
n EmblEmă n În 1954, în Constanța era
inaugurat cinematograful Republica. O emblemă
atât pentru oraș, cât și pentru țară, pentru că era al
doilea cinematograf ca mărime și importanță din
România, după Patria din București. Ținând cont de
posibilitățile limitate de distracție de dinainte de ‘89,
Republica a reprezentat pentru constănțeni, și nu
numai, oaza de cultură și distracție, refugiul unde
oamenii, din toate generațiile, uitau de cozile la
carne, lapte și pâine, de lipsa de lumină și de toate
nejunsurile ”epocii de aur”. Având aproape 1.000 de
locuri, la Cinema Republica au rulat mii de filme
străine și românești, cele mai multe fiind difuzate în
permieră națională. Pentru a putea urmări un film
bun, oamenii ajungeau să stea la cozi imense și se
călcau în piciore, doar or putea prinde un bilet. ”Era
un cinematograf de premieră. Erau doar câteva
studiouri în țară care aveau acest statut. Și ca să
înțelegem mai bine importanța acestui cinematograf,
Republica a avut prima sistemul Dolby Digital, care
oferă filmelor o calitate foarte bună”, a spus directorul
Direcţiei Judeţene de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor din cadrul
Consiliului Județean Constanța (CJC), Dan Cojocaru.

n dECădEREA n Cinematograful Republica a ținut steagul
sus timp de 40 de ani, fiind unul dintre cele mai moderne din
România și din Europa de Est. După schimbarea regimului
comunist, coroborată cu invazia tehnologiei, studioul și-a pierdut
din strălucire, iar, treptat, publicul și-a pierdut interesul. Fără o
implicare a Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a
Filmelor ”România Film”, cea care avea în proprietate
cinematograful, și după o încercare de privatizare eșuată,
Republica s-a degradat, iar la mijlocul deceniului trecut a ajuns o
ruină. Salvarea a venit de la CJC, care a preluat imobilul și care
dorește să-l resusciteze cu ajutorul fondurilor europene,
transformându-l într-un ”Centru multifuncțional educativ pentru
tineret”, care va purta numele regretatului actor constănțean Jean
Constantin.

n RENAȘTEREA n Reabilitarea cinematografului Republica a
intrat în linie dreaptă, iar astăzi vor începe lucrările de modernizare

a studioului, care va fi echipat cu aparatură modernă: sistem de
proiecţie, sistem lumini şi sistem de sunet, laptopuri, video
proiectoare, ecrane de proiecţie şi plasme TV. În plus, clădirea va
fi consolidată, fațada va fi refăcută și, cel mai important, imobilul
existent va mai avea un etaj. ”Centrul multifuncțional presupune, în
primul rând, o sală de cinema modernă, unde se vor putea viziona
filme în format 3D, la cel mai înalt standard. În plus, vor putea fi
organizate diverse workshop-uri și spectacole multimedia”, a
punctat Cojocaru. El a adăugat că Centrul va fi accesibil pentru
toate buzunarele. ”Spre exemplu, voi propune să fie aduși și copiii
din mediul rural, deoarece mulți dintre ei nu au văzut un film la
cinematograf, ca să nu mai vorbim de peliculele în 3D”, a punctat
Cojocaru. Ca element de noutate, directorul Direcției Județene a
Distribuției și Exploatării Filmelor a spus că în Centrul ”Jean
Constantin” vor fi expuse diverse obiecte care au aparținut marelui
actor.
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un jurnalist de
la b1TV este

