale ter
mael@r romane, rlatînd din aceeaşi epocă şi con·struit:e în 
aceeasi manieră ca s1 Edificiul roman cu mozaic. Dacă ·. 

' . 
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în vorbirea unor arheologi din Constanţa, obiectivul mai 
este indicat cu termenql de „Leritiar ion'', aceasta se da
torează faptului că pe inscripţia aflată deasupra unei in
trări care asigură trecerea dintv-o încăpere într-alta 
apare în context acest euvînt grecesc, al cărui sens însă 
nu desemnează construcţia în ansamblul să·u total, ci nu.
mai încăperea în care .se depuneau cearşafuri1e şi rufă-
r ia legată de practica îmbăi:erii. 1 

Muzeul cu expoziţia sa de bază au cîştigat în atracti
vitate; mobilier nou, adecvat exponatelor ; draperii şi 
la1nbriuri ; o gamă largă de publicaţii cu scop educativ
explicativ ; un etichetaj complex în mai multe limbi de 
circulaţie internaţională ; amenajări de gust ,în exteriorul 
clădirii ; varietatea si multimea colectiilor din ce în ce 
mai bin,e selectate a'upă criterii estetice şi ştiinţifice _:. 
iată ce a dus la afirmarea treptată a unei instituţii care 
cu .numai c;îţi va ani mai înainte prinşese VÎg.ţă. Ne stră
duim din toate puterile să răspundem acelui deziderat 
al parţidului care, în schimbul generoaselor încurajări 
morale şi materiale, stimulează o com,plexă activitate 
culturală, îri cadrul căreia, comJ:>onenta mc1joră a educaţiei 
patriotice se impunea autoritar. Numărul de vizitatori 
români si străini era de nebănuit. Avea si temei: nou-• • 
tatea instituţiei, valoroasele ei colecţii de antichităţi, 
aranjamentul absolut original, scos din şabloanele unor 
lăcaşuri similaFe, tributare încă naivit~ţilor didactice, 
ambianţa şi prezentarea grafică, dublate de un etichetaj 
foarte accesibil - totul deci, concura la dobîndirea unei 
perfecte aderenţe cu marele public. Iar· aut@rităţile de 
partid şi de stat, care au intuit perfect reuşita investi
ţi ei în arbeologie, au coroborat minunat efectul educa
tiv asupra românilor cu acela asupra străinilor. Şi-au 
făcut întotdeauna un titlu de mîndrie îndrurnînd şi reco
mandînd cu ardoare ca delegaţiile oficiale sosite în dife
rite scopuri pţ: litoral. să treacă pragul Muzeului de ar
h.eologie şi al Edificiului roman cu mozaic. 

Infăptuirea de la Constanţa se detaşa tot mai mult 
de media bună a unor instituţii similare din ţară ~i din 
străinătate si ascensiunea sa îi era tot mai mult în-, 
lesnită de autorităţi şi de elanul acelora care i-au dat 
viaţă. Muzeul era nu doar al Dobrogei, această imensă 
arh1vă de piatră, în care antichităţile· preistorice clasice 
şi, desigur, cele de la începuturile feudalismului concu
rau din plin la îndeplinirea unui vast program de v:alort-
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fi-care, conservare şi prezentare a patrimoniului arheo
logic. 

Aş putea spune· c~ anii de după 1963 înseamnă 11ie
.şirea din cetate". Dacă pînă atunci eforturile s-au con
centrat în cadrµl muzeului propr.iu-zis~ considerat ca 
obiectiv. în sine, de-atunci s-au luat tot mai mult în con
siderare monumentele din i,;2onă. 

- Nu este lipsit de importanţă ea vorbind la fig·urat 
de ţ,ieşire din cetate'' să vă referiţi la sudul litoralului 
şi la însemnătatea rezultatelor a:rhologice făcute în zona 
Callatis. 

- Staţiunea turistică Mangalia şi în genera.I sudul li
toralului se modernizau. încă din 1959, au început vaste 
construcţii pe faleza anticei Callatide. Se luera cu febri
litate. Concomitent eu lucrările de la Constanţa. supra
vegheam îndeaproape săpăturile de fundaţii de la Man
galia, ritmul acestora depă1şind cel mai adesea posibili
tăţile noastre de recuperare a antichităţilor sau de înre
gistrare ştiinţifică a structurii solului răvăşit. Am lucrat 
mai întii cu colegul Romulus Popa-Bran şi mai apoi cu 
reprezentantul Institutului de arheologie din Bucureşti 
Ghe0rghe Bich.ir. N-a fost suficient. La apelul autorită
ţilor, s-a format o grupă mai numeroasă de a:rheologi, 
ca.re din 1959 pînă mai tîrziu. au făcut operă de supra
veghere şi de investigaţii directe, în special către nurd
estul vechii cetăţi. C. Precla, P. Diaconu, Radu Florescu 
ş.a. au continuat ceea ce am început noi. Meritele unor 
cercetări sistematice, practicate cu multă competenţă. €U 

rezultate remarcabile publicate în cărţi monografice sau 
în periodice de specialitate, revin cercetătorului Con
stantin Preda. actualul director al Institutului de arheo-
1(:)gie din Bucureşti. 

