COMUNICAT DE PRESA
Vineri, 11.04.2008, cu prilejul pomenirii Sfantului Ierarh Calinic de la Cernica primarul
comunei Cumpana, ec. Mariana Gaju si preotii celor doua biserici ortodoxe : ’’Sf. Parascheva ’’ –
Preot Ion Soare si Cosmin Ciocan si ’’ Sf. Maria ’’ – Preot Daniel Poenaru si Preot Alin Bumb, Preot
Alexandru Ionescu , au organizat un pelerinaj la Manastirea Cernica, Manastirile Pasarea si Sf.
Antim, precum si la Catedrala Patriarhala din Bucuresti unde se afla moastele Sfintilor Dimitrie Cel
Nou Basarabov si parti din moastele Sintilor Constantin si Elena.
Aproximativ 300 de enoriasi din
comuna, aflati in a 5-a saptamana
de post – Postul Sfintei Invieri - au
luat parte la slujba de pomenire a
Sf. Ierarh Calinic de la Cernica unde
se afla si moastele Sfantului Ierarh
Calinic. Aici s-au impartit pelerinilor
din toata tara prezenti la slujba de
praznuire, 300 de portii de mancare
de post .

Sambata, 12.04.2008, orele 10.00, a avut loc a doua activitate in cadrul campaniei ’’
Dorim sa traim intr-un mediu curat’’, campanie initiata de Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara
Cumpana in parteneriat cu Primaria comunei Cumpana, Scoala cu Clasele I – VIII Cumpana, ONG
World Vision, Habitat For Humanity Cumpana, Postul de Politie Cumpana, Serviciul de Politie
Comunitara Cumpana, Consiliile celor doua parohii ortodoxe din localitate si agenti economici.
Sub genericul ’’ Nu risipim, nu
aruncam, gandim si valorificam ’’,
activitatea a inceput cu un concurs
între elevii şcolii, cuprinzând
întrebări despre mediul
înconjurător . După finalizarea
concursului elevii Şcolii cu clasele
I-VIII Cumpăna s-au deplasat pe
un numar de 7 străzi din localitate
pentru adunarea hârtiilor, peturilor şi ambalajelor aruncate de
cetăţeni . S-au colectat aroximativ
72 de saci cu deseuri .
Cei 130 de elevi au fost însoţiţi de cadre didactice, membrii ai Asociaţiei pentru
Dezvoltare Comunitară Cumpăna, tinerii comunei Cumpana – Asociatia ’’ Tanara Speranta’’,
Asociatia sportiva ’’ Victoria’’ Cumpana si coordonatorii proiectului primarul comunei Cumpana –
Mariana Gajub şi Aurelia Filip – responsabilul componentei educaţie din cadrul asociaţiei. Aceste
activitati vor fi continuate pe data de 22 aprilie, odata cu sarbatorirea ’’Zilei Pamantului’’ si se vor
planta arbori si flori in spatiile verzi din comuna .
Mesajul transmis de organizatori a fost următorul: ,, Noi, oamenii oriunde ne vom afla ,
avem datoria de a respecta darurile naturii şi mediul înconjurător pentru binele generaţiilor de azi
şi viitoare’’.
Primaria comunei Cumpana spera ca prin derularea acestor activitati, sa ajute la
combaterea degradarii mediului inconjurator, pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos pentru
generatiile viitoare .
Prin mediatizarea acestor activitati dorim sa atingem obiectivele pe care si le propune
aceasta campanie :
·
Înţelegerea de către membrii comunităţii a importanţei protejării mediului şi a
implicării în păstrarea unui mediu curat;
·
Conştientizarea interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii
membrilor comunităţii;
·
Îmbunătăţirea calităţii mediului în comunitate şi în împrejurimile acesteia;
·
Oportunitatea
de a dezvolta spiritul civic şi capacitatea membrilor
comunităţii de a lua decizii ecologice prin acţiuni de voluntariat.

Invitaţie
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL
DE DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ
Ediţia a VI-a
Cumpăna, 16 decembrie 2007
Sub îndemnul acestor cuvinte, Primăria şi Consiliul Local al comunei Cumpăna, în colaborare cu
Consiliul Judeţean Constanţa şi Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Constanţa , au deosebita plăcere de a va invita sa participati, alaturi de noi, la cea
de-a sasea editie a Festivalului International de Datini si Obiceiuri de Iarna intitulat :
"DUPA DATINA STRABUNA"
Sfintele sarbatori de iarna vor fi incununate la Cumpana de acest festival, care va fi sustinut de
ansambluri folclorice renumite din toate zonele etno-folclorice ale tarii, precum si ansambluri din
localitatea Dobrich – Bulgaria .
Manifestarea culturala va fi deschisa in data de 16 decembrie 2007, ora 1000, cu o parada
a portului popular, ce se va desfasura in centrul comunei, pe Soseaua Constantei, urmată la ora
1030 de Sfinţirea „Porţii de Intrare” în comuna Cumpăna.
În sala mare a Casei de Cultură, ansamblurile folclorice vor prezenta datinile si
obiceiurile de iarna din zonele de provenienta.
Recitalurile vor fi sustinute de interpreti consacrati ai cantecului popular romanesc :
SOFIA VICOVEANCA, ELISABETA TURCU, IOAN DORDOI,
FELIX GALAN,
NICUSOR
IORDAN, STEFAN VLAD, ION AMITITELOAIE si vor aduce caldura si lumina in sufletele
spectatorilor .
Purtati de dorinta de a pune in valoare traditia, cultura si folclorul romanesc, vom fi
onorati de prezenta dumneavoastra la aceasta sarbatoare a Nasterii Domnului Iisus Cristos.
Va multumim pentru participare!
Primar,
Ec. Mariana GÂJU
ANSAMBLURI FOLCLORICE PARTICIPANTE LA
FESTIVALUL INTERNATIONAL DE DATINI SI OBICEIURI DE IARNA
“DUPA DATINA STRABUNA”
Editia a VI-a
16 decembrie 2007
1. ansamblul folcloric “Brauletul” din comuna Vulcanesti – Prahova
2. grupul vocal “Dimitrana” din comuna Vulcanesti-Prahova
3. grupul folcloric “Liliacul” din Baia de Arama – Mehedinti
4. ansamblul folcloric “Floarea Soarelui” din orasul Saveni – Botosani
5. ansamblul folcloric “Plaisorul” din comuna Salistea – Alba
6. ansamblul folcloric “Veselia Motilor” din comuna Horea – Alba
7. grupul de colindatori “Fiii Dobrogei” din Constanta
8. ansamblul folcloric “Romancuta” din comuna Cumpana – Constanta
9. ansamblul folcloric “Mugurasii Cumpenei” din comuna Cumpana-Constanta
10. ansamblul folcloric “Doncievo” din Dobrich – Bulgaria,
11. ansamblul folcloric “Telerig”, din Dobrich – Bulgaria
12. ansamblul folcloric “Tervel” din Dobrich – Bulgaria
13. ansamblul folcloric “Balada” din Botosani
14. ansamblul folcloric “Socacitele” din comuna Mesesenii de Jos – Salaj
15. grupul de colindatori din comuna Tufesti – Braila
16. ansamblul folcloric “Miozotis” din orasul Baneasa – Constanta
17. ansamblul folcloric “Bechet” din comuna Bechet – Dolj
18. ansamblul folcloric “Flori de Mar” din comuna Poiana Marului-Brasov
19. ansamblul folcloric “prietenia” din comuna Mihail Kogalniceanu-Constanta
20. ansamblul folcloric “Junii Valahi” din orasul Pucioasa - Dambovita

Delfinul de Mare
Ediţia a VI –a
Avem deosebita plăcere de a vă invita la acest eveniment, ce se va desfăşura în sala de
spectacole a Casei de Cultură din comuna Cumpăna, în zilele de 23 şi 24 noiembrie 2007.
Vor participa concurenţi din toate localităţile judeţului Constanţa.
Concursul se va desfăşura în ziua de vineri 23 noiembrie 2007, începând cu ora 11.00,
pe trei secţiuni de vârsta, astfel:
- secţiunea I – copii cu vârsta cuprinsă între 6 - 10 ani
- secţiunea II – copii cu vârsta cuprinsă între 10 – 14 ani
- secţiunea III – copii cu vârsta cuprinsă între 14 - 18 ani
Spectacolul de gală şi festivitatea de premiere vor avea loc
sâmbătă, 24 noiembrie 2007, începând cu ora 11.00
Pentru a celebra împreună spiritul deschis, lumina înţelepciunii, descoperirea de noi talente
interpretative, formarea unei culturi muzicale, aprecierea frumosului şi respectul pentru creaţie şi
creatori, ne face o deosebită plăcere să vă avem alături de noi la acest eveniment cultural.
- descarca de aici Regulamentul Concursului (.doc)
- descarca de aici Fisa de Inscriere (.doc)
Primarul comunei Cumpăna,
Ec. MARIANA GÂJU

