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– Am fost la „Zilele Lacului 
Techirghiol”, noua titulatură sub 
semnul căreia se vor marca zilele 
oraşului, şi am avut plăcuta surpriză 
să văd străzile pline cu maşinile 
turiştilor. Cred ă una dintre priorităţile 
primăriei ar trebui să fie parcările, 
amenajarea unor noi parcări. Mă 
înşel?

–	 Reabilitarea	 şi	 modernizarea	
infrastructurii	 este	o	prioritate	pentru	
primărie	 şi	 pentru	 consilierii	 locali.	
Am	 iniţiat	 dezbateri	 şi	 am	 pregătit	
proiecte	 pentru	 a	 îmbunătăţi	 starea	
infrastructurii.	 Unele	 zone	 au	 fost	
reabilitate.	 În	 zona	V.	Alecsandri	 am	
făcut	 o	 treabă	 bună:	 am	 extins	 aleile	
pietonale,	 am	 îmbunătăţit	 reţeaua	 de	
iluminat	 public,	 am	 îngrijit	 spaţiile	
verzi	şi	am	dat,	să	zic	aşa,	un	alt	aer	
zonei	amintite.	Acum	avem	în	atenţie	
zona	 străzii	 Traian.	Aici	 vom	 monta	
mobilier	urban	nou	şi,	cum	spuneam,	
ne	 îngrijim	 şi	 de	 reabilitarea	 aleilor	
pietonale,	 de	 iluminatul	 public	 şi	
de	parcări.	Se	 lucrează	cu	grijă	 şi	 cu	
responsabilitate,	banii	provin	din	taxe	
şi	 impozite.	 Pe	 timpul	 verii,	 când	
turiştii	au	nevoie	de	linişte,	am	impus	
unele	 restricţii,	 acum	 e	 septembrie	
şi	 vorbim	de	un	 alt	 ritm	de	 lucru.	Şi	
pentru	că	aţi	 întrebat	de	parcări	şi	de	

(continuare în pag. 2) 

Conferinţă găzduită de 
Universitatea Maritimă

●	detalii în pag. 3

„Un avantaj:
tinerii se implică”
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În	perioada	05-07	septembrie	2018,	
Constanța	a	fost		gazda	celei	de-a	treia 
Adunări Generale a partenerilor 
din cadrul proiectului CIVITAS 
„PORTIS (PORT-Cities: Innovation 
for Sustainability) – Dezvoltare 
durabilă prin inovare. 

Proiectul	 CIVITAS PORTIS 
este	 implementat	 de	 Constanța	 în	
parteneriat	cu	alte	patru	orașe	portuare	
din	Europa:	Antwerp	(Belgia)	–	port	la	
Marea	 Nordului	 –	 502,604	 locuitori;	
Aberdeen	 (Marea	 Britanie-Scoția)	 – 
port	 la	 Marea	 Nordului	 	 –	 196,670	
locuitori;	 Trieste	 (Italia)	 –	 port	 la	
Marea	Mediterană	–	204,849	locuitori;	
Klaipeda	 (Lituania)	 –	 port	 la	 Marea	
Baltică	 	 –	 154,275	 locuitori	 și	 are	 ca	
obiectiv	 îmbunătățirea	 mobilității	 și	
promovarea	unui	transport	mai	curat	și	
mai	eficient	la	nivelul	celor	cinci	orașe	
partenere.

Proiectul	 este	 finanțat	 de	Comisia	

Europeană	 prin	 programul	 Horizon	
2020,	 linia	 de	 finanțare	 dedicată	
Mobilității	 pentru	 Dezvoltare	
(Mobility	 for	 Growth	 5.5-2015)	 și	 își	
propune	 să	 identifice,	 evidențieze	 și	
să	 evalueze	 anumite	 seturi	 de	 măsuri	
integrate	 și	 inovatoare	 în	 domeniul	
transportului	 și	 mobilității	 prin	 care	
să	 se	 abordeze	 problemele	 orașelor	
portuare	 din	 Europa	 și	 care	 să	 își	
aducă	totodată	contribuția	la	integrarea	
funcțională	 și	 socială	 dintre	 oraș	 și	
port,	 pentru	 o	 creștere	 economică	
durabilă	și	îmbunătățirea	calității	vieții	
locuitorilor.

La	 nivel	 local	 acest	 proiect	 este	
implementat	 de	 consorțiul	 format	
din	 Primăria	 Municipiului	 Constanța	
–	 coordonator	 local,	 Asociația	
de	 Dezvoltare	 Intercomunitară	
”Zona	 Metropolitană	 Constanța”,	
Compania	 Națională	 „Administrația	
Porturilor	 Maritime”	 S.A.	 Constanța,	

Universitatea	 ”Ovidius”,	
MedGreen,	 Centrul	 European	
pentru	 Dezvoltare	 și	 European	
Integrated	Project.

De	 asemenea,	 cele	 cinci	
orașe	 partenere	 	 sunt	 sprijinite	
și	 consiliate	 de	 o	 echipă	 de	
consultanți	 cu	 experiență	 în	
managementul	 de	 proiecte	
finanțate	 de	 către	 Comisia	
Europeană	 și	 specializați	
în	 domeniul	 mobilității:	
Universitatea	 din	 Aberdeen	
(Marea	 Britanie	 –	 Scoția),	
Transport	 &	 Mobility	 Leuven	
(Belgia),	 European	 Integrated	
Project	 (Marea	 Britanie),	
Austrian	 Mobility	 Research	 –	
FGM	AMOR	(Austria),	Vectos	
(South)	Ltd.	(Marea	Britanie)	și	

Instituto	di	Studi	per	 l`Interazione	dei	
Sistemi	(Italia).

Pe	parcursul	celor	trei	zile	au	fost	
organizate	o	serie	de	întâlniri	și	acțiuni	
care	 au	 avut	 ca	 scop	 prezentarea	
stadiului	 proiectului	 și	 luarea	 de	
decizii	 cu	 privire	 la	 implementarea	
proiectului	 în	 următorii	 doi	 ani,	
precum	și	informarea	și	conștientizarea	
cetățenilor	 cu	 privire	 la	 obiectivele	
proiectului	 și	 problematica	mobilității	
în	orașele	port	din	Europa.	

Astfel,	 în	data	de	 	05 septembrie 
2018	 a	 avut	 	 loc	 ședința	 Consiliului	
Director	 al	 proiectului	 și	 întâlnirile	
grupurilor	 de	 coordonare	 pentru	
implementarea	 pachetelor	 orizontale	
care	 asigură	 integritatea	 proiectului,	
funcționalitatea	 și	 sustenabilitatea	 pe	
termen	lung	a	acestuia,	concentrându-
se	 asupra:	 elementelor	 inovatoare,	
monitorizarea	și	evaluarea	acțiunilor	și	
activităților,	 management	 și	 aspectele	
de	 comunicare	 și	 diseminare	 a	
obiectivului	și	rezultatelor	proiectului.	

Lucrările	 Adunării	 generale	 a	

Proiectul „CIVITAS PORTIS”  – 
Dezvoltare durabilă prin inovare

(continuare în pag. 8) 
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La	 Valu	 lui	 Traian	 se	 spune	 că	
Florin	 Mitroi,	 primarul	 comunei,	 n-a	
convins	 pe	 nimeni	 cu	 vorba,	 ci	 cu	
fapta.	 Ajunge	 să	 priveşti	 în	 jur	 şi	 să	
descoperi	investiţiile	care	s-au	făcut	(în	
ultimii	ani)	 în	comună.	Aşa	descoperi,	
cum	 spuneam,	 profilul	 unui	 gospodar,	
profilul	unui	administrator	care	nu	face	
risipă	de	cuvinte,	ci	de	energie	şi	idei	pe	
care	le	regăsim	cu	uşurinţă	în	proiectele	
comunităţii.	 Florin	 Mitroi	 nu	 a	 făcut	
promisiuni.	S-a	ţinut	de	cuvânt	
şi	 i-a	 ascultat	 pe	 săteni;	 apoi	
a	 scris	 proiecte	 şi	 a	 câştigat	
încrederea	lor,	punând	în	capul	
listei	 cu	 priorităţi	 nevoile	 şi	
aşteptările	 cetăţenilor	 care	 au	
vrut	să	aibă	străzile	asfaltate	şi	
gaze	la	poartă.	Spre	deosebire	
de	 alţi	 primari	 din	 mediul	
rural,	 care	 aşteaptă	 să	 fie	
întrebaţi	 de	 sănătate,	 primarul	
din	 Valu	 lui	 Traian	 a	 întors	
foaia	şi	a	iniţiat	întâlniri	şi	dezbateri	cu	
locuitorii	 comunei.	 Şi	 de	 fiecare	 dată	
le-a	 dat	 cuvântul	 mai	 întâi	 celor	 care	
locuiesc	 pe	 străzile	 mărginaşe,	 acolo	
unde	 informaţiile	 despre	 proiectele	
comunităţii	ajung	adeseori	cu	întârziere.	
Acestor	 oameni	 primarul	 le-a	 vorbit	
despre	 cele	 două	 microbuze	 pentru	
transportul	elevilor	din	deal	 şi	până	 la	
şcoală;	primarul	i-a	asigurat	pe	cetăţeni	
că	reţeaua	de	gaze,	care	a	fost	începută	
în	 2013,	 este	 un	 proiect	 în	 derulare,	

► Valu lui Traian
Se va extinde reţeaua de gaze
Se execută lucrări pe o distanţă de 22 de 
kilometri	●	asfaltarea străzilor: o prioritate 
●	amenajarea locurilor de joacă pentru copii 
se află în atenţia Consiliului Local

o	 listă	 cu	 priorităţi	 se	 află	 şi	
locurile	de	 joacă	pentru	copiii	
din	comună,	dar	şi	alte	câteva	
străzi	 printre	 care	 trebuie	 să	
amintim	 strada	 Deltei.	 Cu	
gândul	 la	 protecţia	 mediului,	
consilierii	 locali	 au	 hotărât	 să	
înfiinţeze	şi	în	comuna	Valu	lui	
Traian	câteva	liziere,	iar	câteva	
liziere	 înseamnă,	 în	 acest	 caz,	
plantări	pe	o	suprafaţă	de	peste	
45	de	hectare.	Tinerii	care	vor	

să	 se	 stabilească	 în	 comună	 şi	 să	 îşi	
întemeieze	 o	 familie,	 vor	 beneficia,	
după	 cum	 precizează	 primarul,	 de	
loturi,	 iar	 pentru	 geamia	 din	 sătucul	
Valea	Seacă	se	va	achiziţiona	o	centrală	
termică	până	în	iarnă.