Concomitent însă, V. Caranache. a procedat la în
jghebarea unui mic muzeu de arheologie, a cărui necesi
tate devenise stringentă în tot mai aglomerata Mangalie, 
graţie atîtor antichităţi care-şi făceau apariţia într-un 
ritrn nebănuit. Afectiv vorbind, V. Caranaohe era strîns 
legat de acest calm oraş. Nu numai că lîngă satul 
,,2 Mai<' avusese o proprietate dar debutul său de nu
mismat - mai întîi de arnato,r şi apoi de consacrat în 
cer~etările şi publicaţiile sale de numismatică - şi-l fă
cuse aici. Asa se făcea că ît1 anii 1960-63 a reusit ca în-. ' 

tr-o vilă veche aidoma unor villae rusticae de tip roman-
oriental._ în partea de nord-est a cetăţii dezafectate fie de 

30'0 

www .ziuaconstanta.ro 



către elevii lui Pârvan, fi& mai -tirziu de g.rupul tinerilqr 
~rheologi amintiţi, să adune şi să rind\)J,iască într-un ca
dru agreabil, antichităţile cetăţii dorice. S-au pus baz€le 
unui mic anticvariurn, eare nu numai că stîrn.ea interesul 
tl).riştilor, dat" făcea bunul oficiu de prezervare a antî
chi tăţilort pe care de-acum le vo,r îngriji muzeografi 
consacraţi ~ N. Hartuohet M. GramatGpol„ E. Eârlădeanu 
şi în vremea din urmă, N. Cheluţ.ă-Georgescu. 

- Şi la Constanţa? 
- Aproape concomitent s-a amenajat parcul arheo-

logic din centrul oraşului Constanţa, in zona aferentă 
zidu,lui de incinţă, rpai exact intre poarta de nord şi oea 
de vest a cetăţii. Aici, într-un cadru care se va înfru
museţa considerabil şi va cîştiga .în importanţă urbană 
prin construirea sediului politico-administrativ al jude
ţului în 1968, au fost orînduite numeroase monumente 
arheologice de mari dimensiuni, intre altele patru. frag
mente arhitecturale dintr-un atelier de prelucrat mar
mura, descoperit în cadrul săpăturilor din 1958, la şer
pantină,~ pe malul portului, de către Gh. Vecerdea. Ca
d.rulf înfrumuseţat de monumente variate, se desăviJ?
şeşte, pt·in inspirata realizare, în faianţă şi marmură, pe 
un p~rete al clădirii de lingă ,,.turnul măcelarilor", a 
hărţii arheologice a Dobrogei şi-a peninsulei tomitane. 
lntr-adevăr, pe calcanul parcă anume fâcut. s-a înca
drat Dobrogea, pe cuprinsu,! căreia sint marcate, prin 
simboluri metaloplastici;, cetăţi şi aş.ezări i;Iin diferite 
epoci, la fel ca şi principalele descoperiri făcute pretu
tindeni dar cu precădere la Constanţa, eu explicaţiile 
elementare care să vină în ajutorul turiştilor. 

- După ce, suece?iv, aţi i.n,deplinit funcţiiJ.e de şef 
âe secţie, sau aceea de director adjunct, din ~eptembrie 
1969 aţi devenit directorul ac·estei prestigioase instî tuţii. 
Cu ce obiectiv aţi plecat, cum se spune, la drum? 

- Muzeul propriu-zis din strada Muzeelor 43, Edifi
ciul roman cu mo7,aic, Muzeul Callatis, Histria şi Adam
clisi deveniseră nJ.1clee muzeale, dar asupra -lor trebuia 
încă fea.rte mult intervenit. Se impunea nu numai apli
carea unor măsuri riguroase de întreţinere, dar se simţe.a 
nevoi a a.cută a unor retuşuri, a unor im pliniri comple~ 
meq.t~re sau chiar\ esenţiale, c;are să întregească o enti
tate muzeală modernă. 

o primă măsură pe care am luat-o a fost aceea de 
a întări cercetările de, teren:. să amplific săpătur,ile ar-
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heologice, prîn aplicarea şi a unor măsuri d.e ma~ strinsă 
colaborare cu, Instftut ul de arheologie al Academiei 
R.S.R. Se trece la conservarea si restaurarea monurmen-• 
telor istorice arh.eologice din cuprinsul judeţului. 

A fost nevoie de intervenţii' energice pe lîngă Consi
liul Culturii şi Educaţiei Socialiste pentru a i.mpune o 
mai vie rhişcqre în activităţi!~ şaptierelor şi pentru a lî
chida greşelile djn sinul lotuluI de la Constanţa. O:rieum, 
ne-am înţeles, vreau să spun că am realizat o colaborare 
fructuoasă. 

- in această perioadă se iniţiază şi publicarea bine
ounoşcutelor studii inserate în volumele ,,_Pontica"? 