Sărbătoarea “Ziua Recoltei”
Dupa multe luni de caldura insuportabila, o toamna melancolica si racoroasa s-a lasat peste noi, ca
o inserare luminata de un felinar singuratic....
Toamna, anotimpul socotelilor lumesti si duhovnicesti, este atat de frumoasa incat inclina balanta
cu probleme.
Întotdeauna, toamna, când sufletul ni se aşează ostenit de aşteptarea şi dorinţa ca fiecare sămânţă
să-şi împlinească rodul, sărbătoarea recoltelor vine să ne încununeze truda şi să ne aducă
speranţa.
“Ziua Recoltei” a fost şi este de când lumea ziua ţăranului român, a truditorului cu mâinile
sfinte, care lucrează pământul în tăcere cu gândul doar la Dumnezeu şi la familia lui.
În decursul unui an, rare sunt momentele când ţăranul are parte de o clipă de răgaz.
El este foarte zgârcit cu bucuriile si odihna lui, simtind permanent datoria de a le oferi
altora. Se simte dator şi este în stare doar să dăruiască si să-şi ocrotească familia.
Doar o dată pe an, într–o singură zi îşi îngăduie un moment de odihnă şi de fală, de “Ziua
Recoltei”. Până şi numele acestei sărbători spune mult despre modestia taranului român: nu i-a
spus “ziua agricultorului” sau “a ţăranului” ci “ziua recoltei” ca să cinstească şi rodul pământului.
De cinci ani, la Cumpana, s-a statornicit obiceiul ca noi, cetăţenii comunei, care ne-am
desprins din rândul acelora pentru care pământul este sfânt, să ne ocupăm de organizarea acestei
sărbători.
O facem de fiecare dată cu respect şi bucurie, cu emoţie şi încântare.
Să păstrăm în memoria noastră această imagine, să ne închinăm în faţa oamenilor care au
adus aceste roade pe mesele noastre şi să ne promitem că indiferent ce timpuri vor veni, cât de
departe ne va duce istoria, vom păstra cu sfinţenie tradiţiile româneşti.
Primar,
Ec. Mariana Gâju
«Zilele Comunei Cumpăna»
“Ziua Recoltei”
Consiliul Local şi Primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa organizează «ZILELE
COMUNEI CUMPĂNA» şi cea de-a V-a ediţie a sărbătorii roadelor pământului, intitulată «ZIUA
RECOLTEI».
Privilegiaţi fiind de buna colaborare pe care o avem cu instituţia dumneavoastră, ne simtim
onoraţi să vă adresăm invitaţia de participare la această sarbatoare a comunei Cumpăna, comună
care, prin realizările harnicilor locuitori a căpătat statutul de ’’SAT EUROPEAN ’’.

Manifestarea se va desfăşura pe stadionul din localitate, în zilele de 22 şi 23 septembrie
2007, începând cu ora 10.00
Vor fi alături de noi Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, Consiliul Judeţean
Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie si Agricultură Constanţa, Direcţia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, precum şi prestigioase firme din domeniile :
agricultură, industrie alimentară, construcţii de maşini, dar mai ales producători agricoli din
localitate, judeţ, ţara şi străinătate.
Sărbătoarea va fi presărată cu momente artistice susţinute de trupe si ansambluri din
localitate, judeţ şi din ţară.
Pentru a fi cât mai frumoase aceste zile de sărbatoare, vom fi onoraţi de prezenţa
ansamblurilor de muzică şi dans popular din localităţile cu care comuna Cumpăna este infrăţită :
Puhăceni – Chişinău Republica Moldova, Dobrich – Bulgaria, Akcay – Turcia, Meliki - Grecia şi
Leuven – Belgia.
Cu deosebita consideratie pentru activitatea pe care o desfasurati spre binele administratiei
publice, va multumim anticipat pentru prezenta dumneavoastra in comuna Cumpana.
Descarca de aici programul manifestarilor (format . PDF)
Primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa,
Ec. Mariana GÂJU

COMUNICAT DE PRESA
Consiliul Local al comunei Cumpana, reprezentat legal de doamna primar, Ec.
Mariana Gaju, alaturi de Consiliul Parohial al Bisericii ’’Adormirea Maicii Domnului’’ are
deosebita stima si onoare de a va invita sa participati la sarbatoarea Hramului Bisericii
’’Sfanta Maria’’ din data de 15.08.2007.
Consiliul Parohial al Bisericii ’’Adormirea Maicii Domnului’’ si Consiliul Local Cumpana
vor fi onorati de prezenta dumneavoastra la aceasta sarbatoare ce va avea urmatorul
program:
7.30 – Intampinarea Inalt Preasfintiei Sale Teodosie Arhiepiscopul Tomisului;
8.00 – Slujba religioasa de sfintire a Troitei din localitate;
8.30 – Procesiune cu moastele Sfantului Andrei de la Troita pana la Biserica Sf. Maria;
9.00 – Slujba de sfintire a amplasamentului pe care se aseaza temelia Pietei Agroalimentare din
comuna Cumpana;
9.30 – Slujba de sfintire a amplasamentului pe care se aseaza temelia celor 64 de locuinte pentru
tineri din comuna Cumpana;
9.45 – Slujba religioasa la Biserica Sf. Maria;
12.30 – Praznicul sfintei sarbatori.
PRIMAR,
Ec. Mariana Gaju
COMUNICAT DE PRESA
Consiliul Local Cumpana, reprezentat legal prin persoana primarului, doamna ec. Mariana
Gaju, in baza dispozitiilor Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, art. 16 alin.
(1) “initiativa unitatilor administrative-teritoriale de a coopera si de a se asocia cu unitati
administrative – teritoriale din strainatate, precum si de a adera la o asociatie internationala a
unitatilor administrative – teritoriale , va incheia un acord de infratire cu localitatea AKCAY din
TURCIA.
Parteneriatul are ca scop dezvoltarea colaborarii intre comunitati, organizatiile publice si de
cultura, manifestari comune in domeniile cultura, invatamant, turism, sport, activitati sociale,
economie.
Delegatia din Turcia va fi prezenta in comuna Cumpana in perioada 01.08 - 05.08.2007, unde se
vor intalni cu reprezentanti ai administratiei publice locale, ai institutiilor din localitate,
reprezentanti ai etniei musulmane din comuna.

Semnarea acordului de infratire va avea loc in data de 02.08.2007, orele 1500, in sala de
sedinte a Casei de Cultura Cumpana.
Incepand cu orele 1600, pe scena Casei de Cultura Cumpana se va desfasura un program
artistic sustinut de solisti si ansambluri artistice romanesti si turcesti :
Solista Melek Nurmambet.
Corul de Femei ’’ Mehtah’’ din Constanta.
Ansamblul turcesc ’’ Denli Kanlar ’’ din Constanta.
Ansamblul turcesc ’’ Fidanlar’’ din Constanta
Ansamblul de dansuri populare ’’ Romancuta’’ din Cumpana.
Ansamblul de dansuri populare ’’ Mugurasii Cumpenei ’’ din Cumpana.
Primar,
Ec. Mariana Gaju

Motto:
"Viata unei natiuni este cultura ei proprie."
Invitatie
Sub indemnul acestor cuvinte, Consiliul Local al comunei Cumpana, Consiliul Judetean
Constanta, Organizatia Crestin Umanitara World Vision Romania- Echipa Zonala Constanta,
impreuna cu Postul de Radio Antena Satelor Bucuresti, au deosebita bucurie de a va invita sa
participati la cea
de-a patra editie a Festivalul National de Folclor perntru tinerii interpreti
"Dor de cant romanesc"
Manifestarea se va desfasura in cadrul Casei de Cultura a comunei Cumpana, in ziua de 26
mai 2007, incepand cu ora 1100.
Gala laureatilor si Festivitatea de premiere vor avea loc in ziua de
27 mai 2007, incepand cu ora 1300.
Festivalul-concurs este deschis artistilor amatori, solisti vocali din tara, interpreti ai
cantecului popular romanesc, avand varsta cuprinsa intre 6 si 18 ani.
Pentru mai multe relatii vom fi contactati la numerele de telefon : 0241/739.003(int. 108
pentru fax), 0241/739.845, 0728/240.957 d-ra Gabriela Gogonea si 0721/355.559 d-na Raluca
Crap.
Incarca fisa de inscriere de aici (format.pdf).
Incarca Regulamentul de Participare de aici (format.pdf).