Valu	 lui	 Traian	 e	 o	 localitate	 cu	
potenţial	 şi	 primarul	 Florin	 Mitroi	
este	pregătit	să	sprijine	dezvoltarea	ei,	
punând	pe	 lista	cu	priorităţi	proiectele	
carea	aduc	beneficii	locuitorilor.

el	 i-a	 asigurat	 pe	 oameni	 că	 lucrările	
sunt	în	grafic	şi	extinderea	reţelei	se	va	
finaliza	până	în	2020.	Sunt	în	execuţie	
lucrări	pe	o	distanţă	de	22	de	kilometri.	
Tot	 în	 grafic	 –	 spune	 primarul	 –	 sunt	
şi	 proiectele	 ce	 vizează	 modernizarea	
infrastructurii	 rutiere	 din	 comună,	
dar	 şi	 lucrările	 de	 asfaltare	 a	 străzilor	
şi	 trotuarelor.	 În	 atenţia	 primăriei	 şi	
Consiliului	 Local	 Valu	 lui	 Traian	 se	
află	 	 şi	 drumul	 de	 centură,	 precum	 şi	
străzile	 Soarelui	 şi	 M.	 Eminescu.	 Pe	 Pagină realizată de Iulian TALIANU

VIITORUl SUnă 
bIne

proiecte,	 vă	 invit	 să	 notaţi	 că	 pe	 alte	
două	 străzi,	 Ovidiu	 şi	 Puşkin,	 am	
finalizat	 lucrările	 de	 modernizare	 a	
infrastructurii,	 iar	 parcările,	 reţineţi,	
au	fost	o	prioritate.

– Vă ascult cu atenţie şi vă 
mărturisesc că îmi place cum spuneţi: 
„Oraşul este al nostru, staţiunea este 
a tuturor”. Să înţeleg că vă gândiţi şi 
la turişti?

–	 În	 această	 vară	 le-am	 făcut	 o	
surpriză	 plăcută	 atât	 localnicilor,	
cât	 şi	 turiştilor.	 Ne-am	 îngrijit	 de	
cartea	 noastră	 de	 vizită	 şi	 în	 urma	
parteneriatului	 pe	 care	 administraţia	
îl	are	cu	agenţii	economici,	am	iniţiat	
un	 proiect.	 Nu	 este	 primul.	 Primăria	
şi	Consiliul	Local	Techirghiol	iniţiază	
dezbateri	 şi	 pregăteşte	 proiecte	
pornind	de	la	propunerile	unor	agenţi	
economici.	 Îi	 ascultăm	 cu	 atenţie	 şi	
pe	 investitori,	 pentru	 că	 vrem	 să-i	
atragem,	 ne	 gândim	 să-i	 aducem	
lângă	 noi,	 să	 ne	 ajute	 şi	 să	 capete	
încredere.	Vrem	ca	investitorii	să	vină	
la	 Techirghiol	 şi	 să	 sprijine	 apariţia	
unor	noi	locuri	de	muncă.	În	vara	asta,	
cum	vă	spuneam,	am	pornit	un	proiect	
care	sprijină	dezvoltarea	turismului,	e	
un	proiect,	pot	să	spun	şi	aşa,	iniţiat	la	
solicitarea	 turiştilor	fideli,	 turişti	care	
aleg	să-şi	petreacă	vacanţa	pe	plajele	
de	 lângă	 faleza	 lacului	 Techirghiol:	
am	 amenajat	 pontoane	 pe	 malul	
lacului,	 sunt	 pontoane	 care	 permit	
accesul	turiştilor	în	apă.	Nu	ne-a	fost	
uşor,	 pentru	 că	 la	 mal	 sunt	 pietre	 şi	
am	 fost	 nevoiţi	 să	 lucrăm	 cu	 grijă	 şi	
cu	responsabilitate	pentru	amplasarea	
celor	trei	pontoane	într-o	zonă	care	să	
nu	fie	un	pericol	pentru	turişti.

– E toamnă şi prima întrebare 
care îmi vine în minte acum vizează 
pregătirea unităţilor de învăţământ.

–	În	privinţa	pregătirii	unităţilor	de	
învăţământ	suntem	în	grafic.	La	liceu,	
ca	să	dau	un	exemplu,	prioritară	a	fost	
dotarea	claselor	pregătitoare	cu	bănci	şi	
scaune	noi,	80	la	număr;	laboratorul	de	
chimie,	 care	a	 fost	 reabilitat,	va	avea,	
începând	 din	 toamna	 asta,	 mobilier	
nou.	 Elevilor	 şi	 cadrelor	 didactice	 le	
urez	 să	 fie	 la	 înălţimea	 aşteptărilor	
pe	 care	 le	 au	 părinţii,	 iar	 locuitorilor	
oraşului	le	mulţumesc	din	suflet,	pentru	
că	din	taxe	şi	impozite	am	îmbunătăţit	
condiţiile	de	instruire	şi	de	educaţie	din	
unităţile	 de	 învăţământ,	 de	 la	 Liceul	
Teoretic	 Emil	 Racoviţă	 şi	 până	 la	
grădiniţe,	pe	lista	de	priorităţi	aflându-
se	 Grădiniţa	 nr.	 2,	 care	 a	 beneficiat	
de	o	 reabilitare	 completă,	 semn	că,	 la	
Techirghiol,	viitorul	sună	bine.

(urmare din pag. 1) 

JUDeŢUl cOnstAnŢA se AFlă pe 
primUl lOc lA prODUcŢiA De OrZ

Se	 apropie	 Ziua	
Recoltei	 și	 a	 Vinului	
Dobrogean	 care	 va	
avea	 loc	 în	 această	
lună	 și	 Direcția	 pentru	
Agricultură	 a	 județului	
Constanța	a	făcut	un	prim	
bilanț	 privind	 rezultatele	
înregistrate	 de	 fermierii	
constănțeni	pe	cele	7	 luni	
din	acest	an,	rezultate	care	
au	fost	prezentate	în	cadrul	
unei	 conferințe	 de	 presă	
care	 a	 avut	 loc	 la	 sediul	 Direcției	
pentru	 Agricultură	 a	 județului	
Constanța.

Ministerul	 Agriculturii	 şi	
Dezvoltării	 Rurale	 a	 urmărit	 cu	
prioritate	 câteva	 obiective	 majore	
ce	vizează	agricultura	și	dezvoltarea	
rurală	 conform	 Programului	
de	 Guvernare,	 au	 fost	 vizate	 și	
producțiile	 de	 cereale	 păioase,	
programele	 noi	 și	 proiectele	
pentru	 dezvoltarea	 exploatațiilor	
agricole,	 dar	 și	 măsurile	 privind	
aplicarea	 Politicii	Agricole	 Comune	
și	 pregătirile	 privind	 preluarea	
președinției	 Consiliului	 Uniunii	
Europene	 de	 către	 țara	 noastră,	
a	 declarat	 directorul	 executiv 
	 	 al	 Direcției	 agricole	 a	 județului	

Constanța,	Iulia	Antonia	Bruchental.
Solicitată	 să	 răspundă	 unor	

întrebări	 privind	 starea	 agriculturii	
din	 județul	 Constanța,	 Iulia	 Antonia	
Bruchental	 a	 făcut	 câteva	 sublinieri,	
declarând	 că	 specialiștii	 direcției	 au	
sprijinit	cu	prioritate	creșterea	gradului	
de	absorbție	a	fondurilor	europene	de	
către	fermieri	și	folosirea	cu	eficiență	
a	potențialului	pe	care	îl	au	fermele	și	
cooperativele	agricole.	Direcția	pentru	
Agricultură	 Județeană	 Constanța	 a	
sprijinit	 pregătirea	 specialiștilor	 din	
zootehnie	 și	 din	 fermele	 din	 câmp	
pentru	a	 implementa	proiecte	care	să	
promoveze	 bunele	 practici	 în	 rândul	
producătorilor	agricoli.

Într-un	 clasament	 al	 producțiilor	
la	 nivel	 național,	 în	 anul	 2018,	

județul	 Constanța	 se	 află	
pe	 primul	 loc	 la	 producția	
de	 orz	 cu	 6702	 Kg/Ha	 și	
pe	 locul	 5	 la	 producția	 de	
grâu	cu	5652	Kg/Ha.	Aceste	
rezultate	au	fost	posibile,	în	
primul	 rând,	 prin	 aplicarea	
unor	 noi	 tehnologii,	 atât	 la	
semănat,	 cât	 și	 la	 recoltat,	
dar	 și	 datorită	 sprijinului	
acordat	 de	 Ministerul	
Agriculturii	 şi	 Dezvoltării	
Rurale	care	a	dat	un	impuls	

structurilor	asociative	prin	acordarea	
la	timp	(deseori	chiar	mai	devreme)	a	
suvențiilor	derulate	prin	APIA.