- Da, am început să publicăm cu regularitate ve
lumul „Pon tica" - primele trei includeau studii ş·i ale 
unor colaborato1ri. externi, ît?- special ale celor care îş'i 
desfăşurau activitatea în · Dobrogea. Acest anuar, care 
va cîştiga mult în prestigiu, apare regulat şi-n plus for
mează un mijloc foarte bun de schimburi cu străinăta
tea, ceea ce a făcut să adunăm în biblioteca muzeului 
cărţi di.ntre cele mai bune şi mai rare. De altfel, o bi
bliotecă organ.izată d1.1pă criteriile bibliofile eµrente a 
constituit un obiectiv pe care l-am îndeplinit imediat. 
Muzeografii, arheologii erau de-acum mai puţin tri~u
tari biliote.cilor de specialitate din ţară, în speeial de· la 
Bucure·ştL ' 

Dat fiind că u.n număr însemnat de arheologi din 
Constanţa, Tulcea, Bucureşti şi alte centre dih ţară lu
crau pe tot mai numeroase şi mai import~nte şantiere 
din zonă, cu rezulta,te uneori de răsunet, fJat fiind că la 
Constanţa se crease de mai mul tă vreme precedentul 
unor reuniuni ştiinţifice. ocazionale, am consid-erat fearte 
u,ţil ca, anual, să se desfăşoare la sediul muzeului sesi-uni 
ştiinţifice, pe diferite teme şi care -să întrunească un cît 
mai mare număv de participanţi. Acest lucru a devenit 
o rea.Jitate şi chiar, fără să exagerez, pot spune că a de
venit o traditie . 

• 
- Aveţi î11 v.edere tradiţionala manifestare Pontica, 

în cadrul căreia un loc aparte ocupă sesiunile organizate 
de m u~eu -? 

- Ba. înţotdei;luna, toamna, în octombrie sau î9 .no
iembrie, aceste manifestări se desfăsoară cu succes si . . ' 
rezultatele sînt excelente : se realizează contacte directe 
între ·zeci şi zeci de arheolGgi din toată ţaţa, cu vehicu
lare de idei şi informaţii, de natură să întărească cerce-
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tarea. Aş spune, fără modestie, că totul are caracter na
ţional. Şi daeă adăugăm amănuntul cei în{:epînd din 197~, 
cînd pe lîngă muzeu am creat o secţie de istorie modernă 
şi contemporană, care ne-a determinat să amplifieăm 
sesiunilej accn~dînd u,n Ioc, larg ist!)ricilor de toate epo
cile, atunci avem şi mai clară imaginea manifestărilor 
în discuţie organizate la Constanţa. 

Aceasta a fost un exemplu pentru cele mai multe 
muzee din ţară . Dacă pînă în 1970 Constanţa iniţiase 
şi deţinea singură rolul de gazdă a unor astfel de ma
nifestări, după anul amintit, sesiunile vor fi proiectate 
pretutindeni. Important este de amintit faptul că tot 
mai m11lţi învăţaţi şi cercetători clin ţară şi străinătate 
ne vjzitează, oficial sau nu. Deseori, eram copleşiţi de 
sosirea atîtor specialişti care aici, la Constanţa,· nu numai 
că aveau ce . vţdea, într- un teren atît de bo.g.at, dar pro
blemele ştiinţifice tot mai compl icate şi mai impor tante 
se rezolvau aici „ Aceasta a si 1:ndemnat deseori forur ile 
academice ·a.în ,ţară să aleagă ora_şul d'e pe malul mării 
drept reşedir1ţă a unor manifestări ştiinţi fice internaţio
nale de mare prestigiu. Să amintesc în această direcţie 
Congresul limesuluî, din 1972_, şi pe cel de epigrafie din 
1977. Şi unul · ş.i celălalt, ţinute sub egida Academiei 
R.S.R. - cel de-al dol'lea, mai exact, sub aceea a Aca
demiei de ştiinţe sociale şi politice - au constituit mari 
reuşite . Spun aceasta, deoarece fără concu,rsul Muzeului 
de arheologie din Constanţa cele · două reuniuni interna
ţionale n-ar fi avut parte de o consistenţă atît de mare. 
' Conferinţa internaţională ,,EireneH,. ţinută. în 1960 la 
Eforie Nord - organizator, muzeul din Constanţa, Con
gr esul limesului şi aoeJa de epigrafie din 1977 au făcut 
să vină la Constanţa aproape toate celebrităţile 1 Ştiinţi
fice în materie de arheologie, epigrafie şi numismatică 
j in to.;ltă lumea. ·În acest, sens, sînţ ~dificatoare cărţile 
de onoar e, în. care cei ll'lai mulţi ,dintre ei au :,scris şi 
şi-au lă.s·ijţ impresiile, aşa cui:n a înţeles fiecare , ş--:-o. facă, 
în functie de modul cum s-au reflectat realitătile m u-. . . 
zeale . în conştiinţa unor oameni deprinşi. c.u, - atmosfera. 
propriilor muzee. 

--e- Ce ne pute:ţi spune privind valorificarea ppte-nţia
lului arheologic al judeţului ? 