•

Primar,
Ec. Mariana Gaju
Vezi pliantul editat de primaria comunei Cumpana cu tema Cumpana o
localitate fara Criminalitate ! (format .pdf)
SERBARE CAMPENEASCA

1 Mai este o sarbatoare a muncii, o sarbatoare europeana, consacrata si recunoscuta de
majoritatea popoarelor. Este o sarbatoare a celor ce muncesc si aici se includ toti cei care
considera ca fac acest lucru.
Faptul că este preluată în unanimitate de alte naţiuni europene face ca poporul nostru să
se manifeste nu numai în creaţiile ce-i aparţin exclusiv, ci şi în modul în care asimilează motivele
de mare circulaţie.
Consiliul Local al Comunei Cumpana are deosebita placere de a va invita la o serbarea
campeneasca, ce va avea loc in ziua de 1 MAI, incepand cu ora 11.00, pe malul stang al Canalului
Dunare- Marea Neagra.
Va invitam la noi acasa, in comuna Cumpana, unde atmosfera creata si voia buna vor fi
intregite de ansamblul « Romancuta », condus de instructor Olteanu Constantin, precum si de
formatii de muzica populara din comuna noastra.

Ambasadorii comunei Cumpana, cei mai frumosi artisti constituiti in ansamblul celor 16
tineri cat si ai celor 40 copii, vor prezenta in aer liber, pentru toti locuitorii, un spectacol de suflet.
De asemenea, organizatorii vor oferii produse si servicii, specifice unei serbari campenesti,
asigurate de un numar de 8 agenti economici.
Tinerii comunei au rezervat timpul dedicat dansului sportiv, muzicii usoare, atat de indragit
de ei.
Sarbatoarea se va desfasura pana tarziu in noapte, la orele 22.00, incheindu-se cu un foc de
artificii.
Va asteptam cu drag, pentru a sarbatorii impreuna in Cumpana -comuna noastra draga, 1
Mai 2007.
In acest sens, va rugam sa delegati un reprezentant al institutiei dumneavoastra pentru a
mediatiza aceasta sarbatoare desfasurata la Cumpana.
Primar,
Ec. Mariana Gaju
INVITATIE
1 Mai este o sarbatoare a muncii, o sarbatoare europeana, de factura social-democrata,
consacrata si recunoscuta de majoritatea popoarelor. Este o sarbatoare a celor ce muncesc si aici
se includ toti cei care considera ca fac acest lucru.
Pentru a respecta o traditie, pentru a o valorifica si a o evidentia, trebuie sa fim lipsiti de
prejudecati si sa-i conturam latura cu adevarat importanta, pentru ca pentru a se transforma,
societatea noastra romaneasca trebuie, printre altele, sa o interpreteze corect.
Cel mai important ramane totusi actualul, contemporaneitatea, prezentul, deoarece se
oglindeste cel mai bine in noi si in el, iar prin aceasta trebuie sa privim aici, acum si nu in trecutul
indepartat caruia, cu siguranta ii vom gasi greseli si reprosuri.
1 Mai este o sarbatoare de factura europeana, iarfaptul că este preluată în unanimitate de
alte naţiuni europene face ca poporul nostru să se manifeste nu numai în creaţiile ce-i aparţin
exclusiv, ci şi în modul în care asimilează motivele de mare circulaţie.
Consiliul Local al Comunei Cumpana are deosebita placere de a va invita la o serbarea
campeneasca, ce va avea loc in ziua de 1 MAI, incepand cu ora 11.00, pe malul stang al Canalului
Dunare- Marea Neagra.
Va invitam la noi acasa, in comuna Cumpana, unde atmosfera creata si voia buna vor fi
intregite de ansamblul « Romancuta », condus de instructor Olteanu Constantin, precum si de
formatii de muzica populara din comuna noastra.
Ambasadorii comunei Cumpana, cei mai frumosi artisti constituiti in ansamblul celor 16
tineri cat si ai celor 40 copii, vor prezenta in aer liber, pentru toti locuitorii, un spectacol de suflet.
De asemenea, organizatorii vor oferii produse si servicii, specifice unei serbari campenesti,
asigurate de un numar de 8 agenti economici.
Tinerii comunei au rezervat timpul dedicat dansului sportiv, muzicii usoare, atat de indragit
de ei.
Sarbatoarea se va desfasura pana tarziu in noapte, la orele 22.00, incheindu-se cu un foc de
artificii.
Va asteptam cu drag, pentru a sarbatorii impreuna in Cumpana -comuna noastra draga, 1
Mai 2007.
Presedintele Organizatiei PSD Cumpana,
Ec. Mariana GAJU

Cumpăna a sărbătorit 8 martie

Peste 250 de femei au sărbătorit ieri, la Cumpăna, cu ocazia Zilei internaţionale a femeii, într-un
cadru festiv.
Primarul comunei, Mariana Gâju, le-a pregătit tuturor reprezentantelor sexului frumos un
spectacol de excepţie pregătit de elevii din localitate. “Am pregătit surprize oferite de cei mai
frumoşi «ambasadori ai vieţii», copiii, care au dedicat doamnelor şi domnişoarelor din Cumpăna
demonstraţii de dans sportiv, salsa, dansuri populare şi multă muzică“, a declarat Mariana Gâju.
La Cumpăna au fost prezente femei din Constanţa, Agigea sau Techirghiol, cărora edilul şef
din Cumpăna le-a urat sănătate, putere pentru a depăşi orice obstacol şi pentru a înfăptui ceea ce
îşi propun.
FESTIVALUL DE DATINI SI OBICEIURI DE IARNA
Editia a V-a
Cumpana, 17 decembrie 2006
Duminica 17 decembrie Consiliul Local si Primaria Cumpana in colaborare cu Consiliul
Judetean Constanta si Centrul Judetean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Constanta, au deosebita placere de a va invita sa participati, alaturi de noi, la cea de-a V- a editie
a festivalului de datini si obiceiuri de iarna “ DUPA DATINA STRABUNA” la care participa
ansambluri folclorice din 10 judete ale tarii.
In spectacolul de gala sunt invitate nume de referinta ale folclorului romanesc : MARIA
CIOBANU , ION DOLANESCU, IONUT DOLANESCU , STEFANIA RARES, IONUT FULEA, VALERIA
PETER PREDESCU, ELENA ROIZEN, ION AMITITELOAIE, BOGDAN CRISTIAN IONUT.
Manifestarea incepe la ora 1100 cu parada portului popular romanesc pe artera principala a
comunei, urmata de spectacole ale fiecarei formatii pe scena Casei de Cultura din Cumpana.
La cea de-a V-a editie a acestui festival participa ansambluri folclorice din urmatoarele
judete : Teleorman, Prahova, Maramures, Mehedinti, Calarasi, Tulcea, Neamt, Alba Iulia, Suceava,
Constanta.
Manifestarile se vor desfasura dupa urmatorul program :
Ora 1100 – Parada portului popular romanesc, ce se va desfasura pe Soseaua Constantei din
Cumpana.
Ora 1200 – Suita de dansuri populare prezentate de fiecare ansamblu invitat, in fata Casei de
Cultura Cumpana.
Urmeaza evolutia ansamblurilor pe scena Casei de Cultura Cumpana cu programe specifice
sarbatorilor de iarna din fiecare zona etno – folclorica a tarii.
Ora 1300 – Colinde interpretate de Cristian Ionut Bogdan – Cumpana
Ora 1400- VALERIA PETER PREDESCU
Ora1500– Recital extraordinar :MARIA CIOBANU, ION DOLANESCU, IONUT DOLANESCU – ’’ Tata,
mama si feciorul, canta sa v-aline dorul ’’.
Ora 1630 – IONUT FULEA;
Ora 1800 – STEFANIA RARES ;
Ora 1900- ELENA ROIZEN ;
Ora 2000- ION AMITITELOAIE .
Spectacolul dedicat traditiei populare romanesti se va incheia cu un foc de artificii.
FESTIVALUL DE DATINI SI OBICEIURI DE IARNA- CUMPANA - 2006
’’ DUPA DATINA STRABUNA ’’- Editia a- V-a
Obiceiurile calendaristice si cele legate de viata de familie sunt o componenta perena a culturii
noastre traditionale.
Este uimitor cum, o data cu trecerea anilor, viata ni se raporteaza, constant la sfanta familie si
la icoana imbratisata de busuioc, martor al legilor neclintite in care am fost crescuti.
Obiceiurile, sunt fara indoiala, pitoresti manifestari folclorice, mari spectacole. Ele cuprind
semnificatii profunde asupra omului si relatiilor lui cu natura, cu lumea inconjuratoare. Astfel,
obiceiurile prezinta viata sociala, diverse aspecte ale randuielii ei.
In cultura populara traditionala, obiceiurile formeaza un capitol important, fiindca intreaga viata
a omului, munca lui din timpul anului si diferitele lui ocupatii, relatiile cu semenii si cu intruchiparile
mitologice erau intretesute cu obiceiuri. In folclorul nostru, unele obiceiuri au pastrat pana astazi