Pe	 lângă	 ajutoarele	 de	 minimis	
privind	 aplicarea	 programelor	 de	
susținere	a	crescătorilor	de	porci	din	
rasele	Bazna	și	Mangalița	și	de	ovine,	
Ministerul	Agriculturii	si	Dezvoltării	
Rurale	 și	 specialiștii	 direcției	 au	
sprijinit	 aplicarea	 programului	 de	
susținere	 a	 cultivatorilor	 de	 tomate	
în	 spații	 protejate,	 program	 care	 a	
înregistrat	 creșteri	 spectaculoase	 de	
la	un	an	la	altul.	În	județul	Constanța,	
spre	 exemplu	 anul	 trecut	 au	 fost	
doar	 58	 de	 beneficiari;	 în	 acest	 an,	
în	 schimb,	 numărul	 de	 potențiali	
beneficiari	s-a	dublat,	a	precizat	Iulia	
Antonia	Bruchental.
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–  Centrul pentru Tineret Ion 
Creangă din comuna Tuzla este, 
subliniem asta, cel mai activ dintre 
centrele pentru tineret din Zona 
Metropolitană, ceea ce nu e puţin...

–	Avem	o	 ţintă:	 tinerii.	Şi	 tinerii	
sunt	 receptivi,	 tinerii	 vor	 să	 afle,	
să	 cunoască	 şi,	 mai	 nou,	 am	
descoperit	 că	 vor	 să	 se	 implice.	
Şi	 asta	 ne	 ajută,	 dar	 mai	 ales	 îi	
ajută	pe	ei,	îi	ajută	să	redescopere	
tradiţiile,	 alţii	 sunt	 atraşi,	 cum	
spuneam,	de	idei	noi	şi	inovarea	a	
devenit	o	prioritate	în	preocupările	
lor.	 Sunt	 destui	 tineri	 în	 comună	
cărora	 cercurile	 deschise	 la	
centrul	pentru	tineret	le-au	fost	de	
folos:	unora	 le	place	 teatrul	 şi	 se	
instruiesc	să	urce	pe	scenă;	sunt	în	
Tuzla	tineri	care	s-au	remarcat	pe	
scenele	unor	festivaluri	de	muzică	
uşoară	de	când	profesoara	Viorela	
Filip,	 cunoscută	 publicului	 de	
pretutindeni,	 preşedinta	 Asociaţiei	
Stratonis,	este	alături	de	noi	şi	sprijină	
talentele	care	frecventează	şcoala	de	
vară,	un	proiect	iniţiat	de	primăria	şi	
Consiliul	Local	Tuzla.

–  Să înţelegem că implicarea e 
totul?

–	 	 Asociaţia	 Stratonis	 e	 în	 tot	
şi	 în	 toate.	 Asociaţia,	 cu	 sprijinul	

Un avantaj: tinerii se implică!
●	Interlocutor Taner Reşit,  

primarul comunei Tuzla

primăriei	 şi	 Consiliului	 Local	 Tuzla	
a	iniţiat	două	proiecte	care	au	stârnit	
un	 interes	 neaşteptat,	 deşi	 „Şcoala	
de	vară”	nu	e	la	prima	ediţie,	ci	la	a	
III-a.	Deşi	a	pornit	mai	greu	decât	în	
alţi	 ani,	 ediţia	 din	 acest	 an	 a	 adunat	
mai	bine	de	o	sută	de	copii.	Adevărul	
e	că	tinerii	care	au	frecventat	„Şcoala	
de	vară”	au	fost	atraşi	de	diversitatea	

cursurilor,	 unii	 au	venit	 la	 cercul	de	
pian,	 alţii	 au	 fost	 atraşi	 de	 grafică	
şi	 desen,	 destui	 au	 fost	 curioşi	 să	
descopere	chitara.

A	 contat,	 îmi	 place	 să	 cred,	
flerul	 şi	 pasiunea	 instructorilor,	 e	
vorba	 de	 profesorii	 Radu	 Sandu,	
Vivi	Petcu,	Nicu	Vranciu,	au	contat,	
zic	 eu,	 şi	 activităţile	 desfăşurate	 la	

Clubul	 distracţiei,	 dar	 şi	 excursiile	
şi	drumeţiile	puse	 la	cale	de	Marian	
Ţuţuianu,	un	instructor	cu	experienţă	
şi	un	bun	organizator.	În	august,	când	
alţii	 sunt	 într-o	 prelungită	 vacanţă,	
Centrul	 pentru	 Tineret	 din	 Tuzla	 a	

găzduit	 un	 festival	 de	 muzică	
pentru	copii,	adolescenţi	şi	 tineri,	
festival	 care	 a	 ajuns	 la	 cea	 de-a	
opta	ediţie!

A	 venit	 septembrie	 şi	 ne	
pregătim	 să	 schimbăm	 afişele	 de	
la	centrul	pentru	tineret!

– Ce puneţi la cale?
–	 Continuăm!	 După	

„Săptămâna	 culturală”,	 care	 a	
ajuns	la	cea	de-a	treia	ediţie,	îi	vom	
invita	 pe	 localnici	 la	 vernisarea	
unei	 expoziţii	 „Marea	 pe	 pânză”,	
o	 expoziţie	 a	 Mihaelei	 Florescu;	
Asociaţia	 Stratonis	 pregăteşte,	
am	 aflat	 de	 la	 Maria	 Pascal,	
coordonatoarea	 activităţilor	 de	 la	

centrul	 pentru	 tineret,	 un	 spectacol	
unde	 vor	 urca	 pe	 scenă,	 pe	 lângă	
interpreţii	 cunoscuţi	 de	 publicul	 din	
Tuzla,	şi	câţiva	cunoscuţi	de	publicul	
din	Tuzla,	 câteva	vedete	 .	La	Tuzla,	
acesta	 e	 adevărul,	 avem	 un	 avantaj:	
tinerii	se	implică!

A consemnat
Irina OANCEA

Universitatea Maritimă din Constanţa 
a	 organizat,	 în	 colaborare	 cu	 Universitatea 
Politehnica din Bucureşti	şi	sub	egida	prestigioasei	
societăţi	internaţionale	de	optică	şi	fotonică	(SPIE),	
conferinţa	 internaţională	 intitulată	 Advanced 
Topics in Optoelectronics,	 Microelectronics and 
Nanotechnologies (ATOM-N 2018). 

În	cadrul	evenimentului,	ajuns	la	ediţia	a	9-a,	au	
fost	dezbătute	şi	prezentate	cele	mai	recente	cercetări	
în	 domeniu.	 Prin	 valoarea	 lucrărilor	 susţinute,	
conferinţa	internaţională	ATOM-N	a	devenit	un	reper	
în	 comunitatea	 ştiinţifică	 de	 specialitate,	 oferind	 în	
acelaşi	timp	posibilitatea	unui	schimb	fructuos	de	idei	
şi	a	încheierii	de	noi	parteneriate	între	participanţi.	

Conferinţa	 găzduită	 de	 Universitatea	 Maritimă	
a	 reunit	 94	 de	 specialişti	 de	 vârf	 din	 domeniul	
ingineriei	şi	fizicii,	atât	din	România,	cât	şi	din	alte	
ţări,	 precum	 Belarus,	 Finlanda,	 Franţa,	 Republica	
Moldova,	Portugalia,	Suedia,	Ucraina.	

Cele	142	de	lucrări	ştiinţifice	vor	fi	publicate	într-
un	volum	editat	de	SPIE,	care	va	fi	inclus	într-o	bază	
de	 date	 de	 referinţă	 pentru	 comunitatea	 ştiinţifică	
internaţională,	Web	of	Science.

prof. univ. Cornel PANAIT,
Rectorul UMC

Conferinţă găzduită de 
Universitatea Maritimă

● INFO ZONA METROPOLITANÃ

Recent	 a	 văzut	 lumina	
tiparului	 un	 important	 și	
impresionant	 volum	 referitor	
la	istoria	Tomisului	în	perioada	
greco-romană.	 Este	 vorba	
de	 corpus-ul	 de	 inscripții	
descoperite	 la	 Tomis	 și	 în	
teritoriul	orașului	antic.	Cartea,	
aparută	 în	 limba	 franceză,	
sub	 egida	 a	 două	 prestigioase	
instituții	 -	 Editura	 Academiei		
Române	București	și	Diffusion	
de	 Boccard,	 Paris	 -,	 poartă	
semnatura	lui	Alexandru	Avram	
(Universitatea	 din	 Le	 Mans,	
Franța),	 Maria	 Bărbulescu	
(Universitatea	 „Ovidius”	 Constanța)	 și	 Livia	
Buzoianu	 (Muzeul	 de	 Istorie	 Națională	 și	
Arheologie	Constanța).

Intitulată	Inscriptions grecques et latines de 
Scythie Mineure, vol.VI.2, Tomis et son territoire 
/Inscripții grecești și latine din Scythia Minor, 
vol.VI.2, Tomis și teritoriul său,	cartea	reunește	
un	număr	de	746	de	piese	inscripționate	-	decrete	
oficiale,	monumente	onorifice,	dedicații,	pietre	
funerare,	 stâlpi	 miliari	 etc.	 Sunt	 publicate	 de	
asemenea	 inscripții	 de	 pe	 vase	 ceramice	 și	 de	
sticlă,	de	pe	obiecte	de	podoabă	sau	de	pe	piese	
metalice	de	plumb,	dar	și	din	argint	sau	aur.

Pentru	 prima	 dată	 sunt	 repertoriate	 sigilii	
ale	administrației	romane	și	greutăți	de	plumb,	
piese	valoroase	pentru	recunoașterea	Tomisului	

ETAPE DIN ISTORIA ORAŞULUI ANTIC
ca	 important	 centru	 comercial	
la	Marea	Neagră.