- Pe linia , cercetărilor arheologice :_ s-a descţ,},ţs Şan.,.. 
t ierul arheologic d in cur tea Cateqtalei din Constanţa, 
Mihai frimia a deschis necropela de la Bugeac din sudul 
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• 

Dobrogei ; la Gîrliţa, în aceeaşi parte a judeţului, s-au 
<<leschis sondajele într-o necropolă feudal-timpurie din 
sec. VIJI_.:._X ; s-au reluat, pe scară Înaltă, cercetările. 
la Mţ1ngalia, unde N. Cj1eluţă Georgescu şi E. Bârlă
deanu au înregistrat, de' pe atunci, tot ceea ce se desco
perea în necropola din nord-estul cetăţii Callatis şi :tot 
·Ce însemna necropola romană de pe drum.ul A]beştilor, 
intens cercetată şi în momentul de faţă. !n 1~71, am 
descoperit rnorrnîntul de la Olimp, al unei femei care 
a murit intoxicată de ·plumbul din compunerea unor 
produse cosmetice (astfel de produse erau depuse şi în 
sicriul de lemn, perfect conservat). Acesta avea. să for
meze objec'tul unor frumoase cercetări pe care mu:teul 
nos.tru 1e-a întreprins mai apoi cu reprezentanţi ai pro
gramului arheologic din cadrul C.N.R. (Centrul Naţi0nai 
de Cercetări) din Roma, în frunte cu profesorul Giuseppe 
Donato. Personal am participat la cî.teva manifestări şti
inţiflce de la Roma, cu o comunicave care avea să redea 
tot ceea ce ţinea de această unică descoperi-re. 

Colaborările cu Institutul de arneologie au cunoscut 
· amplificări la Histria, AdamGlisi şi .Răcuiul lui Soare. 

Capidava este reacti vată1 prin susţinerea Cl:l regularitate 
a unor campanii de săpături conduse colegiaJ de către 
Radu Florescu şi N~ Cheluţă Georgescu,. icţr noutatea a 
fost oă tot pe limesul dunărean, de da ta aceasta în apro
piere de Cernavodă ,şi de Rasova, au fost întreprinse alte 
ample cercetări. 

înainte de a vorbi de suita înfă,ptuirilor noastre, aş' 
dori să amintesc că în 1971 tovarăsul Vasile Vîlcu re-

• 
vine în funcţia de prim secretai- al Comitetului judeţean 
de partid şi preşedinte al Consiliului popular. Noua si
tuaţie anuntă o conjunctură: favora©ilă îndeplinirii pla-

• • I 

rtui-ilQr noastre muzeistice. Se puteau relua, în cli:matul 
de înţelegere şi receptivitate„ toate problem.ele care pri
veau i;eorganizijr~a muzeului, restaurarea Monumentului 
triumfal de la Ad,amclisi. înfăptuirea unui adevărat 
lVIuzeu la Mangalia şi a altuia la Histria - ultimul, 
fiind în realitate. reeditarea, pe alte temeiuri şi la alt 
nivel, a veehtului muzeu construit oîndva de Vasile 
Pârvan. 

- Cîn.d s-a trecut la restaurarea Monumentului 
triumfal d.e. l<;t Adamclisi? 
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- Opera a fost pusă în şantier la scurt timp. S-a 
pornit simuJtan, la clădirea muzeuhai 'În ce.mtruJ satului 
.. "\damclisi, unde trel;,uiau montate în totalitate pietrele 
figurate ale monumentului, alături de altele care pro
veneau din săpăturUe practicate anual în .cetatea âlăturată. 
Şantierul de la mon.ument, mai mare şi _ tratat cu atenţ,ia 
cuvenită unei l ucrări insa1îte, a\rea să demareze sub 
atlspicii bu.ne, c<Jnclucerea judeţului la fel,. ca şi cea a 
D.M.I.- ului fiind f0arte aproape, întotdeauna, de teh.ni
eieniî şi muncitorii rest-auratori din, cadrul Trustului lo
cal de c0nstru1 ţîi, care înfăptuia ceva cu totul deosebit. 
Este locul să ucordăm în cuprinsul acestei evocări cîteva 
rînduri pentru cei care au trudit, cu braţele t;;i mintea 
lor, la această re~lizare, epocală . Elabqra_te competent~ 
c©'nvingător şi tratatE; cu talent, proiectele făcute de 
I.P.J; €onstanţa, sub îndrumare.a directorului arhitect 
Gh. Dumitraşcu şi semnate de arh. Dan Rusovan, au fost 
insu$ite de conducerea de partid cu înţelegere depli·nă 
şi în toamna anub1i 1975 punerea ţor în şantier a de
venit o realitate. 

Constructorii trustului local îsi înscriu. numele lor în 
cronica atîl: de frămîntată a celebrului vestigiu: ing. I. 
'răvală, dir ectorul trustului ; şeful şantierub1i ing. Ion 
Haşcă, tehnicianul Marian Drăgan, muncitorii de înaltă 
calificare Gheorghe Răileanu, Costel Diaconu ş.a. Dar 
dacă eforturile censtructorilor s-au dovedit apoi pe mă
sura operei, de ce să nu amintim un fapt aparte, care 
a contribuit substanţial la întregirea şantierului şi la reu
şita operei : DMI - devenită între timp DPCN - a 
făcut investiţii complementare. Să precizăm că lucră
rile lor au premers pe cele ale trustului. Treptele de 
la baza monumentului au 'fost restaurate întocmai, cl:l 
aceeaşi piatră scoasă din cariera de la Deleni, şi cel care 
a condus ~antierul între 1972-1975, a fos t tehnicianul 
Alexandru Panait, şeful lot ului DPCN din Constan\a. 
u,nul dintre eolaboratorii noştri foarte apropiaţi. Refa
cerea treptelor în părţile distruse a constituit numai o 
parte a şantieru1ui DPCN la Adamclisi, fiindcă în paralel 
se fă~eau restaurări im.portante în cetate. Între 1970-
1977, s-a refăcut zidµl de incintă pe latura de vest, cu 
intrarea principală., la fel ca ~i pe poarta de răsărit, cu
intrarea spre monument. În interior, bazilica pro
priu-zisă, strada principală şi unele încăperi aferente 
acesteia au căpătat o nouă înfăţişare, fiind astăzi exemp1e 
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de punere t n valoare -a unor vestigii care pentru cej 
neavizaţi ar fi mult .mai greu de înţeles. 