forme ample de desfasurare, in care vechile rituri se imbina cu acte ceremoniale, cu manifestari
spectaculoase.
Suntem un popor bogat spiritual. Multe traditii si obiceiuri de o rara frumusete si de o
deosebita valoare spirituala, sunt concentrate in jurul celor doua mari sarbatori de iarna :
Craciunul, adica Nasterea Domnului Hristos si Anul Nou.
De aceea, am dorit ca prin acest festival, in aceasta zi sa va aduc o parte din traditiile noastre
romanesti si colindele eterne ale copilariei. Este un omagiu adus bunicilor si parintilor nostri, care
le-au pastrat cu sfintenie si ni le-au incredintat pentru a nu uita niciodata cine suntem si de ce
traim pe acest pamant.
Astazi, incercam sa ne luam portia de fericire, sa recunoastem si sa ne smerim in asteptarea
Mantuitorului.
Prin darul colindelor, prin puterea lor magica, predam stafeta de iubire si bunatate, copiilor
nostrii care au dreptul sa creasca si sa prinda radacini puternice in acest pamant romanesc.
O facem dintr-o datorie sfanta, dintr-un sentiment al vegherii si al credintei.
Atata timp cat colindele si sarbatorile ne vor aduna sub semnul iubirii, al datoriei sfinte fata de cei
care ne-au dat viata, putem sa credem in forta de regenerare, de mobilizare exemplara si de
izbanda a romanilor.
Sa ne bucuram deci, sa ne lasam mangaiati de vraja colindelor, sa ne bucuram ca nu
suntem singuri, ca viata este totusi, cel mai frumos dar pe care l-am primit vreodata.
FESTIVALUL DE DATINI SI OBICEIURI
’’ DUPA DATINA STRABUNA ’’
EDITIA a V-a 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FORMATIA ARTISTICA ‘’ RUGUTU’’ –MARAMURES –BOTIZA
ANSAMBLUL ‘’ IZVORASUL’’- TELEORMAN- IZVOARELE
ANSAMBLUL ’’ AROMAN DOR’’- TULCEA – SARIGHIOL DE DEAL
GRUPUL VOCAL ‘’ MLADITE CAMPINENE’’-PRAHOVA-CAMPINA
ANSAMBLUL ‘’ JUNII ALBESTILOR’’-CONSTANTA-ALBESTI
ANSAMBLUL ‘’ROMANCUTA’’-CONSTANTA-CUMPANA
ANSAMBLUL FOLCLORIC ‘’ BRAULETUL DUNARII’’-CALARASI –GRADISTEA
ANSAMBLUL ‘’SEZATOAREA’’-NEAMT-VANATORI NEAMT
GRUPUL FOLCLORIC ‘’LILIACUL’’-MEHEDINTI
ANSAMBLUL ‘’BUJOR DE MUNTE’’-SUCEAVA –PANACI
ANSAMBLUL ‘’BRAULETUL’’-PRAHOVA-VULCANESTI
ANSAMBLUL ‘’PLAISORUL’’- ALBA IULIA –SALISTEA
ANSAMBLUL OLCLORIC AL CASEI DE CULTURA ‘’PONTUS EUXINUS’’CONSTANTA-NAVODARI
14. ‘’ FII DOBROGEI’’- CONSTANTA
15. ‘’ FLORI DE MAR’’- BRASOV-POIANA MARULUI
FESTIVALUL DE DATINI SI OBICEIURI
’’ DUPA DATINA STRABUNA ’’
EDITIA a V-a 2006
1. ANSAMBLUL ‘’ROMANCUTA’’-CONSTANTA-CUMPANA
2. ‘’ FLORI DE MAR’’- BRASOV-POIANA MARULUI
3. FORMATIA ARTISTICA ‘’ RUGUTU’’ –MARAMURES –BOTIZA
4. ANSAMBLUL FOLCLORIC ‘’ BRAULETUL DUNARII’’-CALARASI –GRADISTEA
5. YILDAZLAR KARA – MURAT – MIHAIL KOGALNICEANU
6. ANSAMBLUL ‘’SEZATOAREA’’-NEAMT-VANATORI NEAMT
6. ANSAMBLUL ‘’BRAULETUL’’-PRAHOVA-VULCANESTI
7. ANSAMBLUL ‘’PLAISORUL’’- ALBA IULIA –SALISTEA
8. ANSAMBLUL ‘’ JUNII ALBESTILOR’’-CONSTANTA-ALBESTI
9. ANSAMBLUL ‘’ IZVORASUL’’- TELEORMAN- IZVOARELE
10. ANSAMBLUL ’’ AROMAN DOR’’- TULCEA – SARIGHIOL DE DEAL
11. GRUPUL FOLCLORIC ‘’LILIACUL’’- MEHEDINTI
12. CONSTANTA : ‘’ FII DOBROGEI’’
13. GRUPUL VOCAL ‘’ MLADITE CAMPINENE’’- PRAHOVA- CAMPINA
DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT CONSTANTA
FEDERATIA ROMANA DE GO

CLUBUL SPORTIV DE GO BLUE DRAGONS
CHRISTMAS CUP 2006
EDITIA I
Ultimul eveniment sportiv al anului 2006
Inceputul vacantei de iarna vine cu sarbatorile mult asteptate de toata lumea, si, prin urmare cu
daruri de Craciun.
Clubul Sportiv de Go Blue Dragons, nou infiintat in Dobrogea, singurul cu acest gen de activitate
din zona, s-a gandit sa marcheze acest inceput de iarna si sfarsit de an cu un eveniment pe masura
importantei acestor sarbatori si a considerat ca e timpul pentru o intalnire a tuturor jucatorilor de
Go din regiune pana acum anonimi. Speram ca acest eveniment sa devina o intalnire traditionala a
jucatorilor romani de Go intr-un cadru informal, relaxat, la malul Marii Negre, lucru de altfel realizat
si in vara aceasta la Eforie, ca sa nu mai amintim de anul 1998, cand judetul Constanta a gazduit
Campionatul European de GO.
Clubul Sportiv de Go Blue Dragons, sub patronajul Federatiei Romane de Go, cu sprijinul
Consiliului Local Cumpana, a Organizatiei Non Guvernamentale World Vision, a Directiei Judetene
de Sport Constanta si a S.C. Tudor Cosmin S.R.L., va realiza, in ziua de 16 decembrie 2006, la
sediul Clubului – Biblioteca Bisericii Cuvioasa Parascheva din Cumpana, ceea ce englezii numesc
’’team building’’, adica socializarea jucatorilor de Go, sositi din toate colturile Dobrogei, de toate
varstele, de toate profesiile, intalnirea cu ’’adversarii ’’anonimi, din partidele de Go jucate pe
serverele de internet, participarea la competitii sportive nationale si petrecerea unei saptamani de
vacanta la malul marii.
Pentru aceasta prima editie, organizatorii si-au propus antrenarea a cat mai multor jucatori
din regiune pe care sa ii reuneasca sub culorile Clubului nostru pentru viitoarele reprezentari la
competitiile nationale.
Prima casa pentru o familie necajita
din Cumpana este finalizata !
Vineri, 15 decembrie 2006 – chiar in preajma sarbatorilor sfinte – Craciunul pentr crestini si Kurban
Bairam pentru musulmani – cand toti ne dorim sa fim mai buni si mai aproape de semenii nostri
mai necajiti decat noi, Asociatia Habitat pentru Umanitate Cumpana organizeaza ceremonia de
inaugurare a primei locuinte Habitat din localitate. Evenimentul ce va avea loc vineri 15.12.2006 pe
strada Berzei nr. 41( zona Geamiei ) cu incepere de la ora 1000, este un prilej de mare bucurie
pentru familia lui Bari Samet, de etnie turca, care este nevoita sa locuiasca la socri, intr-o casa
mica, veche, cu 2 camere si un hol in care locuieste si cumnata lui Samet.

Habitat pentru Umanitate Cumpana a ajutat pana acum 3 famili nevoiase sa locuiasca in
conditii decente : 2 dintre acestea, familia Miu si Ungureanu, au beneficiat de lucrari de renovare
iar a treia, familia Samet, de o locuinta complet noua ridicata in totalitate de familia beneficiar,
membrii asociatiei Habitat si mai multi voluntari.In 2007 Habitat Cumpana va ajuta alte 11 familii