Lucrarea	 numără	 peste	
700	 de	 pagini	 (708)	 și	 226	
de	 planșe;	 este	 precedată	 de	
o	 introducere	 care	 marcheză	
etapele	 principale	 din	 istoria	
orașului	antic	și	face	o	trecere	în	
revistă	a	principalelor	lucrări	de	
epigrafie	consacrate	Tomisului,	
de	 la	 mijlocul	 secolului	 	 al	
XIX-lea	 și	 până	 astăzi.	
Inscripțiile	 sunt	 însoțite	 de	
comentarii	 oferind	 informații	
utile	 din	 diverse	 domenii:	
cronologie,	 onomastică,	

instituții	 și	magistraturi,	 administratie	 romană,	
armată,	culte	etc.	Lucrarea	este	susținută	de	un	
consistent	 aparat	 complementar	 –	 bibliografie,	
concordanțe	 editoriale,	 indici	 de	 nume	 și	 de	
termeni,	 indici	 tematici,	 cuvinte	 grecești	 și	
latine.

Recomandată	 călduros	 spre	 a	 fi	 tipărită,	
lucrarea	atrage	deja	atenția	specialiștilor.	Este	un	
instrument	de	lucru	dorit	și	necesar	în	condițiile	
în	 care	 lumea	 greco-romană	 din	 zona	 pontică	
este	 parte	 integrantă	 a	 lumii	 antice	 dintr-un	
spațiu	geografic	mai	larg,	egeo-mediteranean.

Este	o	carte	reprezentativă	pentru	instituțiile	
care	au	girat-o	și	pentru	istoria	și	oamenii	de	la	
malul	mării.

Ani MERLĂ
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Patru	 manuscrise	 rare,	
socotite	 printre	 cele	 mai	 vechi	
texte	 româneşti,	 au	 fost	 expuse	
în	 Cupola	 de	 Sticlă	 a	 Bibliotecii	
Academiei	 Române.	 Monumente	
ale	 limbii	 române,	 reprezentând	
primele	 traduceri	 ale	 Psaltirii	 şi	
Faptelor	Apostolilor,	manuscrisele	
fac	 parte	 din	 colecția	 Serviciului	
de	 Manuscrise-Carte	 Rară	 al	
Bibliotecii	 Academiei	 Române	 și	
sunt	 prezentate	 publicului	 pentru	
a	 celebra	 astfel	 Ziua	 Limbii	
Române.	 Documentele	 expuse	
sunt:	 „Psaltirea	 Hurmuzachi“,	
„Psaltirea	 Voroneţeană“,	
„Psaltirea	 Scheiană“	 şi	 „Codicele	
Voroneţean“.	

„Psaltirea Hurmuzachi“ 
(B.A.R.,	Ms.	 rom.	3077),	 cel	mai	
vechi	dintre	cele	patru	volume,	este	
un	 manuscris	 datând	 din	 primul	
deceniu	 al	 secolului	 al	 XVI-lea,	
dăruit	Academiei	Române,	în	iulie	
1904,	 de	 Eudoxiu	 Hurmuzachi.	
„Psaltirea Voroneţeană“ 
(B.A.R.,	 Ms.	 rom.	 693)	 este	 un	
text	 fragmentar	 slavo-român,	
scris	 în	 semiuncială,	 la	 mijlocul	
secolului	al	XVI-lea	(1551-1558),	
donat	 Academiei	 Române	 de	 D.	
A.	 Sturdza,	 care	 l-a	 cumpărat	

de	 la	 Simion	 Florea	 Marian	 în	
1893.	 „Psaltirea Scheiană“ 
(B.A.R.,	 Ms.	 rom.	 449)	 datează	
din	 a	 doua	 jumătate	 a	 secolului	
al	XVI-lea	 (1573-1578)	și	a	 făcut	
parte	 din	 biblioteca	 lui	 Gheorghe	
Asachi,	apoi	din	cea	a	lui	Dimitrie	
Sturdza-Scheianu,	 care	 a	 dăruit-o	
Academiei	 Române.	 Manuscrisul	
cunoscut	sub	numele	de	„Codicele 
Voroneţean“	 (B.A.R.,	 Ms.	 rom.	
448)	 conţine	 texte	 din	 Faptele	
Apostolilor,	 volumul	 fiind	 copiat	

Zilei	 Limbii	 Române,	 organizate,	
în	 data	 de	 31	 august	 2018,	 la	
Chișinău	 și	 Iași.	 Astfel,	 acad.	
Eugen	Simion,	președintele	Secției	
de	literatură	și	filologie,	va	susține	
la	 Chișinău	 prelegerea	 cu	 titlul	
„Cultura	 naţională	 şi	 provocările	
globalizării“,	 manifestare	
organizată	 împreună	cu	Academia	
de	 Științe	 a	 Moldovei.	 La	
eveniment	 vor	 participa	 acad.	
Maya	 Simionescu	 și	 acad.	 Florin	
Gheorghe	 Filip,	 președinți	 ai	
Secțiilor	 de	 științe	 biologice,	
respectiv	 de	 știința	 și	 tehnologia	
informației	din	Academia	Română.	
De	 asemenea,	 Filiala	 Iași	 a	
Academiei	Române	organizează	la	
sediul	său	din	Bulevardul	Carol	I,	
nr.	8,	recitalul	de	poezie	susținut	de	
poeții	 Ileana	Mălăncioiu,	membru	
corespondent	 al	 Academiei	
Române,	și	Emil	Brumaru,	urmat	de	
un	dialog	cu	publicul.	Moderatori:	
acad.	 Bogdan	 C.	 Simionescu,	
vicepreședinte	 al	 Academiei	
Române,	 și	 prof.	 univ.	 Bogdan	
Creţu, directorul	 Institutului	 de	
Filologie	„Al.	Philippide“	din	Iași	
al	Academiei	Române.

Carmen DOBRE

Ziua Limbii Române celebrată la Biblioteca 
Academiei Române

Ca	 în	 fiecare	 	 an,	 Forumul 
Anual al Strategiei Dunării 
reprezintă	 evenimentul	 de	
cel	 mai	 înalt	 nivel	 la	 care	 se	
decid	 politicile	 și	 acțiunile	
de	 urmat	 pentru	 mai	 buna	
aplicare	a	strategiei	 în	cele	14	
state	 membre.	 A	 7-a	 ediție,	
din	perioada	18-19 octombrie 
2018	(Sofia,	Bulgaria),	este	cu	
atât	mai	 importantă	 cu	 cât	 va	
marca	și	preluarea	Președinției	
SUERD	 de	 către	 România.	
Tema	centrală	a	evenimentului	
este	 dedicată	 culturii	 și	
turismului	în	regiunea	Dunării.	

Printre	 invitații și 
speakerii principali	 se	
numără	 Comisarul	 UE	 pentru	
Politici	Regionale,	Dna	Corina	
CREȚU,	Comisarul	UE	pentru	
Educație,	 Cultură,	 Tineret	 și	
Sport,	Dl	Tibor	NAVRACSICS,	
Primul	 Ministru	 al	 Bulgariei,	
Dl	 Boyko	 BORISSOV,	
Președintele	 Comisiei	 de	
Turism	 Dunărean,	 Dl	 Gerhard	
SKOFF,	 Președinta	 Comitetului	
pentru	 Dezvoltare	 Regională	 a	
Parlamentului	European,	Dna	Iskra	
MIHAYLOVA,	 Coordonatorul		

Forumul Anual al Dunării
patrimoniului	 cultural,	 la	
conectarea	 dintre	 politicile	
de	 securitate	 în	 locuri	 publice	
prin	 combaterea	 terorismului	
și	 radicalizării,	 realizarea	
mobilității	 turistice	sustenabile,	
evaluarea	 rezultatelor	
Programului	 Transnațional	
Dunărea,	 cât	 și	 privind	
cooperarea	 între	 strategiile	
macro-regionale	UE	în	contextul	
viitoarei	cooperări	de	după	anul	
2020.	În	program	sunt	cuprinse	
recepții,	o	 foto-expoziție	 în	aer	
liber	 și	 evenimente	 culturale,	
sesiuni	 de	 networking	 cu	
reprezentanții	 oficiali	 ai	
ariilor	 prioritare	 SUERD	 și	
ai	 directoratelor	 Comisiei	
Europene,	precum	și	momentul	
festiv	final	de	preluare	de	către	
România	a	Președinției	SUERD	
pentru	perioada	octombrie	2018	
–	noiembrie	2019.
Ca	și	 în	anii	precedenți,	CLDR	

România	 a	 prevăzut	 formarea	
unei	 delegații	 române,	 care	 să	
beneficieze	de	un	pachet	complet	de	
cazare	 (perioada 16-20 octombrie 

2018),	 ghidaj,	 sprijin	 pentru	
translație	 (când	 este	 cazul),	
întrevederi	 cu	membrii	 grupurilor	
de	lucru	ARGE	Donau,	participări	
la	Conferința	Anuală	a	Consiliului	
Orașelor	 și	 Regiunilor	 Dunării/
Rețeaua	 Comisarilor	 Dunăreni	
și	 la	 Danube	 Participation	 Day,	
vizite	 de	 documentare	 (opțional),	
excursie	 finală	 la	 Plovdiv	 –	
Capitala	 Culturală	 Europeană	
2019	etc.	

Întrucât	 înscrierile	 au	 fost	
declanșate	încă	din	1	august	2018	
și	 având	 în	 vedere	 că	 locurile	
sunt	 limitate,	 vă	 recomandăm	 să	
operați	 înscrierea	 individuală,	
în	 mod	 gratuit,	 pe	 siteul	 oficial	
al	 evenimentului	 –	 https://
www.7danube-forum-sofia.eu/
signup	 –	 și	 să	 ne	 transmiteți	
expresia	 Dvs.	 de	 interes	 privind	
participarea	 Dvs.	 în	 cadrul	
delegației	CLDR,	 cât	mai	 prompt	
posibil.