Pe de altă parte, am convins oonducerea DPCN 
acelaşi entuziast director, Vasile Drăguţ - să contribuie 
cu sumele necesare pentru deziafectarea terenului din 
ju;:u.l monumentului care devenise încă din timpul cer
cetărilor lui Grigore Tocilescu un platou înalt prin de
punerea pămîntului scos din săpături.le sale. S-a făcut 
şi bine şi repede, numai că, o putem spune acum, trebuia 
continuat, spaţiul adia~ent trebµia terasat pentru .a 
se asigura monumentului vizibilitate perfectă din toate 
părţile, nu numai dinsF)'re dubla alee care-l leagă de şo
seaua natională . • 

- După aceste prectzări care ni se par semnificative 
pentru mai buna cunoa$tere a realităţilor legate de tot 
ce a însemnat valorificarea Monumentqlui triumfal d·e 
la Adamclisi, v-am ruga să relataţi despre în'Cheierea şi 
punerea în circuitul naţional a marelui obiectiv. 

- Opera se înGheie în 1977 - d9tă de o imi,ortanţ~ 
covîrşitoare pentru istoria României : se împlinea un 
veac de la Războiul de Independenţă şi cum prea bine se 
stie dobîndirea neatîrnării si libertătii coincidea cu re-• < • 

venirea în hotarele naturale ale ţării a singurei noastre 
provincii transdanubiene, Dobrogea. 

Pregătirile erau mari. Organele superioare de par
tid şi de stat elaboraseră un amplu program de întîm· 
pinare a acestui important eveniment naţional, căruia 
i se circumscrie şi restaurarea Monumentului triumfal 
de la Adamclisi. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al 
P .C.R., preşedintele Republicii, tovatăşa academician dr. 
ing. Elena Ceauşescu, numeroşi alţi membri din condu
cerea superioară d~ p,;lrtid, au făcut o vizită de lucru la 
Constanţa şi în zti..ia de 27 mai 1977 au inaugur,;1.t baza 
muzeistico-atheol0gică de la Adamclisi, respectiv Muzeul 
,,Tropaeum Traiani" şi monumentul restaurat. 

Intr-adevăr, după pregătirile prealabile, o mulţime 
imensă s-a adunat 1a m0nument şi în comună! pentru 
întîmpinarea înalţilor oaspeţi veniţi să cinstească şi să 
inaugureze monumentul şi muzeul. Irni este plăcut să 
redau întocmai, prin pana reporterilor, relatarea fidelă 
a evenimentului publicată apoi în ziua de 29 mai 19771 

in ziarul "Scînteia". ,,Vizita în judeţul Constanţa a luat 
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sfîrsit la Adamclisi - străveche vatră de civilizatLe ro-, ' 
rnânească. ln proiectele şi schiţe}~ specialiştilor ea se 
conturează de pe acum ca o veritabilă aşezare urbană, 
care, în viitorul cincinal, va căpăta dimensiunile unui 
oraş agroindustrial Dar ceea ce a creat faima comunei 
şi a făcqt ca numele ei să aibă o puternică rezonanţă 
în conştiinţa noastră este Monumentul triumfal "Tro
paeum Traiani", ridicat aici între anii 106 şi 109 din 
ordtnl).l împăratului Traian, în. semn de comemora~e a 
v:ictoriilor repurtate de oştile romane împotriva dacrilor, 
s_im bol al latini tă ţii, al prezenţei şi continuităţii neîntre
rupte a neamului românesc pe aceste meleaguri. 

... Elicopterul prezidenţial aterizează pe terenul spor
tiv al comunei, unde se află adunaţi mii de cetăţ.eni din 
Adamclisi şi din comune îhvecinate. 

La coborîrea din elicopter, t0varăşul Nicolae Ceauşescu 
tovarăşa, Elena Ceauşescu, ceilalţi tovarăşi din condueerea 
de partid şi de stat sînt aclamaţi cu urale şi ovaţii. -Se 
scandează minute in şir „Ceauşescu-P.C.R. !" Coloana 
ofîcială de maşini se îndreaptă apoi spre noul muzeu 
,.Tropaeum Traiani". Secretarul general al partidului 
este rugat să taie. panglica inaugurală. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu aprecîază iniţiativa con
struirii muzeului, modul în care a fost realizat, priceperea 
cu oare specialiştii au reuşit să pună în valoare aceste 
comori nepreţuite ale istoriei noastre. 