sa beneficieze de conditii decente de viata. Peste 500 de familii nevoiase din Romania au o locuinta
decenta cu sprijinul Asociatiei Habitat pentru Umanitate in mai multe localitati din intreaga tara :
Beius, Cluj, Dej, Pitesti, Oarja, Micesti, Radauti, Comanesti, Craiova si Cumpana.
COMUNICAT DE PRESA
Primaria Comunei Cumpana reprezentata legal prin D-na Primar MARIANA GAJU,
va invita sa participati la actiunea sportiva “CUPA MOS CRACIUN” editia a II-a la handbal
masculin si feminin , ce se va desfasura la Complexul Sportiv “ VICTORIA “ Cumpana in data
de 09-10.12.2006 , actiune ce constituie buna colaborare dintre Primaria Comunei Cumpana si
Comisia de Disciplina Sportiva cu asistenta de specialitate acordata de Directia Judeteana de Sport
Constanta,Inspectoratul Judetean Scolar Constanta,Asociatia Judeteana de Handbal Constanta si
Facultatea de Educatie Fizica si Sport Constanta.
Obictivele acestei actiuni sportive sunt:
cresterea numarului de elevi care sa practice jocul de handbal,
sustinerea practicarii jocului de handbal ca sport traditional local si national,dar si
ca activitate recreativa,
promovarea elevilor cu aptitudini speciale la sectia de handbal a Clubului Sportiv
Scolar nr.1 Constanta,
sustinerea laturii educative prin practicarea jocului de handbal,
crearea unor relatii interpersonale prin intermediul jocului de handbal.
Programul actinii :
09.12.2006
ora 8.00 festivitatea de deschidere
ora 8.30 competitia masculina
ora 20.00 sosirea lui Mos Craciun
. dans aerobic
. demonstratie de scrima
. premierea celor mai buni sportivi ai Comunei Cumpana.
10.12.2006
ora 8.00 festivitatea de deschidere
ora 8.30 competitia feminina
ora 19.00 sosirea lui Mos Craciun
COMUNICAT
Consiliul Local si Primaria comunei Cumpana, in colaborare cu Gradinita cu orar mixt ’’Sf.
Maria ’’ aniverseaza 5 ani de la deschiderea acesteia, luni 13.11.2006.
La ora 1000 cei care doresc sa participe la acest eveniment sunt asteptati la sediul din str.
Alexandru Alimanisteanu nr.71. Alaturi de cadrele didactice si copiii gradinitei vor fi reprezentati ai
Primariei si Consiliului Local Cumpana, ONG WORLD VISION, Inspectoratul Scolar Judetean
Constanta, Gradinita nr. 1 Cumpana, gradinite din judetul Constanta, precum si fosti angajati,
cadre didactice .
Aniversarea se va desfasura dupa urmatorul program:
-

1015 – Primirea invitatilor;
1030 - Slujba religioasa;
1045 – Cuvinte de deschidere;
1115- Program artistic;
1130 – Vizitarea expozitiei care cuprinde lucrari ale copiilor;
1200 – Discutii libere.
COMUNICAT

In perioada 13 – 15 noiembrie 2006, la Moscova se desfasoara lucrarile sesiunii de toamna ale
Comisiei Permanente a Consiliului Europei si a Comisiei Institutionale a Autoritatilor Locale,
organizate de Secretariatul General al Consiliului Europei, la care primarul comunei Cumpana
participa in calitate de membru in Comisia Permanenta a Consiliului Europei.
Organizarea Conferintei beneficiaza de sprijinul celor mai inalte institutii ale administratiei ruse,
respectiv Presedentia si Comitetul de Ministri.
Principalele teme din agenda de lucru a celor 2 comisii sunt urmatoarele:

-

-

Proiecte nationale pentru dezvoltarea socio – economica la nivel local si
regional.
Raportul ministrilor responsabili pentru dezvoltarea locala si regionala.
Prezentarea unor rapoarte privind activitatile desfasurate de la ultimul
Congres, conform Art. 8 din Reguluile de Procedura.
Dezbaterea privind descentralizarea autoritatilor locale.
Raportul privind evolutia procesului de democratizare locala si regionala
in Albania si Bosnia Hertegovina.
Dezbatere privind cooperarea intre sistemul parlametar si comitetele
pentru mediu si agricultura pe de o parte, si autoritatile locale si
regionale pe de alta parte.
Dezbatere privind propunerea de cooperare a 7 orase europene cu
orase din Orientul Mijlociu.
Conferinta ministrilor din S – E Europei privind guvernarea democratica
la nivel local si regional.
COMUNICAT DE PRESA

Consiliul Local si Primaria comunei Cumpana, in colaborare cu Scoala cu clasele I – VIII
Cumpana, in cadrul proiectului scolar COMENIUS ’’Angajament pentru integrarea persoanelor
dezavantajate’’ organizeaza in data de 07.11.2006 intalnirea partenerilor internationali din Franta,
Germania, Italia, Polonia cu partenerii din judetul Constanta : Scoala cu clasele I – VIII Cumpana,
Scoala’’Grigore Antipa’’ Constanta, Scoala Speciala nr.1 Constanta si Gradinita nr. 37 Constanta.
Activitatea se va desfasura incepand cu ora 1600, dupa urmatorul program :
Sosirea invitatilor;
Vizitarea localitatii;
Sustinerea spectacolului ’’ Nunta la romani’’ de catre elevii Scolii cu clasele
I – VIII Cumpana.
Programul zilei va fi incheiat cu o cina festiva.
COMUNICAT DE PRESA
PRIMARIA CUMPANA SI ASOCIATIA HABITAT FOR HUMANITY CUMPANA
Va informeaza ca in perioada 01-05.11.2006 se desfasoara blitz-ul pentru construirea
primei case tip Habitat in comuna Cumpana. La aceasta activitate specifica Habitatului participa
reprezentanti ai filialei Beius< care a realizat pana in prezent 18 case si 200 renovari.
Asociatia Habitat for Humanity Cumpana este a saptea filiala a HFH Ro cu sediul in Beius
care are ca obiect de activitate construirea locuintelor pentru familiile aflate in nevoie. De la
inceperea activitatii, 13.03.2006, filiala Cumpana a renovat 2 case si este in faza de executie a
primei case. Definirea locuintelor tip Habitat sta sub imperativele combaterii locuirii indecente,
saracacioase si neadecvate, de aceea ele se definesc : SIMPLE, DECENTE SI ACCESIBILE CA PRET.
Am fi onorati de prezenta dv la acest eveniment inedit pentru comunitatea noastra, dar
traditional in cadrul Habitatului, maine 02.11.2006 la ora 11.00, la sediul Primariei Cumpana, prin
care vom remarca impreuna posibilitatea reala , eficienta si economicoasa de a construi locuinte
adecvate pentru oamenii comunitatilor cu potential economic, social si spiritual heterogen, dar uniti
de intentia de a se ajuta.
Va multumim pentru sprijin si colaborare !

Consiliul parohial al Bisericii “Sfanta Paraschiva”
si
Consiliul local al comunei Cumpana
Invitatie
In numele Atottiitorului Dumnezeu si al Prea Cuvioasei Sfinte Paraschiva, cea care ne ocroteste pe
toti, noi credinciosii comunei Cumpana, judetul Constanta, cu deosebita stima si respect, va
invitam sa participati la sarbatoarea Hramului Bisericii “Sfanta Paraschiva”.

Consiliul parohial al Bisericii „Sfanta Paraschiva” si Consiliul local Cumpana vor fi onorate de
prezenta dumneavoastra la aceasta sarbatoare, in data de 14 octombrie 2006, cand va fi sfintita si
pictura bisericii.
Slujba religioasa va avea loc la ora 800 si va fi urmata de praznicul sfintei sarbatori, la ora
11.30.
La aceasta sarbatoare va lua parte Inalt PreaSfintia Sa Teodosie–Arhiepiscopul Tomisului si
reprezentanti ai administratiei publice locale.
In acest sens, va rugam sa delegati un reprezentant al institutiei dumneavoastra in vederea
mediatizarii acestei sarbatori.
Va multumim pentru participare!

COMUNICAT DE PRESA
Conform Legii nr. 371 din 20 septembrie 2004, privind infiintarea, organizarea si
functionarea Politiei Comunitare, Consiliul Local Cumpana a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.
7 /2005 in baza careia a fost infiintat Biroul de Politie Comunitara Cumpana cu urmatoarea
structura : 8 functii de executie si 1 functie de conducere.
In conformitate cu art. 23 din Regulamentul- Cadru din 9.12.2004 de organizare si
functionare a Politiei Comunitare , la numirea in functie, functionarii publici depun juramantul de
credinta si cu acest prilej se inugureaza si sediul Politiei Comunitare Cumpana.
Evenimentul va avea loc vineri, 13.10.2006, ora 1300 la sediul Politiei Comunitare, str.
Soseaua Constantei nr. 50, ( Scoala Veche ).
In acest sens, va rugam sa delegati un reprezentant al institutiei dumneavoastra in vederea
mediatizarii acestui eveniment.

Festivalului National de Folclor pentru tinerii interpreti:
“Dor de cânt românesc”
Consiliul Local al comunei Cumpana, Consiliul Judetean Constanta, Organizatia Crestin Umanitara
World Vision Romania - Echipa Zonala Constanta, impreuna cu Postul de Radio Antena Satelor
Bucuresti au deosebita bucurie de a va invita sa participati la cea de-a treia editie a Festivalului
National de Folclor pentru tinerii interpreti: “Dor de cânt românesc”
In cadrul acestui festival vor fi trei sectiuni pe categorii de varsta: de la 6 ani pana la 10 ani,
de la 10 ani pana la 14 ani si de la 14 ani pana la 18 ani. Manifestarea se va desfasura la Casa de
Cultura a comunei Cumpana, in ziua de 26 mai 2006, incepand cu ora 11.00.
Recital: Irina Loghin şi Fuego, Mioara Velicu, Elena Mimis Tranca, ora 16.00
Gala Laureatilor si Festivitatea de premiere vor avea loc pe data de 27 mai 2006 incepand cu
ora 13.00.
Isi vor da concursul interpreti de renume ai folclorului romanesc: Irina Loghin si Fuego, Gheorghe
Turda, Ileana Ciuculete, Floarea Tanasescu, Mioara Velicu, Ion Amititeloaie, Polina Gheorghe,
Catalin Maximiuc, Elena Mimis Tranca, Elena Ionescu Cojocaru, Marius Cristel Marin.