Informații	 suplimentare	 puteți	
obține	 contactând	 Secretariatul	
Asociației	 CLDR	 la	 tel./fax:	
021.2304997.

Sever AVRAM
CLDR România

Biroului	 Național	 SUERD-MAE 
România,	Dl	Radu	GORINCIOI	ș.a.	

Agenda cuprinde	 secțiuni	
privind	 măsurile	 referitoare	
la	 dezvoltarea	 și	 conservarea	

în	 a	 doua	 jumătate	 a	 secolului	 al	
XVI-lea,	posibil	între	1563-1583.	

Vizitatorii	 vor	 beneficia	
de	 explicațiile	 specialiștilor	
Bibliotecii,	 prezenți	 în	 sala	 de	
expoziție.	 Curator:	 Gabriela	
Dumitrescu,	 șefa	 Serviciului	
de	 Manuscrise	 și	 Carte	 Rară	 al	
Bibliotecii	Academiei	Române.

Expoziția	 de	 la	 Biblioteca	
Academiei	 Române	 vine	 să	
întregească	 acțiunile	 consacrate	
de	Academia	Română	 sărbătoririi	

https://www.7danube-forum-sofia.eu/signup
https://www.7danube-forum-sofia.eu/signup
https://www.7danube-forum-sofia.eu/signup


septembrie

2018
turism   Pag 5

În	 ultima	 vreme	
au	 apărut	 câteva	
tendinţe,	 când	 vine	
vorba	 de	 dezvoltarea	
turismului.	 Despre	
aceste	 tendinţe	
se	 discută	 tot	 mai	
apăsat,	încă	un	motiv	
pentru	 ca	 ele	 să	 fie	
privite	 cu	 atenţia	
cuvenită	de	către	toţi	
cei	 care	 câştigă	 de	
pe	 urma	 turismului.	
Turiştii	 sunt	 tentaţi	
să	 achiziţioneze,	
mai	 nou,	 un	 pachet	
de	 servicii	 integrate:	
transport,	 masă	 şi	
cazare.	 Serviciile	
turistice,	 şi	 asta	
nu	 este	 o	 noutate,	
trebuie	 să	 fie	 cât	
mai	 atractive.	 De	
aici	 încep	 să	 apară	
primele	 întrebări.	 Şi	
ele	nu	pot	fi	numărate	
pe	 degetele	 unei	
singure	mâini!

Prima	 întrebare:	
Când	 va	 fi	 pregătită	
i n f r a s t r u c t u r a	
(rutieră,	 pe	
calea	 ferată)	 să	
fie	 la	 înălţimea	
s t a n d a r d e l o r	
europene?	 Optimişti	
din	 fire,	 nădăjduim		
că	vom	 înregistra,	 în	
sfârşit,	 o	 schimbare	
în	 bine,	 numai	 că,	
din	 păcate,	 de	 la	 un	
an	 la	 altul,	 turiştii	
întâmpină	 aceleaşi	
obstacole.	 Să	 mai	
insistăm	 asupra	
serviciilor	de	cazare?	
Să	 ne	 gândim	 la	
serviciile	 unor	
restaurante	 cu	 firmă?	 Ajunge	 să	 ne	 amintim	 ce	 au	
descoperit	 inspectorii	 de	 la	Protecţia	 consumatorului	
în	această	vară	pe	litoral	în	câteva	localuri.	Vin	aceste	
servicii	 în	 sprijinul	 promovării	 turismului?	 Au	 ele	
acoperire	în	reclama	sclipitoare	pe	care	o	întâlnim	la	
fiecare	pas?

Dacă	 scriem	 de	 standardele	 europene	 trebuie	 să	
vorbim	şi	de	investiţii,	de	sprijin.	Se	spune	că	turismul	
e	o	şansă.	O	şansă	pentru	a	promova	valorile,	peisajele	
mirifice,	 istoria	 şi	alte	evenimente.	Cum	folosim	noi	
această	 şansă?	Dacă	 întoarcem	 foaia	 pe	 toate	 feţele,	

TENDINTE ÎN TURISM, Litoralul 
pentru toţi
Încă	un	val	de	turişti	pe	litoral.	

Estivalul	 celor	 care	 au	 ales	 să-şi	
petreacă	 vacanţa	 la	malul	mării	 în	
luna	 septembrie.	 Toţi	 turiştii	 vor	
beneficia	de	condiţiile	pregătite	din	
primăvară	şi	de	investiţiile	făcute		de	
hotelieri	pentru	vârful	de	sezon.	Mai	
mult,	acum	preţurile	sunt	mai	mici,	
plajele	nu	mai	sunt	aglomerate,	 iar	
masa	 şi	 cazarea	 pe	 toată	 perioada	
programului	social	„Litoralul	pentru	
toţi”	tarifele	vor	înregistra	reduceri	
de	până	la	70	la	sută.	Încă	un	punct	
de	atracţie	pentru	turişti:	biletele	pot	
fi	achitate	cu	vouchere	de	vacanţă.	
În	 acest	 program,	 fapt	 remarcabil,	
s-au	 înscris	 mai	 bine	 de	 50	 de	
hoteluri,	atât	din	Mamaia,	cât	şi	din	
staţiunile	din	sudul	litoralului.	Sunt,	
e	bine	de	ştiut,	câteva	mii	de	locuri	
pentru	 turiştii	 care	 se	 grăbesc	 să	
beneficieze,	până	la	sfârşitul	acestei	
luni,	de	programul	„Litoralul	pentru	
toţi”.

Buletinele	 meteo	 aduc	 numai	
veşti	 bune,	 semn	 că	 se	 anunţă	 o	
toamnă	însorită.

● Turismul pomovează valorile, istoria şi evenimentele  
judeţului. Calitatea serviciilor contează!

● Turismul ar putea înviora porturile de la Marea Neagră
● Trebuie sprijinită dezvoltarea infrastructurii

Pagină realizată de Adrian CRĂCIUN

descoperim	 tot	
întrebări.	 Nu	 cumva	
turismul	 are	 nevoie	
de	o	strategie	solidă,	
temeinică	şi	eficientă	
pentru	a	deveni	într-o	
bună	 zi	 ceea	 ce	 noi	
sperăm	 tot	 timpul?	
Nu	cumva	este	nevoie	
de	 o	 strategie	 –	 sub	
girul	 Guvernului	 –	
pentru	 ca	 turismul	
să	 beneficieze	 de	
linii	 de	 finanţare	
pentru	 dezvoltarea	
i n f r a s t r u c t u r i i ?	
O	 strategie	 bine	
consolidată	 ar	
putea,	 nu-i	 aşa?,	
stârni	 şi	 atenţia	
Uniunii	 Europene.	
O	 infrastructură	
bine	 pusă	 la	 punct	
ar	 putea	 beneficia	
de	 sprijin.	 Turismul	
are	nevoie	de	 sprijin	
şi	 de	 implicare,	 e	
nevoie	de	implicarea	
celor	 competenţi,	 şi	
turismul	 are	 nevoie	
de	 idei	 noi,	 care	
să	 ridice	 calitatea	
serviciilor,	să	uşureze	
accesul	 nelimitat	 la	
destinaţii	 turistice	
care,	 deocamdată,	
rămân	 departe	 de	
ochii	turiştilor.

Din	 păcate,	
Centrele	 de	
Informare	 Turistică	
răspândite	 în	
Dobrogea	 n-au	
implicarea	 mult	
aşteptată.	 În	 curând,	
vom	 apela	 la	 câteva	
exemple	 să	 vadă	 şi	
autorităţile	 locale	 de	

unde	ar	putea	veni	un	mare	câştig!	În	acest	caz,	pierde	
turistul,	pierde	şi	statul.	Turismul	de	croazieră,	ca	să	
luăm	încă	un	exemplu,	ar	putea	fi	(şi	el!)	relansat.	E	un	
sector	de	turism	care	ar	înviora	porturile	de	la	Marea	
Neagră,	de	la	noi	şi	de	la	vecini;	de	la	Constanţa,	de	
la	Burgas.	Mai	sunt,	şi	cu	asta	încheiem,	şi	neajunsuri	
mărunte,	sunt	destinaţii	turistice	care	au	darul	şi	harul	
de	a	stârni	mari	curiozităţi,	dar	o	excursie	până	la	ele	
este	o	aventură	fără	nicio	plăcere!
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De	 curând,	 la	 Hotel	 Golden	
House	 din	 Craiova	 a	 avut	 loc	
Conferința de inaugurare a 
proiectului Medierea – politică 
publică eficientă în dialogul civic.

Acest	proiect,	MySMIS	112412/
SIPOCA269,	a	fost	finanțat	în	cadrul	
Programului	Operațional	Capacitate	
Administrativă,	 cofinanțat	 de	
Uniunea	 Europeană	 din	 Fondul	
Social	 European	 și	 implementat	
de	Asociația	Centrul	de	Mediere	 și	
Arbitraj	 ProPact,	 în	 parteneriat	 cu	
Universitatea	 „Andrei	 Șaguna”	 din	
Constanța.

Obiectivul	 proiectului	 este	
creșterea	 capacității	 ONG-
urilor	 și	 a	 partenerilor	 sociali	
de	 a	 formula	 politici	 publice	
alternative	 în	 domeniul	 medierii,	
grupul	 țintă	 fiind	 alcătuit	 din	 10	
organizații	 non-guvernamentale	
cu	 reprezentativitate	 națională,	 6	
organizații	 sindicale,	 precum	 şi	
autorități	și	instituții	publice	care	au	
atribuții	legate	de	mediere.