învinuit de șantaj
Realizatorul TV Andrei Bădin este pus sub

învinuire de către procurori, sub acuzația de șantaj.
Cum a ajuns el în această situație? Credem că a
mers pe principiul “cine nu respectă bănuțul nu e
demn de un ban mai mare”. Jurnalistul postului de
televiziune B1TV este acuzat că ar fi luat bani de la
președintele Consiliului Județean Mehedinți, Adrian
Duicu, pentru a nu realiza o emisiune pe tema
afacerilor pe care le derula fiul ministrului Muncii,
Rovana Plumb. De altfel, publicația online news-
mehedinti.ro a relatat încă din 1 iulie că, în urma
audierii lui Duicu, procurorii au găsit în interceptările
telefonice de la dosar o convorbire în care Bădin îi
cere “bani de concediu” președintelui CJ Mehedinți. În
interceptări ar exista o convorbire în care realizatorul
B1 se laudă că deține mai multe înregistrări și poze
compromițătoare cu Rovana Plumb, pe care
intenționează să le difuzeze în cadrul unei emisiuni.
Duicu este de acord și îi cere lui Bădin un cont pentru
a-i putea transfera suma de bani cerută, circa 5.000
de lei. Pe interceptările din dosar apare un SMS trimis
de Bădin către Duicu, cu detaliile unui cont bancar, iar
ulterior, plata a fost făcută din contul uneia dintre cele
trei societăți deținute de către familia Duicu către
contul indicat de Bădin. Imediat, Adrian Duicu a
înregistrat la DNA o plângere penală împotriva lui
Andrei Bădin, pentru șantaj. Apropierea funiei de par
pentru chiriașul de la Cotroceni odată cu terminarea
ultimului mandat face victime, se pare, știut fiind că
portavocea de imagini a șefului statului o ţine
televiziunea B1. 
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ÎN CONTul dATORiilOR ARmATORului 

„Nimeni nu este mai puternic înlănţuit decât cel care crede, în mod greşit, că este liber.“ 

Goethe
24 iulie 2014

CJC PROiECT PENTRu Că AR fi CERuT
bANi dE lA AdRiAN duiCuCinematograful Republica,

transformat în Centrul ”Jean
Constantin”

După ce timp de mai mulți ani a fost în ”moarte clinică”, fostul
cinematograf Republica va fi readus la viață și transformat în Centrul
multifuncțional ”Jean Constantin”, unde vor putea fi vizionate filme în
format 3D

O navă abandonată de aproximativ un an
în Portul Constanța și veche de două decenii
va fi scoasă la licitație de Federaţia
Internaţională a Transportatorilor (ITF) în
contul datoriilor acumulate de armator, care se
ridică la 270.000 de dolari, din care 150.000
de dolari reprezintă creanțele către echipajul
navei. Potrivit reprezentantului ITF în România,

Adrian Mihălcioiu, cargoul ”Kusva 1”, sub
pavilion Kiribati (Turcia), a fost abandonat în
Portul Constanța din august 2013. Deși
reprezentanții ITF au făcut o serie de
demersuri către armator în vederea achitării
salariilor marinarilor, dar și a celorlalte datorii,
acesta nu a dat niciun semn. ”Din august anul
trecut și până în prezent s-au acumulat datorii
cu salarii, taxe către autoritățile portuare și
cele de întreținerea navei de 270.000 de
dolari. Pentru că armatorul nu vrea să
răspundă solicitărilor noastre, se va organiza o
licitație de vânzare a navei pe 8 august. Până
atunci, armatorul poate să-și revendice nava,

însă doar după ce își achită datoriile”, a
declarat Mihălcioiu. El a precizat că prețul de
pornire al licitației va fi cel la care este
evaluată nava, respectiv 273.000 de dolari.
Potrivit inspectorului ITF, la sosirea în
Constanța, nava avea un echipaj format din 14
navigatori, la această oră rămânând la bord
numai trei marinari. ”O parte dintre ei au fost

ajutați financiar și cei mai
mulți au ales să plece
acasă. Acum, la bordul
vasului se mai află trei
marinari, doi azeri și un
turc”, a spus Mihălcioiu. 

Cargoul „Kusva 1” a
fost construit în 1994.
Are 73,8 metri lungime,
12,8 metri lăţime şi
capacitatea de 2.155
tdw. În prezent, nava
este ieşită din clasă şi se
află în conservare, în
dana 78 a Portului
Constanţa. Într-o situație
similară se află și nava
”Nikolay Meshkov”, sub
pavilion Belize, aflată în
Portul Constanța din
martie 2014. Nava a fost
trecută în conservare, iar
echipajul, neplătit din
septembrie 2013, a fost

repatriat în urmă cu o săptămână. Datoriile
acumulate de armator depășesc și în acest
caz 200.000 de dolari, acesta fiind acționat în
instanță. De-a lungul timpului, ITF România a
obținut în justiție vânzarea mai multor nave
străine pentru recuperarea salariilor restante
ale echipajelor. Printre cele vândute se
numără: „Ionian Saylor” - cu suma de
1.500.000 dolari, „Island of Inousse” - pentru
900.000 dolari, „Bermuda” - 75.000 dolari,
„Aurica” - 350.000 dolari. 
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Navă abandonată în Portul
Constanța, scoasă la licitație

Nava care se află în conservare în Portul Constanța de
aproximativ un an va fi scoasă la licitație pe 8 august 