La ieşirea din muzeu, oaspeţii sînt întîmpinaţ.i de 
un grup de şoimi ai patriei şi pionieri eare oferă flori 
tovarăşului Nicolae Ceauşesc.u, tovarăşei Elena Ceauşescu, 
ea semn al mulţumirii şi dragostei fără margini cu care 
răspund partidului, secretarului său general pentru co
pilăria fericită pe care o trăiesc. 

Coloana oficială părăseşte apoi comuna, îndrept1,n
du-se spre locul în care se înalţă mai:estuos monumentul. 
Miile de cetâţeni ovaţionează îndelung, salutînd ao.est 
moment memorabil. Pe placa de marmoră sînt îns~rise 
în bronz cuvintele „In prezenţa preşedintelui Republicii 
SQcialiste România, Nicola~ Ceauşeseu, Monumentul 
,,Tropaeum Traiani", reconstruit pe temelia edificiului 
ridicat de romani în 109 e.n., a fost redat patrimoniului 
cultural naţional ca mărturie peste milenii a istoriei glo
rioase a poporului român. Mai 1977". Tovarăşul Nicolş.e 

307 

www .ziua constanta.ro 



Ceauşescu adresează cuvinte de laudă tuturor· celor care 
au contribuit la restaurarea monumentului". 

In ciuda timpului capricios, solem11itatea a fost emo
ţionantă, înălţătoare, răsplata binemeritată a unor efor
turi cu împliniri concretizate într-un obiectiv- restaurat 
şi dat circuitului turistic, aşa cum puţine popoare ale 
l1.1mii se pot mîndri. 

- Stimate tovarăşe Rădulescu, inaugurarea, în mai 
1977~ a Monumentului triumfal constituia în realitate' 
numai 0 parte - e adevărat, deosebit de însemnată -
a unui vast program de valorificare a marelui potenţial 
spirittlal şi material pe care- l alcătuia patrimoniul is
toric şi arheologic dobrogean şi mai cu seamă a acel, ( 
muzeistic în curs de transfqrmare radic~lă. Şi fiindcă 
afirmaţia se biz-uie pe fapte şi arg1.1mente, v-am ruga să 
trecem la un alt capitol al marilor nqastre izbînzi d,in 
deceniul .al 0ptulea: ~fu zeul de istorie naţională şi ar
heologie Constanţa. 

- Cum am avut prilejul s-o spun. mai sus, marea 
institutie muzeală din vatra milenarei Constante este . . 
rezultatul unor îndelungate discuţii şi puneri la punct, 
mai întîi în vizitele pe teren şi apoi în cabinetele de lu
cru, atît cu tovară~ul Vasile Vîleu, cit şi ClJ alţi renre
ze.ntanţi ai conducerii centrale şi locale de partid şi de 
stat. 

Am arătat în repetate ocazii necesitatea unui ,1Muzeu'' 
la Constanţa, · care să se bizuie pe o reprezentare fidelă 
şi totală a întregii istorii dobrogen.e, integrată bineînţe
les contextului r~aţional, atît de larg. Am cîştigat şi ade
renţa şi convingerea despre această necesitate a tuturor 
celor în măsură să judece acest lucru. De aceea, în urma 
propuqerilor făcu te de la Constanţa, Comitetul Politfc 
Executiv al C.C. al P.C.R., în planul de măsuri, în 1975, 
privind aniversarea unui secol de la p.r0clamar~a inde
penâen:ţei de stat a ţării noastre, a aprobat organizarea 
unui Muzeu de istot1e naţională. şi arneologică la Cons
tanţa. 

i,11crările noilor amenajări au început imediaţ. Prin 
decret prezidenţjaJ, clăd irea impozantă a primăriei a f os,t 
cedată pentru 0rganâzarea noului muzeu, care să reflecte 
istoria românească, cu privire specială asupra Dobrogei. 

Timp de doi ani şi jumătate, munca fără răgaz, încu
rajată m-ult de către organele de partid şi de stat, avea 
să fie încununată de un binemeritat succes, la şfîrşitu] 
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anului 1.977: într-adevăr, respeetîndu-ne angajamentul 
ferm) să dăm. \În ·'folosrţă cm uzeu:l în an ur în care întregul 
popor aniveFsa centenarul independenţei româneşti, la 
25 decembrie a avut loc inaugurarea, într-o atmosferă 
festivă, însufleţito are. ' 

Amenajat r într-un 'spaţiu adecvat întru totul exigen
ţelor ştiihţifice şi muzeografice ·m,oderne, Muzeul de 
istorie n.aţională şi arheologică C·C?nstaQţa ilust~ează s1n
tetic evoluţia istorică a~ poporulu i român din cele mai 
ve~bi timpuri pînă azi. 1 

, 

Se îne,hJia astfel 1:1n adevăra:t epos muzeistic. Desi
gur, aceasta însemna _ un muzeu mare, cu desfăşurarea 
tematică a întregii istorii rom~neşţJ, tenta aparte 1-0 

dădea însă, materţ~luI, arheologic bogat şi divers, 
- Anul următor avea să vă aducă bucuria unui alt 