Activitățile	 proiectului	 se	
vor	 desfășura	 în	 perioada	 iunie	
2018-octombrie	 2019,	 în	 8	 regiuni	
de	dezvoltare,	urmărind	soluționarea	
unor	aspecte	identificate	în	derularea	
procesului	de	mediere	 în	România:	
lipsa	 cunoașterii	 și	 promovării	
medierii,	cadrul	legislativ	incoerent,	
instabil	 și	 lipsa	 armonizării	
legislației,	 dezvoltarea	 insuficientă	
a	asociațiilor	profesionale,	deficitul	
de	formare	profesională	continuă.

În	 acest	 scop	 vor	 fi	 dezvoltate	
instrumente	 independente	 de	
monitorizare	și	evaluare	a	politicilor	
publice,	 studii	 de	 monitorizare	 a	
percepţiei	 cetăţenilor	 și	 a	mediului	
asociativ	 privind	 serviciile	 de	
mediere,	 diseminarea	 informațiilor	
obținute	 realizându-se	 în	 cadrul	
unor	 mese	 rotunde	 organizate	 în	
Constanţa,	 Bucureşti,	 Arad,	 Tg.	
Jiu,	 Alba	 Iulia,	 Oradea,	 Botoşani,	
Slobozia.

Un	 alt	 set	 de	 activități	 va	
conduce	 la	 dezvoltarea	 unor	
mecanisme	inovative	de	consolidare	
a	 dialogului	 social	 și	 civic,	 prin	
derularea	unei	campanii	 interactive	
în	 social	media	 și	 construirea	 unei	
platforme	on-line,	care	să	faciliteze	
accesul	 publicului	 la	 serviciile	 de	
mediere.

Competența	 face	 diferența!	
Proiect	 selectat	 în	 cadrul	
Programului	Operațional	Capacitate	
Administrativă	 cofinanțat	 de	
Uniunea	 Europeană,	 din	 Fondul	

Social	 European.	 Proiectul	 își	
propune	elaborarea	și	fundamentarea	
de	propuneri	alternative	la	politicile	
publice	prin	realizarea	de	grupuri	de	
lucru	cu	experți	în	domeniu,	precum	
și	organizarea	de	consultări	publice,	
de	 tip	 „Cafeneaua	 publică”,	 la	
Constanța,	Târgu	 Jiu	 și	Oradea.	 În	
cadrul	unei	campanii	de	informare,	
recomandările	 de	 îmbunătățire	
a	 medierii	 vor	 fi	 prezentate	 în	
Parlamentul	 României.	 Va	 fi	
constituită	 o	 Coaliție	 a	 ONG-
urilor,	 asociațiilor	 profesionale	 în	
domeniul	 medierii,	 care	 va	 avea	
ca	 scop	 îmbunătățirea	 capacității	
acestora	 de	 a	 formula	 propuneri	
alternative	 la	 politicile	 publice	
iniţiate	de	Guvern.

În	 vederea	 dezvoltării	 de	
competențe	 cheie	 relevante	 pentru	
ONG-uri	și	partenerii	sociali,	vor	fi	
organizate	 în	 Constanta,	 Bucureşti,	
Arad,	 Tg	 Jiu,	 Alba	 Iulia,	 Oradea,	
Botoşani	 și	 Slobozia,	 seminarii	 de	
instruire	 în	 domeniile	 advocacy,	
comunicare	 şi	 PR,	 precum	 și	 un	
program	 de	 formare,	 în	 care	 vor	 fi	
abordate	 subiecte	 legate	 de	 politici	
publice,	 planificare	 strategică	 și	
practici	actualizate	în	mediere.

Având	 în	 vedere	 necesitatea	
informării	 și	 implicării	 active	 a	
cetățenilor	 în	 procesul	 de	 luare	 a	
deciziilor,	 vor	 fi	 inițiate	 acțiuni	
publice	 inovatoare	 –	Teatru	 Forum	
–	 în	 care	 se	 vor	 desfășura	 jocuri	
de	 rol,	 care	 urmăresc	 pe	 de	 o	
parte	 familiarizarea	 publicului	 cu	
procedura	 medierii	 și	 pe	 de	 altă	
parte	 posibilitatea	 schimbului	 de	
informații.

Valoarea totală a proiectului 
este de 959.453,95 lei, din 
care 940.264,88 lei reprezintă 
cofinanțarea Uniunii Europene din 
Fondul Social European.

♦ Asociația Centrul de Mediere  
și Arbitraj ProPact este o organi-
zație neguvernamentală înființată 
în anul 2015, care are ca scop 
folosirea de servicii diversificate în 
domeniul soluționării conflictelor, 
arbitraj, mediere, negociere.

♦ Universitatea „Andrei 
Şaguna” a dobândit personalitate 
juridică la 15 mai 1992, fiind prima 
instituţie de învăţământ superior 
particular, non-profit, înfiinţată în 
Sud-Estul ţării şi a fost acreditată 
ca persoană juridică de drept 
privat şi de utilitate publică, parte a 
Sistemului Naţional de Învăţământ.

Andra SECELEANU

Conferinţa de inaugurare a 
proiectului „Medierea – politică 

publică eficientă în dialogul civic”
Scurt	 şi	 cuprinzător:	 Varujan	

Vosganian	 este	 un	 scriitor	 înconjurat	
cu	 multă	 simpatie	 de	 cititori.	 În	
primăvară,	vă	reamintim,	romancierul	
a	 lansat,	 la	Constanţa,	una	din	cărţile	
sale	–	Copiii	războiului,	un	roman	de	
mare	 succes,	 iar	 acum	 a	 revenit	
la	 Medgidia	 şi	 la	 Universitatea	
Maritimă	 Constanţa	 (vezi	 foto),	
unde	cititorii	săi	au	avut	privilegiul	
să	 aibă	 o	 nouă	 întâlnire	 cu	 un	
scriitor	 de	 primă	 mână,	 întâlnire	
prilejuită	 de	 lansarea	 unui	 volum	
de	nuvele,	carte	care	se	află	la	cea	
de-a	doua	ediţie.

Tipărită	 în	 condiţii	 grafice	
deosebite,	la	Editura	Polirom,	„Statuia	
comandorului”,	 noua	 sa	 carte,	
cuprinde	 patru	 nuvele:	 Cercul	 de	
aramă,	Surâsul	Jocondei,	Cercurile	lui	
Arhimede	şi	Statuia	comandorului.

Pentru	curioşi,	inserăm	aici	câteva	
titluri	semnate	de	poetul	şi	prozatorul	

Varujan	Vosganian:	Şamanul	albastru	
(versuri),	 Cartea	 poemelor	 mele	
nescrie,	Cartea	şoaptelor,	Jocul	celor	o	
sută	de	frunze	şi	alte	povestiri	(proză).

Meritele	 celor	 care	 au	 organizat	
lansarea	acestei	cărţi	 la	Universitatea	

●	Lansare de carte – Statuia comandorului
Eveniment cultural găzduit de 

Universitatea Maritimă Constanţa

Proiectul „Voluntariat pentru 
o carieră de succes” a mobilizat 
voluntarii ONG Mare Nostrum, 
care s-au implicat în 3 activități 
practice. Aceștia au avut șansa de 
a aplica pe teren toate informațiile 
pe care le-au obținut în urma 
întâlnirilor de proiect. „Voluntariat 
pentru o carieră de succes” este 
susținut de OMV Petrom. 

Pentru	cele	3	activități,	voluntarii	
ONG	Mare	Nostrum	au	mobilizat	și	
alți	voluntari	din	cadrul	organizației.

Prima	 activitate	 a	 fost	 o	
monitorizare	 terestră	 de	 delfini,	
în	 urma	 căreia	 a	 fost	 descoperit	
și	 un	 delfin	 eșuat,	 la	 începutul	
lunii	 august.	 Voluntarii	 au	 pus	 în	
aplicare	procedura	standard,	pe	care	

Voluntarii OnG Mare nostrum se 
pregătesc pentru o carieră de succes

A	 doua	 activitate	 pentru	 o	
carieră	 de	 succes	 a	 fost	 o	 acțiune	
de	 monitorizare	 deșeuri,	 pe	 plaja	
Neversea.	Voluntarii	au	vrut	să	vadă	
care	este	starea	de	curățenie	a	plajei	
după	 festival,	 așa	 că	 au	 selectat	
aleatoriu	5	perimetre	de	plajă	a	câte	
100	 mp.	 Voluntarii	 au	 respectat	
procedura	 standard,	 colectând	 toate	
deșeurile	 și	 inventariindu-le.	 Per	
total,	au	fost	colectate	3	kg	de	deșeuri.

A	 treia	 activitate	 a	 proiectului	
„Voluntariat	 pentru	 o	 carieră	 de	
succes”	 a	 fost	 o	 monitorizare	
acvatică,	realizată	cu	velierul	Lindor,	
condus	 de	 dl	 comandant	Alexandru	
Tudor,	unul	dintre	prietenii	delfinilor,	
care	 răspunde	 întotdeauna	 prompt	
la	 inițiativele	 noastre.	 Și	 în	 acest	
caz,	voluntarii	participanți	au	putut	
pune	în	practică	teoria	acumulată	în	
întâlnirile	anterioare	ale	proiectului.	

Voluntarii	 au	 beneficiat	 de	
un	 training	 și	 li	 s-a	 prezentat	
protocolul	de	monitorizare	acvatică.	
Fiecare	 a	 participat,	 prin	 rotație,	 la	
monitorizare,	 utilizând	 binoclul	
și	 aparatul	 foto.	 Marea	 agitată	 nu	
a	 permis	 însă	 observarea	 vreunui	
delfin.

Proiectul	 „Voluntariat	 pentru	
o	 carieră	 de	 success	 continuă”.	
Proiectul	 este	 finanțat	 de	 OMV	
Petrom.