COMUNICAT DE PRESA
Consiliul Local Cumpana, in permanenta colaborare cu Institutlile de invatamant din comuna,
avand ca obiectiv comun educatia scolarilor si prescolarilor, desfasoara in aceasta perioada
urmatoarele activitati:
- Pentru Gradinita cu Orar Normal Cumpana primavara Inseamna "renasterea naturii", astfel in
vederea apropierii Sfintelor saribatorl ale Pastelui au inceput o actiune de curatenie a gradinitei cat
si a mediului inconjurator. Astfel, pe data de 07.04.2006 au desfasurat o activitate ecologica
intitulata „Iubesc Planeta Pamant” gazduita de Centrul de Documentare si Informare din localitatea
noastra, la care au participat documentaristele din localitatile: Constanta, Corbu,
Techirghiol,Garliciu si Mangalla.

Mesajul tinerelor vlastare a fost: „vrem spatii de joaca, nu gunoaie!”, „vrem aer curat, nu
poluat!”.
Activitatea a fost dedicata Zilei Pamantului care se desfasoara in fiecare an pe data de 22
aprilie.
- Reprezentantii autoritatii locale Cumpana, impreuna, cu elevii Scolii cu clasele I-VIII, in preajma
Sfintelor sarbatori ale Pastelui, aduc lumina in sufletele crestinilor prin ample activitatl. Astfel, in
cadrul proiectulul scolar COMENIUS 1 „Angajament pentru integrarea persoanelor dezavantajate”,
pe data de 11 aprilie, 2006 la ora 10,va avea loc la Caminul pentru persoane varstnice Constanta
activitatea "Povesti de Pasti pentru bunlci".
Activitatea este realizata cu participarea elevilor Scolii cu clasele I-VIII Cumpana si ai Scolii
speciale nr. 1 Constanta.
COMUNICAT DE PRESA
In perioada 22-24 februarie a avut loc la Strasbourg la Consiliul Europei, conferinta
Asociatiilor Nationale ale Autoritatilor Locale si Regionale, unde au luat parte cele 46 de state
membre din Consiliul Europei.
Aceasta intalnire a fost organizata de catre Consiliul Congresului european al autoritatilor
locale si regionale in semn de recunostinta pentru rolul foarte important jucat de asociatiile
nationale in promovarea democratiei locale si regionale de pe tot continentul European.
Romania a fost reprezentata de Asociatia Comunelor din Romania, prin domnul presedinte
Emil Draghici, primarul comunei Vulcana Bai, judetul Dambovita , iar din partea AcoR filiala
judetului Constanta a participat doamna Mariana Gaju, primarul comunei Cumpana si presedintele
filialei Constanta.
Forumul a avut la baza schimbul de idei, impartasirea practicelor optime existente in
municipalitatile si regiunile statelor participante.Participantii au avut ocazia sa-si expuna reflectiile
asupra modalitatilor de identificare a cooperarii dintre Congres si Asociatiile nationale, putand sa-si
exprime asteptarile si sperantele viitoare cu privire la Congresul European.
S-a vorbit despre importanta asociatiilor nationale ca parteneri ai Congresului in propasirea
democratiei locale si regionale in Europa, despre ce pot oferi asociatiile Congresului Autoritatilor
Locale si Regionale.
Congresul Consiliului Europei este o organizatie reprezentativa a mai mult de 200.000 de
comunitati teritoriale din 46 de state membre- aproape intregul continent, cu exceptia Belarusului.
Congresul fiind o platforma pan- europeana pentru coordonarea activitatilor comunitatilor
regionale pentru stabilirea principiilor comune si gasirea solutiilor la probleme comune, fie in
domeniul mediului inconjurator si dezvoltare sustinuta, management urban si securitate urbana
sau coeziunii sociale (acestea fiind doar cateva domenii).
Congresul ofera de asemenea posibilitate pentru statele membre pentru a se intalni si a
participa la lucrarile Congresului, cum ar fi Uniunea Autoritatilor Locale din Israel si Asociatia
Autoritatilor Locale Palestiniene.
De asemenea, structura Congresului care are Camera Regiunilor si Camera Autoritatilor
Locale ofera opertunitatea de creare a sinergiilor intre Autoritatile Locale si Regionale ale tarilor
europene si de a coordona si actiunea unica atat in ce priveste euro – regiunile sau regiunile
europene mai mari, ca Europa de sud- est sa Caucazul de sud.
Actiunea Congresului consta in sprijinirea crearii si dezvoltarii Asociatiilor Nationale ale
Autoritatilor Locale si Regionale si retelele lor.
Recomandarile Congresului facute guvernelor nationale si schimburile de opinii cu oficialii
guvernamentali din multe tari au reprezentat un catalizator pentru infiintarea unor astfel de
asociatii, pentru unele dintre ele Congresul a fost un exemplu pentru organizarea structurii si
activitatilor lor.
Toate acestea nu ar fi posibile fara implicarea membrilor in activitatile desfasurate la nivelul
Congresului, la elaborarea Cartei Europene a Autoguvernarii Locale din fiecare tara membra, la
posibilele actiuni pe domenii de competenta.
Un rol important in desfasurarea lucrarilor l-a avut presedintele Congresului- domnul
Giovanni Di Stasi care a reluat ideile de la Summitul de la Varsovia din luna mai 2005 si anume
sporirea democratiei participante in Europa, cu dificultatile procesului de constructie europeana.
Asociatia Comunelor din Romania,
Filiala judetului Constanta,
Presedinte ,
Ec. Mariana Gaju

Zeci de urători din toată ţara au colindat pe străzile Cumpenei
Cea de-a patra ediţie a Festivalului de datini şi obiceiuri de iarnă de la Cumpăna s-a desfăşurat
într-un cadru alb, cu o ninsoare frumoasă, creând o adevărată atmosferă de sărbătoare. Cete de
urători din Dobrogea - Niculiţel, Medgidia, Cumpăna, Tulcea -, Maramureş, Botoşani şi mulţi alţii au
colindat pe străzile Cumpenei într-o paradă a portului şi obiceiurilor de iarnă. Nu au lipsit costumele
populare autentice, micii urători din Maramureş făcând deliciul asistenţei printr-un port tradiţional
cu cojoace şi opinci.
Steaua şi Capra sunt doar
câteva dintre obiceiurile prezentate
într-o atmosferă de sărbătoare pe
strada principală a comunei. Jocurile
cu măşti au fost, de asemenea, cel
mai bine reprezentate în acest festival.
Cetele de urători din Botoşani ne-au
declarat că măştile îmbină în mod
ingenios materiale dintre cele mai
neaşteptate - lemn,
ţesături, coarne de animale, piele netăbăcită de oaie, capră sau urs, podoabe (mărgele, clopoţei,
oglinzi, beteală, franjuri, pene). De altfel, măştile folosite în desfăşurarea obiceiurilor de Anul Nou
constituie un domeniu aparte al artei ţărăneşti.
Obiceiul dansului soldatului, prezentat de ceata de urători din Griviţa, a dat culoare
evenimentului. De remarcat faptul că toate ansamblurile au avut o recuzită bogată, pornind de la
căluţi, sorcove, clopoţei şi până la tobe, bici, trompete şi o formaţie în toată regula.
Locuitorii au venit în număr mare să asiste la paradă, mulţi tineri alăturându-se alaiului format.
Frigul şi zăpada nu au împiedicat ansamblurile să joace, să cânte şi să danseze timp de mai bine de
o oră. Festivalul a continuat în sala mare a căminului cultural din localitate, unde fiecare ansamblu
a prezentat câte un mic recital de obiceiuri. Colinde, dansuri, tradiţii pline de prospeţime şi
dinamism au ridicat în picioare spectatorii prezenţi.
Ziua Nationala a Romaniei, sarbatorita la Cumpana

" Marea Unire din 1918 a fost şi
rămâne pagina cea mai sublimă a
istoriei româneşti. Măreţia ei stă în
faptul că desăvârşirea unităţii naţionale
nu este opera nici unui om politic, a
nici unui guvern, a nici unui partid;
este fapta istorică a întregii naţiuni
române, realizată într-un elan

ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei
unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii
politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă
politică remarcabilă spre ţelul dorit. Şi la
Cumpăna s-a serbat această zi cu tot fastul
necesar. A avut loc astfel o paradă militară, un
sobor de preoţi a oficiat o slujbă de pomenire
a martirilor căzuţi pentru apărarea patriei,
ansamblurile folclorice au evoluat pe scena
Căminului Cultural iar competiţiile sportive au
încheiat manifestările dedicate Zilei Naţionale.