~ 

obiectiv : Cc,le9ţia· muzeală Callatis ? 
- lntr-adevăr, legată de replica în beton a tumulului 

care s-a vă.zu:t î.1:1. 1959 şh a dat la iveală cunose.utul mot
mînt cu papirus de la: Callatis, o nouă con:Strucţie, mică 
d'ar potrivită pentru o expunere arheologică, avea sit 
împlineasGă .năzuinţele atîtor cercetători care săp~seră 
în pămîntul Mangaliei, în decu.rsal_. ult imelor decenii, şi 
doreau. fierbinte un muzeu. Oreste ':lTafraJţ, Theofil Sau
ciuc Săveanu şi, mai recent, Constantin Preda, av.eau 
să contribuie indirect prin luerări ştiinţifice şi de un 
mare interes pentru generaţiile actuale de arheologi, 
între care se cuvin·e să amintesc pe ce-i doi slu
jitori plini de rîvnă şi pasiune profesională, Nicolae 
Georgescu Che.luţă şi Elena Bârlădeanu. Ei sînt cei doi 
eare su.praveghează, cereetează şi adună cu migală ves-

. tigiile care apar prettJ,tindeni la Mangalia, făcînd din 
,.,Colecţia" oraşului o adevărată comoară. 

Para:lel cu orgamizarea muzeului Mangali-ei, în ve
chea vilă de pe malul mării, la nordul complexl),lui in 
aer liber - cu zidul de incintă - am adus de l'a Con
stanţa colecţia de ,,pipe" şi obie~te de artă (u.nele orien
tale), pe care le-am orînduit după eriterii artistice, tipo'
logice şi cronolGgice, dînd în 'circuitul expoziţional „Co
lecţia det: curiozităţi Mercurlust'. într-adevăr, oele peste 
500 de pipe, achiziţionate de Muzeul de isto1:te naţională 
şi arheologie-Constanţa de la membrii familiei Vasile Ca
.na_ra;ch·e, constituie azi un obiectiv de atracţie insolil, 
poate una dintre 10ele mai rare-din lume, oare, în partea 
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de sud-eşt a litoralului românesc al Mării Negre înde
plineşte una dintre aele mai deosebite funcţii muzeoţogir

- Pe linia preoc11părilor dv. indirecte, în eursul anu
lui 1982, primăvara, aţi ajuns la unul dintre cele mai 
dor ite scopuri şi anume ~ Complexul arheologic Histria. 

- Da.. l n cetatea de pe malul lacului Sinoe, un muzeu 
care adăpostea piesele rămase la Cetate exista maî de 
mult. Cum aminţeam, însuşi Vasile P ârvan construise 
un m uzeu relativ frumos~ a oărui arhitectură încearcă să 
se apropie de cea a templelor greceşti, dar din cauza 
economiilor prea mar-i, precum şi a lipsei unor calcule 
de specialitate în asemenea lucrări, clădirea s-a şubrezit, 
tr.ebuind să fie demolată. O construcţie anume, pe aleea 
care ducea către c:etate, spre poarta mică, a constituit 
apoi mulţi ani „Muzeul('· Cum Histr ia constituie pentru 
Constanta unul dinti;e cele mai căutate centre turistice 

• 
- aceasta din cauza interesantelor vestigii, dar şi datorită 
peisajului speeifie, a.evatic, s-a discutat în repetate ocazii 
despre necesitatea construirii unui muzeu adecvat. Exista 
şi mult material arheologie, de 1a Cetate şi din zonă1 dc;,ir 
se cuvenea punerea în €Videnţă a săpăturilor de aici, 
deoarece este ce,} mai ;vechi obiect-iv cercetat î.n tară si cu 

• • 
precădere Îfl Dobrogea. 

Trecînd peste discuţiile mai vechi, eu rezultatele care 
s-a11 concret'izat în unele amenajări făcute între anil 
1962-1965, se cade să amintim că în sedinta din 16 oe-. ' 
to·mb1·ie 1973, odată cu acceptarea soluţiei de restaurare 
a monumentului de la Adamclisi, s-a hotărît şi constru
irea muzeului de la Histria. 

Fondurile existau, la fel ca şi pentru Adamclisi. Con
strucţia era prevăzută pentru cincinalul 1970- 1975. Lu-. 
crările au început către sfîrşit,ul cincinalului, dar cum 
într-un titnp atît de scurt eta imposibil de isprăvit o clă
dire m,are, totul s-a reportat pentru următorul. Din 
motive obiective, lucrarea s-a aminat pînă către sfîrşitul 
anului 1979, ca să putem intra în ea, în 19811 spre mij
locul verii. Amenajări-le expoziţionale fireşti in asemenea 
situaţii ne-au angajat r.e_stu1 anului 1982, astfel eă obiec~ 
tivul a pw.tut fi inaugurat la 1 mai 1982. S-a muneît mult 
şi din greu, cu piese mari şi cu maşini gre1e. S-au tra~
sµortat din cetate uriaşele piese de marmură din secto
tul •>sacru", care proveneau de la templul ,,~Iarelu.i zeu.". 