Irina OANCEA

au	 învățat-o	 în	 cadrul	 întâlnirilor	
anterioare:	 au	 făcut	 măsurători	
biometrice,	 au	 luat	 coordonate	GPS	
și	au	făcut	poze.

Maritimă	 sunt	 indiscutabile;	 cuvinte	
de	 laudă	 i	 se	 cuvin	 (fără	 îndoială)	
prof.	univ.	dr.	Cornel	Panait,	rectorul	
universităţii	amintite.

În	 fotografie:	scriitorul	şi	cititorii	
cărţilor	sale.

Ani MERLĂ
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Producătorii	 de	 legume	 în	
spaţii	 protejate	 	 au	 înregistrat	
(încă	 din	 primăvară)	 recolte	
timpurii,	 semn	 că	 programul	
iniţiat	 de	 Ministerul	 Agriculturii	
i-a	 stimulat	 pe	 tinerii	 fermieri	
să	 înceapă	 o	 afacere	 cu	 dreptul.	
Unii	 au	 mers	 chiar	 mai	 departe	
şi	 acum	 se	 gândesc	 să	 dezvolte	
această	 afacere	 şi	 să	 construiască	
spaţii	 de	 depozitare;	 alţii	 s-au	
asociat	 în	 cooperative	 şi	 caută	 să	
aibă	 la	 îndemână	 soluţii	 pentru	
a	 prinde,	 să	 spunem	 aşa,	 fiecare	
verigă	din	lanţul	de	legătură:	de	la	
producător	şi	până	la	supermarket.	
Receptivi	 şi	 implicaţi,	 tinerii	 din	
mediul	rural		au	descoperit		acum	
avantajele	 asocierii	 şi	 simt	 că	
pot	 trece	peste	un	alt	prag,	 cel	 al	
întocmirii	unui	proiect	care	să	aibă	
la	bază	inovaţia.	Ea	ar	putea	fi	un	
punct	 de	 sprijin	 pentru	 a	 înfiripa	
mici	 ateliere	 unde	 să	 se	 producă	
utilaje	 pentru	 încălzirea	 solariilor	
pe	 timp	 de	 iarnă.	 E,	 trebuie	 să	
subliniem	 asta,	 o	 idee	 care	 ar	
duce	 într-o	 bună	 zi	 la	 apariţia	
unor	 noi	 locuri	 de	 muncă	 pentru	
tinerii	 din	 sate,	 ideea	 ar	 putea	
fi	 şi	mai	 profitabilă	 dacă	 ea	 va	 fi	
dezvoltată,	 şi	 în	 anumite	 zone	
din	 judeţ	 s-ar	 dezvolta	 o	 mică	
industrie,	 iar	 aparatura	 pentru	
încălzirea	 solariilor	 s-ar	 produce	
în	 serie.	 Idei	 sunt,	 rămâne	 ca	
tinerii	 specialişti	 şi	 fermierii	 să	
continue	 aceste	 dezbateri	 şi	 până	

AVANTAje PeNTRU COOPeRATIVe
în	 toamnă	 să	 aibă	 la	 îndemână	 o	
soluţie.	 Propuneri	 sunt,	 ele	 nu	
trebuie	să	rămână	pe	hârtie!

Iulia	 Bruchental,	 directorul	
executiv	 al	 Direcţiei	 Agricole	 a	
judeţului	 Constanţa,	 un	 manager	
cu	experienţă,	spune	că	va	încuraja	
de	 fiecare	 dată	 schimburile	 de	
experienţă	 şi	 ideile	 care	 sprijină	
bunele	 practici.	 Mai	 mult,	 în	
demonstraţiile	 practice	 iniţiate	

Directoarea	 Bruchental	 dă	 şi	
câteva	 detalii	 şi	 spune	 că	 formele	
asociative,	 cooperativele	 –	 de	
exemplu,	 vor	 avea	 un	 sprijin	
mai	 mare	 decât	 până	 acum;	 tot	
cooperativele	îşi	vor	putea	construi	
centre	de	depozitare	şi	de	procesare	
a	 legumelor;	exploataţiile	agricole	
se	vor	dezvolta	şi	cooperativele	vor	
putea	 să	 se	 doteze	 cu	 utilaje	 noi.	
Sunt,	 iată,	 câteva	 măsuri	 care	 ar	

Agenţia	 de	 Plăţi	 şi	 Intervenţie	
pentru	Agricultură	(APIA)	informează	
că,	 în	 conformitate	 cu	 Ordinul	
Ministrului	Agriculturii	și	Dezvoltării	
Rurale	 (MADR)	 nr.	 24/23.01.2018,	
desfăşoară în	 această	 perioadă	
controlul la faţa locului pentru 
Cererile Unice de Plată eşantionate 
la controlul pe teren în cadrul 
Campaniei 2018.	 În	 ce	 privește	
controlul	 aferent	 al	 unor	 obligații	
specifice,	acesta	va	avea	 loc	 în	 iarnă	
sau	în	primăvara	anului	următor.

Scopul	 controalelor	pe	 teren	 este	
de	a	verifica,	pe	un	eşantion	de	cereri,	
condiţiile	 de	 acordare	 a	 sprijinului	
financiar.

Precizăm	că	eșantionul	de	control	
la	 nivel	 național	 conține	 un	 număr	
de	 73.203	 dosare	 selectate	 pentru	
verificare,	 cu	 un	 număr	 de	 885.250	
parcele,	 pentru	 o	 suprafață	 de	
2.075.633	ha.

Scopul	verificărilor	la	fața	locului	
este	 acela	 de	 a	 controla	 condiţiile	 în	
care	se	acordă	ajutorul	în	conformitate	
cu	art.	37	al	Regulamentului	(UE)	nr.	
809/2014	 de	 stabilire	 a	 normelor	 de	
aplicare	 a	 Regulamentului	 (UE)	 nr.	
1306/2013	al	Parlamentului	European	
şi	 al	 Consiliului	 în	 ceea	 ce	 priveşte	
sistemul	 integrat	 de	 administrare,	
măsurile	 de	 dezvoltare	 rurală	 şi	
ecocondiţionalitatea,	 mai	 exact	
verificarea	 fiecărei	 parcele	 declarate:	
eligibilitate,	 localizare,	 suprafaţă	 şi	
aspect,	 privind	 utilizarea/acoperirea	
terenului.	

Fiecare	 verificare	 la	 fața	 locului	
va	 fi	 obiectul	 unui	 raport	 de	 control	
conform	 art.	 41	 al	 Regulamentului	
(UE)	 nr.	 809/2014	 ce	 permite	
revizuirea	 detaliilor	 verificărilor	
efectuate	 și	 întocmirea	 concluziilor	
privind	 conformitatea	 cu	 criteriile	
de	 eligibilitate,	 angajamentele	 și	 alte	
obligații.

SPECIALIŞTII 
APIA PE TEREN

Pagină realizată de  
Irina OANCEA

Rugăm	 fermierii	 să	 colaboreze	
în	 această	 perioadă	 cu	 specialiștii	
APIA	 pentru	 a	 realiza	 programul	 de	
verificare	stabilit.

U n i v e r s i t a t e a 
Maritimă din Constanța 
organizează 	 se lec ț ie	
pentru	 ocuparea	 celor	 15 
locuri la Programul de 
studii universitare cu 
diploma dublă de Master 
în Inginerie Marină,	
domeniul	 Inginerie	 Navală	
și	 Navigație,	 organizat	 în	
parteneriat	 cu	 Shanghai 
Maritime University, 
China.	

Pe	 parcursul	 celor	 doi	 ani	
de	 școlarizare,	 cursurile	 se	 vor	
desfășura	alternativ,	prin	mobilitatea	
studenților	 și	 cadrelor	 didactice	
la	 Universitatea	 Maritimă	 din	
Constanța	 și	 la	 Shanghai	Maritime	
University,	 conform	 planului	 de	
învățământ	 acceptat	 în	 comun.	
Finalizarea	 studiilor	 se	 va	 face	
printr-o	 lucrare	 de	 dizertație	 în	

limba	 engleză	 cu	 supervizare	 din	
partea	 ambelor	 universități,	 care	
va	 da	 posibilitatea	 absolvenților	
să	 primească	 o	 diplomă	 de	 la	
Universitatea	 Maritimă	 din	
Constanța	 și	 o	 diplomă	 de	 la	
Shanghai	Maritime	University.

Criterii de selecție:
1.		 candidații	 să	 fie	 absolvenți	 ai	

unei	universități	tehnice;
2.	 să	 ateste	 cunoașterea	 limbii	

engleze	 la	 nivel	 minim	 B1	

(prezentare	 atestat	 sau	
testare	în	cadrul	UMC)				
FOARTe IMPORTANT!

În	 vederea	 desfășurării	
Programului	 de	 studii	
universitare	 cu	 diploma	
dublă	de	Master în Inginerie 
Marină, 	 masteranzii	 vor	
primi	 	 suport financiar 
din partea universităților 
partenere	 în	 vederea	

acoperirii	 cheltuielilor	 de	 transport	
(dus-întors)	 și	 subzistență	 pe	
parcursul	 derulării	 semestrului	 de	
studii	în	China.

Întregul program se va 
derula prin Biroul erasmus+ 
al Universității Maritime din 
Constanța.

