
Momente emoționante
pentru Educația
constănțeană! Foști elevi,
cadre didactice și colaboratori
s-au întâlnit în sala „Remus
Opreanu” a Palatului
Administrativ din Constanța
pentru a omagia activitatea
unui dascăl de renume - prof.
dr. Olga Duțu, un model
pentru tânăra generație. La
eveniment au participat conf.
univ. Elena Frâncu și dr.
Costin Scurtu, director al
Muzeului Naţional Militar
„Regele Ferdinand I” Filiala
Constanţa.

Fost profesor de Limba și
literatura română și director al
Liceului Pedagogic din
Constanța, inspector școlar
general, scriitor, Olga Duțu
este reprezentarea unei
povești de succes despre
educație și formare
profesională. 

Acțiunea s-a înscris în
cadrul concursului național
pentru licee Euroscola 2019-2020, ediția a XII-a, la care
participă 24 de elevi și 2 profesori coordonatori de la
Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din
Constanța. Concursul este lansat de Biroul de Legătură al
Parlamentului European în România, în parteneriat cu
Ministerul Educației Naționale.

Întâlnirea a fost deschisă de
prof. dr. Anamaria Ciobotaru,
director al Colegiului Național
Pedagogic „Constantin
Brătescu”, care a vorbit despre
activitatea prof. dr. Olga Duțu în
cadrul instituției. „Colegiul nostru
este foarte legat de
dumneavoastră, vă iubim foarte
mult. Dumneavoastră ați făcut
enorm pentru această instituție,
după ce n-ați mai fost în această
instituție. Ați scris despre ea, ați
păstrat vie memoria în
comunitatea locală și ați
continuat demersul pe care l-ați
început în instituția noastră. Este
foarte important în societatea în
care trăim, aflată în permanentă
schimbare, să ne raportăm la
modele adevărate. Cu siguranță
cei 24 de elevi și cei 2 profesori
care coordonează activitatea în
cadrul colegiului s-au gândit
foarte bine să transpună în plan
real deviza „Educația schimbă
vieți”, găsind un model care a
schimbat destine nu numai în
Dobrogea, ci și în România, în
persoana doamnei profesor Olga
Duțu”, a declarat prof. dr.
Anamaria Ciobotaru.

Ecaterina Radu, director al
Grădiniței cu Program Prelungit
„Azur”, Cristina Dragomir,
director executiv adjunct al
Directiei Tehnic Administrativ din
cadrul Primăriei Constanta și
conf. univ. dr. Roxana Topor în
cadrul Universității Spiru Haret
au vorbit, în calitate de foste
eleve, despre modul în care
întâlnirea cu acest dascăl de
seamă le-a schimbat viața.

Emoționată, Olga Duțu le-a
adresat elevilor un mesaj de

susținere. „Vreau să fiți
mândri că sunteți elevii
acestui liceu, primul din
Constanța, și continuați
tradiția atâtor generații din
126 de ani de existență -
răspândiți frumosul, binele
și respectul pentru ființa
umană. Sunt foarte fericită
că acest colegiu din
Constanța se situează
astăzi la nivel national la
exigențele învățământului
modern. Este o echipă
excepțională, dinamică și
foarte bine pregătită
profesional, care are
esența necesară oricărui
dascăl, și anume iubirea
pentru copii”, a declarat
prof. dr. Olga Duțu.

Campania „Flying to
the future through
education” invită elevii și
membrii comunității să
conștientizeze rolul
esențial pe care educația îl
are pentru oricare tânăr.

Scopul proiectului este să creeze experiențe educaționale
autentice, care să le asigure tinerilor un parcurs profesional
de succes.

Euroscola reunește în fiecare an liceeni din toate cele
28 de state membre ale Uniunii Europene.
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Întâlnire a
primarului

Făgădău cu
reprezentanți ai
Băncii Mondiale

Primarul municipiului Constanța, Decebal
Făgădău a participat la o întâlnire de lucru cu
Directorul Regional pentru Dezvoltare
Durabilă în Europa și Asia Centrală, domnul
Steven Schonberger, Directorul Dezvoltare
Urbană și Reziliență pentru Europa și Asia
Centrală, domnul David Sislen, Directorul de
Ţară al Băncii Mondiale pentru România şi
Ungaria, doamna Tatiana Proskuryakova și
Directorul Executiv în cadrul Consiliului Băncii
Mondiale, domnul Florin Vodiță. Tema centrală
a discuțiilor a vizat acordul de servicii de
asistenţă tehnică pe baza căruia
municipalitatea pune în aplicare bunele
practici internaţionale în domeniul dezvoltării
urbane. “Constanța trece printr-o transformare
profundă. (...) Aveam nevoie de acest acord
care ne furnizează cele mai bune soluții ale
specialiștilor pentru a dezvolta orașul pe mai
multe planuri. Schimbăm mentalități și lucrăm
după proceduri bine stabilite”, a declarat
Decebal Făgădău.

Constanța este primul oraș  din lume care
a încheiat un acord de asistență tehnică,
lucrând direct cu Banca Mondială pe trei piloni
principali:

1. Consolidarea capacităţii de planificare
şi management al investiţiilor, cu accent pe
sprijinirea îmbunătăţirii proceselor de
planificare şi implementare a proiectelor,
îmbunătăţirea gradului de sustenabilitate
financiară a municipalităţii şi elaborarea unui
program de investiţii multianual;

2. Îmbunătăţirea capacităţii de
management al activelor municipale şi de
regenerare urbană, prin identificarea unor
bunuri neutilizate la adevăratul lor potenţial şi
care ar putea fi valorificate mai bine în
vederea susţinerii obiectivelor de politici
publice pe care şi le propune primăria. În plus,
se acordă sprijin şi pentru adoptarea bunelor
practici internaţionale pentru dezvoltarea
urbană a oraşului, precum şi pentru abordarea
activităţilor de reabilitare a cartierelor cu
arhitectură veche.

3. Sporirea gradului de competitivitate a
zonei metropolitane, cu accent pe dezvoltarea
unui profil de competitivitate în Zona
Metropolitană Constanţa, evaluându-se
performanța comercială a municipiului şi
capacitatea acestuia de a-şi valorifica
potenţialul de export şi sprijinirea eforturilor
primăriei de promovare şi facilitare a
investiţiilor.

“Ne bucurăm că și Banca Mondială
contribuie cu experiența și soluțiile propuse
astfel încât cetățenii să devină participanți
activi la dezvoltarea orașului lor”, a declarat
Directorul Regional pentru Dezvoltare
Durabilă în Europa și Asia Centrală, Steven
Schonberger.

Reamintim faptul că administrația
constănțeană a semnat, în 2017, cu Banca
Mondială, un acord de asistență tehnică pe o
perioadă de trei ani, al cărei obiectiv declarat
este transformarea municipiului într-o
destinaţie mai atractivă, mai competitivă şi mai
„smart“ pentru investitori şi locuitori.

În cadrul acordului de
asistenţă tehnică în domeniul

dezvoltării urbane
Prof. dr. Olga Duțu, model
pentru tânăra generație

Prof. dr. Olga Duțu, adresându-se
elevilor Colegiului Național Pedagogic

„Constantin Brătescu”, primul din
Constanța: „Răspândiți frumosul, binele

și respectul pentru ființa umană!“