Am reuşit, î.ntr-un inţerval de timp destul de lung, 
ca prin mijloace 1proprii - aşa după cum pr ocedasem şi 
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la Callatis - să realizăm „Comple~ul arheologic Histria", 
într-o ţinută ştiinţifică şi muzeistică pe care o credem 
atractivă şi cu aderenţă la public. S-a dovedit lucrul 
acesta cu prişos'inţă în perioad~ imediat următoare, c1nd 
am înregistrat un mare număr de vizitatori. 

- Ce rol acordati istoriei în educarea maselor ? . - -

- Istoria multimilenar'ă a poporului rGmân repre-
zintă unul dintre cele mai importante şi eficace mijloace 
de cbliloaştere umană, de educare patriotică, revoluţionară 
a oamenilor muncii, a-cea realitate educativă care avîn.d 
funcţie pregnant activă şi constructivă deţine un loc 
prioritar în ansamblul activităţii generale de educaţie a 
maselor. ,ţStabilirea locului în istorie} a asigurării şi con
tinuităţii în bazinul ·carpato-dunărean a poporului ro
mân - a spus tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1-2 iu11ie 1982 - e.onstituiP. 
fundamentul oricărei activităţi ideo_logice şi politico-edu
cative. Nu se poate vorbi de educaţie patriotică, socia
listă fără cunoaşterea şi cinstirea trecutului, a muncii 
şi luptei înaintaşilor noştriH._ 

Fără îndoială rolul istoriei ca stiintă a reconstituirii 
' . 

trecutului, de cunoaştere şi înţelegere a prezentuh,1.i şi a 
prefigurării viitorului este unul deosebit. Şi pentru 
aceastJ idee, pledează în modul cel mai convingător de-a 
lung.u1 secolelor, rolul deosebit pe care l-a avut poporul 
român în această parte a, lumii, eroismul şi dăruirea, _pro
bate în lupta pentru dreptate, unitate şi independenţă. 

înţelegerea datelor devenirU p.oporului român a con
stituit întotdea1;1na un factor im.portant al cunoaşterii de 
sine. Valorificarea a ceea ce a fost înain.tat în trecutul 
s·ău, desprinderea necesarelor învăţă:min,te din ceea ce a 
fost retrograd şi a trebuit combătut au înlesnit pătrund€
rea şi însuşirea acelor adevăruri izvorîte din experienţa 
de veacuri, formînd astfel banca de date şi semnifieaţii 
care a asigurat omului, fiecărei perioade istorice,, înţe
legerea deplină a menirii sale. 

Istoria este deci cea care înlesneşte înţelegerea legi
tăţilor generale ale dezvoltării societăţii umane, contri
buind astfel la aprecierea mersului obiectlv al evenimen
telor, la păstrarea unor convingeri ferme în legătură cu 
locul peporului român în devenirea socială, despre so
cietatea nouă, superioară pe care o edificăm. 

Desprinzîncl permanenţele devenirii, forţele ce o în
soţesc şi impulsionează. istoria oferă concluzii extrem de 
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utile cel0r car·e fac efor;turi să cunoască rezultatele de
mersului său .ştiinţific, îndeosebi cu privire la problemele 
dezvoltării societătii omenesti. . . 

Rolul educativ al istoriei a· fost îfl repetate rînduri 
subliniat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu. În lumina aces-. 
tor orientări, istoria trebuie să devină, în şcoala româ
nească, factorul prinq.ipal de educaţie a tineretului. Moş
tenirea noastră _constituie nu numai temeiul unei. admi
raţii fireşti faţă de opera tenace şi generoasă a înainta
şilor, ci şi cadrul în cc;ir e s~ dezvoltă sentimentul de răs
pundere faţă de soarta naţiunii noastre socialiste şi se 
asumă conştient obligaţia de a păstra şi a spori pat:rimo"' 
niul moştenit. Ea poate şi trebuie să partieţpe la for
marea hotârîtii ferme a tuturor tînerilor de a-şi dedica 
întreaga energie, elanul, puterea de m,unoă şi chiar viaţat 
dacă va fi :nevoie, pentr u a sluji cu credinţă interesele 
fundamentale ale poporului român, pentru continua in
florire a patriei, păstrarea independenţei şi suveranită~ii 
sale, a marilor cucerjri ale anilor socialismului şi per
spectivelor luminoase izvorîte din documentele de partid. 

Desigur, nu trebuie uitat faptuJ că apropierea prin in
termediul istoriei de conţinutul noţiunilor de patrie şi: 
patriotism trebuie să se facă în strînsă legătură cu dez
vol tarea spiri tulai de prietenie cu alte popoare, de oon
luerare şi convieţuire a oamenilor muncii români cu eei 
aparţinînd naţionalităţilor eonlucuitoare. 

Iştoria pe care BălcesGU o numea „cea dintîi earte a 
unei naţii" prin clasificarea semnificaţiilor fiecărui eve
niment, prin întreaga sa tematică şi încăro~tură, poate 
sluj.i în modul cel mai firesc şi trainic scopul educaţio.naL 
Pentru tînăra generaţie, pentru interesul ei, însă, este 
obiectiv necesar ca cel ce instituie actul educational să 

' ştie că va realiza scopul dorit, dacă adevărurile şi con-
cretitudinea pe care le încorporează aceste lecţii se vor 
ridica la nivelul cunoştin·ţelor şi sensibilităţii acestei ge
neraţii. 
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