Persoana de contact: Conf.
univ. dr. Carmen UNGUReANU, 
Manager Program erasmus+

prOGrAm De stUDii UniVersitAre 
cU DiplOmă DUBlă De mAster

pe	 teren	 de	 specialiştii	 direcţiei	
agricole	 vor	 fi	 prezentate,	 ca	 şi	
până	 acum,	 beneficiile	 asocierii,	
dar	 şi	 avantajele	 pe	 care	 le	 au	
cooperativele	 când	 vine	 vorba	 de	
investiţii	şi	de	facilităţi	fiscale.

putea	 înviora	 peisajul	 din	 mediul	
rural,	 iar	 fermierii	 vor	 primi,	 la	
rândul	 lor,	 câteva	 răspunsuri	 la	
întrebările	care	îi	frământă	de	când	
pun	sămânţa	 în	pământ	 şi	până	 la	
recoltat.
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Asociaţia	 Novapolis	 –	 Centrul	
de	 Analize	 şi	 Iniţiative	 pentru	
Dezvoltare	 în	parteneriat	 cu	Primăria	
Municipiului	 Constanța	 au	 organizat	
în	 data	 de	 	 07	 septembrie	 2018,	
Infotainmentul	 Snapshots	 from	 the	
Borders	 amenajând	 un	 stand	 în	 Piața	
Ovidiu	 din	 Constanța	 -	 un	 spațiu	
de	 informare	 și	 de	 lucru	 dedicat	
problematicii	migraţiei	și	provocărilor	
pe	 care	 fluxurile	 migratorii	 le	 au	
asupra	 orașelor,	 în	 particular	 asupra	
celor	aflate	la	graniță.

Evenimentul	 a	 avut	 rolul	 de	 a	
sensibiliza	și	informa	actorii	relevanți	
activi	în	domeniul	migrației	și	publicul	
larg	 din	 Constanța	 cu	 privire	 la	

Infotainmentul Snapshots from the Borders 
Constanța - un spațiu de informare și de lucru 
dedicat problematicii migraţiei și Agendei 2030

proiectul	Snapshots	from	the	Borders	
și	 activitățile	 sale.	 Infotainmentul	
a	 urmărit	 îmbunătățirea	 înțelegerii	
critice	 a	 interdependențelor	 globale	
care	 determină	 fluxurile	 de	 migrație	
către	 frontierele	 europene,	 în	
perspectiva	 atingerii	 Obiectivelor	
de	 Dezvoltare	 Durabilă	 (ODD),	 în	
special	ODD	1,	5,	10,	11	și	16.

Cu	 această	 ocazie,	 reprezentanți	
ai	 ong-urilor,	 instituțiilor	 publice	 și	
mediului	 academic,	 elevi	 și	 tineri,	
cetățeni	 și	 migranți,	 au	 dezbătut	 pe	
marginea	 fenomenului	 migraționist	
în	 conexiune	 cu	 obiectivele	 de	
dezvoltare	 durabilă	 și	 și-au	 exprimat	

sprijinul	 pentru	Campania	 ”No	more	
bricks	in	the	Wall”.	Totodată,	la	stand	
au	fost	disponibile	și	au	rulat	o	serie	de	
materiale	video	și	informative	despre	
gestionarea	 migrației	 și	 integrarea	
migranților	 în	 România,	 despre	
cultura	 și	 contribuția	 refugiaților	 la	
dezvoltarea	societății	gazdă.	În	același	
timp,	 participanții	 la	 infotainment	 au	
beneficiat	de	expertiza	reprezentanților	
Serviciului	 pentru	 Imigrări	 al	
Județului	 Constanța,	 Direcției	
Generale	 de	 Asistență	 Socială	 și	
Protecția	Copilului	Constanța,	Gărzii	
de	 Coastă	 Constanța,	 Universității	
Ovidius	 Constanța,	 Fundației	 World	
Vision	 România	 și	 a	 mediatorilor	
interculturali	 prezenți	 la	 standul	 de	
informare	 a	 proiectului	 Snapshots	
from	the	Borders.

Infotainmentul	 s-a	 desfășurat	 în	
cadrul	 proiectului	 “Snapshots	 from	
the	borders	–	Small	 towns	facing	the	
global	 challenges	 of	 Agenda	 2030”,	
contract	 nr.	 CSO-LA/2017/388-115,	
co-finantat	 de	 Uniunea	 Europeana	
prin	 programul	 DEAR,	 implementat	
de	 31	 parteneri	 din	 diverse	 state	
membre	ale	UE	și	non-UE	și	al	cărui	
lider	 de	 proiect	 este	 Municipalitatea	
Lampedusa	și	Linosa	(Italia).

partenerilor	 din	 cadrul	 proiectului	
CIVITAS	 PORTIS	 au	 fost	 prezidate	
de	 Dl.	 Decebal	 Făgădău,	 Primarul	
municipiului	 Constanța,	 alături	 de	
Dl.	 Prof.univ.dr.	 Sorin	 RUGINĂ,	
Rectorul	 Universității	 Ovidius,	 Dna	
Viorica	 Ani	 Merlă,	 Administrator	
delegat	 al	 Asociației	 de	 Dezvoltare	
Intercomunitară	 ”Zona	 Metropolitană	
Constanța”,	 Marijke	 De	 Roeck,	
Coordonator	 proiect	 PORTIS	 –	
primăria	orașului	Antwerp	
(Belgia)	 și	 Silvia	 Gaggi,	
manager	 proiect	 PORTIS	
-	 Instituto	 di	 Studi	 per	
l`Interazione	 dei	 Sistemi	
(Italia).

În	 data	 de	 06 
septembrie 2018	 au	 avut	
loc	patru	întâlniri	tematice	
conduse	 de	 experți	 și	
cercetători	 din	 instituții	
europene	 specializate	 în	
domeniul	 mobilității	 urbane	 durabile.	
Subiectele	abordate	au	fost:

-	 Implicarea	 cetățenilor	 în	
planificarea	 mobilității	 –	 abordări,	
instrumente	și	sfaturi	pentru	o	implicare	
semnificativă	 –	 expert	 invitat:	 László	

Sándor	 Kerényi	 –	 director	 executiv	
departamentul	 de	 strategii	 pentru	
mobilitate,	 Centru	 BKK	 pentru	
Transport	Budapesta,	Ungaria.

-	 Construcția	 unui	 sistem	 de	 date	
multifuncțional	 –	 arhitectura	 SMAR	
pentru	 mobilitate	 SMART	 –	 expert	
invitat:	 Dirk	 Engels	 –	 	 Transport	 &	
Mobility	Leuven,	Belgia.

-	 Înțelegerea	 și	 optimizarea	
mișcărilor	 logistice	 și	 a	
managementului	 -	 sondaje,	 implicare	

-	 Elaborarea	 strategiilor	 de	
marketing	 și	 de	 schimbare	 a	
comportamentului	 cu	 privire	 la	
mobilitate	 –	 expert	 invitat:	 Laurie	
Pickup	–	Vectos,	Marea	Britanie.

Ziua	 de	 07 septembrie 2018 a 
fost	dedicată	întâlnirii	reprezentanților	
politici	 ai	 celor	 cinci	 orașe	 partenere	
și,	 totodată,	 promovării	 proiectului	 în	
rândul	publicului	larg.	

Reuniunea	 reprezentanților	
politici	ai	orașelor	partenere	în	cadrul	

de	 guvernanță	 locală	 și	 includerea	
rezultatelor	 proiectului	 PORTIS	 în	
strategiile	de	dezvoltare	a	fiecărui	oraș.

Pentru	publicul	larg,	sub	titulatura	
ZIUA PORTIS,	 au	 fost	 organizate	
diverse	 acțiuni	 de	 promovare	 a	
proiectului	 și	 obiectivului	 principal	
al	 acestuia,	 îmbunătățirea	 mobilității	
urbane	în	”orașele-port”.	În	acest	scop	
au	 fost	 organizate	 următoarele	 acțiuni	
și	evenimente:

-	 Portul în viața orașului – 
expoziție	 temporară	 cu	
intrare	 liberă,	 Muzeul	
de	 Istorie	 Națională	 și	
Arheologie	Constanța

-	 Tur pietonal al 
centrului istoric al 
Constanței	 –	 tururi	
gratuite	 pentru	 cetățeni,	
însoțite	de	ghid	specializat	

-	 Tur vizită a 
Portului Comercial 
Constanța cu autobuz 

turistic supraetajat	 –	 tururi	 gratuite	
pentru	 cetățeni,	 însoțite	 de	 ghid	
specializat	

-	 Acțiuni pentru copiii din 
centrele de plasament	 –tururi	 cu	
autobuzul	 turistic	 supraetajat	 în	 Zona	
Istorică	 a	 Municipiului	 Constanța	 și	
Portul	Comercial	Constanța

-	 Amplasarea temporară a 3 
puncte de informare cu privire la 
proiectul CIVITAS PORTIS în zona 
centrală a orașului	 (Piața	 Ovidiu,	
Muzeul	de	Artă	Populară	Constanța	și	
Faleza	Cazino)

Cu	 prilejul	 desfășurării	
acestor	 acțiuni	 au	 fost	 distribuite	
participanților,	 locuitori	 ai	 Zonei	
Metropolitane	 Constanța	 și	 turiști,	
informații	 și	 materiale	 promoționale	
cu	privire	la	proiect,	respectiv:	pliante,	
tricouri,	șepci,	baloane	etc.

Proiectul „CIVITAS PORTIS”  – Dezvoltare durabilă prin inovare

și	 achiziții	 publice	 –	 experți	 invitați:	
Rab	 Dickson,	 NESTRANS	 &	 Neale	
Burrows,	 Aberdeen	 City	 Council,	
Marea	Britanie;	Jaagup	Ainsalu	și	Tiit	
Laiksoo	–	Departamentul	de	Transport,	
Primăria	Tallinn,	Estonia.

proiectului	a	 fost	găzduită	de	Muzeul	
de	 Istorie	 Națională	 și	 Arheologie,	
discuțiile	 fiind	 dedicate	 planificării	
implementării	 acțiunilor	 privind	
mobilitatea	 în	 orașele	 portuare	 din	
Europa	 prin	 prisma	 instrumentelor	

Pagină realizată de Adrian Crăciun
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