Locuitorii din Cumpana, in pelerinaj la Manastirea Sf. Andrei

Primaria comunei Cumpana impreuna cu membrii Consiliului local au organizat pe 30 noiembrie un
pelerinaj la Manastirea Sfantul Andrei. Seful administratiei publice locale, Mariana Gaju, vine astfel
in intampinarea credinciosilor din localitate, intr-o zi sfanta pentru ortodoxie. Astfel, peste 100 de
persoane vor participa astazi la slujba religioasa care va avea loc in lacasul sfant. Sfantul Andrei
este considerat intemeietorul crestinismului in teritoriul dintre Dunare si Mare. Primul dintre
apostoli, Sfantul Andrei apare in textele antice, cu precadere la Origene, fiind promotorul
crestinismului niceean, la sciti.

Festivalul "Delfinul de Mare", regal de muzica si gratie
Caminul Cultural din Cumpana a fost in perioada 26 – 27 noiembrie 2005, pentru doua zile, gazda
tinerelor talente, parintilor si reprezentantilor institutiilor publice. Cea de-a patra editie a
Festivalului Judetean de Muzica Usoara pentru copii si tineret "Delfinul de Mare" a constituit si de
data aceasta o punte de lansare a micilor artisti dobrogeni. Manifestarea a fost pregatita de
Consiliul local al comunei si Primaria, in parteneriat cu organizatia nonguvernamentala "World
Vision" si alte centre de promovare a culturii traditionale si fundatii. Preselectia concurentilor s-a
desfasurat pe 19 noiembrie a.c, iar din cei 35 de concurenti inscrisi in concurs 28 au fost admisi.
Primarul localitatii
Cumpana, Mariana Gaju, a
declarat ca actiunea are drept
scop stimularea creatiei pentru
copii si tineret, descoperirea de
noi talente interpretative,
crearea conditiilor de selectare a
valorilor prin competitie, dar si
formarea unei culturi muzicale.
Totodata, prin intermediul
acestui concurs, se contureaza
aptitudinile necesare pentru
aprecierea frumosului si
respectului pentru creatie si
creatori.
Competitia a fost deschisa tuturor copiilor din judetul Constanta pe trei sectiuni: prima s-a
adresat micutilor cu varste cuprinse intre 6-9 ani, cea de-a doua copiilor intre 10-14 ani, iar cea
de-a treia a reunit adolescenti intre 15-18 ani. Astfel, copii si tineri din Cernavoda, Mangalia,
Medgidia, Eforie, Ovidiu, Harsova, Mihail Kogalniceanu, Navodari, Constanta si Cumpana au oferit
un adevarat spectacol.
Din juriu au facut parte
redactori muzicali, muzicieni,
inspectorul de specialitate
catedra de muzica din
Inspectoratul Scolar Judetean
Constanta, Dorina Ivanciu,
precum si presedintele
Comisiei de cultura a
Consiliului local Cumpana,
Elena Obertas. In opinia
sefului administratiei publice
locale, acest concurs nu ar fi
fost posibil fara sprijinul
material si financiar al unor
oameni care sustin actul cultural, iubesc copiii si doresc afirmarea tinerelor talente.
Concurentii au interpretat cate doua piese de muzica usoara, pe acompaniament pe banda
magnetica. Trofeul "Delfinul de Mare" a constat intr-un premiu in valoare de 7.000.000 lei si a
revenit Alexandrei Simion, in varsta de 16 ani, din Cernavoda.
De asemenea, premiul I al sectiunii 6-9 ani a fost oferit Andreei Oana Olariu din Constanta,
iar distinctia similara a sectiunii a doua Rucsandrei Iliescu, tot din municipiu. Larisa Ciortan este
castigatoarea sectiunii a treia.
Ziua recunoştinţei dobrogenilor, sărbătorită la Cumpăna

Pentru locuitorii comunei Cumpăna, marti (22.11.2005), a fost o zi de sărbătoare. Căminul Cultural
din localitate a găzduit un amplu program, organizat de primărie, Organizaţia nonguvernamentală
„World Vision“ şi Trustul de Presă „Cuget Liber“.
Sub genericul „23 noiembrie 1878 - Ziua recunoştinţei dobrogenilor“, evenimentul a fost
dedicat în special tinerei generaţii din localitate, elevi, preşcolari ai unităţilor din localitate fiind
prezenţi la manifestare în număr mare. Chiar şi cadrul desfăşurării evenimentului a fost special
pregătit pentru a marca acest moment istoric. Pe lângă o expoziţie de desene realizată de copiii din
localitate, Trustul de Presă „Cuget Liber“ a prezentat o fotoexpoziţie documentară, ce readuce în
atenţie momente din istoria Dobrogei, locuri, oameni şi evenimente.
Primarul comunei, ec.
Mariana Gâju, a vorbit
oaspeţilor despre eforturile
autorităţilor de a oferi
locuitorilor Cumpenei
numeroase activităţi culturale
şi educative. De asemnea, dr.
Aurelia Lăpuşan, directorul
Trustului de Presă „Cuget
Liber“, a prezentat câteva din
momentele istorice ale
Dobrogei.
Momentul a fost completat de
prezentarea unor lucrări ce au fost
selecţionate în urma Concursului de
creaţie literară „Ce reprezintă Dobrogea
pentru mine“. Elevele Elena Ungureanu,
Mădălina Ghenea, Alina Filip, Ionela
Damian şi Andreea Buboi s-au întrecut în
creaţii originale, toate fiind desemnate
câştigătoare ale locului I de către
directorul Trustului de presă „Cuget
Liber“.
Au mai fost alături la sărbătoarea Cumpenei reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene
„I.N.Roman“, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, dar şi ai World Vision. Astfel, comuna a
primit, vizita directorului naţional World Vision, Anita Delhaas, alături de alţi reprezentanţi ai
organizaţiei nonguvernamentale. Momentul a fost unul special, deoarece, în Cumpăna, organizaţia
a demarat, încă din februarie 2001, un proiect de dezvoltare comunitară. Datorită unei bune
colaborări cu comunitatea locală, reprezentanţii World Vision au constituit un grup de iniţiativă
locală, mulţi dintre membrii grupului fiind premiaţi în cadrul manifestării de ieri.
În cadrul evenimentului, primarul localităţii, Mariana Gâju, a ţinut să mai sublinieze faptul
că localitatea a primit titlul de Sat european, fiind desemnată câştigătoare a concursului de acţiuni
comunitare cu acelaşi titlu al Comisiei Europene în România.
S-a lansat revista comunei Cumpăna
Primăria Cumpăna, cu sprijinul World Vision România, a lansat, marti (22.11.2005), primul număr
al revistei localităţii, denumită „Comuna mea, Cumpăna“.

Editată în condiţii grafice deosebite
la Trustul de Presă „Cuget Liber“,
revista va apare lunar şi pune la
dispoziţia locuitorilor comunei, şi nu
numai, informaţii privind administraţia
locală, viaţa economică, socială,
culturală şi spirituală a comunităţii. În
primul număr, o atenţie deosebită se
acordă programelor comunitare
derulate în localitate, organizaţiei
World Vision, principalul finanţator al
programelor umanitare şi educative
derulate în Cumpăna, problemelor de
agricultură, dar şi învăţământului din
localitate.
Primarul comunei, Mariana
Gâju, a declarat faptul că
această revistă va fi oglinda
localităţii, în următoarele numere
fiind prezentaţi şi tinerii
căsătoriţi, nou-născuţii din
comună, dar şi alte evenimente
importante pentru comunitate.

Ziua Sfintei Paraschiva
La Cumpăna, ziua Sfintei Cuvioase Paraschiva a fost celebrată cum se cuvine, în lăcaşul sfânt care
îi poartă numele.
La eveniment au participat, alături de oamenii locului, importante personalităţi ale
judeţului Constanţa.
Potrivit primarului comunei
Cumpăna, Mariana Gâju – „refugiul
în religie şi în speranţa nedezminţită
a unei justiţii divine, singura care îl
mai poate apăra pe cetăţean, se
exprimă în aderenţa masivă a
populaţiei la credinţă şi la instituţia
seculară a Bisericii Ortodoxe
Naţionale”.
Mariana Gâju a mai
adăugat că „foarte multe persoane
cu suflete mari şi-au dovedit
mărinimia pentru ctitorirea Bisericii
Sfânta Paraschiva din Cumpăna,
văzând munca şi strădania
enoriaşilor comunei, care indiferent
de posibilităţile materiale şi-au
adus aportul lor – fără de care nu
ar fi fost posibilă construirea
acestui locaş sfânt”.
Ziua Recoltei la Cumpana editia a III-a
Locuitorii comunei Cumpana au reusit sa realizeze, de cativa ani, o sarbatoare traditionala a
producatorului agricol, a celui care, cu truda in aceasta perioada isi strange roadele muncii.

Astfel ca, in perioada 17 - 19 sept. 2005, la Cumpana s-a desfasurat sarbatoarea Zilei
Recoltei editia a III-a. Evenimentul a fost marcat pe parcursul celor 3 zile de diverse activitati
culturale si artistice.
Principala atractie a Zilei Recoltei a fost bineanteles expozitia amenajata de organizatori in
colaborare cu producatorii din comuna.
Potrivit declaratiilor primarului comunei Cumpana, Mariana Gaju Ziua Recoltei a fost si este
de cand lumea, ziua taranului roman, a truditorului cu mainile sfinte, care lucreaza pamantul in
tacere cu gandul doar la Dumnezeu si la familia sa. Prin aceasta zi, la Cumpana se cinsteste ideea
de munca, de truda facuta cu iubire de pamant precum si ambitia acelora care, tarani fiind, stiu sa
fie si oraseni de vaza, oriunde s-ar afla.
Sarbatoarea Zilei Recoltei de la Cumpana a fost realizata cu sprijinul real al Prefecturii
Judetului Constanta, Consiulului Judetean Constanta, Camerei de Comert Industrie, Navigatie si
Agricultura, Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala precum si cu ajutorul a unor
prestigioase firme din diverse domenii.
Dubla sarbatoare la Scoala din Cumpana
Locuitorii comunei Cumpana au participat pe 12 septembrie 2005, la o dubla sarbatoare:
deschiderea noului an scolar 2005 - 2006 si aniversarea a unui secol de existenta a scolii din
localitate. La evenimentul festiv au fost prezenti fosti si actuali elevi, fosti dascali care au contribuit
la formarea generatiilor de scolari, precum si reprezentanti ai Prefecturii, Consiliului Judetean,
Inspectoratului Scolar Judetean.
Infiintata in 1905, prima scoala din
Cumpana a fost alcatuita din trei
corpuri de cladiri. |n prezent, mai
exista un singur corp cu cinci sali
de clasa, una fiind amenajata ca
sala de gimnastica. Locul celorlalte
doua imobile a fost luat de alte
constructii impunatoare cea mai
noua, realizata cu fonduri de la
Banca Mondiala, a fost inaugurata
anul trecut. La Scoala din localitate
invata 917 elevi, din care 106 in
clasa I.
Festivitatea a debutat cu o slujba
religioasa oficiata de preotii din
localitate fiind tinut apoi un minut
de reculegere in memoria celor care
au trecut in nefiinta. Un moment
deosebit al manifestarii l-a constituit
dezvelirea placii comemorative de
catre prof. Valeria Zama, fost
director al unitatii scolare intre anii
1958 - 1971. „Aniversam un
centenar care face dovada unui
progres.
Cu toate ca au fost perioade grele, educatia a ocupat in permanenta un loc important in comuna. A
fost parcurs un drum lung, iar trecutul scolii este doar o treapta in existenta actuala. Scoala din
Cumpana reprezinta o garantie permanenta pentru actualele generatii“, a spus cel mai „longeviv“
director.
Initiatorul acestei actiuni, primarul Mariana Gaju a oferit cadrelor didactice, din partea
administratiei locale, diplome de onoare si de excelenta, dar si trofee simbolice. La final, oaspetii
au fost invitati in sala mare a Caminului cultural pentru a depana amintiri si a ciocni o cupa de
sampanie.
Primar Mariana Gaju:

„Astazi, la Cumpana dam timpul inapoi, rasfoim cu sfintenie cartea scolii si descoperim cu mandrie
si emotie ca, de 100 de ani, in fiecare an, din acest loc au plecat promisiuni care au fost onorate, sau indeplinit destine care au adus cinste si recunoastere obstei si, mai ales, s-a pastrat neatins
spiritul dascalului, profilul lui moral, marea lui devotiune. Prestigiul scolii de astazi este confirmarea
unui lung si onorant ritual de sfintire a locului, in care copiii nostri isi croiesc drum spre o lume mai
buna, mai dreapta, mai frumoasa“.
CUMPANA - Sat European
Delegatia Comisiei Europene in Romania a ales cele 20 de castigatoare ale concursului de
actiuni comunitare, Satul Romanesc – sat european. Dintre cele 228 de localitati din 39 de judete,
care au inscris in concurs actiuni comunitare, 20 au castigat titlul de Sat European.
Printre cele 20 de localitati, se numara si comuna Cumpana – potrivit unui document remis
de Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti.
INVITATIE
Pentru ca toamna se numara bobocii, se degusta mustul si se masoara recoltele, Primaria comunei
Cumpana si Consiliul Local Cumpana din judetul Constanta, va invita in zilele de 17, 18 si 19
Septembrie 2005, la cea de-a III-a editie a sarbatorii
,,ZILEI RECOLTEI“
Evenimentul se va desfasura pe stadionul din localitate, incepand cu ora 1030
Avem alaturi de noi Prefectura Judetului Constanta, Consiliul Judetean Constanta, Camera
de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, Directia Generala pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala Constanta, Centrul Judetean de Consultanta Agricola Constanta, prestigioase
firme din domeniile: agricultura, industrie alimentara, constructii de masini, dar mai ales
producatori agricoli din localitate, judet si din tara, mestesugari, oameni care iubesc munca si
frumosul. (vezi toti colaboratorii)
Pentru a-i cunoaste pe toti, va invitam la noi acasa, in comuna Cumpana, unde atmosfera va fi
intregita de tarafuri si interpreti de muzica populara indragiti de noi toti.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 8 - 9 IUNIE 2005
Consiliul Local si Primăria comunei Cumpăna a participat pe data de 8.06.2005, la ora 10.00 la
complexul Aurora din staţiunea Mamaia la deschiderea manifestărilor expoziţionale şi tehnicoprofesionale ExpoAgroUtil 2005 cu un stand bine aprovizionat cu produse diversificate si de buna
calitate, provenind de la producatorii de pe teritoriul comunei.
De asemenea, continuînd seria manifestărilor, pe data de 9.06.2005 Consiliul Local şi
Primăria comunei Cumpăna organizează o slujbă de pomenire cu depunere de coroane de flori la
monumentele eroilor din localitate cu ocazia Zilei Eroilor şi a Înălţării Domnului. La slujbă vor lua
parte, alături de un sobor de preoţi, veterani de război din comună, oficialităţi locale şi locuitorii
comunei Cumpăna.

PROGRAM DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR SUSTINUTE CU PRILEJUL ZILEI DE 1
IUNIE
Consiliul Local si Primaria Comunei Cumpana, are deosebita placere de a va prezenta
programul actiunilor care se vor desfasura cu ocazia zilei de 1 IUNIE 2005 in localitate.

Sambata 28 Mai 2005 a avut loc vizita la " Biserica de creta" de la Basarabi – unde un numar de
17 elevi – cei mai buni la istorie- au primit in dar un picnic la poenita de la Fantanita , intreaga
excursie fiind sponsorizata de " Club Rotary Internationa" si " Club Rotary Pontus Euxinus";
la Tuzla a avut loc concursul de matematica " Rural math ", unde Scoala cu clasele I-VIII a
participat cu un numar de 11 elevi si toti au primit premii si mentiuni;
Cupa de handbal " 3 Iunie" – care a avut loc la Constanta- unde un numar de 3 elevi si profesoara
lor de sport au fost premiati;
Participarea echipei de fotbal a Scolii cu clasele I-VIII Cumpana la competitia sportiva care a avut
loc la Scoala nr.16 din Constanta unde a ocupat locul III;
Incepand de Vineri 27 Mai si pana Miercuri 1 Iunie 2005 se vor desfasura la gradinitele " Sf. Maria"
si Gradinita NR.1 ,din localitate , intreceri sportive intre grupe, mini spectacole muzicale, desene pe
asfalt, reunite sub numele " Copilarie fericita ".
Miercuri 01 Iunie 2005
ORA 900

- Crosul Olimpic;

ORA 1000 - Intreceri sportive de handbal si fotbal, desfasurate la sala de sport ;
- Cursuri prntru parinti -" Cum sa devenim parinti mai buni " sustinute de Organizatia
HOLT – Constanta
ORA 1100 - "COPILARIE IN PASI DE DANS" – Spectacol muzical si de dans prezentat de Scoala de
balet "NICOLAE SPIRESCU" , Ansamblul de cantece si dansuri a Scolii cu clasele I-VIII din
Cumpana;
Premierea micilor artisti participanti la spectacol
INTERNATIONAL" si " ROTARY PONTUS EUXINUS"

de

catre

membrii

"CLUBULUI

ROTARY

ORA 1230 - Premierea unui numar de 21 de copii evidentiati in concursurile de matematica si
Festivalul National de Folclor pentru tineri interpreti "Dor de cant romanesc" editia aII-a 2005 –
premiere efectuata de catre Organizatia HOLT -Constanta

